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څارمنل جرنال عبدالقیوم نظامی
معاون رس محقق محمدمنیر مروت
معاون رس محقق محمداعظم طارق
پوهندوی شفیق وردک

نشانی برقی:
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*مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال زیر نظر هیأت تحریر نرش میشود.
*مجلۀ علمی-پژوهشی څارنوال در انتخاب ،ویرایش و نرش نبشته ها
دست باز دارد.
*مقاله های رسیده به دفرت مجله ،مسرتد منیگردد.
*مقاله هایی که در این مجله نرش میشود ،لزوماً بیانگر دیدگاه
لوی څارنوالی نیست.

شیوه نامۀ نگارش مقاله
یک – ساختار مقاله
 .1عنوان :باید کوتاه ،گویا ،جذاب و بیان کنندۀ محتوای مقاله باشد.
 .2چکیده :چکیدۀ مقاله باید بهطور فرشده و خالصه ،محتوای مقاله را بیان کند.
 .3واژهگان کلیــدی :واژهگان کلیــدی بایــد از پنــج تــا هفــت واژه ،بالفاصلــه پــس از چکیــده
آورده شــود؛ طــوری کــه بــرای آســانی دسرتســی در جســتجوی برقــی ،نقــش منایــه را ایفــا کنــد.
 .4مقدمــه :مقدمــه بایــد بیانگــر اهمیــت موضــوع ،هــدف نــگارش و معرفــی مختــر نوشــته
باشــد.
 .5منت اصلی
الف :بیان موضوع
ب :عنوانهای اصلی و فرعی
 .6نتیجهگیری :نتیجه باید بیانگر یافتهها و نو آوریهای نویسنده باشد.
 .7ارجاعــات بهصــورت «پــا ورقــی» در هــر صفحــه درج شــده و در پایــان مقالــه ،بــه ترتیــب
حــروف الفبــا آورده شــود.
 .8پیشــنهادها :پیشــنهادهای نویســنده بایــد در راســتای رفــع خالهــا ،کمیهــا و کاســتیهایی
باشــد کــه نویســنده در زمــان نوشــن مقالــه بــه آن آگاهــی یافتــه اســت.

دو– شیوۀ نگارش منبع

منابــع بایــد درونمتنــی باشــد .مشــخصات کتابشــناختی منبعهــا( در بخشهــای دری ،پشــتو
و انگلیســی) بــه ترتیــب حــروف الفبــا و بــه رشح زیــر در پایــان مقالــه آروده شــود:
کتــاب :تخلــص ،نــام ،عنــوان کتــاب ،نــام مرتجــم اگــر ترجمــه باشــد ،جلــد و صفحــه ،نــام نــارش،
محــل انتشــار ،ســال انتشــار.
مقالــه :تخلــص ،نــام ،عنــوان کامــل مقالــه «درون گیومــه» ،نــام مرتجــم ،نــام مجله«بــه شــکل
ایتالیــک» ،شــارۀ مجلــه ،صفحــه ،محــل انتشــار :نــارش ،ســال نــر.
رفرنسدهــی بــه منابــع انرتنتــی :تخلــص ،نــام ،عنــوان مقالــه یــا کتاب«بــه شــکل ایتالیــک»،
تاریــخ بازیابــی ،نشــانی صفحــه.

سه -شیوۀ ارزیابی

 .1هیــأت تحریــر مجلــه ،مقالــۀ دریافتــی را ارزیابــی و در مــورد پذیــرش یــا رد آن تصمیــم گرفتــه
و نویســنده را در جریــان قــرار خواهنــد داد.

 .2اگر مقاله نیاز به اصالح داشته باشد ،به نویسنده باز گردانیده میشود.
 .3مقالــۀ ارزیابیشــده بــا توجــه بــه ظرفیــت مجلــه ،بــر اســاس نوبــت دریافــت ،اصــاح ،نهایــی
و منتــر میشــود.
 .4نویســنده بایــد مقالــۀ فرستادهشــده بــه مجلــه را همزمــان بــرای انتشــار بــه دیگــر نرشیههــا
نفرســتد و در صفحههــای انرتنتــی نیــز انتشــار ندهــد .مقالــۀ نرششــده در دیگــر نرشیههــای
چاپــی و انرتنتــی از گردونــۀ انتشــار در مجلــه خــارج میشــود.
 .5ګردانندهگان مجله در پذیرفنت ،رد کردن و ویرایش مقاله ،دستباز دارند.

اطالعات زیر در صفحۀ اول بیاید:
 نــام و تخلــص نویســنده ،رشــتۀ دانشــگاهی و رتبــۀ علمــی ،محــل کار ،نشــانی پســتی و برقــی وشــارۀ متــاس نویســنده.
 شــیوۀ درســت حروفچینــی کمپیوتــری و عالیــم ســجاوندی(عالمهگذاری) رعایــت شــود.مــن بایــد بــا فرمــت  ،Wordبــا نــوع خط(فونــت)  B Lotusو بــا انــدازۀ  14بــه صــورت فایــل
ضمیمــه و بــدون هیچگونــه صفحهآرایــی بــه نشــانی برقــی مجلــه فرســتاده شــده یــا روی«ســی
دی» همــراه بــا دو نســخۀ چاپشــده بــه دفــر مجلــه فرســتاده شــود .حجــم مقــاالت بایــد بیــن 6
تــا  12صفحــۀ  A4باشــد.
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لوی څارنوالی؛
احرتام به حقوق و کرامت انسانی
خداونــد بــزرگ ،آدم و فرزنــدان او را بــا کرامــت آفریــده اســت .آیــات و احادیــث
زیــادی وجــود دارد کــه بــر کرامــت انســانها گواهــی میدهنــد .خداونــد(ج) در ســورۀ
«ارساء» ،آیــۀ  70میفرماید«:ترجمــه :و بــه راســتى مــا فرزنــدان آدم را گرامــى داشــتيم
و آنــان را در خشــى و دريــا مســلط گردانیدیــم و از چيزهــاى پاكيــزه بــه ايشــان روزى
داديــم و آنهــا را بــر بســيارى از آفريدههــاى خــود برتــرى داديــم ».همچنــان در
ســورۀ «ص» آیــۀ  72میفرماید«:ترجمــه :و از روح خــود در او دمیــدم ».ایــن بدیــن
معنــا اســت کــه انســان دارای کرامــت و قابــل احــرام اســت؛ زیــرا روح خالــق هســتی در
وجــود آدم ،مــوج میزنــد.
ج
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کرامــت انســان در حــدی اســت کــه خالــق گیتــی او را جانشــین(خلیفه) خــودش بــر
روی زمیــن خوانــده و برتــری و کرامتــی واالتــر از فرشــتهگان بــه او عطــا کــرده اســت.
خداونــد در ســورۀ «بقــره» آیــۀ  34میفرماید«:ترجمــه :و چــون فرشــتهگان را فرمــان
دادیــم کــه بــر آدم ســجده کنیــد ،همــه ســجده کردنــد مگــر شــیطان کــه ابــا و تکــر
ورزیــد و از فرقــۀ کافــران گردیــد ».ایــن آیــه بیانگــر عظمــت و کرامــت انســان نســبت
بــه فرشــتهگان اســت.
هیــأت رهــری لــوی څارنوالــی بــا الهــام از ارشــادات الهــی ،همــواره بــر احــرام
بــه حقــوق ،عــزت و کرامــت شــهروندان بــه ویــژه مراجعــه کننــدهگان ایــن اداره تأکیــد
میکنــد .برخــورد نیــک ،حفــظ حقــوق و کرامــت انســانی مــردم ،از مــواردی اســت
کــه لــوی څارنــوال کشــور در هــر فرصــت پیشآمــده بــرای کارکنــان و مســؤوالن لــوی
څارنوالــی گــوشزد میکنــد.
ایــن اداره تنهــا بــه یاددهانــی ایــن مســائل بــه مســؤوالنش بســنده نکــرده و اخیــرا ً
بخــش جدیــدی را زیــر نام«مرکــز پذیــرش و معلومــات» ایجــاد کــرده اســت .بــه گفتــۀ
مســؤوالن لــوی څارنوالــی ،ایــن بخــش بــه منظــور عرضـ ٔه خدمــات زودرس و مؤثــر بــه
مراجعــه کننــدهگان ایــن اداره و شــفافیت در اجــرات ایجــاد شــده اســت .ایــن مرکــز بــه
عنــوان یــک شــبکۀ ارتباطــی پویــا میــان مــردم و بخشهــای مختلــف لــوی څارنوالــی
عمــل میکنــد.
بــا ایجــاد ایــن مرکــز از یکســو تــاش میشــود تــا مراجعــه کننــدهگان ایــن اداره
در فضــای درخــور شــأن مــورد پذیــرش قــرار بگیرنــد و از دیگــر ســو ،در زود تریــن
زمــان ممکــن بــه خواســتهای قانونــی آنــان رســیدهگی شــود.
برچیــدن زمینههــای مشــکالت و رسگردانــی کســانی کــه بــه ایــن اداره میآینــد-
افــرادی کــه دانــش حقوقــی نداشــته و از نحــوۀ رســیدهگی بــه پروندههــا و اســناد نیــز
چیــزی منیداننــد -از اهــداف دیگــر ایــن مرکــز دانســته میشــود.
در عیــن حــال تــاش بــر ایــن اســت تــا خدمــات بــه شــکل معیــاری -آنچــه بــر
بنیــاد قانــون وظیفــۀ لــوی څارنوالــی و حــق مــردم تعریــف شــده اســت -بــدون اعــال
نفــوذ ارائــه گــردد.
لــوی څارنــوال کشــور در گشــایش همیــن مرکــز گفــت کــه لــوی څارنوالــی در
د

راســتای تطبیــق قانــون و تأمیــن عدالــت در کشــور کار میکنــد و اولیــن گام در ایــن
راســتا ،برخــورد بــا کرامــت و عــزت بــا مراجعــه کننــدهگان لــوی څارنوالــی و ارائــۀ
معلومــات و ســهولت هــای الزم بــرای آنــان میباشــد.
ایــن موضوعــات نشــانگر ایــن اســت کــه لــوی څارنوالــی در کنــار عرضــۀ خدمــات
مســتقل عدلــی ،بــه کرامــت انســانی بــاور کامــل دارد .مســؤوالن ایــن اداره عــاوه بــر
پاســخگویی و رســیدهگی بــه خواســتهای قانونــی مــردم افغانســتان ،در راســتای
رعایــت حقــوق بــری ،کرامــت انســانی و برخــورد باعــزت بــا آنــان نیــز متعهــد انــد.
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انواع صالحیت قضایی

دکتور غالم حیدر عالمه

چکیده

صالحیــت قضایــی ،عبــارت از توامننــدی اســت کــه بــه وســیلۀ آن ،یــک دولــت میتوانــد
حاکمیــت قضایــی خویــش را بــر جرایــم بــه وقوعپیوســته تطبیــق کنــد .بــه طــور معمــول ،جــرم
از ســوی اتبــاع یــک کشــور در داخــل رسزمیــن رخ میدهــد .رســیدهگی بــه اینگونــه جرایــم
ســاده و آســان بــوده و هیــچ چالــش و پرسشــی را مطــرح منیکنــد؛ امــا گاهــی دخیــل بــودن
یــک عنــر خارجــی باعــث میشــود کــه رســیدهگی بــه جــرم از ســوی دولــت حاکــم بــر
رسزمیــن ،چالشبرانگیــز جلــوه کنــد:
 -1در برخی موارد ،جرم از سوی یک خارجی در قلمرو یک کشور ارتکاب مییابد.
 -2در برخی مواقع ،تبعۀ یک کشور ،جرمی را در خارج از قلمرو کشور مرتکب میشود.
 -3گاهــی یــک خارجــی در بیــرون از رسزمیــن ،جرمــی را علیــه منافــع کشــور مربــوط مرتکــب
میشــود.
 -4گاهی یک شخص داخلی یا خارجی ،جنایتی بیناملللی را مرتکب میشود.
در چهــار صــورت فــوق ،دولــت افغانســتان بــا اســتفاده از چــه قواعــدی میتوانــد بــر جرایــم
رویــداده اعــال صالحیــت کنــد؟ نوشــتار حــارض تــاش منــوده کــه بــه ایــن ســؤال و ســؤالهای
در ایــن رابطــه پاســخ دهــد.

واژهگان کلیدی :صالحیت جزایی ،قانون ،جزا ،افغانستان و حقوق جزای بینامللل.
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ک
رد ود زجا

مقدمه
صالحیــت جزایــی را میتــوان بــه توانایــی و شایســتهگی قانونــی و نیــز تکلیــف مرجــع عدلــی
و قضایــی در رســیدهگی بــه یــک دعــوای جزایــی تعبیــر کــرد .بنابرایــن نخســتین مســألهیی کــه
مراجــع مذکــور بایــد بــه آن بپردازنــد ،بررســی صالحیــت خویــش جهــت رشوع بــه رســیدهگی
میباشــد و در صورتــی کــه مراجــع عدلــی و قضایــی خــود را صالحیــتدار بــه رســیدهگی
نداننــد ،موظــف بــه اصــدار قــرار عــدم صالحیــت میباشــند.
بنــد  1مــادۀ  183قانــون اجــراآت جزایــی ،راجــع بــه لــزوم اصــدار قــرار عــدم صالحیــت از
ســوی محکمــۀ بیصالحیــت میگویــد« :هــرگاه نــزد محکمــه واضــح گــردد کــه رســیدهگی
بــه قضیــه طبــق احــکام قانــون ،شــامل صالحیــت آن منیباشــد ،قــرار خــود را مبنــی بــر عــدم
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

صالحیــت رســیدهگی در موضــوع و تشــخیص محکمــۀ ذیصــاح صــادر و دوســیه را بــه
څارنوالــی مربــوط اعــاده میکنــد».
بنــد دوم همیــن مــاده میافزایــد :څارنوالــی هرچــه زودتــر موضــوع را بــه محکمهیــی کــه
ذیصــاح تشــخیص شــده ،ارجــاع م ـیدارد .در صورتــی کــه ایــن محکمــه نیــز خــود را فاقــد
صالحیــت تشــخیص کنــد ،قــرار عــدم صالحیــت را در زمینــه صــادر و موضــوع را بــه څارنوالــی
مربــوط اعــاده میکنــد.
ضامنــت اجــرای عــدم اصــدار قــرار عــدم صالحیــت از ســوی محکمــۀ بیصالحیــت،
بطــان رســیدهگی و حکــم محکمــۀ مربــوط اســت .بنــد  3مــادۀ  4قانــون اجــراآت جزایــی در
تعریــف بطــان میگویــد« :بطــان حالتــی اســت ناشــی از عــدم رعایــت احــکام قانــون در
مــورد اجــراآت اساســی کــه شــامل مــوارد ذیــل میگــردد »...بنــد مذکــور در ادامــه «فقــدان
صالحیــت محکمــه» را بــه عنــوان یکــی از مــوارد بطــان میشــارد.

صالحیت جزایی دارای خصوصیاتی به رشح ذیل میباشد:

 -1صالحیــت ناظــر بــه نظــم عامــه اســت .منظــور ایــن اســت کــه مقــررات مربــوط بــه آن جهــت
اجــرای صحیحتــر عدالــت قضایــی وضــع شــده اســت .بــه همیــن دلیــل و برخــاف امــور
حقوقــی کــه در پارهیــی مــوارد طرفیــن دعــوا میتواننــد بــا توافــق یکدیگــر از صالحیــت مرجــع
خــاص عــدول کننــد ،در امــور جزایــی عــدم رعایــت قواعــد و مقــررات راجــع بــه صالحیــت حتــا
بــا توافــق یکدیگــر ،تجویــز نشــده اســت .بنابرایــن ،عــدول از قواعــد صالحیــت جزایــی جــز در
مــوارد مطــرح قانونــی ،جــواز نــدارد.
در همیــن راســتا مــادۀ  178قانــون اجــراآت جزایــی میگویــد« :رســیدهگی بــه متــام دعــاوی
جزایــی تنهــا از صالحیــت محاکــم ذیصــاح میباشــد؛ مگــر ایــن کــه قانــون خــاص طــور دیگــر
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حکم کــرده باشــد».
بنــد  4مــادۀ  179بــه عنــوان یــک اســتثنای قانونــی قواعــد صالحیــت اشــعار مــیدارد:
«ســرهمحکمه میتوانــد در احوالــی کــه اوضــاع امنیتــی ایجــاب کنــد یــا معاذیــر قانونــی دیگــری
پیــش آیــد کــه از طــرف اشــخاص ذیعالقــه یــا لــوی څارنــوال بــه ســرهمحکمه پیشــنهاد گــردد،
رســیدهگی قضیــه را از محکمــۀ ذیصــاح بــه محکمــۀ دیگــری تفویــض کنــد ،در آن صــورت
محکمــۀ تعیینشــده ،محکمــۀ ذیصــاح شــناخته میشــود».
 -2کلیــه مراجــع عدلــی و قضایــی مکلــف انــد قبــل از رشوع بــه رســیدهگی ،بــه دقــت صالحیــت
خــود را بررســی کننــد .بــه عبــارت دیگــر ،خــود مرجــع رســیدهگی کننــده بایــد رصف نظــر از
ایــراد طرفیــن دعــوی ،صالــح بــودن خــود جهــت رســیدهگی را تثبیــت کــرده و در صــورت
لــزوم بــه اصــدار قــرار عــدم صالحیــت مبــادرت ورزد .بــه طریــق اولــی ،آنــگاه کــه صالحیــت از
ســوی یکــی از اصحــاب دعــوا مــورد تردیــد قــرار گیــرد ،مســألۀ تثبیــت صالحیــت بایــد بــا دقــت
 -3ایــراد عــدم صالحیــت اختصــاص بــه محاکــم ابتدایــی نداشــته و در متــام مراحــل رســیدهگی
اعــم از محاکــم ابتدایــی ،اســتینافی و فرجامخواهــی قابــل اعــام اســت( .آشــوری:1387 ،
ص)48

صالحیت جزایی انواعی دارد و آنها عبارتند از:
 .1صالحیت حوزهیی

 .2صالحیت موضوعی
 .3صالحیت شخصی
 .4صالحیت رسزمینی
 .5صالحیت حامیتی
 .6صالحیت جهانی
اینک به توضیح هریک از این صالحیتها میپردازیم:
 -1صالحیت حوزهیی

منظــور از صالحیــت حوزهیــی ،توامننــدی و شایســتهگی قانونــی در رســیدهگی بــه قضایــای
جزایــی اســت کــه محکمــه بــه دلیــل اســتقرار در یــک محــل خــاص ماننــد پایتخــت کشــور،
مرکــز والیــت یــا مرکــز ولســوالی ،از آن برخــوردار میباشــد .بــه عنــوان مثــال ،محاکــم جزایــی
مســتقر در کابــل در رســیدهگی بــه جرایــم واقعشــده در ایــن شــهر نســبت بــه محاکــم والیــات،
صالحیــت حوزهیــی دارد؛ همینطــور محکمــۀ شــهری هــرات راجــع بــه جرایــم واقعشــده در
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بیشــری مــورد توجــه قــرار گیــرد.

شــهر هــرات نســبت بــه محاکــم مزاررشیــف ،صالحیــت داشــته و محکمــۀ ولســوالی ورس نســبت
بــه محکمــۀ شــهری بامیــان در مــورد جرایــم رویــداده در آن ولســوالی ،صالحیــت حوزهیــی
دارد.
قانون اجراآت جزایی در مادۀ  179راجع به قواعد صالحیت حوزهیی میگوید:
«الــف -محکمــۀ ذیصــاح رســیدهگی بــه قضیــۀ جزایــی ،محکمــۀ محــل ارتــکاب جــرم یــا
محکمــۀ محــل گرفتــاری یــا محکمــۀ محــل ســکونت متهــم میباشــد.
ب -در حالــت رشوع بــه جــرم ،محکمــۀ ذیصــاح محکمهیــی اســت کــه آخریــن عمــل از
جملــه اعــال رشوع بــه جــرم در حــوزۀ قضایــی آن انجــام شــده باشــد.
ج -در مــورد جرایــم مســتمر ،محلــی کــه جــرم در آن خامتــه یافتــه و در مــورد جرایــم اعتیــادی،
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

محــل انجــام عملــی کــه اعتیــاد را بــه بــار آورده اســت ،محــل وقــوع جــرم شــناخته میشــود».
شــایان ذکــر اســت کــه رشوع جــرم طبــق مــادۀ  48و  49کــود جــزا ،رصف بــه فکــر مجرمانــه
یــا تهیــۀ وســایل تجهیزاتــی و انجــام اعــال مقدماتــی تحقــق منییابــد؛ بلکــه مرتکــب بایــد
عملیــات اجرایــی جرم(فعــل مجرمانــه) را آغــاز کــرده باشــد .مثـاً در جــرم رسقــت دســت خــود
را روی مــال گذاشــته و قصــد برداشــن آن را کنــد.
جــرم مســتمر ماننــد توقیــف غیــر قانونــی ،بــا یــک لحظــه توقیــف فــرد قربانــی تحقــق
منییابــد؛ بلکــه بایــد عرفــاً بــه میزانــی ،از زمانــی کــه توقیــف صــدق کنــد ،ایــن کار ادامــه
مییابــد .جــرم اعتیــادی ماننــد قامربــازی ،بــا یــک بــار قــار زدن تحقــق منییابــد؛ بلکــه فــرد
بایــد حداقــل دوبــار ایــن عمــل زشــت را انجــام دهــد تــا عنــوان مجــرم بــر وی صــدق کنــد.
(عالمــه :1394 ،ص)89
بنــد  5مــادۀ فــوق ،قاعــدۀ دیگــری را نیــز بــر قواعــد صالحیــت حوزهیــی افغانســتان افــزوده
اســت .ایــن بنــد اشــعار مـیدارد« :در حاالتــی کــه قانــون ،رســیدهگی قضیــه را توســط محکمــۀ
خــاص پیشبینــی کــرده باشــد ،محلــی کــه قانــون خــاص بــه عنــوان مقــر محکمــه تعییــن کــرده،
محکمــۀ ذیصــاح شــناخته میشــود».
در مجمــوع میتــوان نتیجــه گرفــت کــه در ایــن مــاده ،قانونگــذار ،بــه قواعــد ذیــل از
قواعــد صالحیــت حوزهیــی اشــاره کــرده اســت:
الف -قاعدۀ محل ارتکاب جرم؛
ب -قاعدۀ محل گرفتاری متهم؛
ج -قاعدۀ محل سکونت متهم؛
د -قاعدۀ محل تحقق رشوع جرم؛
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ه -قاعدۀ محل تحقق جرم مستمر؛
و -قاعدۀ محل تحقق جرم اعتیادی؛
ز -قاعدۀ محل محکمۀ خاص؛
از آنجــا کــه بحــث صالحیــت حوزهیــی از مباحــث شــکلی حقــوق جــزا بــوده و جــای آن در
قانــون اجــراآت جزایــی اســت ،کــود جــزا بــه آن نپرداختــه اســت.

 -2صالحیت موضوعی

منظــور از صالحیــت موضوعــی ،توامننــدی و شایســتهگی قانونــی محکمــه بــه اعتبــار موضــوع
جــرم در رســیدهگی بــه آن اســت .صالحیــت موضوعــی -کــه برخــی از آن بــه صالحیــت
ذاتــی تعبیــر کــرده انــد -صالحیتــی اســت کــه قانونگــذار بــر اســاس موضــوع جــرم ،محاکــم
را دســتهبندی کــرده اســت .بــه عنــوان مثــال ،محاکــم مدنــی منیتواننــد بــه دعــاوی جزایــی
رســیدهگی کننــد؛ زیــرا صالحیــت موضوعــی نداشــته و رســیدهگی بــه موضوعــات جزایــی از
قانــون تشــکیل و صالحیــت قــوۀ قضایــی جمهــوری اســامی افغانســتان ،مــورخ  9رسطــان
 1392منترششــده در جریــدۀ رســمی شــاره  ،1109صالحیتهــای موضوعــی محاکــم را در
مــواد  62،61و 63پیشبینــی کــرده اســت .از آنجــا کــه بحــث صالحیــت حوزهیــی از مباحــث
شــکلی حقــوق جــزا میباشــد ،کــود جــزا بــه آن نپرداختــه اســت.

 -3صالحیت شخصی

منظــور از صالحیــت شــخصی ،توامننــدی و شایســتهگی محاکــم در رســیدهگی بــه جرایــم
برخــی از اشــخاص میباشــد .بــه عبــارت دیگــر ،صالحیــت محاکــم در رابطــه بــه محاکمــۀ
نوعــی از اشــخاص اســت .ایــن نــوع صالحیــت ،در اصطــاح حقوقدانــان ،بــه دو معنــا بــه کار
رفتــه اســت :در معنــای اول مقصــود از صالحیــت شــخصی ،صالحیــت محاکــم بــر محاکمــۀ
اتبــاع و در معنــای دوم رســیدهگی بــه جرایــم گــروه خاصــی از اشــخاص بــه اعتبــار خصوصیــت
خاصــی کــه دارند(اطفــال و نظامیــان) ،میباشــد .در ایــن قســمت ،هــردو نــوع صالحیــت
شــخصی توضیــح داده میشــود:
الف -صالحیت شخصی اتباع محور
تابعیــت عبــارت از یــک رابطــۀ سیاســی ،حقوقــی و معنــوی اســت کــه فــردی را بــه دولتــی معیــن
مرتبــط میســازد( .ارفــع نیــا )1372:49 ،بــه عبــارت دیگــر ،رابطــۀ تابعیــت ،علقهیــی اســت
کــه موجــب پیونــد اتبــاع بــا کشــور مطبــوع آنــان میگــردد .رابطــۀ تابعیــت باعــث میشــود
کــه اتبــاع بــر اســاس آن ،از یکــری حقــوق و تکالیــف نســبت بــه کشــور خویــش برخــوردار
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حیطــۀ صالحیــت آنــان خــارج اســت.

گردنــد؛ ماننــد حــق انتخــاب شــدن در پسـتهای سیاســی چــون ریاســت جمهــوری یــا وزارت
یــا منایندهگــی پارملــان .در حالــی کــه خارجیــان منیتواننــد از ایــن امتیــازات بهرهمنــد گردنــد.
از ســوی دیگــر ،بــر اســاس علقــۀ تابعیــت ،ایــن تکلیــف بــر اتباعــی بــار میشــود کــه از قوانیــن
کشــور متبــوع خویــش اطاعــت کننــد .بــر اســاس ایــن تکلیــف ،کشــور متبــوع میتوانــد
شــخص تبعــه را بــه خاطــر ارتــکاب جــرم ،محاکمــه و مجــازات کنــد .رابطــۀ تابعیــت بیــن کشــور
متبــوع و تبعــه ،مثــل رابطــۀ گــردن و گردنبنــد میباشــد .بــه همیــن دلیــل از آثــار صالحیــت
شــخصی اتبــاع محــور آن اســت کــه کشــورها صالحیــت دارنــد اتبــاع خویــش را در قبــال جرایــم
مرتکبشــده محاکمــه و مجــازات کننــد؛ حتــا اگــر جرایــم ارتکابیافتــه در خــارج از کشــور
رخ دهــد .البتــه تطبیــق صالحیــت شــخصی بــر جرایــم اتبــاع در خــارج از کشــور ،دارای رشایــط
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

ذیــل میباشــد:

 .1مهم بودن جرم ارتکابی
یکــی از رشایــط اعــال اصــل صالحیــت شــخصی ایــن اســت کــه جــرم ارتکابــی تبعــه در خــارج
از کشــور ،از «جرایــم مهــم» باشــد .اجــرای ایــن اصــل در مــورد متــام جرایــم اتبــاع ،بــه طــور
مطلق(حتــا جرایــم از درجــۀ قباحــت و ســبک) هزینههــای مــادی و معنــوی زیــادی بــرای

کشــور اجــرا کننــدۀ صالحیــت دربــر دارد .بــه عنــوان منونــه هزینههــای مــادی میتوانــد از قبیــل
شــکایت افــراد ،تحقیــق ،تعقیــب ،جم ـعآوری ادلــه و غیــره باشــد .عــاوه بــر آنهــا هزینههــای
معنــوی ذیــل چــون مشــغول کــردن قــوۀ قضایــی ،څارنوالــی ،مأمــوران ضبــط قضایــی و دســتگاه
دیپلامســی نیــز بــر کشــور تحمیــل میشــود .اضافــه بــر آنهــا ،ایــن امــر ،دســتگاه قضایــی را
از انجــام وظیفــۀ مهــم و اساســی خویــش بــاز داشــته و باعــث اطالــۀ دادرســی ،تــورم جزایــی و
بحــران در سیاســت جنایــی کشــور میگــردد.
عــاوه بــر ایــن ،اعــال صالحیــت شــخصی بــر مطلــق جرایــم اتبــاع ،فایدهیــی بــرای
کشــور تطبیقکننــدۀ صالحیــت دربــر نــدارد .بــه عنــوان مثــال ،هیــچ رضورت و منفعتــی اقتضــای
آن را نــدارد کــه تبعــۀ یــک کشــور بــه خاطــر ایــراد رضب ســاده یــا توهیــن ســاده یــا تخلفــات
رانندهگــی ناچیــز کــه در کشــور دیگــری انجــام داده ،در کشــور متبــوع خــود مــورد تعقیــب،
محاکمــه و مجــازات قــرار گیــرد .عــاوه بــر ایــن ،نــوع اعــال صالحیتهــا ممکــن اســت نوعــی
تجــاوز بــه حاکمیــت دولتــی -کــه جــرم در قلمــرو آن رخ داده -بــه شــار رفتــه و باعــث تیرهگــی
روابــط بیــن دوکشــور گــردد.
بــه ایــن دلیــل ،کشــورها جرایــم جنایــی و برخــی جرایــم جنحهیــی اتبــاع خویــش را در
خــارج ،قابــل رســیدهگی در محاکــم خویــش میداننــد .مثـاً در لبنــان ،رصفـاً جرایــم جنایــی و
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جرایــم جنحهیــی اتباعــی کــه مجــازات آنــان بیــش از ســه ســال حبــس باشــد ،قابــل رســیدهگی
بــوده و نســبت بــه جرایــم کمــر از آن ،در صورتــی محاکــم لبنــان صالحیــت دارد کــه عمــل
ارتکابــی در کشــور محــل وقــوع هــم جــرم شــناخته شــده باشــد.

 .2جرم بودن عمل در کشور محل وقوع

یکــی دیگــر از رشایــط اجــرای اصــل صالحیــت شــخصی بــر جرایــم اتبــاع در خــارج از کشــور
ایــن اســت کــه عمــل ارتکابــی تبعــه در خــارج از قلمــرو حاکمیــت ،در کشــور محــل وقــوع
جــرم و قابــل مجــازات باشــد .از ایــن رشط در متــون حقوقــی زیــر عنــوان «مجرمیــت متقابــل»
یــاد میشــود.
در خصــوص ایــن ســؤال کــه آیــا رعایــت اصــل مجرمیــت متقابــل الزم اســت یــا خیــر ،دو نظــر
عمــده در حقــوق جــزای بینامللــل قابــل ارائــه اســت :مطابــق نظریــۀ اول «تعقیــب ،عملــی کــه
در محــل وقــوع فاقــد وصــف جزایــی اســت ،دور از عــدل و انصــاف اســت ».زیــرا صالحیــت
میگــردد .بنابرایــن مجــازات عملــی کــه از نظــر کشــور محــل وقــوع ،نقــض مقــررات جزایــی
آن کشــور محســوب نشــده و از مخــل نظــم عامــۀ کشــور متبــوع یــا مــر بــه مصالــح و منافــع آن
نباشــد ،بــا هیــچ اصلــی از اصــول ،قابــل توجیــه نخواهــد بــود .مطابــق ایــن نظــر ،دولتهــا ،اصــوالً
هیــچ نفعــی در مجــازات اتبــاع خــود بــه دلیــل ارتــکاب جرایــم عمومــی و غیــر مــر بــه مصالــح
و منافــع خــود در خــارج از کشــور ندارنــد .فلســفۀ وجــودی اصــل صالحیــت شــخصی ،نوعــی
همــکاری بیناملللــی دولتهــا در رســیدن بــه ایــن هــدف حقــوق جــزای بینامللــل اســت کــه
هیــچ مجرمــی بــدون مجــازات باقــی منانــد .عــاوه بــر ایــن ،محاکمــۀ شــخص بــه دلیــل عملــی
کــه در محــل وقــوع آن جــرم نیســت ،بــه نوعــی ناقــض اصــل قانونــی بــودن جــرم و مجازاتهــا
میباشــد .چــرا کــه قوانیــن بایــد منتــر شــده و مــردم از آن آگاهــی پیــدا کننــد.
در مقابــل ،نظریــۀ دوم آن اســت کــه «رعایــت ایــن رشط الزم نیســت ».از ایــرو گفتــه شــده
اســت :صالحیــت شــخصی میتوانــد مــروط و غیــر مــروط باشــد .مــروط بــه ایــن معنــا کــه
اجــرای ایــن اصــل مــروط بــه رشط الزم «مجرمیــت متقابــل» باشــد .غیــر مــروط بــه ایــن معنــا
کــه ایــن اصــل میتوانــد رصف نظــر از قانــون محــل وقــوع نیــز قابــل اعــال باشــد .بــر همیــن
اســاس ،یکــی از حقوقدانــان امریکایــی کــه پیشــنهاد پذیــرش اصــل صالحیــت شــخصی را
بــه دولتمــردان امریکایــی داده اســت ،میگویــد :کنگــره نبایــد اصــل صالحیــت شــخصی را
محــدود بــه مــواردی کنــد کــه عمــل انجامشــده در کشــور محــل وقــوع هــم عنــوان مجرمانــه
داشــته باشــد .چنیــن محدودیتــی بــه اتبــاع ایــاالت متحــده اجــازه خواهــد داد تــا از مجــازات
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شــخصی بــا هــدف مجــازات اعاملــی کــه مخــل نظــم عامــه ســایر کشــورها باشــد ،تطبیــق

رفتــاری کــه قانــون امریــکا آن را مجرمانــه میدانــد ،فــرار کننــد .یــک تبعــۀ امریــکا کــه متهــم
بــه ارتــکاب جرمــی شــدید مثـاً تجــاوز جنســی اســت ،نبایــد از اعــال قوانیــن جزایــی ایــاالت
متحــده معــاف باشــد ،رصفــاً بــه ایــن دلیــل کــه دولــت محــل وقــوع ،چنیــن عملــی را جــرم
منیدانــد.
بــا وجــود ایــن ،نظریــۀ اخیــر مــورد توجــه حقوقدانــان جزایــی و بــه تبــع آن قوانیــن جزایــی
کشــورها قــرار نگرفتــه اســت؛ زیــرا از لحــاظ نظــری ،از پشــتوانۀ چندانــی برخــوردار نبــوده و بــا
مبانــی و اهــداف اصــل صالحیــت شــخصی نیــز ســازگاری نــدارد .اساسـاً هــدف از وضــع اصــل
صالحیــت شــخصی ،جلوگیــری فــرار مجــرم از مجازاتــی اســت کــه اگــر بــه اقامتــش در محــل
وقــوع جــرم ادامــه م ـیداد ،بــر او بــار میشــد .بنابرایــن ،اگــر فعــل ارتکابــی در هــان کشــور
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مبــاح باشــد ،اجــرای اصــل صالحیــت شــخصی بیهــوده اســت.
در مجمــوع میتــوان گفــت کــه «اصــل مجرمیــت متقابــل» بــه عنــوان یکــی از اصــول
مســلم حقــوق جــزا مــورد توجــه حقوقدانــان جزایــی قــرار گرفتــه اســت .همچنــان ایــن اصــل بــه
مــوازات افزایــش مقــرارت داخلــی و بیناملللــی در مــورد توســعۀ صالحیــت قوانیــن جزایــی بــه
خــارج از قلمــرو حاکمیــت ،دکرتیــن مجرمیــت متقابــل بــه طــور گســرده وارد حقــوق جــزا شــده
و تقریب ـاً غالــب کشــورها آن را پذیرفتــه انــد( .پوربافرانــی :1380 ،ص)84
 .3عدم رسیدهگی قبلی(منع محاکمۀ مجدد)

«قاعــدۀ منــع محاکمــه و مجــازات مجــدد همــواره در ردیــف اصــول اساســی حقــوق جــزا ،ماننــد
اصــل برائــت و اصــل عــدم رجعــت قوانیــن جزایــی بــه گذشــته و ســایر اصــول دادرســی منصفانــه
تضمیــن کننــدۀ حقــوق افــراد ،مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت( ».حبیــب زاده :1384 ،ص)50
ایــن قاعــده بــا عناویــن اعتبــار امــر مختــوم ،محکومیــت یــا برائــت قبلــی و منــع مخاطــرۀ
مجــدد در حقــوق کشــورها شــناخته شــده اســت .در اساســنامههای دادگاههــای کیفــری
بیناملللــی موقت(یوگســاوی ســابق و روانــدا) از ایــن قاعــده بــا عنــوان «،» non bis in idem
در اساســنامۀ دیــوان کیفــری بیناملللــی بــا عنــوان« »ne bis in idemو در زبــان عربــی از آن
زیــر نــام «عــدم جــواز املحاکمــه عــن الجریمــة ذاتهــا م ّرتیــن» بحــث میشــود .مفهــوم مختــر
و مفیــد آن «منــع دو بــار بــرای یــک امــر» اســت( .هــان :ص)48

ایــن قاعــده معمــوالً در نتیجــۀ تقــارن مثبــت صالحیتهــا در ســه ســطح داخلــی محــض،
افقی(تقــارن صالحیتهــای بیناملللــی) و عمودی(تقــارن صالحیتهــای ملــی و بیناملللــی)
محقــق میگــردد.
قاعــدۀ منــع محاکمــه و مجــازات مجــدد ،در ســطح داخلــی محــض ،بــه لحــاظ پیونــد
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محاکــم مختلــف بــا حاکمیــت واحــد و وجــود مراجــع حــل اختــاف صالحیــت بــا مشــکل
خاصــی از ســوی دولتهــا مواجــه منیگــردد و در صــورت حــدوث محاکمــۀ مجــدد ،مجــازات
اعاملشــده کــر خواهــد شــد .دولتهــا در قوانیــن داخلــی ،صالحیــت جزایــی خــود را تعییــن
و مشــخص میکننــد .کلیــه جرایمــی را کــه در قلمــرو حاکمیــت دولتهــا بــه طــور جزئــی یــا
کلــی واقــع شــده یــا مرتکــب و قربانــی آن یکــی از اتبــاع شــان بــوده یــا ایــن کــه جــرم علیــه منافــع
اساســی و عالیــه آنــان ولــو در خــارج از قلمــرو ،صــورت گرفتــه باشــد ،مــورد رســیدهگی قــرار
داده و مرتکبــان را مجــازات میکننــد .بــه عبــارت دیگــر ،گاهــی در صحنــۀ بیناملللــی ،بــه
علــت وجــود یــک عنــر خارجــی ،ماننــد تابعیــت ،بحــث تعــدد صالحیــت پیــش آمــده و دو
یــا چنــد دولــت خــود را صالــح و ذینفــع در رســیدهگی بــه جرائــم و اعــال مجــازات میداننــد.
در ایــن صــورت بیــم آن مـیرود کــه فــردی بــه ســبب ارتــکاب یــک جــرم ،از ســوی دو کشــور
مــورد محاکمــه و مجــازات قــرار گیــرد( .هــان :ص)48
انجمــن بیناملللــی حقــوق جــزا در هفدهمیــن اجــاس خویــش -کــه در ســپتامرب  2004در
پکــن برگــزار شــد -قطعنامــۀ چهــارم خویــش را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داد .در مقدمــۀ
ایــن قطعنامــه آمــده اســت« :منــع محاکمــۀ مجــدد اقتضــای عدالــت ،قطعیــت حقوقــی و اصــل
تناســب اســت».
شناســایی ایــن اصــل در ســطح داخلــی جهــت مصلحــت عدالــت بــوده و تضمیــن ممنوعیــت
تحمیــل تعقیبهــا و مجازاتهــای متعــدد بــر یــک فــرد در برابــر یــک عمــل واحــد اســت.
همچنــان بــا در نظرداشــت ایــن امــر کــه تأســیس محاکــم بیناملللــی موقت(یوگســاویا و رواندا)
و محکمــۀ جزایــی بیناملللــی دایمــی میتواننــد بــه عنــوان عامــان جدیــدی بــرای پدیــدۀ
محاکمــۀ مجــدد ،چــه بــه شــکل عمودی(تقــارن صالحیــت بیــن محاکــم ملــی و بیناملللــی) و
چــه بــه شــکل افقی(تقــارن صالحیــت بیــن دو محکمــۀ بیناملللــی) ،بــه شــار رونــد .هرچنــد
منــع محاکمــۀ مجــدد در قانــون اساســی افغانســتان شناســایی نشــده اســت؛ امــا کــود جــزای
افغانســتان در مــادۀ  13خویــش ،اصــل فــوق را بــه رســمیت شــناخته اســت.
از مطالــب فــوق بدســت میآیــد کــه قانونگــذار افغانســتان ،احــکام صــادره از ســوی
محاکــم خارجــی را بــه رســمیت شــناخته و از محاکمــۀ مجــدد فــرد محکومشــده در خــارج ،در
قبــال هــان جــرم در داخــل کشــور خــودداری میکنــد.
بــا توجــه بــه مطالــب فــوق میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ســومین رشط اجــرای اصــل صالحیــت
شــخصی بــر جرایــم ارتکابــی تبعــه در خــارج از کشــور آن اســت کــه وی در قبــال جــرم انجــام
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رعایــت اصــل منــع محاکمــۀ مجــدد در ســطح بیناملللــی ،چنــان حایــز اهمیــت اســت کــه

داده در کشــور محــل وقــوع ،محاکمــه و مجــازات نشــده باشــد( .عالمــه :1389 ،ص)341
 .4وجود رشایط قانونی برای تعقیب متهم

یکــی دیگــر از رشایــط اجــرای اصــل صالحیــت شــخصی ،عــدم برخــورداری متهــم از موجبــات
قانونــی بــرای منــع تعقیــب ،موقوفــی تعقیــب و اجــرای حکــم اســت .بنابرایــن ،تبعــه در صورتــی
در کشــور متبــوع تحــت تعقیــب قــرار خواهــد گرفــت کــه شــکایت شــاکی موجــود باشــد یــا
متهــم مشــمول موانــع مســؤولیت جزایــی یــا اســباب اباحــت نباشــد.
بدیهــی اســت کــه اثــر ایــن بحــث ،دوطرفــه اســت .بــه ایــن معنــا کــه هــم موانــع قانونــی بــرای
تعقیــب متهــم در کشــور محــل جــرم نبــوده و هــم موانعــی در کشــور متبــوع نباشــد .توضیــح ایــن
کــه اگــر شــخصی کــه تبعــۀ کشــور «الــف» اســت ،در کشــور «ب» مرتکــب جرمــی شــود کــه
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مطابــق قانــون کشــور «ب» چنیــن شــخصی صغیــر یــا مجنــون شــناخته شــده یــا عمــل او مشــمول
اســباب اباحــت مثــل دفــاع مــروع بــوده باشــد .ایــن شــخص در کشــور متبــوع خویــش نیــز
قابــل تعقیــب و مجــازات نخواهــد بــود .بــه ایــن دلیــل کــه اساس ـاً مطابــق قانــون کشــور متبــوع
خویــش ،حســب مــورد ،اصـاً مجــرم نیســت.
از مباحــث قابــل طــرح در اینجــا ایــن اســت کــه آیــا بــرای تعقیــب متهــم در کشــور
متبوعــش الزم اســت کــه زیاندیــده از جــرم ،شــکایت خویــش را بــه مقامــات صالحی ـتدار
کشــور متبــوع تقدیــم کنــد؟ در حقــوق فرانســه جرایــم جنایــی و جنحهیــی اتبــاع از هــم
تفکیــک شــده اســت .در جرایــم جنحهیــی ،چنانچــه جرمــی علیــه فــردی اعــال شــود ،بایــد
مجنیعلیــه شــکایت کــرده یــا کشــور محــل وقــوع جــرم بــه مقامــات فرانس ـهیی رس ـاً اعــام
جــرم کنــد .رشط شــکایت مدعــی خصوصــی بــرای ایــن اســت کــه مســلم باشــد جــرم ارتکابــی
تــا اندازهیــی مهــم بــوده و تعقیــب و رســیدهگی بــه آن بیفایــده نیســت .بــرای ایــن کــه ممکــن
اســت مجنیعلیــه قــادر بــه شــکایت نباشــد یــا خــاف مصلحــت عامــه بــا مجــرم صلــح کنــد،
قانونگــذار پیشبینــی کــرده کــه اعــام جــرم از طــرف کشــور خارجــی کــه اهمیــت جــرم را
مســلم مـیدارد ،کافــی اســت .امــا در مــورد جنایــات ارتکابــی از ســوی تبعــۀ فرانســه در خــارج از
کشــور ،رشایــط فــوق الزم نبــوده و حتــا بــا عــدم وجــود رشایــط فــوق نیــز محاکــم فرانســه صالــح
بــه رســیدهگی میباشــند.
مــاده  113-6قانــون مجــازات فرانســه راجــع بــه جرایــم ارتکابــی در خــارج از رسزمیــن
جمهــوری ،میگویــد :قانــون جــزای فرانســه نســبت بــه هــر جنایــت ارتکابــی توســط یــک
فرانســهیی در خــارج از رسزمیــن جمهــوری اعــال میگــردد .در صورتــی کــه رخدادهــای
ارتکابــی بــه موجــب قانــون کشــوری کــه جــرم در آن رخ داده ،مــورد مجــازات قــرار گیــرد.
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ایــن قانــون نســبت بــه جنحههــای ارتکابــی توســط یــک باشــندۀ فرانســه در خــارج از رسزمیــن
جمهــوری نیــز اعــال میگــردد .مفــاد مــادۀ کنونــی هنگامــی کــه متهــم پــس از آن ،تابعیــت
فرانسـهییاش را تــرک کنــد ،نســبت بــه آنچــه کــه بــه آن متهــم اســت ،تطبیــق میشــود( .قانــون
مجــازات فرانســه : 1386 ،مــادۀ )19

 .5بازگشت متهم به کشور خود

اصــوالً یکــی از مشــکالت اصــل صالحیــت شــخصی ،مشــکل ادلــۀ اثبــات دعــوا اســت؛ زیــرا
محــل وقــوع جــرم ،کشــور دیگــری اســت و شــهود و مــدارک جــرم هــم در آنجــا وجــود دارد.
از ایــرو در حقــوق جــزا اصــل صالحیــت رسزمینــی -چنــان کــه در پــی میآیــد -از اصــول
اساســی و زیربنایــی صالحیــت قوانیــن جزایــی اســت؛ امــا مجــرم بــا فــرار خــود بــه کشــور متبــوع،
راه اجــرای اصــل صالحیــت رسزمینــی را ســد کــرده اســت .بــر اســاس ایــن موضــوع ،بــرای
جلوگیــری از بیمجــازات مانــدن مجــرم ،کشــور متبــوع او را مــورد تعقیــب ،محاکمــه و مجــازات
کــود جــزای افغانســتان صالحیــت شــخصی اتبــاع محــور را پذیرفتــه و احــکام آن را در
مــوادی کــه در پــی میآیــد ،ترشیــح کــرده اســت .مــاده  24در ایــن بــاره میگویــد:
«یــک -هــرگاه تبعــۀ افغانســتان در خــارج قلمــرو کشــور مرتکــب عملــی گــردد کــه طبــق احــکام
ایــن قانــون جــرم حســاب شــود ،در صــورت بازگشــت بــه کشــور ،طبــق احــکام ایــن قانــون
مجــازات میگــردد ،مــروط بــر ایــن کــه عمــل مذکــور بــر اســاس قانــون کشــور محــل ارتــکاب
جــرم ،قابــل مجــازات باشــد.
دو -هــرگاه شــخص منــدرج فقــره (یــک) ایــن مــاده ثابــت کنــد کــه محکمــۀ دولــت خارجــی
بــه ارتبــاط جــرم منســوبه ،وی را بریالذمــه دانســته یــا ایــن کــه وی بــه حکــم قطعــی ،بــه جــزا
محکــوم و مجــازات بــر وی تطبیــق شــده یــا ایــن کــه دعــوای جزایــی قبــل از صــدور حکــم
قطعــی یــا مجــازات محکومبهــا بــه موجــب قانــون محــل ارتــکاب جــرم ،ســاقط گردیــده باشــد،
دعــوای جزایــی علیــه وی اقامــه منیگــردد».
مالحظــه میگــردد کــه قانونگــذار افغانســتان ،رشایــط الزم بــرای اجــرای صالحیــت
شــخصی را نیــز در مــواد فــوق پیشبینــی و رعایــت کــرده اســت .حتــا در مــادۀ بعدی(مــادۀ )25
مقــرر داشــته کــه در صــورت اســرداد یــا انتقــال یــا بازگشــت تبعــه بــه افغانســتان ،مــدت توقیــف
و حبــس سپریشــده در خــارج ،در قبــال جــرم مربــوط ،محاســبه و مجــرا داده میشــود.

ب -صالحیت شخصی خصوصیتمحور

منظــور از اصــل صالحیــت شــخصی خصوصیتمحــور آن اســت کــه قانونگــذار ،بــا توجــه بــه
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انواع صالحیت قضایی در کود جزا

قــرار خواهــد داد ،بــه رشط آن کــه وی در داخــل کشــور باشــد( .پوربافرانــی :1380 ،ص)92

برخــی از ویژهگیهــای اتبــاع ،در رســیدهگی بــه جرایــم ،بــه محاکــم توامننــدی و شایســتهگی
اختصــاص میدهــد .بــه عبــارت دیگــر ایــن نــوع صالحیــت ناظــر بــه محاکــم اختصاصــی از
منظــر ویژهگیهــای شــخصیتی افــراد اســت.
در قوانیــن افغانســتان نیــز ایــن نــوع صالحیــت پیشبینــی شــده اســت .بــه عنــوان منونــه از
محاکــم عســکری کــه بــرای رســیدهگی بــه جرایــم اعضــای قــوای مســلح افغانســتان اختصــاص
داده شــده و از محاکــم اختصاصــی اطفــال کــه در قانــون رســیدهگی بــه تخلفــات اطفــال از آن
نــام بــرده شــده ،میتــوان یــاد کــرد.
 -4صالحیت رسزمینی

اصــل رسزمینــی بــودن ،مهمتریــن و قدیمیتریــن اصــل در تعییــن صالحیــت جزایــی اســت.
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

از جملــه فوایــدی کــه بــرای پذیــرش ایــن اصــل ارائــه میشــود آن اســت کــه بــا پذیــرش ایــن
اصــل ،بررســی دالیــل ،امــارات و قرایــن موجــود هــر جــرم ،بــا ســهولت بیشــری انجــام میگیــرد.
همچنــان هــدف عربتانگیــز بــودن جــزا بهــر تأمیــن گردیــده و اقتــدار و حاکمیــت دولــت نیــز
حفــظ میشــود .ایــن اصــل مــورد حامیــت اشــخاصی چــون ولــر ،مونتســکیو ،روســو و بکاریــا
قــرار گرفتــه اســت .ولــر در کتــاب «فرهنــگ فلســفی» خــود محــل وقــوع جــرم را بهرتیــن محــل
بــرای رســیدهگی بــه آن میدانــد .منتســکیو بــه لــزوم تناســب قانــون بــا اخــاق ،تاریــخ و محیــط
هــر کشــور تأکیــد دارد و معتقــد اســت کــه یــک جامعــۀ خــاص منیتوانــد بــرای جامعــۀ دیگــر
قانــون وضــع کنــد .روســو نیــز در کتــاب قــرارداد اجتامعــی خــود بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه
عنــر اصلــی در پیــان اجتامعــی فرضــی منعقدشــده بیــن اعضــای جامعــه ،عنــر رسزمیــن
بــوده و ایــن پیــان فقــط کســانی را ملــزم میســازد کــه آن را امضــاء کــرده انــد .باالخــره بکاریــا
در رســالۀ «جرایــم و مجازاتهــا» اظهــار م ـیدارد :جســارت را بدانجــا رســانده انــد کــه گفتــه
انــد؛ اگــر جرمــی در قســطنطنیه صــورت گیــرد ،میتــوان مرتکــب آن جــرم را در پاریــس جــزا
داد؛ بــه ایــن دلیــل کــه کســی کــه بــه یــک جامعــۀ بــری اهانــت میکنــد ،همــۀ مــردم بایــد او
را دشــمن خــود بداننــد و جهــان او را بــه دیــدۀ حقــارت و نفــرت بنگــرد .بایــد یــادآور شــد کــه
قضــات منتقــم نــوع بــر نیســتند؛ بلکــه مدافــع پیامنهایــی خاصــی انــد کــه پارهیــی از افــراد
را بــه یکدیگــر پیونــد میدهــد .مجــرم بایــد در جایــی جــزا داده شــود کــه جــرم آنجــا صــورت
گرفتــه اســت .علــت ایــن اســت کــه فقــط در آنجــا و نــه در جــای دیگــر ،افــراد ناگزیــر انــد کــه
بــا مجــازات ،آثــار شــومی را ترمیــم کننــد کــه جــرم بــه وجــود آورده اســت .مجرمــی کــه جرایــم
قبلــی او قانــون کشــوری را کــه او عضــو آن نبــوده نقــض نکــرده اســت ،ممکــن اســت در ایــن
جامعــه منفــور باشــد و او را از ایــن جامعــه براننــد .ولــی قانــون منیتوانــد جــزای دیگــری در
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بــارۀ او روا دارد .چــه ایــن قانــون بــرای خطایــی وضعشــده کــه نســبت بــدان مرتکــب میشــوند،
نــه بــرای جرمــی کــه هرگــز آســیبی بــدان منیرســاند( .حســینی نــژاد :1373 ،ص )42بدیــن
ترتیــب ،اصــل درونمــرزی بــودن یکــی از مقتضیــات حقــوق بــر و آزادی انســانها در حقــوق
فرانســه پــس از انقــاب کبیــر و در حقــوق بســیاری از کشــورهای دیگــر راه یافــت( .میرمحمــد
صادقــی :1377 ،ص)23
بــه عنــوان منونــه ،قانــون جــزای فرانســه در مــادۀ  113-2راجــع بــه اصــل رسزمینــی بــودن
حقــوق جــزا ،چنیــن مقــرر مــیدارد« :قانــون جــزای فرانســه نســبت بــه جرایــم ارتکابــی در
رسزمیــن جمهــوری ،اجــرا میشــود( .قانــون مجــازات فرانســه  :1386مــادۀ  )18قانــون جــزای
آملــان نیــز در قســمت ســوم از عنــوان اول فصــل اول ،در ایــن مــورد ترصیــح میکنــد« :قانــون
جــزای آملــان در خصــوص جرایمــی کــه در قلمــرو آملــان بــه وقــوع میپیونــدد ،اعــال
خواهــد گردیــد( ».قانــون مجــازات آملــان :1389 ،مــادۀ )16
محاکــم یــک کشــور بــر اســاس آن خــود را بــر متــام جرایمــی کــه در قلمــرو اش رخ میدهــد،
صالحیــتدار میدانــد.
ناگفتــه منانــد کــه صالحیــت رسزمینــی دو جنبــه دارد :یکــی مثبــت و دیگــر منفــی.
منظــور از جنبــۀ مثبــت آن اســت کــه طبــق ایــن اصــل ،محاکــم یــک کشــور بــر متامــی جرایــم
رخداده در قلمــرو خویــش اعــال صالحیــت میکند(چــه جرایــم اتبــاع و چــه جرایــم
خارجیــان) .جنبــۀ منفــی صالحیــت رسزمینــی آن اســت کــه صالحیــت کشــور منیتوانــد از
مرزهــای خویــش فراتــر رفتــه و بــر جرایــم آنســوی مرزهــا اعــال حاکمیــت کنــد .بــه عبــارت
دیگــر ،صالحیــت رسزمینــی بــه آبــی میمانــد کــه در ظرفی(ســاحۀ کشــور) ریختــه شــود و
متــام قســمتهای ظــرف را فــرا گیــرد؛ امــا ایــن آب در درون ظــرف محصــور میمانــد و
منیتوانــد از درون ظــرف ،فراتــر رود.
کــود جــزا صالحیــت رسزمینــی را بــه رســمیت شــناخته و در بنــد  1مــادۀ  16بــه رشح ذیــل ،بــر
آن ترصیــح میکنــد« :احــکام ایــن قانــون بــر هــر تبعــۀ افغانســتان ،شــخص بــدون تابعیــت یــا
هــر تبعــۀ خارجــی کــه در قلمــرو کشــور مرتکــب جــرم شــود ،تطبیــق میگــردد».

 -5صالحیت حامیتی

از دقــت در تاریــخ حقــوق جــزا مالحظــه میشــود کــه همــواره بنیادیتریــن اصــل در عرصــۀ
حقــوق جــزای بینامللــل ،اصــل صالحیــت رسزمینــی بــوده اســت؛ اصلــی کــه بــه نوبــۀ خــود
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بــا توجــه بــه مطالــب فــوق ،صالحیــت رسزمینــی یکــی از انــواع صالحیــت اســت کــه

هرســه جلــوۀ حاکمیتــی :صالحیــت تقنینی(حــق وضــع و تصویــب قوانیــن) ،صالحیــت
قضایی(حــق تفســیر و اعــال قوانیــن) و صالحیــت اجرایی(حــق اجــرای قوانیــن و دســتورهای
محاکــم) را دربــر دارد .بــا اینحــال خصوصیــات منحــر بــه فــرد اصــل صالحیــت رسزمینــی،
باعــث منیشــده کــه دولتهــا در قبــال جرایمــی کــه در خــارج قلمــرو آنــان واقــع شــده و
امنیــت آنــان را بــه مخاطــره میانداختــه ،خلــع ســاح شــوند .بــر عکــس تاریــخ حقــوق جــزا
نشــان میدهــد کــه کشــورهای مختلــف همــواره در برابــر جرایمــی کــه منافــع اساســی و حیاتــی
آنــان را بــه مخاطــره انداختــه ،حتــا اگــر ایــن جرایــم در خــارج از قلمــرو حاکمیــت آنــان توســط
بیگانـهگان هــم واقــع شــده ،واکنــش نشــان داده انــد .در واقــع در ایــن حالــت ارتــکاب جــرم آثار
زیانبــاری را بــرای کشــور در بــر داشــته و بــه تعبیــر برخــی اســاتید :عکسالعملــی کــه کشــور
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مــورد صدمــه در ایــن مــوارد اتخــاذ میکنــد ،عنــوان دفــاع مــروع داشــته و دولــت مــورد صدمــه
منیتوانــد حامیــت از خــود را در ایــن مــوارد بــه ســایر دولتهــا واگــذار کنــد .گاروفالــو از
حقوقدانــان فرانس ـهیی در ایــن مــورد تعبیــر جالبــی دارد« :در حقیقــت دولــت ...مجنیعلیــه و
مصــدوم ایــن جرایــم بــوده و خــود اقــدام بــه تعقیــب مرتکبــان میکنــد .تفاوتــی منیکنــد کــه
ایــن جرایــم در داخــل کشــور انجــام شــده یــا در خــارج از آن».
بــر پایــۀ چنیــن تفکراتــی اســت کــه بــرای حامیــت از ایــن منافــع اساســی و حیاتــی ،اصــل
صالحیــت حامیتــی -کــه بــه آن صالحیــت واقعــی نیــز گفتــه شــده -بــه وجــود آمــده اســت.
شــاید منظــور از نامگــذاری ایــن صالحیــت بــه «صالحیــت واقعــی» آن باشــد کــه
هرچنــد جرایــم مشــمول ایــن صالحیــت در ظاهــر ،در خــارج از قلمــرو کشــور و بــه دور از
صالحیت(رسزمینــی) آن رخ داده اســت؛ امــا چنــان لطمــۀ عظیمــی بــه منافــع کشــور میزنــد کــه
گویــا در واقــع ،در داخــل قلمــرو و صالحیــت کشــور مربــوط رخ داده اســت .اصــل صالحیــت
حامیتــی بــه معنــای توســعۀ صالحیــت تقنینــی و قضایــی یــک کشــور نســبت بــه جرایمــی اســت
کــه در خــارج از قلمــرو آن کشــور واقــع شــده و بــه منافــع اساســی آن کشــور صدمــه وارد
میکنــد .لــذا کشــور مذکــور خــود را ناگزیــر میبینــد کــه بــا گســرش صالحیــت خویــش بــر
رســیدهگی بــه جــرم مربــوط ،از منافــع اساســی و حیاتــی خویــش حامیــت کنــد.
در ایــن اصــل ،تنهــا معیــار و مبنــای ایجــاد صالحیــت ،ماهیــت و شــدت جــرم ارتکابــی
اســت کــه علیــه منافــع اساســی و حیاتــی کشــور اعــال کننــدۀ صالحیــت بــه شــار میآیــد .بــه
عبــارت دیگــر ،بــا توجــه بــه خطرهــای کــه کشــورها از وقــوع چنیــن جرایمــی احســاس میکننــد،
تــن بــه پذیــرش چنیــن صالحیتــی داده انــد.
نکتــۀ دیگــری کــه بیانگــر اهمیــت ایــن اصــل اســت ،ایــن اســت کــه دو کشــور ایــاالت
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متحــده امریــکا و انگلســتان(دارای نظــام حقوقــی کام ـنال) کــه بــه طــور ســنتی دیــد خوشــی
نســبت بــه صالحیــت اجــرای قوانیــن جزایــی خــود در خــارج از قلمــرو حاکمیــت ندارنــد ،اصــل
صالحیــت حامیتــی را پذیرفتــه و بــه آن اعتــاد زیــادی نیــز نشــان داده انــد؛ حتــا امریــکا بــه
شــکل افراطــی و قابــل انتقــاد بــه پذیــرش ایــن اصــل روی آورده اســت .انگلســتان نیــز بــه رغــم
ایــن کــه کشــوری اســت شــدیدا ً بــه اصــل صالحیــت رسزمینــی پایبنــد ،جرایــم علیــه امنیــت
انگلیــس و جعــل پــول را کــه در خــارج از کشــور واقــع شــده باشــد ،تعقیــب میکند(خــواه
مرتکــب تبعــه باشــد یــا خارجــی ،تفاوتــی نــدارد).
گفتــه شــده کــه منافــع اساســی کشــورها ،آنــان را وادار کــرده کــه بــه قلمــرو مکانــی حقــوق
جــزای خــود ،در حالتــی کــه جــرم در خــارج از قلمــرو حاکمیــت آنهــا واقــع شــده ،بپردازنــد؛ اما
مفهــوم و مصادیــق ایــن «منافــع اساســی و حیاتــی» چیســت؟ واقعیــت آن اســت کــه کشــورهای
مختلــف ،هرچنــد در کلیــات بحــث وحــدت نظــر دارنــد؛ امــا در جزئیــات و بیــان مصادیــق
کــه جرایــم موضــوع اصــل صالحیــت حامیتــی ،جرایمــی اســت کــه علیــه منافــع اساســی و
حیاتــی کشــور ارتــکاب مییابــد .در مــورد ایــن کــه مصادیــق آن چــه جرایمــی اســت ،اختــاف
نظــر دارنــد .ایــن اختــاف نظــر تــا حــدی اســت کــه حتــا برخــی کشــورها اجــازۀ اســتفاده از
ایــن اصــل را در مــورد جرایــم غیــر عمــدی هــم میدهنــد .حتــا مشــخص نبــودن قلمــرو «منافــع
اساســی و حیاتــی» باعــث شــده اســت تــا ایــن اصــل ،بــه رغــم بدیهــی و منطقــی بــودن پذیــرش
آن ،از حیــث قلمــرو آن و سواســتفادههای احتاملــی کــه ممکــن اســت از آن بشــود ،مــورد انتقــاد
برخــی حقوقدانــان قــرار گیــرد.
در عیــن حــال ،بــا دقــت در قوانیــن جزایــی کشــورهای مختلــف ،مالحظــه میشــود کــه
منظــور از منافــع اساســی و حیاتــی از نظــر آنــان عمدتـاً «امنیــت و آســایش عمومــی» میباشــد.
بــه عبــارت دیگــر آنچــه امــروزه در حقــوق جــزای کشــورها تحــت عنــوان «جرایــم علیــه امنیــت
و آســایش عمومــی» شــناخته میشــود ،جرایــم موضــوع صالحیــت حامیتــی قــرار گرفتــه اســت.
بــا ایــن توضیــح کــه جرایــم علیــه امنیــت متام ـاً و جرایــم علیــه آســایش عامــه بعض ـاً موضــوع
چنیــن صالحیتــی قــرار گرفتــه اســت .بــه عبــارت دیگــر ،همــۀ جرایــم علیــه آســایش عمومــی
موضــوع چنیــن صالحیتــی واقــع منیشــوند؛ بلکــه مهمتریــن ایــن جرایــم ،بــه خصــوص جــرم
جعــل اســناد بانکی(ماننــد چــک) ،قلــب ســکه و نیــز جعــل فرمــان رؤســای کشــورها موضــوع
ایــن صالحیــت واقــع میشــوند .از جملــه میتــوان در ایــن خصــوص بــه مــادۀ  5قانــون مجــازات
اســامی ایــران ،مــواد  5و  6قانــون مجــازات آملــان ،مــادۀ  113-10قانــون مجــازات فرانســه ،مــادۀ
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وحــدت نظــری مشــاهده منیشــود .بــه عبــارت دیگــر ،تقریبـاً همــۀ کشــورها اتفــاق نظــر دارنــد

 19قانــون مجــازات لبنــان ،مــادۀ  19قانــون مجــازات ســوریه و نیــز بنــد  2مــادۀ  2قانــون مجــازات
مــر اشــاره کــرد .در متامــی ایــن قوانیــن ،جرایــم علیــه امنیــت و نیــز جرایــم علیــه آســایش عامــه
ماننــد جعــل اســناد بهــادار و اســناد بانکــی مدنظــر قــرار گرفتــه اســت .از دقــت در ایــن قوانیــن
مالحظــه میشــود کــه کشــورهای مختلــف ،متامــی آنچــه را کــه جرایــم علیــه امنیــت داخلــی و
خارجــی خــود میداننــد ،مغایــر بــا منافــع اساســی خــود قلمــداد کــرده و در حــوزۀ جرایــم علیــه
آســایش عامــه نیــز جرایــم قلــب ســکه و جعــل ،بــه خصــوص جعــل اســناد بانکــی ،مهــر دولــت
و پاســپورت را وارد ایــن قلمــرو میداننــد.
مطلــب دیگــر آن کــه در اجــرای صالحیــت حامیتــی از ســوی محاکــم یــک کشــور،
محدودیتهــا و رشایطــی کــه در صالحیــت شــخصی الزم بــود ،وجــود نداشــته و دســت
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کشــورها در اعــال ایــن صالحیــت بــاز اســت .حتــا در تطبیــق صالحیــت حامیتــی محاکمــۀ
غیابــی متهــم نیــز جایــز دانســته شــده اســت .بــه عنــوان منونــه قانــون مجــازات کشــور فرانســه در
مــادۀ  113-10و قانــون مجــازات لبنــان در مــادۀ  119و قانــون مجــازات مــر در بنــد  2مــادۀ 2
محاکمــۀ غیابــی اینگونــه متهــان را پیشبینــی کــرده اســت .بدیهــی اســت کــه اعتقــاد بــه جــواز
محاکمــۀ غیابــی متهــان ،موضــوع صالحیــت حامیتــی بــا مبانــی ایــن صالحیــت هــم ســازگاری
بیشــری دارد .چــرا کــه ایــن اصــل بــرای حامیــت از منافــع اساســی و حیاتــی کشــورها ایجــاد
شــده و قایــل شــدن بــه عــدم جــواز آن ،کارایــی الزم را از ایــن صالحیــت ،ســلب میکنــد.
(پوربافرانــی :1391 ،ص)57
کــود جــزا در مــادۀ  ،23صالحیــت حامیتــی را بــه رشح ذیــل شناســایی و ترصیــح کــرده اســت:
«شــخصی کــه در خــارج قلمــرو کشــور علیــه تبعــه یــا منفعــت افغانســتان ،مرتکــب جــرم شــود،
احــکام ایــن قانــون باالیــش تطبیــق میگــردد».
مالحظــه میگــردد کــه مقنــن در ایــن مــاده ،جــرم ارتکابــی علیــه هــر فــرد افغانســتانی را در
خــارج از کشــور نیــز در ردیــف جرایــم علیــه منافــع افغانســتان برشــمرده و بــه هــان انــدازه قابــل
تعقیــب دانســته و بــه ایــن ترتیــب از شــهروندان خویــش در خــارج از کشــور نیــز حامیــت بــه
عمــل آورده اســت .ایــن فــراز از مــادۀ فــوق ،یــک اصــل صالحیتــی دیگــر را هــم بــرای محاکــم
افغانســتان بــه رســمیت شــناخته اســت و آن صالحیــت مبتنــی بــر تابعیــت مجنیعلیــه اســت کــه
بــر اســاس آن یــک کشــور میتوانــد صالحیــت خــود را نســبت بــه جرایــم واقعشــده بــر اتبــاع
خویــش در خــارج از کشــور ،نیــز گســرش دهــد .امــا قانونگــذار افغانســتان ،ایــن صالحیــت
را -بــدون آن کــه از آن بــه طــور مســتقل یــاد کنــد -در دل صالحیــت حامیتــی جــای داده و
پیشبینــی کــرده اســت.
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همچنــان مفــاد بند1مــادۀ 20کــود جــزا نیــز محتــوای صالحیــت حامیتــی دارد .بنــد مذکــور ایــن
مــاده میگویــد« :احــکام ایــن قانــون بــاالی شــخصی کــه در خــارج قلمــرو کشــور مرتکــب
یکــی از جرایــم ذیــل شــود ،تطبیــق میگــردد:
الف -جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسالمی افغانستان یا دولت خارجی؛
ب -تزویــر اســناد رســمی منــدرج مــواد  436تــا  443ایــن قانــون یــا داخــل ســاخنت اشــیای
تزویرشــدۀ مذکــور بــه داخــل افغانســتان.
ج -جعــل بانکنــوت ،ســکههای فلــزی و اســناد بهــادار منــدرج مــادۀ  284ایــن قانــون یــا
داخــل ســاخنت آنهــا بــه افغانســتان.
د -جعــل نشــانها یــا مدالهــای دولتــی یــا داخــل ســاخنت نشــانها یــا مدالهــای جعلشــده
بــه افغانســتان».
همچنــان مفــاد مــادۀ  22کــود جــزا نیــز راجــع بــه صالحیــت حامیتــی میباشــد .ایــن مــاده اشــعار
«الــف -هــرگاه موظــف دولــت اعــم از داخلــی یــا خارجــی کــه از طــرف دولــت افغانســتان بــه
اجــرای خدمــات عامــه توظیــف گردیــده باشــد ،حیــن اجــرای وظیفــه یــا بــه ســبب اجــرای آن در
خــارج از قلمــرو کشــور مرتکــب جــرم شــود ،احــکام ایــن قانــون بــاالی وی تطبیــق میگــردد.
ب -هــرگاه شــخص دیگــری علیــه شــخص منــدرج فقــرۀ یکــم ایــن مــاده ،در اثنــای اجــرای
وظیفــه یــا بــه ســبب اجــرای آن ،مرتکــب جــرم گــردد ،احــکام ایــن قانــون بــاالی وی تطبیــق
میگــردد».
قانــون اجــراآت جزایــی نیــز در مــادۀ  180بــر صالحیــت محاکــم افغانســتان در رســیدهگی
بــه جرایــم رویــداده در خــارج از کشــور ،ترصیــح کــرده اســت .ایــن مــاده اشــعار مــیدارد:
«هــرگاه جــرم در خــارج قلمــرو کشــور ارتــکاب یافتــه ،احــکام قوانیــن افغانســتان در مــورد قابــل
تطبیــق دانســته و متهــم در داخــل افغانســتان گرفتــار نشــده یــا محــل ســکونت معیــن در افغانســتان
نداشــته باشــد ،محکمــۀ والیــت کابــل ،محکمــۀ ذیصــاح میباشــد».
از این ماده چند پیام دیگر هم استنباط میگردد:
یــک -مــادۀ مذکــور محاکمــۀ غیابــی افــراد مرتکــب جــرم علیــه افغــان یــا منافــع افغانســتان در
خــارج از کشــور ،از ســوی محاکــم داخلــی را بــه رســمیت شــناخته اســت.
دو -مفهــوم مخالــف مــادۀ مذکــور آن اســت کــه هــرگاه متهــم در داخــل افغانســتان گرفتــار یــا
محــل ســکونت معیــن در افغانســتان داشــته باشــد ،محکمــۀ محــل گرفتــاری یــا محکمــه محــل
ســکونت ،صالحیــتدار محاکمــۀ وی میباشــد.
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انواع صالحیت قضایی در کود جزا

میدارد:

 -6صالحیت جهانی
اصــل صالحیــت جهانــی عبــارت از گســرش صالحیــت اجــرای قوانیــن جزایــی نســبت بــه
جرایــم بیناملللــی اســت .مطابــق ایــن اصــل ،رصف نظــر از تابعیــت مجــرم یــا مجنیعلیــه یــا
محــل وقــوع جــرم یــا کشــور مــورد صدمــه ،در هــر کشــوری کــه مجــرم گرفتــار شــد ،محاکــم
هــان کشــور بــه جــرم او رســیدهگی میکننــد .امــا از یــک نکتــۀ بدیهــی نبایــد غافــل بــود و
آن ایــن کــه وقتــی یــک کشــور بــرای رســیدهگی از صالحیــت جهانــی خــود اســتفاده میکنــد
کــه مطابــق اصــول صالحیــت دیگــر ،صالحیــت رســیدهگی نداشــته باشــد .بــه عبــارت دیگــر،
کشــور مربــوط ،بــر اســاس هیچکــدام از صالحیتهــای شــخصی ،صالحیــت رسزمینــی،
صالحیــت حامیتــی و صالحیــت مبتنــی بــر تابعیــت مجنیعلیــه نتوانــد بــر جــرم مــورد نظــر
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

اعــال صالحیــت کنــد .بنابرایــن ،اصــل صالحیــت جهانــی در جایــی قابــل تطبیــق اســت کــه
ســایر اصــول صالحیــت قابــل اجــرا نباشــد.
در مــواردی نیــز محکمــۀ بیناملللــی جزایــی اعاملکننــدۀ اصــل صالحیــت جهانــی بــوده و
بــه برخــی از جرایــم بســیار مهــم بیناملللــی یعنــی جنایــت نسلکشــی ،جنایــات ضــد برشیــت،
جنایــات جنگــی و جنایــت تجــاوز ارضی(موضــوع مــادۀ  5اساســنامۀ محکمــۀ بیناملللــی
جزایــی) رســیدهگی میکنــد .بدیهــی اســت در ایــن خصــوص نیــز اوالً مبنــای صالحیــت
محکمــۀ بیناملللــی جزایــی ،صالحیــت جهانــی اســت و منیتــوان صالحیــت ایــن محکمــه
را از اصــول صالحیتــی دیگــر دانســت .چــون محکمــۀ بیناملللــی جزایــی را منیتــوان بــه
منزلــۀ یــک کشــور قلمــداد کــرد کــه اگــر جــرم در قلمــرو حاکمیــت آن یــا توســط یــا علیــه منافــع
اساســی و حیاتــی آن ارتــکاب یافتــه باشــد ،بــه ترتیــب اصــول صالحیــت رسزمینــی ،شــخصی،
مبتنــی بــر تابعیــت مجنیعلیــه یــا حامیتــی را قابــل تطبیــق دانســت .بنابرایــن ،بــدون تردیــد
مبنــای صالحیــت محکمــۀ بیناملللــی جزایــی اصــل صالحیــت جهانــی اســت .ثانیـاً صالحیــت
محکمــۀ بیناملللــی جزایــی نافــی صالحیــت محاکــم داخلــی کشــورها نبــوده و بــر اســاس
ترصیــح دیباچــۀ اساســنامۀ آن«...محکمــۀ بیناملللــی جزایــی کــه بــه موجــب ایــن اساســنامه
تأســیس میشــود ،مکمــل محاکــم جزایــی ملــی خواهــد بــود ».و نیــز مطابــق مــادۀ  1اساســنامه
«...محکمــۀ دارای صالحیــت تکمیلــی نســبت بــه صالحیــت جزایــی داخلــی میباشــد»....
برای اصل صالحیت جهانی مبانی ذیل بیان شده است:
الف -رضورت بیمجازات مناندن مجرمان؛
ب -نظم عمومی کشور محل گرفتاری؛
ج -نظم عمومی بیناملللی.
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تطبیــق اصــل صالحیــت جهانــی نیــز بیقیــد و رشط و مطلــق نیســت .راجــع بــه اجــرای ایــن
اصــل ،رشایــط ذیــل پیشبینــی شــده اســت:
یــک -وقــوع جــرم در خــارج از قلمــرو حاکمیــت کشــور :بدیهــی اســت کــه اگــر جــرم بیناملللی
در داخــل کشــور رخ دهــد ،کشــور مربــوط میتوانــد بــر اســاس صالحیــت رسزمینــی بــه آن
جــرم رســیدهگی کنــد.
دو -حضور مجرم در کشور محل گرفتاری؛
سه -وجود عهدنامۀ بیناملللی مبنی بر جرم بودن عمل و الحاق دولت به آن؛
چهار -مجرمانه بودن عمل در کشور محل گرفتاری؛
پنج -عدم رسیدهگی قبلی(منع محاکمۀ مجدد)( .پوربافرانی :1383 ،ص)374
اکنــون بررســی کنیــم کــه آیــا قوانیــن افغانســتان اصــل صالحیــت جهانــی را بــرای محاکــم
خویــش شناســایی کــرده اســت یــا نــه؟
اســت .حــدود یــک ســال و چنــد مــاه پــس از آن کــه ایــن محکمــه در اول جــوالی  2002رسـاً
بــه کار خویــش آغــاز کــرد؛ افغانســتان نیــز عضــو متعهــد ایــن محکمــه بــه شــار مـیرود.
از ســوی دیگــر ،افغانســتان از جملــه کشــورهایی اســت کــه در طــول چهــل ســال اخیــر،
در آن جنایــات بیشــار بیناملللــی چــون جنایــات نســلزدایی ،جنایــات علیــه برشیــت و
جنایــات جنگــی ارتــکاب یافتــه اســت .افــکار عمومــی مــردم و خواســتۀ بازمانــدهگان قربانیــان
مظلــوم ایــن جنایــات ،مرصانــه بــر محاکمــۀ عامــان ایــن فجایــع تأکیــد میورزنــد؛ امــا تاکنــون
بــه دلیــل موانــع سیاســی ایــن خواســته تحقــق نیافتــه اســت.
منظــور از جرایــم بیناملللــی ،جرایمــی اســت کــه در مــادۀ  5اساســنامۀ محکمــه بیناملللــی
جزایــی ،موضــوع صالحیــت ایــن محکمــه شــناخته شــده اســت .ایــن جرایــم عبــارت انــد از:
جنایــت نس ـلزدایی ،جنایــات علیــه برشیــت ،جنایــات جنگــی و جنایــت تجــاوز ارضــی .ایــن
جنایــات بــه ایــن دلیــل جنایــات بیناملللــی نامیــده شــده اســت کــه علیــه ارزشهــای انســانی
و متامــی جامعــۀ بیناملللــی شــمرده شــده و وجــدان جامعــۀ بــری را شــدیدا ً جریحــهدار
میســازند( .عالمــه:1390 ،ص)11
قانــون اجــراآت جزایــی افغانســتان ،در برخــی از مــواد خویــش از جرایــم مشــمول اساســنامۀ
محکمــه جزایــی بیناملللــی یــاد کــرده و احکامــی را بــه آن اختصــاص داده اســت .ماننــد
بنــد  2مــادۀ  72کــه جرایــم منــدرج اساســنامۀ محکمــۀ جزایــی بیناملللــی را از شــمول مــرور
زمــان مســتثنا دانســته اســت یــا بنــد  8مــادۀ  113کــه جرایــم منــدرج اساســنامۀ محکمــۀ جزایــی
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افغانســتان در تاریــخ  10فــروری  2003بــه محکمــۀ بیناملللــی جزایــی الحــاق گردیــده

بیناملللــی و ســند نهایــی کنفرانــس دیپلوماتیــک روم را مشــمول جــواز اقدامــات مخفــی
کشــفی در مــورد متهــان ایــن جرایــم ،دانســته اســت.
کــود جــزای افغانســتان نیــز صالحیــت جهانــی را بــا متــام رشایــط آن ،چنانچــه در فــوق ذکــر
شــد ،پذیرفتــه اســت .مــادۀ  26در ایــن بــاره میگویــد« :جرایمــی کــه مطابــق اســناد بیناملللــی
جــرم شــناخته شــده باشــد ،مرتکــب آن در صــورت یافتشــدن در افغانســتان مطابــق احــکام
قوانیــن کشــور ،مــورد تعقیــب عدلــی قــرار میگیــرد ،مــروط بــر ایــن کــه اینگونــه اعــال
در ایــن قانــون جــرم شــناخته شــده و بــر آن مجــازات معیــن و ســایر صالحیتهــای رسزمینــی،
شــخصی یــا ذاتــی قابــل تطبیــق نباشــد».
بنابرایــن ،طبــق ایــن مــاده ،هــرگاه یــک فــرد خارجــی در خــارج از افغانســتان جنایــت علیــه
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

برشیــت را مرتکــب شــده و در افغانســتان یافــت شــود ،در محاکــم کشــور قابــل محاکمــه و
مجــازات خواهــد بــود؛ امــا اگــر یــک تبعــۀ افغانســتان در داخــل کشــور ،جنایــت مذکــور را
انجــام دهــد ،طبــق صالحیــت شــخصی و رسزمینــی قابــل مجــازات میباشــد .زیــرا کــود جــزا،
جنایــت علیــه برشیــت را در مــادۀ  335جرمانــگاری کــرده اســت.
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نتیجهگیری
صالحیــت جزایــی ،اجــرای قانــون در حیطــه و دایــرۀ مکانــی خاصــی بــوده و توامننــدی اســت
کــه یــک کشــور بــر اســاس آن میتوانــد بــه جرایــم واقعشــده در مکانهــای مختلــف ،اعــال
حاکمیــت کنــد .ایــن صالحیــت آنقــدر مهــم اســت کــه دولتهــا آن را در اولیــن قســمت از
قانــون جــزای خویــش پیشبینــی کــرده و احــکام آن را بیــان میکنــد.
عمدهتریــن مصادیــق صالحیــت قضایــی عبارتنــد از :اصــل صالحیــت شــخصی ،اصــل
صالحیــت رسزمینــی ،اصــل صالحیــت حامیتــی و اصــل صالحیــت جهانــی.
کــود جــزا ،ایــن صالحیتهــا را بــه رســمیت شــناخته و بــه رشحــی کــه در ایــن نوشــتار بیــان
شــد ،بــه دولــت افغانســتان قابلیــت داده اســت کــه بــا اســتفاده از ایــن صالحیتهــا ،قــدرت
قضایــی خویــش را بــر عامــان داخلــی و خارجــی ،تطبیــق کنــد.
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چکیده

عدالــت بــه معنــای رعایــت حقــوق و محاکمــه بــه معنــای داوری اســت .محاکمــۀ عادالنــه
مطابــق قوانیــن افغانســتان آن اســت کــه هیــچ مجرمــی از تعقیــب عدلــی بــاز منانــده و هیــچ
بیگناهــی مــورد تعقیــب عدلــی قــرار نگیــرد .اگــر تحــت تعقیــب قــرار گرفــت ،برایــش حــق
داده شــود تــا در یــک پروســۀ شــفاف کــه متــام تضمینهــای الزم بــرای یــک محاکمــۀ عادالنــه
وجــود داشــته باشــد ،از خــود دفــاع کنــد .بــه عبــارت دیگــر ،محاکمــۀ عادالنــه آن اســت کــه در
هیــچ مرحلهیــی ،حقــی یــا آزادییــی نادیــده گرفتــه نشــود .چــون عدالــت عنــوان بــرای رعایــت
حقــوق وآزادیهــای اســت کــه بــرای انســان در اســناد قانونــی تســجیل گردیــده اســت.
ظاهــرا ً چنیــن میمنایــد کــه محاکمــۀ عادالنــه تأمیــن عدالــت در محکمــه و رســاندن حقــوق
نقضشــده بــه صاحبــان آن میباشــد .آری ،ایــن امــر در بــاب محاکمــۀ عادالنــه رضوری اســت
کــه محکمــه متــام پروســۀ نظــام عدلــی و قضایــی را ارزیابــی کــرده و ســپس بــه داوری بپــردازد؛
ولــی حقیقــت ایــن اســت کــه محاکمــۀ عادالنــه نــام بــرای یــک پروســۀ طوالنــی اســت کــه برخی
پایههــای آن بــه مرحلــۀ کشــف ،برخــی بــه مرحلــه تحقیــق و مــواردی از آن بــه محاکــم ارتبــاط
میگیــرد .چــون پایههــای اساســی محاکمــۀ عادالنــه هامنــا زیــر بناهــا و اجــراآت اساســی اســت
کــه در مراحــل مختلــف عدلــی و قضایــی بایــد مطابــق رهنمودهــای قانونــی رعایــت گــردد؛ ورنــه
بــا فقــدان یکــی از آنهــا محاکمــه غیــر عادالنــه و باطــل خواهــد بــود.
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برخــی اساســات محاکمــۀ عادالنــه بــر میگــردد بــه مأمــوران ضبــط قضایــی ،اهــل خــره ،برخــی
بــه څارنــوال و برخــی بــه قاضــی .رعایــت اصــل بیطرفــی در اتخــاذ تصامیــم ،تفهیــم اتهــام
بــه متهــم ،دفــاع در برابــر اتهــام ،حــق دسترســی بــه محکمــۀ ذیصــاح ،تحقیــق و بازجــوی
بــا رعایــت اصــل برائــت ذمــه و تنفیــذ حکــم بــا رعایــت اصــل کرامــت انســانی از اساســات
محاکمــۀ عادالنــه بــه شــار م ـیرود.

واژهگان کلیدی :عدالت ،عادالنه ،محاکمه و اعتدال.

مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم
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مقدمه
در یــک نظــام عادالنــه همــۀ مکانیزمهــای قانونــی ،رفتــاری و داوریهــا در محــور عدالــت
شــکل میگیــرد .عدالــت بــه ایــن معنــی کــه هرکــس بــه حــق خــود رســیده و حقــوق نقضشــده
بــه صاحبــان آن برگردانــده شــود .از ایــن طریــق نظــام جامعــه پایــدار مانــده و مــردم در فضــای
صلــح بتواننــد بــه زندهگــی خــود ادامــه دهنــد .یکــی از مــواردی ایــن تأمینــات فراینــد محاکمــۀ
عادالنــه اســت کــه حقــوق مظنــون ،متهــم و محکومعلیــه رعایــت میگــردد .هــرگاه این اساســات
رعایــت گــردد ،محاکمــۀ عادالنــه تحقــق یافتــه اســت و در صــورت نقــض آن ،منیتــوان بــه آن
محاکمــۀ عادالنــه اطــاق کــرد.
در مســیر محاکمــۀ عادالنــه ،بــا ســه مســألۀ مهــم روبــهرو هســتیم :نخســت تأمیــن منافــع
عمومــی ،دوم مســألۀ رعایــت برائــت ذمــه ،احــرام بــه کرامــت انســانی و حفــظ حقــوق و
آزادیهــای افــراد و ســوم چگونهگــی ایجــاد تعــادل بیــن ایــن دو امــر مهــم میباشــد؛ چــرا کــه
از تضییــع حقــوق اشــخاص در ســایۀ قوانیــن حسابشــده و منصفانــۀ اصــول محاکــات ،قابــل
تصــور میباشــد .در راســتای ایفــای چنیــن یــک رســالتی ،مدعیالعمــوم بایــد از یــک طــرف
بــا رعایــت اصــل برائــت ذمــه و از طــرف دیگــر بــا تحصیــل دلیــل بــه گونــۀ قانونــی حرکــت کنــد؛
چــرا کــه انســان در اصــل بیگنــاه فــرض شــده اســت مگــر ایــن کــه بــا تحصیــل دالیــل قانونــی
و علمــی کــه منطبــق بــا واقعیــت بــوده و بــه شــیوۀ قانونــی جمـعآوری شــده باشــد ،جرمــش بــه
اثبــات برســد.
برخــی در بــاب محاکمــۀ عادالنــه ،بیــن ارکان اساســی آن ،رشایــط و لــوازم آن تفاوتــی
نگذاشــته انــد .مــواردی کــه از حقــوق اساســی مظنــون ،متهــم و محکومعلیــه باشــد ،از قلمــرو
ارکان محاکمــۀ عادالنــه بــه شــار م ـیرود و بــا فقــدان یکــی از آنهــا محاکمــه باطــل اســت؛
ماننــد تفهیــم اتهــام ،دفــاع در برابــر اتهــام و غیــره .احــوال و کیفیاتــی کــه محاکمــۀ عادالنــه
متوقــف بــه تحقــق آنهــا اســت ،از رشایــط محاکمــۀ عادالنــه بــه شــار م ـیرود؛ ماننــد علنــی
بــودن محاکمــه ،رعایــت اصــل برائــت ذمــه ،عادالنــه بــودن قوانیــن و ...حاالتــی کــه امــور
تکمیلــی بــوده و بــرای اکــال محاکمــۀ عادالنــه الزم بــه شــار م ـیرود؛ ماننــد:
 -1وجدان بیدار؛
 -2وقت کافی؛
 -3تسهیالت الزم؛
 -4دقت و رسعت در اجراآت؛
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افــراد در مقابــل قــوۀ حاکمــه دارای ضعــف و ناتوانــی بــوده و جــران ایــن ضعــف ،جلوگیــری

 -5رضایت و رفع شکایت.
در ایــن مقالــه بــه بیــان ارکان اساســی محاکمــۀ عادالنــه میپــردازم .هــدف ایــن اســت کــه همــه
دســتاندرکاران نظــام عدلــی و قضایــی ،ایــن اساســات را نصبالعیــن خــود قــرارداده و بــه
نحــوی عمــل کننــد کــه هیــچ بیگناهــی تعقیــب عدلــی نشــده ،هیــچ مجرمــی از تعقیــب عدلــی
بــاز منانــده و هیــچ مجازاتــی فراتــر از جــرم اعــال نگــردد.

ماهیت محاکمۀ عادالنه

اصطــاح محاکمــۀ عادالنــه بــرای اولیــن بــار در قوانیــن بیناملللــی مطــرح گردیــد .از ایــن
منظــر میتــوان محاکمــۀ عادالنــه را چنیــن تعریــف کــرد :محاکمــۀ عادالنــه عبــارت اســت از
فراهــم شــدن همــه تضمینهــا بــرای دفــاع از متهــم و دسترســی متهــم در جریــان محاکمــه بــه
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متــام حقــوق و آزادیهــای اساســی خــود کــه در قوانیــن ملــی و جهانــی پذیرفتــه شــده اســت.
اعالمیههــای حقــوق بــری و کنوانســیونهای جهانــی در زمینــۀ حقــوق مدنــی و سیاســی ،بــه
رضورت حــق برخــورداری شــهروندان از محاکمــۀ عادالنــه تأکیــد کــرده انــد .مــادۀ  ۱۰اعالمیــۀ
جهانــی حقــوق بــر مصــوب ۱۹۴۸م میگویــد« :هــر کــس بــا مســاوات کامــل ،حــق دارد بــه
وســیلۀ دادگاه مســتقل و بیطــرف ،منصفانــه و علنــی بــه دعوایــش رســیدهگی شــده و چنیــن
دادگاهــی در بــارۀ حقــوق و الزامــات او یــا هــر اتهــام جزایــی کــه بــه او متوجــه شــده باشــد ،اتخاذ
تصمیــم کنــد( ».اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بــر :مــاده )۱۰و بنــد  5اعالمیــۀ اســامی حقــوق بــر
مصــوب ۱۹۹۰م مقــرر مـیدارد« :متهــم بیگنــاه اســت تــا ایــن کــه محکومیتــش از راه محاکمــۀ
عادالنهیــی کــه همــه تضمینهــا بــرای دفــاع از او فراهــم باشــد ،ثابــت شــود ».همچنــان مــادۀ
 ۱۴میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی مصــوب ۱۹۶۶م میگویــد« :همــه در مقابــل دادگاههــا و
محاکــم برابــر انــد .هرکــس حــق دارد بــه ایــن کــه بــه دادخواهــی او منصفانــه و علنــی در یــک
دادگاه صالــح ،مســتقل و بیطــرف طبــق قانــون رســیدهگی شــده و آن دادگاه در بــارۀ حقانیــت
اتهامــات جزایــی او یــا اختالفــات راجــع بــه حقــوق و الزامــات امــور مدنــی اتخــاذ تصمیــم
کند(»...میثــاق حقــوق مدنــی و سیاســی مصــوب  :۱۹۶۶مــادۀ  )14اصطــاح محاکمــۀ عادالنــه
در اســناد بیــن املللــی بــه شــکل فــوق مطــرح گردیــده و تعریفهــای کــه از آن در ایــن عرصــه
ارائــه گردیــده اســت ،هامنگونــه کــه مشــاهده میگــردد ،عــام بــوده و شــامل ارکان ،رشایــط و
لــوازم محاکمــۀ عادالنــه میباشــد.
در قوانیــن افغانســتان نیــز بــه محاکمــۀ عادالنــه اشــاره شــده اســت .قانــون اجــراآت جزایــی
در سلســلۀبیــان اصطالحــات بــه تعریــف محاکمــه پراختــه ،چنیــن مقــرر م ـیدارد« :محاکمــه،
رســیدهگی بــه دعــوی ،دفــع دعــوی و اصــدار حکــم اســت کــه از طــرف محکمــۀ ذیصــاح
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مطابــق احــکام قانــون صــورت گیــرد( ».قانــون اجــراآت جزایــی ،بنــد :۹مــادۀ  )4و در مــادۀ دوم
بنــد چهــارم ،در رابطــه بــه اهــداف قانــون اجــزاآت جزایــی بــه تعریــف محاکمــۀ عادالنــه اشــاره
کــرده میگویــد« :محاکمــۀ عادالنــه ،بــه نحــوی کــه هیــچ بیگناهــی مجــازات نگردیــده و هیــچ
مجرمــی از تعقیــب عدلــی بــاز منانــد( ».هــان ،بنــد :4مــادۀ )2آنچــه بــه عنــوان هــدف وضــع
قانــون اجــراآت جزایــی قــرار گرفتــه اســت ،میتوانــد تعریــف محاکمــۀ عادالنــه باشــد.
در قوانیــن بیناملللــی و داخلــی آنچــه بــه ارتبــاط محاکمــۀ عادالنــه تذکــر رفتــه ،ظاهــرا ً
دیــده میشــود کــه محاکمــۀ عادالنــه در محاکــم صــورت میگیــرد؛ در رابطــه بــه ایــن موضــوع
چنیــن فــرض شــده اســت کــه در مــوارد قبــل از محاکــم ،همــه تضمینهــای عادالنــه تحقــق
یافتــه باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،کاســتییی کــه در راســتای ایــن اظهــارات بایــد رفــع شــود ایــن
اســت کــه همــه طــول و عــرض محاکمــۀ عادالنــه در محکمــه متــام منیشــود؛ بلکــه اجــراآت
قبــل از محکمــه نیــز بایــد قانونــی و عادالنــه انجــام شــده باشــد تــا محکمــه بتوانــد در روشــنی آن
عدالــت را تأمیــن کنــد .تحقیــق و تالشــی کــه قبــل از محکمــه بایــد انجــام شــود ،مطابــق قانــون
بــر اســاس آنچــه بیــان شــد ،اساســات محاکمــۀ عادالنــه عبــارت اســت از مــوارد اساســی
کــه بــا فقــدان یکــی از آنهــا ،منیتــوان بــر آن رونــد اجــراآت ،اطــاق محاکمــۀ عادالنــه کــرد.
قانــون اجــراآت جزایــی آن مــوارد اساســی را چنیــن بیــان کــرده اســت:
«الف -عدم مراعات احکام قانون در یکی از موارد اجراآت اساسی؛
ب -اجــراآت اساســی کــه شــامل رعایــت احــکام قانــون در مــورد تشــکیل محکمــه ،صالحیــت
موضوعــی و حوزهیــی آن ،گرفتــاری ،تالشــی ،تحقیــق ،معاینــات توســط اهــل خــره و حــق
تعییــن وکیــل مدافــع میباشــد( ».قانــون اجــراآت جزایــی :مــادۀ )۲۸۹
بــا توجــه بــه آنچــه تذکــر رفــت ،اساســات محاکمــۀ عادالنــه را بــه گونــۀ تفصیلــی بــه بحــث و
بررســی میگیریــم:

 -1استقالل و بیطرفی

اســتقالل و بیطرفــی دو واژۀ مجــزا و متفــاوت میباشــند .اســتقالل بــه معنــای عــدم وابســتهگی
بــه چیــزی و تأثــر از آن بــوده و در اصطــاح ادبیــات سیاســی ،عــدم وابســتهگی خارجــی را گویند
کــه در مقابــل اقتــدار بــه کار بــرده میشــود؛ هامنگونــه کــه حاکمیــت دومعنــی دارد :نخســت
اقتــدار داخلــی کــه دولتــی دارای اقتــدار داخلــی بــوده بــر رسارس قلمــرو خــود تســلط داشــته و
دوم آزادی در امــور خارجــی و در برابــر دخالــت و نفــوذ قدرتطلبــان خارجــی میباشــد.
نظــام عدلــی هــم بایــد از هــردو قــوت برخــوردار باشــد :اول بایــد از تأثیــر قــوای اجرایــی و مقننــه
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از اساســات محاکمــۀ عادالنــه بــه شــار مـیرود.

آزاد باشــد و دوم ایــن کــه از اســتقامت شــخصیتی برخــوردار باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،اســتقالل
نظــام عدلــی دو قســم اســت :یکــی اســتقالل نهــادی اســت بــه معنــای عــدم تأثیرپذیریــی نظــام
عدلــی و مصــون بــودن دســتگاه عدلــی از دخالــت قــوۀ مجریــه و مقننــه اســت .دوم اســتقالل
شــخصیتی اســت و آن بــه معنــای اســتقالل قاضــی در صــدور رأی تنهــا بــر مبنــای قانــون ،بــه
منظــور تأمیــن عدالــت و مصونیــت از هرنــوع تهدیــد ،تطمیــع از جریانــات سیاســی ،احــزاب،
گروههــا و دســتگاههای دیگــر کــه مطابــق اصــل مصونیــت قضایــی و بیطرفــی عبــارت اســت
از عــدم جانـبداری مأمــور ضبــط قضایــی ،اهــل خــره ،څارنــوال ،قاضــی و ...از طرفیــن دعوی.
دســتگاه عدلــی و قضایــی نبایــد از جریانــات سیاســی ،احــزاب ،گروههــا و دســتگاههای دیگــر
تأثیــر و توصیهپذیــر باشــد.
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واژۀ بیطرفــی هامنگونــه کــه اقتــدار و تســلط بــر نفــس را نشــان میدهــد ،بــه مقاومــت در
برابــر هرگونــه فشــار و نیــروی بیرونــی نیــز اشــاره دارد .بنــا ًء ،نقــض یکــی ،موجــب نقــض دیگــری

خواهــد بــود .در نظــام حقوقــی افغانســتان بــر اســتقالل قــوۀ قضایــی تأکیــده صــورت گرفتــه
اســت .چنــان کــه قانــون اساســی در مــادۀ  ۱۶در ایــن زمینــه چنیــن پیشبینــی کــرده اســت:
«قــوۀ قضایــی رکــن مســتقل دولــت جمهــوری افغانســتان میباشــد( ».قانــون اساســی افغانســتان:
مــادۀ  )۱۶بایــد بــه خاطــر داشــت کــه اســتقالل محاکــم بــه ایــن معنــی نیســت کــه قضــات هرچــه
بخواهنــد انجــام میدهنــد .مــادۀ  ۱۴قانــون تشــکیل و صالحیــت محاکــم ترصیــح میکنــد:
«محاکــم حیــن رســیدهگی بــه قضایــا مســتقل بــوده و در صــدور احــکام رصفــاً تابــع قانــون
میباشــند .رســیدهگی و اصــدار حکــم توســط محاکــم ،بــر اســاس اصــل تســاوی طرفیــن در
برابــر قانــون و محکمــه و رعایــت عدالــت و بیطرفــی صــورت میگیــرد( ».قانــون تشــکیل و
صالحیــت محاکــم قــوۀ قضایــی :مــادۀ  )۱۶چنانچــه در مــادۀ فــوق اشــاره شــد ،محاکــم محدود و
مقیــد بــه قانــون و تأمیــن عدالــت انــد .از ایــن جهــت بیطرفــی از جانـبداری از ارکان اساســی
در جــراآت عدلــی و قضایــی بــه شــار م ـیرود.

 -2حق تفهیم اتهام به متهم

حــق تفهیــم اتهــام بــه متهــم ،بــه عنــوان یکــی از ارکان اساســی اصــل محاکمــۀ عادالنــه ،بــه
معنــای آگاه ســاخنت متهــم از ماهیــت اتهــام و علــت آن اســت( .هــان :مــادۀ  )۲۸۹حــق تفهیــم
اتهــام بــه متهــم در پاراگــراف دوم مــادۀ  ۳۱قانــون اساســی تســجیل گردیــده اســت .چنــان کــه
بیــان مـیدارد« :متهــم حــق دارد ،بــه مجــرد گرفتــاری از اتهــام منســوب اطــاع یافتــه و در داخــل
میعــادی کــه محکمــه تعییــن منــوده حــارض گــردد( ».قانــون اساســی :مــاده ) ۳۱قانــون اجــراآت
جزایــی در مــادۀ  ۹۲موضــوع را چنیــن بیــان کــرده اســت« :مســتنطق در اولیــن برخــورد بــا متهــم،
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مکلــف اســت هویــت او را ثبــت و بعــد ،تهمتــی را کــه بــه او نســبت داده شــده ابــاغ و اظهــارات
او را در محــر قیــد کنــد( ».قانــون اجــراآت جزایــی :مــادۀ  )۹۲زیــرا منیتــوان از متهــم انتظــار
داشــت تــا در برابــر جــرم ناشــناخته و دالیــل غیــر معلــوم پاســخگو بــوده و بیمقدمــه از خــود
دفــاع کنــد .وفــق شــق الــف بنــد  ۳مــادۀ  ۱۴میثــاق بیناملللــی« :حقــوق مدنــی  -سیاســی ،در
نظامهــای حقوقــی ،اتهــام فــرد بــا ذکــر نــوع و علــل آن بایــد در ارسع وقــت و بــه تفصیــل و
بــه زمانــی کــه او متوجــه گــردد ،مطــرح و بــه آگاهــی او برســد( ».میثــاق بیناملللــی حقــوق
مدنــی  -سیاســی بنــد :۳مــادۀ )۱۴تفهیــم اتهــام از اساســات شــمرده میشــود؛ بــه خاطــری کــه
اگــر نفهمــد ،چگونــه بــه دفــاع پرداختــه و چطــور وارد مرحلــۀ تحقیــق میگــردد ،بــه صــورت
مشــخص تفهیــم اتهــام پیامهــای ذیــل را دربــر دارد:
الــف -وقتــی متهــم در روشــنی قــرار گرفتــه ،از حالــت ابهامآمیــز بیــرون شــود و میتوانــد بــه
پرس ـشهای مســتنطق یــا څارنــوال پاســخ بگویــد.
ج -زمینــه بــرای ورود پروســه بــه مرحلــۀ تحقیــق عادالنــه کــه یکــی از ارکان و شــاخصهای
محاکمــۀ عادالنــه اســت ،مهیــا میگــردد.

 -3حق دفاع در برابر اتهام

پایــۀ دیگــر محاکمــۀ عادالنــه دفــاع از خــود در برابــر اتهــام وارده اســت .متهــم حــق دارد از خــود
دفــاع کنــد؛ چنــان کــه هرکــس حــق دارد از خــود دفــاع کنــد .دفــاع از خــود یــک امــر طبیعــی
و حــق ذاتــی بــر اســت .در بــاب دفــاع از اتهــام وارده بایــد گفــت کــه دفــاع از خــود در برابــر
اتهــام رضوری اســت؛ زیــرا تــا وقتــی کــه متهــم بــه دفــاع از خــود نپرداختــه باشــد ،زمینــۀ تحقیــق
مســاعد منیشــود .څارنــوال بیــن متهــم و شــاکی خصوصــی یــا متــرر قــرار داشــته و از دفــاع
هــر دو از خــود و بــه نفــع خــود ،میتوانــد تحقیقــات خــود را آغــاز و بــه صــورت متــوازن و
متعــادل بــه پایــۀ اکــال برســاند.
ســؤال ایــن اســت کــه در مــوردی کــه متهــم جــز دولــت نباشــد ،چگونــه څارنــوال میتوانــد
تحقیقــات انجــام دهــد؟ در آن صــورت څارنــوال تحقیــق بــه صــورت متعــادل و بــا بیطرفــی
کامــل بــه تحقیــق خــود ادامــه میدهــد .متهــم در صورتــی کــه از دانــش حقوقــی الزم و امکانات
و فرصتهــای مناســب برخــوردار باشــد ،خــودش بــه دفــاع میپــردازد و در صورتــی ندانســن
زبــان ،ترجــان گرفتــه و در صورتــی نداشــن وقــت کافــی یــا دانــش حقوقــی ،حــق دارد وکیــل
مدافــع بگیــرد؛ زیــرا څارنــوال یــا مســتنطق از دانــش حقوقــی و امکانــات دولتــی برخــوردار
اســت ،بایــد جانــب مقابــل آن نیــز چنیــن امکاناتــی را دارا باشــد تــا اصــل تســاوی برقــرار شــود.
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ب -طبعاً برای دفاع از خود در برابر اتهام وارده آمادهگی میگیرد.

در صورتــی کــه متهــم بیبضاعــت بــوده و توانایــی گرفــن وکیــل را نداشــته باشــد ،حــق دارد از
طــرف دولــت برایــش مســاعد حقوقــی تعییــن گــردد .از رشایــط وکیــل مدافــع و مســاعد حقوقــی
ایــن اســت کــه متهــم بتوانــد در هرحــال آزادی مکاملــات ،مکاتبــات ،مخابــرات و مشــوره را
داشــته باشــد .دفــاع از خــود از اساســات محاکمــۀ عادالنــه اســت؛ زیــرا قانــون اجــراآت جزایــی
مقــرر مـیدارد:
«الــف -عــدم مراعــات احــکام قانــون در یکــی از مــوارد اجــراآت اساســی موجــب بطــان آن
میگــردد.
ب -اجــراآت اساســی شــامل موارد...گرفتــاری ،تالشــی ،تحقیــق ،معاینــات اهــل خــره و حــق
تعییــن وکیــل مدافــع میباشــد».
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

در دفاع متهم از خود معیارهای عادالنه قرار ذیل است:
الــف -برخــورداری هــر دو طــرف دعــوی از دانــش حقوقــی بــرای تأمیــن تســاوی طرفیــن ،یکــی
از مقومــات عدالــت بــه شــار مـیرود.
ب -حفظ تعادل بین طرفین دعوی با بیطرفی کامل.
ج -تأمیــن رشایــط الزم ماننــد ترجــان ،وکیــل مدافــع یــا مســاعد حقوقــی و ســایر تســهیالت و
تأمینــات الزم مــادی و معنــوی.

 -4حق دسترسی به محکمۀ ذیصالح
بــه اعتبــار حــاالت متهــم ،از جملــه ارکان عمــدۀ محاکمــۀ عادالنــه ذیصــاح بــودن محکمــه و

دسترســی متهــم بــه آن اســت .محکمــۀ ذیصــاح ،محکمهیــی اســت کــه از نظــر موضوعــی و
حوزهیــی صالحیــت رســیدهگی بــه دعــوای مــورد نظــر را داشــته باشــد( .رســولی ،محمــدارشف:
ص )۳۶۹صالحیــت حوزهیــی ،بــه مــکان رســیدهگی بــه جــرم و صالحیــت موضوعــی بــه
موضــوع رســیدهگی بــه جــرم مربــوط میشــود .محکمــۀ ذیصــاح از نظــر حوزهیــی بــه
گونههــای ذیــل تقســیم میشــود:
الف -محکمۀ محل ارتکاب جرم یا محل گرفتاری متهم یا محل اقامت وی.
جرمــی کــه واقــع میشــود ،مرتکــب آن از ســه حالــت خالــی منیباشــد :یــا فــورا ً در هــان محــل
گرفتــار میشــود کــه در ایــن صــورت محــل وقــوع جــرم محکمــه ذیصــاح دانســته میشــود؛
زیــرا در محــل وقــوع جــرم اســباب و مــدارک جرمــی ،شــهود و مطلعــان موجــود بــوده و بــا
دقــت و رسعــت بــه پرونــدهاش میشــود همزمــان رســیدهگی کــرد .یــا فــورا ً در هــان محــل
گرفتــار منیشــود؛ در صورتــی کــه متهــم در محــل دیگــری گرفتــار شــود ،حداقــل محکمــۀ
محــل گرفتــاری محکمــۀ ذیصــاح میباشــد و حالــت ســوم ،در صورتــی کــه جــای دیگــری
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گرفتــار نشــود ،آخریــن جــای بــرای ذیصــاح بــودن محکمــه محــل اقامــت متهــم اســت.
جــرم بــه اعتبــار رویــت و عــدم رویــت یــا مشــاهده و عــدم مشــاهده بــه دو قســم مشــهود
و غیرمشــهود تقســیم میشــود .جــرم مشــهود یعنــی جــرم کــه بالفعــل در وقــت ارتــکاب آن
مشــاهده شــده و گرفتــار یــا اندکــی بعــد از فــرار تعقیــب یــا در جریــان فــرار بــا آثــار و عالیمــی
مشــاهده شــود کــه داللــت بــه انجــام فعــل از طــرف فــراری کنــد .معیــار در جــرم مشــهود در
هرســه صــورت فــوق مشــاهده بــوده و بایــد در هرســه حالــت گرفتــار گــردد.
محکمــۀ ذیصــاح ،جــرم مشــهود را میتوانــد محــل ارتــکاب و پــس از فــرار محــل گرفتــاری یــا
هــم بــه محــل اقامــت خــود را گرفتــار شــود.
بنــا ًء ،هریکــی از ایــن محــات در جــرم مشــهود میتوانــد محکمــۀ ذیصــاح باشــد .محکمــۀ

ذیصــاح در رشوع بــه جرمــی کــه حالــت تلبــس و تشــبس بعــد از تهیــۀ مقدمــات باشــد ،آخریــن
عمــل مــادی جــرم اســت کــه بــه حالــت دس ـتاندازی میتوانــد تعبیــر گــردد .در جــرم مســتمر
کشــف جــرم بــوده و در جــرم اعتیــادی محلــی کــه اعتیــاد را بــه بــار آورده اســت .در برخــی
اوقــات محکمــۀ ذیصــاح محکمهیــی اســت کــه ســرهمحکمه تعییــن کنــد و در برخــی احــوال
محکمــۀ ذیصــاح محکمــۀ خــاص اســت.
در صورتــی کــه اصـاً جــرم محــل ارتــکاب در قلمــرو یــک کشــور نداشــته باشــد ،طبعـاً در
ایــن صــورت محــل گرفتــاری و محــل اقامــت نخواهــد داشــت .گرچــه مطابــق اصــل صالحیــت
رسزمینــی ،محکمهیــی صالحیــت رســیدهگی را دارد کــه جــرم در آن رسزمیــن واقــع شــده
باشــد .بــا توجــه بــه ایــن کــه قانــون جــزاء صالحیــت رســیدهگی آن را بــه محاکــم افغانســتان
داده باشــد؛ در ایــن صــورت محکمــۀ ذیصــاح آن ،محکمــۀ والیــت کابــل دانســته میشــود.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه در بــاب دعــاوی ،شــناخت صالحیتهــای حوزهیــی
و موضوعــی امــر مهمــی اســت؛ زیــرا قاضــی یــا څارنــوال اول بایــد بفهمــد کــه قضیــه ،حقوقــی
اســت یــا جزایــی .همچنــان بدانــد کــه ایــن کار در حــوزه و حیطــۀ صالحیتــش میباشــد یــا
خیــر.

 -5تحقیق و بازجویی منصفانه
یکــی دیگــر از شــاخصها و پایههــای اساســی محاکمــۀ عادالنــه ،تحقیــق و بازجویــی عادالنــه
اســت .تحقیــق ،در لغــت بــه معنــای جســتجو بــرای دریافــت حقیقــت بــوده و در اصطــاح
بــر اســاس جــزء چهــارم مــادۀ چهــارم قانــون اجــراآت جزایــی« :تحقیــق عبــارت از بررســی
همهجانبــه واقعــۀ جرمــی اســت بــر اســاس دالیــل جمعآوریشــده توســط څارنــوال بــه طریــق
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کــه حالــت ارتــکاب مســتمر میباشــد ،ماننــد توقیــف غیــر قانونــی ،محکمــۀ ذیصــاح آن محــل

اســتجواب و اســتنطاق از متهــم ،اســتامع بیانــات یــا اظهــارات شــهود و ناظــران و ارزیابــی دالیــل
و مــدارک جمعآوریشــده بــه منظــور تثبیــت وقــوع جــرم ،شــناخت مرتکــب و انتســاب اتهــام
بــه متهــم در حــدود احــکام قانــون( ».قانــون اجــراآت جزایــی ،جــزء  :4مــادۀ  )۴تحقیــق در
ن آ َم ُنــوا إِن َجاءكُـ ْم ف ِ
ـق ِب َن َبـأٍ فَتَ َبی ُنــوا أَن
اســام از ایــن آیــۀ مبــارک ثابــت شــده« :یــا أَی َهــا ال َِّذیـ َ
َاسـ ٌ
ن» (حجــرات )49 :اى كســاىن كــه ایــان
حــوا َعـ َ
ـى َمــا فَ َعلْتُـ ْم نَا ِد ِمیـ َ
ج َهالَـ ٍة فَتُ ْ
ص ِب ُ
ت ُِصی ُبــوا قَ ْو ًمــا ِب َ

آوردهایــد ،اگــر فاســقى نــزد شــا خــرى آورد ،نیــك وارىس كنیــد تــا مبــادا بــه نــاداىن گروهــى
را آســیب برســانید و [بعــد] از آنچــه كــرد ه ایــد ،پشــیامن شــوید.
آنچــه از آیــۀ مبارکــه فــوق دانســته میشــود ،ایــن اســت کــه تبییــن و جسـتوجوی حقیقــت
رضوری بــوده و بــدون آن محاکمــه منیتوانــد عادالنــه باشــد .بــرای ایــن کــه بــا تحقیــق و تبییــن
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حقیقــت ،میتــوان مفهــوم محاکمــۀ عادالنــه تحقــق بخشــید.
طبــق مــادۀ  ۱۳۴قانــون اساســی ،بعــد از گرفتــاری مظنــون یــا متهــم یــا کشــف واقعــۀ جرمــی و
جمـعآوری دالیــل و مــدارک جرمــی از ســوی مأمــوران ضبــط قضایــی ،قضیــه در  ۷۲ســاعت بــه
څارنــوال تحقیــق (مســتنطق) فرســتاده میشــود .څارنــوال تحقیــق بایــد بــا دقــت و رسعــت هرچــه
بیشــر وارد عمــل شــود .دقــت در تأمیــن عدالــت و رســاندن حــق بــه صاحــب آن و رسعــت
بــرای ایــن کــه بــه نگرانــی اصحــاب دعــوی  -بــه ویــژه متهــم  -مهــر پایــان گذاشــته شــود ،از
ویژهگیهــای مهــم یــک مســتنطق بــه شــار مـیرود .مســتنطق بایــد از شــخص متهــم ،شــاکی،
شــهود محــل و ســایر مطلعــان پرســش و تحقیقــات الزم انجــام داده و در عیــن حــال از مشــاوران
و کارشناســان فنــی بــرای تأمیــن عدالــت کمــک بگیــرد .همچنــان معلومــات جمعآوریشــده
از ســوی مأمــوران ضبــط قضایــی را جمــع معلومــات خــود تحلیــل و تجزیــه کــرده و بــا رعایــت
تعــادل بیــن متهــم و متــرر و بــا بیطرفــی کامــل یــا علیــه متهــم یــا شــاکی ،تصمیــم اتخــاذ کنــد.
هــرگاه در اثــر تحقیقــات ،ثابــت شــود کــه دالیــل کافــی الزامعلیــه مظنــون یــا متهــم وجــود
نداشــته و متهــم تحــت بازداشــت قــرار گرفتــه اســت ،بــا اصــدار قــرار و رهایــی وی و حفــظ قضیه
تصمیــم اتخــاذ میگــردد .در صورتــی کــه ثابــت شــود کــه علیــه مظنــون یــا متهــم دالیــل الــزام
وجــود داشــته و وی(متهــم یــا مظنــون) آزاد باشــد ،بــرای جلوگیــری از فــرار وی و جلوگیــری
از امحــای مــدارک جرمــی ،بــه ســلب آزادی مؤقــت قــرار صــادر میگــردد .هــرگاه مظنــون یــا
متهــم تحــت توقیــف قــرار داشــته باشــد ،قضیــه جهــت تصمیــم قضایــی بــه محکمــه ارســال
میگــردد .پــس در صفحــۀ تحقیــق معیارهــای عادالنــه ،نکاتــی اســت کــه ذکــر گردیــد .بــرای
وضاحــت بیشــر در ایــن بــاره ،هریکــی را در ذیــل بیــان میکنــم:
الف -وصول به حقیقت و رفع جهالت و رهایی از ظلم؛
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ب -دقت در تأمین عدالت؛
ج -رسعت در جهت رفع نگرانی طرفین دعوی؛
د -رعایت تعادل و حفظ بیطرفی کامل؛
ه -تشخیص گناهکار و مجرم از غیر آن.

 -6تعقیب با رعایت کرامت انسانی

یکــی دیگــر از ارکان محاکمــۀ عادالنــه تعقیــب عادالنــه اســت .تعقیــب عادالنــه بــا رعایــت اصــل
کرامــت انســانی ،جــز ایــن نیســت کــه حقــوق طرفیــن دعــوی رعایــت شــود .در مرحلــۀ تعقیــب
قضایــی همــه اســناد و مــدارک و لــوازم یــک تحقیــق عادالنــه بررســی میشــود تــا دیــده شــود
کــه آیــا اصــول و موازیــن تحقیــق عادالنــه رعایــت شــده و تحقیــق تکمیــل گردیــده یــا خیــر؟
از ایــن جهــت قانــون اج ـراآت جزایــی تعقیــب عدلــی را چنیــن تعریــف کــرده اســت« :تعقیــب
عادالنــه عبــارت از پیگیــری واقعــۀ جرمــی و مرتکــب آن اســت کــه شــامل اج ـراآت کشــف و
اینجــا ،ســؤال ایــن اســت :چنــان کــه مــادۀ فــوق در بنــد ســی و چهــارم اشــاره دارد ،تعقیــب عدلــی
یــا تعقیــب عادالنــه شــامل متــام مراحــل میباشــد .پــس ذکــر آن بــا وجــود اساســات دیگــر و
ارکان محاکمــۀ عادالنــه بیفایــده خواهــد بــود؟ در مــادۀ فــوق بــه ایــن جهــت چنیــن تعریــف عــام
صــورت گرفتــه کــه در مرحلــۀ تعقیــب کــه در واقــع یــک مرحلــۀ خــاص بعــد از تحقیــق اســت ،در
مراحــل گذشــته یعنــی کشــف و تحقیــق بازبینــی میگــردد.
در صورتــی کــه معیارهــای کــه بـرای تأمیــن عدالــت جزایــی تعییــن گردیــده ،رعایــت نگردیــده
باشــد ،څارنــوال تعقیــب قضایــی صالحیــت دارد کــه اســناد و مــدارک مربوط بــه جرم را از ریاســت
تحقیــق مطالبــه کــرده یــا بــه لغــو اتهامنامــه و صــدور ق ـرار مبنــی بــر ترتیــب مجــدد آن صــادر
کنــد یــا لغــو اتهامنامــۀ صــدور ق ـرار مبنــی بــر حفــظ دوســیه یــا اعــادۀ دوســیه جهــت تکمیــل
تحقیــق و رفــع نواقــص ،بپــردازد .همچنــان در صورتــی کــه اتهامنامــه تکمیــل باشــد ،بــه تأییــد
آن و ترتیــب صــورت دعــوی تصمیــم اتخــاذ کنــد؛ چنــان کــه قانــون اجـراآت جزایــی میگویــد:
«څارنــوال تعقیــب قضایــی بعــد از تدقیــق و ارزیابــی دوســیه ،حســب لــزوم مکلــف بــه اج ـراآت
ذیــل میباشــد:
 -۱مطالبۀ اسناد ،مدارک و اشیای مربوط به جرم.
 -۲صــدور قـرار دربــارۀ اجـراآت مربــوط بــه کشــف و تحقیــق مبنــی بــر تغییــر یــا الغــای اقدامــات
اتخــاذ شــده نســبت بــه شــخص متهــم و تعییــن وصــف جــرم.
 -۳تأیید اتهامنامه مستند به دالیل مندرج در دوسیه و ترتیب صورت دعوی.
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تحقیــق جــرم ،محاکمــه و تنفیــذ حکــم میگــردد ( ».قانــون اج ـراآت جزایــی ،بنــد :۳۴مــادۀ)۴

 -۴اعادۀ دوسیه جهت تکمیل تحقیق و رفع نواقص.
 -۵لغو اتهامنامه و صدور قرار مبنی بر ترتیب مجدد آن.
 -۶لغــو اتهامنامــه و صــدور ق ـرار مبنــی بــر حفــظ دوســیه مطابــق احــکام قانــون ( .هــان :مــاده
)۱۶۸

 -7تطبیق تحقیق و داوری
یکــی دیگــری از ارکان محاکمــۀ عادالنــه تطبیــق صحیــح تحقیــق واقعــۀ جرمــی اســت .محاکمــه
زمانــی عادالنــه پنداشــته میشــود کــه قاضــی ،واقعیتهــای قضیــه را درک و جوانــب تاریــک
آن را دریابــد بــه ویــژه در رشایــط کنونــی کــه گســردهگی قوانیــن و پیچیدهگــی متــون قانونــی و
حقوقــی زمینــۀ دسترســی همــه را بــه حقــوق خــود دشــوار ســاخته اســت .قضــات در محاکمــه
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تحقیــق څارنــوال را بــه بررســی میگیرنــد تــا معلــوم کننــد کــه تحقیــق کــه در قضیــه صــورت گرفته،
بــا واقعــه انطبــاق دارد یــا خیــر؟ در صورتــی کــه خــا و نقــص در دوســیه وجــود داشــته یــا تبعیــض
صــورت گرفتــه باشــد ،تصمیــم بــر اســاس آن ،منیتوانــد محاکمــۀ عادالنــه باشــد.
بعــد از ســامتی و عادالنــه بــودن رونــد قضیــه در مراحــل کشــف ،تحقیــق ،تعقیــب ،محاکمــه
و تنفیــذ حکــم و در متــام مراحــل ،بایــد رســیدهگی بــا توجــه بــه اصــل برائــت ذمــه ،حرمــت و
کرامــت انســانی و حفــظ حریــم خصوصــی باشــد .فیصلــه و داوری عادالنــه ،بــه ویژهگیهــای
ذیــل نیــاز دارد:
الف -بررسی انطباق تحقیقات څارنوال با واقعۀ جرمی؛
ب -پاکــی قاضــی بــه ویــژه عــدم تبعیــض در داوری؛ زیـرا تطبیق یکســان حکــم از رشایــط محاکمۀ
عادالنــه بــوده و تبعیــض بیــن رشیــف و وضیــع در حکــم مــردود بــوده و بــه بیعدالتــی میانجامــد؛
ج -قاطعیت و شجاعت در حکم؛
د -وجــود وکیــل مدافــع؛ زی ـرا ایــن امــر بــه قاضــی کمــک میکنــد تــا بتوانــد زوایــای تاریــک
قضیــه را روشــن ســازد.

 -8اجرا و تنفیذ حکم به گونۀ منصفانه
آخریــن رکــن از ارکان محاکمــۀ عادالنــه اجـراء و تنفیــذ محاکمــۀ عادالنــه اســت .تنفیــذ حکــم در
سلســلۀ محاکمــه ،یــک امــر رضوری بــه شــار مـیرود .طــوری کــه پیشــگیری از جرایــم و حفــظ
نظــم جامعــه و تأمیــن عدالــت ،بــه تصویــب قوانیــن ســامل و متناســب بــا اوضــاع ،احــوال و مصالــح
نیــاز دارد؛ بــه هــان انــدازه بــه اجـرای حکــم قانــون نیازمنــد اســت .فکــر معافیــت و عــدم اجـرا و
تنفیــذ احــکام قانــون ،محاکمــه را بیمفهــوم جلــوه داده و از تحقــق محاکمــۀ عادالنــه جلوگیــری
میکنــد .منصفانــه بــه ایــن معنــی اســت کــه قانــون بــه همــه افـراد ،فقیــر و غنــی یکســان اجرا شــود.
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نتیجهگیری
در این نوشتار به این نتایج دست یافتم:
 -۱خطــوط اصلــی محاکمــۀ عادالنــه مــواردی اســت کــه در ایــن مقالــه ترســیم شــده اســت ،نــه
آن کــه بــه گــان برخیهــا مســتقل بــودن محکمــه ،علنــی بــودن و...؛ زیــرا ایــن اوصــاف از
رشایــط محاکمــۀ عادالنــه بــه شــار میرونــد ،نــه از ارکان اساســی آن.
 -۲برخــی لــوازم محاکمــۀ عادالنــه را کــه فرصــت کافــی و تســهیالت الزم ،دانــش حقوقــی و...
اســت ،تحــت عنــوان محاکمــۀ عادالنــه بــدون ایــن کــه بیــن ارکان ،رشایــط و لــوازم تفکیــک
کننــد ،بحــث کــرده انــد.
 -۳ارکان محاکمــۀ عادالنــه معیارهــای انــد کــه بــه صــورت حــق در محــور اصلــی وظایــف
ارگانهــای عدلــی وقضایــی قــرار دارنــد.
 -۴اصــل عدالــت یــا عادالنــه بــودن محاکمــه بــه گونــۀ زنجیــروار و ارگانیــک ،در متــام مراحــل
صــورت فقــدان وصــف عادالنــه بــودن در یــک قضیــه ،در یــک مرحلــه ،متــام مراحــل عدالــت
را زیــر ســؤال میبــرد.
 -۵بیــن رشایــط محاکمــۀ عادالنــه و ارکان اساســی آن فــرق وجــود دارد کــه در ایــن مقالــه بــه آن
توجــه شــده اســت.
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پایههای اساسی محاکمۀ عادالنه

اجــراآت ارگانهــای عدلــی و قضایــی بههــم گــره خــورده اســت .بایــد یــادآور شــد کــه در
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چکیده
یکــی از مهمتریــن وظایــف یــک دولــت مــدرن «توزیــع عادالنــۀ امتیــازات ملــی» در کشــور
اســت .بحــران مرشوعیــت ،منازعــه ،جنــگ و ناکارآمــدی دولتهــا در نبــود چنیــن اصــل
پدیــدار میگــردد .حتــا رمــز بقــا و مانــدگاری دولتهــا در اجــرای همیــن اصــل میباشــد.
در آموزههــای دینــی نیــز بــه برقــراری عدالــت تأکیــد اکیــد صــورت گرفتــه اســت .همچنــان
توجــه بــه اصالحــات اقتصــادی ،پروژههــای عمرانــی ،ایجــاد کارهــای زیربنایــی و فراهـمآوردن
فرصتهــای تولیــد ،بــه منظــور جلوگیــری از انباشتهشــدن رسمایــه در دســت گــروه خــاص ،از
وظایــف دولــت میباشــد .در یــک نــگاه عدالتمحــور « فقــر ،ضعــف و جهــل» در بخشــی
از جامعــه و «تراکــم ثــروت ،فرصــت و قــدرت» در بخــش دیگــر آن ،نشــانههای از بیعدالتــی
بــوده و نتیج ـهاش ،جــز جنــگ و بدبختــی چیــزی دیگــری نخواهــد بــود.

واژهگان کلیدی :توزیع عادالنه ،ثروت ،فرصت ،قدرت ،شاخصها و پیامدها.
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توزیع عادالنۀ امتیازات ملی و نقش آن در تأمین صلح

توزیع عادالۀن امتیازات ملی

مقدمه
فلســفۀ وجــودی هــر دولــت مــدرن ارائــۀ خدمــات بهــر و زمینهســازی بــرای دسرتســی
شــهروندان بــه حقــوق و نیازهــای اساســی شــان میباشــد .پــس مکلفیــت هــر نظــام سیاســی ایــن
اســت کــه امتیــازات ملــی را بــه دور از تبعیــض و تعصــب در اختیــار همــه شــهروندان قــرار داده
و هیــچ فــردی از آنــان قطــع نظــر از رنــگ ،نــژاد ،قــوم و قبیلــه و حتــا دیــن و مذهــب ،احســاس
محرومیــت و ناامیــدی نکنــد .متأســفانه کــه در بیشتریــن کشــورهای جنــوب یــا جهــان ســوم،
چنیــن تفکــری تــا بــه حــال نهادینــه نشــده و در نتیجــه امتیــازات ملــی بــه صــورت عادالنــه در
اختیــار مــردم قــرار نگرفتــه اســت .از همیــن رو بحرانهــای گوناگــون دامنگیــر آنــان میباشــد.
بــه بیــان دیگــر ثبــات ،صلــح و امنیــت یــک جامعــه وابســته بــه نهادینهشــدن عدالتگرایــی،
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

انصافپــروری و گســرش الگوهــای عــاری از تبعیــض و برتریجویــی میباشــد .هرکشــور
و جامعهیــی کــه از ایــن نعمــت محــروم اســت ،بــه بحرانهــای بیشــاری از جملــه فقــر،
بیثباتــی ،کشــمکش و ســتیز مبتــا میباشــد .افغانســتان عمدهتریــن منونــۀ آن اســت.
مؤلفههــای کــه در توزیــع آن بایــد عدالــت و انصــاف بــه صــورت کامــل رعایــت شــود،
توزیــع امتیــازات ملی(قــدرت ،ثــروت ،فرصــت) اســت؛ زیــرا ایــن امتیــازات مــال شــخصی هیــچ
فرمــانروا و نظــام سیاســی نیســت ،بــل از منابــع مختلفــی بــه دســت میآیــد کــه بــه نحــوی بــه
متــام آحــاد ملــت تعلــق دارد .لــذا هــر فــردی از افــراد ملــت ،بایــد در آن ســهم بــه خصوصــی
خــود را داشــته باشــد.
عمدهتریــن هدفــی کــه در ایــن مقالــه دنبــال میگــردد ،بررســی توزیــع عادالنــۀ امتیــازات
ملــی بــه منظــور کاهــش فاصلههــای موجــود بیــن ثروتمنــدان و نیازمنــدان و جلوگیــری از
بــروز بحرانهــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتامعــی و امنیتــی اســت.

 -1سطوح توزیع عادالنۀ امتیازات ملی

بــرای ایــن کــه یــک جامعــۀ عــاری از بحــران داشــته باشــیم ،بایــد تفاوتهــای فاحــش اقتصــادی
موجــود بیــن اغنیــا و فقــرا را از میــان برداشــته و زمینــۀ دسرتســی بــه امتیــازات ملــی را بــرای
هم ـهگان مســاعد بســازیم .ایــن هــدف در ســطوح ذیــل انجــام خواهــد پذیرفــت:
الف -توزیع عادالنۀ فرصتها
بــرای رشــد ،تربیــت و شــکلگیری شــخصیت افــراد ،در هــر جامعــه  ،فرصتهایــی (زمینــه،
بســر ،وضعیــت و موقعیــت) وجــود دارنــد کــه بــرای موفقیــت فــرد ،ســازمان و جامعــه در رســیدن
بــه یــک هــدف ،موقعیتهــای مســاعدی را فراهــم میســازد( .مطهــری :1368 ،ص  )26توزیــع
نابرابــر ایــن فرصتهــا ،عدهیــی را برخــوردار و عدهیــی دیگــر را محــروم میســازد .در حالــی
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کــه توزیــع عادالنــه فرصتهــا ،امــکان رشــد و شــکوفایی اســتعدادها و ظرفیتهــا را بــرای
همــه افــراد فراهــم ســاخته و در مراحــل بعــدی ،زمینــۀ مناســب رفــع محرومیتهــا را تــا حــدود
زیــادی برطــرف میســازد؛ ماننــد فرصــت تحصیــل علــم کــه در مراحــل کودکــی ،نوجوانــی و
جوانــی موجــب شــکلگیری شــخصیت افــراد میشــود .اگــر اینگونــه فرصتهــا برابــر در
نظــر گرفتــه شــود ،فرزنــدان فقــرا و محرومــان جامعــه در کنــار فرزنــدان ثرومتنــدان ،از امکانــات
تحصیــل برابــر برخــوردار شــده و بــا رســیدن بــه مراتــب عالــی علمــی ،امــکان دس ـتیابی بــه
جایگاههــای مناســب و در شــأن خــود را در اختیــار خواهنــد داشــت .و بــه طــور کلــی هرگونــه
محرومیتــی از آنــان از بیــن رفتــه و در غیــر آن صــورت ،بحرانهــای گوناگــون دامنگیــر دولــت
و جامعــه خواهــد شد(.بیســتوین :1386 ،ص)43
شــاخص دیگــر ،توزیــع عادالنــۀ امکانــات عمومــی اســت کــه دولــت متصــدی آن میباشــد.
ایــن امکانــات میتوانــد بــه صــورت برابــر یــا نابرابــر توزیــع گردیــده و در ســطح زندهگــی مــردم
اثرگــذار باشــد؛ ماننــد ابــزار بهــرهوری ،عوایــد و منابــع مالــی دولــت در بانکهــا و وجوهــی
کــه در متلــک بانکهــا قــرار میگیــرد .تقســیم عادالنــۀ اعتبــارات بانکــی منتهــی بــه رشــد
همــراه بــا عدالــت خواهــد شــد؛ البتــه بایــد تواناییهــا و شایســتهگیهای مدیریتــی ،مهارتــی
و افزایــش بهــرهوری در ایــن توزیــع مبنــا قــرار گیــرد .رعایــت عدالــت بــه معنــای نادیدهگرفــن
ایــن ویژهگیهــا نیســت  (.هــان :ص )65هــر دولــت عدالتگــرا و پاســخگو مکلــف اســت
امکانــات عمومــی را کــه در اختیــار دارد ،جهــت خدمــات عامــه بــه مــرف برســاند تــا از یــک
طــرف بــا جم ـعآوری مالیــات و عوایــد ملــی چرخــۀ اقتصــادی نظــام بــه چرخــش درآیــد و از
جانــب دیگــر رفــاه اجتامعــی و امنیــت اقتصــادی تأمیــن گــردد؛ در ایــن صــورت هیــچ کســی
احســاس محرومیــت منیکنــد.
بــه بیــان دیگــر ،اگــر امکانــات موجــود در دســترس دولــت بــه گونــۀ عادالنــه بــرای
شــهروندان کــه منبــع اصلــی آن میباشــند ،توزیــع شــود ،رضایــت مــردم نســبت بــه حکومــت
بیشتــر و عوامــل نفــوذی مخــل نظــم و آرامــش کمــر میباشــد؛ امــا اگــر ایــن امکانــات غیــر
عادالنــه توزیــع گــردد ،یعنــی دولتمــداران و مقربــان درگاه آنــان مســتفید و دیگــران محــروم
گردنــد ،نارضایتــی مــردم بیشتــر شــده و امنیــت و آرامــش کمــر میباشــد.
ج -توزیع عادالنۀ ثروت
افــراد و خانوادههــای موجــود در هــر جامعــه ،از نظــر ســطح اقتصــادی ،بــه ســه گــروه نابرابــر
قابــل تقســیم انــد:
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ب -توزیع عادالنۀ امکانات

گــروه اول :افــراد و خانوادههایــی کــه درآمــد آنــان بیــش از نیــاز متعــارف و باالتــر از ســطح
متوســط زندهگــی مــردم اســت.
گــروه دوم :افــراد و خانوادههایــی کــه درآمــد آنــان در ســطح متوســط و در حــد متعــارف رفــع
نیازهــای زندهگــی اســت.
گــروه ســوم :افــراد و خانوادههایــی کــه یــا درآمــدی ندارنــد یــا درآمــد آنــان زیــر حــد متعــارف
و متوســط برخــورداری مــردم بــوده و نیازمندیهــای رضوری آنــان تأمیــن منیشــود.
امــا مکلفیــت دولتهــا ایــن اســت کــه ایــن نابرابــری را برمبنــای پرنســیبهای عادالنــه ،نابــود
کــرده و زمینــۀ توزیــع عادالنــۀ ثــروت را مهیــا ســازند .بــرای حــل مشــکل نابرابــری در زمینــۀ
توزیــع ثــروت ،میتــوان از دو راهــکار اســتفاده کــرد:
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

 .1راهکارهــای فرهنگــی و تربیتــی :ایــن راهکارهــا اگــر بــر اســاس ارزشهــای اصیــل اســامی و
بینشهــای عمیــق فرهنگــی پایهگــذاری گــردد ،بــرای ثرومتنــدان ایــن اعتقــاد را پیــدا خواهــد
کــرد کــه ثــروت عطــا شــده از ســوی خداونــد ،نــزد آنــان امانــت اســت؛ لــذا مکلــف انــد کــه بــا
رعایــت اقتصــاد و اعتــدال از آن برخــوردار گردیــده ،مــازاد آن را بــه محرومــان (گــروه ســوم)
بدهنــد و در برابــر ایــن انفــاق و ایثــار در آخــرت مشــمول پــاداش الهــی شــوند(.هادی تهرانــی،
بــی تــا :ص)65
 .2ابزارهــای حقوقــی :دومیــن راهــکاری کــه جهــت تعدیــل ثــروت گــروه اول و برقــراری تأمیــن
اجتامعــی بــرای نیازمنــدان نشــاندهی گردیــده ،ابزارهــای حقوقــی اســت .بــا اســتفاده از ایــن ابــزار
کــه عمدت ـاً در اختیــار دولــت اســت ،میتــوان نابرابریهــای را کــه نظــم و آرامــش جامعــه را
یزننــد ،از میــان برداشــت.
برهــم م 
چنــان کــه ابزارهــای حقوقــی اجرایــی شــدن تعدیــل ،ماننــد اســتفاده از امکانــات بخــش
عمومــی جهــت ایجــاد اشــتغال ،اســتفاده از منابــع مالــی در اختیــار دولــت و بانکهــای دولتــی
جهــت تأمیــن رسمایــۀ الزم بــرای اشــتغال گــروه ســوم ،منــع از احتــکار و انحصــار ،منــع از ارساف
و تبذیــر ،حرمــت ربــا ،تقســیم ارث ،تشــویق بــه تــرک تجمــات ،انفاقــات واجــب و اســتفاده
از اختیــارات دولــت اســامی بــرای برقــراری تــوازن ثــروت در جامعــه بیــان شــده اســت .نتیجــۀ
اســتفاده از دو راهــکار فــوق ،تأمیــن حداقــل اســتاندارد زندهگــی بــرای گــروه ســوم خواهــد بــود.
 -2شاخصهای توزیع عادالنۀ امتیازات ملی

بــرای شــناخت توزیــع عادالنــۀ امتیــازات ملــی ،شــاخصهایی تعییــن گردیــده کــه برخــی آز
آنهــا در ایــن جــا ذکــر میگــردد:
الف -حداکرث مطلوبیت کل جامعه
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بــا توجــه بــه ایــن کــه جامعــه یــک پیکــر مجهــول اســت؛ یعنــی متشــکل از افــرادی اســت کــه
در حکــم اعضــای آن پیکــر انــد ،منفعــت جامعــه عبــارت خواهــد بــود از «رسجمــع کل منافــع
آحــاد اعضایــی کــه آن را تشــکیل میدهنــد»( .هــان) پــس میتوانیــم چنیــن نتیجــه بگیریــم
کــه اگــر هــر فــرد در طلــب خوشــی شــخصی خــود و افزایــش آن باشــد ،الجــرم بــه مصلحــت
کل افــزوده میشــود .بنابرایــن تنهــا راه بــرای تأمیــن بیشــر مطلوبیــت جامعــه آن اســت کــه
دولــت حتیاملقــدور در دســت همــه بــوده و کوشــش آن در راه رفــع موانــع ،افزایــش مطلوبیــت
بیشــرین افــراد جامعــه باشــد تــا پرداخــن بــه آنچــه مداخلــه مثبــت در آزادی افــراد نامیــده
میشــود( .ایروانــی :1391،صــص )129 - 128
ب -برابری رفاه میان افراد جامعه
دیگــری از آن مــورد نظــر منیباشــد .حــال ،چنانچــه بــر اســاس نقطــه نظــر انســانگرایانه ،بــه
تســاوی انســان هــا ارزش قایــل شــویم( .مطهــری ،پیشــین :ص)54
ج -حداکرث منودن رفاه پایینترین قرش
دانشــمندان ،عدالــت را بنیادیتریــن و مهمتریــن فضیلــت نهادهــای اجتامعــی دانســته و
میگوینــد« :بــه هــان انــدازه کــه بــرای نظامهــای فکــری ،حقیقــت دارای اهمیــت اســت،
عادالنــه بــودن بــرای نهادهــای اجتامعــی و اقتصــادی ،جنبــۀ اساســی دارد .بنابرایــن جامعــۀ
عادالنــه ،جامعهیــی اســت کــه بــه شــیوۀ معینــی نظــام یافتــه و عدالــت ســاختار اساســی آن را
وصــف میکنــد( ».عیوضلــو :1385 ،ص)54
اگــر جامعــه قواعــد عقالنــی عدالــت و اخــاق را دارا بــوده و آن را بهــر انتخــاب کنــد ،آینــدۀ
بهــر خواهیــم داشــت( .بیســتوین ،پیشــین :ص )78بــه عقیــدۀ رالــس ،اصولــی کــه در موقعیــت
اولیــه بــرای عدالــت مــورد تحقــق قــرار میگیــرد ،عبارتنــد از:
 .1افــراد بایــد در داشــن وســیعترین آزادیهــای اساســی ،حقــوق مســاوی داشــته باشــند،
مــروط بــه ایــن کــه بــا برخــورداری دیگــران از هــان آزادی ،ســازگاری داشــته باشــند.
 .2نابرابریهــای اجتامعــی و اقتصــادی بایــد بــه گونهیــی مرتــب شــوند کــه دو رشط زیــر را
تأمیــن کننــد :اوالً ،بــه طــور معقــول بتــوان انتظــار داشــت کــه ایــن نابرابریهــا موجبــات بهبــودی
همــۀ افــراد را فراهــم کنــد؛ ثانیــاً ،نابرابریهــای مذکــور بــه موقعیتهــا و مقامهایــی وابســته
باشــد کــه بــرای همــه ،بــاز و بــدون مانــع(در اختیار و در دســرس همــه باشــد)( .ســبحانی:1373،
ص)67
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ایــن معیــار مبتنــی بــر ایــن فــرض اســت کــه برابــری رفــاه ذاتـاً پســندیده بــوده و هیچگونــه غایــت

 -3عامل توزیع ناعادالنۀ امتیازات ملی
هرچنــد در خصــوص توزیــع ناعادالنــۀ امتیــازات ملــی ،در هــر کشــور ،عوامــل و فکتورهــای
گوناگــون وجــود دارد؛ امــا عامــل اصلــی آن کــه در اکرثیــت جوامــع و کشــورها مخصوص ـاً در
افغانســتان بیشــر ملمــوس بــوده و هســت ،حاکمیــت نظامهــای غیــر مــروع و مســتبد همــراه
بــا نگــرش غیــر انســانی ،بیامرگونــه و آلــوده بــه عصبیتهــای گوناگــون میباشــد(تاخنت بــه
نظــام) .نظامهــای کــه بــه هیــچ نهــاد و ســازمانی پاســخگو نبــوده ،کلیــه داراییهــای ملــی را
مــال خــودش دانســته و مطابــق میــل و خواســت خــودش بــه مــرف میرســاند .ایــن امــر
ســبب میگــردد تــا امتیــازات ملــی بــه صــورت امتیــازات شــخصی ،قومــی ،حزبــی و جناحــی
در مناطــق مشــخص و بــرای گروههــای مشــخص اختصــاص یابــد یــا توســط افــراد و عنــارص
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

مشــخص مــورد دســتبرد قــرار گیــرد .ایــن امــر عــاوه بــر ایــن کــه بیبــاوری شــهروندان را
نســبت بــه نظــام افزایــش داده اســت ،از یــکطــرف زمینههــای نابرابــری اجتامعــی و گســرش
فقــر را فراهــم ســاخته و از جانــب دیگــر ،صلــح ،آرامــش و ثبــات سیاســی را همیشــه در معــرض
تهدیــد قــرار داده اســت.

 -4پیامدهای فقدان توزیع عادالنۀ امتیازات ملی

الف -محرومیتها و معضالت اقتصادی
در عرصــۀ اقتصــادی ،نبــود توزیــع عادالنــه منجــر بــه بــروز آســیبهای خواهــد شــد کــه منجــر
بــه اختــال در نظــم جامعــه میگــردد .از آنجملــه میتــوان مــوارد ذیــل را بــر شــمرد:
 .1فقــر :واژۀ فقیــر و توســعهنیافته بــه افــراد و جوامعــی اطــاق میگــردد کــه دچــار کمبــود
وســایل الزم زندهگــی از قبیــل غــذا ،لبــاس ،مســکن ،بهداشــت و آمــوزش کافــی باشــد .در ایــن
صــورت فعالیتهــای اقتصــادی مثربخــش در آن رونــق منیگیــرد؛ فقــدان وســایل رفاهبخــش
زندهگــی و کمبــود مــواد غذایــی ،بــه شــدت مــردم را رنــج میدهــد؛ تــوان تحــرک ،قــدرت
دفــاع ،شــخصیت آدمــی ،کارایــی و بهبــود زندهگــی بــا شکســت مواجــه میگــردد .اکرثیــت
مــردم در فالکــت و ســختی زندهگــی میکننــد؛ ســامت جســمی ،ذهنــی و روانــی آنــان بــه
خطــر افتــاده و منیتواننــد آنگونــه کــه بایــد ،از مواهــب گســردۀ طبیعــت و امکانــات موجــود
بهــره بربنــد .متأســفانه ریش ـههای مشــکالت موجــود در افغانســتان ،وجــود فقــر گســرده اســت.
فقــر ،برندهتریــن حربــۀ دشــمن در مقابلــه بــا اقتــدار اقتصــادی اســت .بنابرایــن ،یکــی از اساســات
اصالحــات و عــاج مشــکالت کشــور ،مبــارزه بــا فقــر میباشــد.
 .2بیــکاری :یگانــه راه اســتفاده از اســتعدادها و توامنندیهــا ،کار و تــاش اســت .ایــن امــر،
شــیوهیی بــرای کســب درآمــد ،بهزیســتی ،ارایــۀ خدمــات اجتامعــی و تأمیــن ســامت در
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زندهگــی فــردی و اجتامعــی اســت .مجموعــه برنامههــای نادرســت اقتصــادی ،سیاســتهای
جمعیتــی ،ســنتهای فرهنگــی ،برداش ـتهای نادرســت از شــیوههای کســب و درآمــد ،تأمیــن
زندهگــی ،مهاجرتهــا و کمبــود مهارتهــای فنــی بــه پدیــدۀ بیــکاری میانجامــد کــه رسآغــاز
تشــکیل مشــکالت اجتامعــی -اقتصــادی اســت .جامعهیــی کــه در آن نیــروی انســانی ،مــازاد بــر
اشــتغال پدیــد آیــد ،یــا کســب درآمــد بــدون کار و تــاش اقتصــادی و از راههــای کاذب ممکــن
شــود ،بحرانهــای گوناگــون در آن رشــد کــرده و فســادهای اخالقــی ،اجتامعــی و اقتصــادی
ویرانگــر منــود مییابــد .از ای ـنرو اســت کــه در تعالیــم اســامی ،کار و شــغل ،گذشــته از بُعــد

اقتصــادی و درآمدزایــی ســامل ،بــرای ســامت جامعــه و زیســت مطلــوب رضوری بــوده و یــک
وظیفــۀ دینــی محســوب میشــود( .ایروانــی ،پیشــین :ص)123
کــه در نتیجــۀ همیــن بیــکاری ،دههــا هــزار جــوان و مغــز متفکــر از ایــن رسزمیــن روزانــه بــه ســایر
کشــورها از جملــه اروپــا فــرار میکننــد .پــس یکــی از عوامــل مؤثــر در رفــع محرومیــت ،مبــارزه
بــا بیــکاری و ایجــاد اشــتغال میباشــد .تکیـهگاه اصلــی دولــت بایــد مســألۀ اشــتغال باشــد؛ زیــرا،
بیــکاری فاصلــه بیــن طبقــات فقیــر و غنــی را بیشــر کــرده ،عدهیــی را روزب ـهروز بــه درههــای
فقــر رانــده و در مقابــل ،عدهیــی را بــه طــرف قلههــای ثــروت ســوق میدهــد.
 .3گرانــی :نظامهــای قانونمــدار ،اســامی و عدالتگــرا منیتواننــد بــازار ناســامل را بپذیرنــد؛
زیــرا ایــن امــر پیامدهــای زیــر را بــار مـیآورد :عصبانیــت مــردم ،متزلزل شــدن پایههــای اخالقی،
از بیــن رفــن روح تعهــد و احســاس مســؤولیت ،حاکــم شــدن آشــفتگیها ،ســودجوییها و
انــواع فســاد ،شــدت یافــن تــورم و تقلــب در کار و توزیــع نادرســت آن ،انباشــن ثروتهــای
بــادآورده بــا احتــکار و تحمیــل قیمتهــای غیــر واقعــی بــر مــردم و برگشــت جامعــه از حالــت
پویــا بــه ایســتایی.
ب -استفادۀ نادرست از رسمایهها و منابع
 .1مــرف نادرســت بیتاملــال :اســتفادۀ نادرســت از امکانــات و منابــع ،بیتردیــد انــواع
وابســتهگیها را در پــی داشــته و فقــر و عقبماندهگــی را پدیــد مــیآورد .مصــارف
ارسافآمیــز ،فقــدان مدیریــت کارا و مناســب ،نبــود نظــام تحقیقاتــی فعــال و پویــا ،نبــود
آگاهیهــای علمــی -فنــی ،سیاســتگذاریهای نادرســت ،برنامهریزیهــای غیــر اصولــی و...
از جملــه عواملــی اســت کــه میتوانــد بــه اســتفادۀ نادرســت از منابــع و امکانــات بینجامــد.
برخــی از مصادیــق اســتفادۀ نادرســت از بیتاملــال را میتــوان چنیــن برشــمرد :خریدهــای
کالن بــدون توجیــه اقتصــادی ،ســفرها و مأموریتهــای خــارج از کشــور بــدون توجیــه واقعــی،
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توزیع عادالنۀ امتیازات ملی و نقش آن در تأمین صلح

مشــکل عمــدۀ افغانســتان و از جملــه نیازهــا و مطالبــات حقیقــی مــردم ،اشــتغال اســت .چنــان

توزیــع امکانــات بــه صــورت غیرعادالنــه ،اســتفاده از روشهــای غیــر قانونــی بــرای بهرهبــرداری
از ثروتهــای عمومــی ،اســتفاده از بیتاملــال در مصــارف شــخصی و گروهــی ،اســتفاده از
بیتاملــال بــدون رعایــت اولویــت مصــارف آن ،ســوء اســتفاده از عنــوان و قــدرت دولتــی و...
اســتفادۀ نادرســت بیتاملــال ،عــاوه بــر ایــن کــه نوعــی ارساف محســوب میشــود ،پیامــد
مهمتــری نیــز بــه دنبــال خواهــد داشــت؛ ایــن پیامــد عبــارت اســت از فرهنگســازی ایــن امــر
در جامعــه .پیامــد مذکــور بســیار خطرنــاک اســت؛ زیــرا جهــت حرکــت اجتــاع را تغییــر داده و
موجبــات یــأس و ناامیــدی مــردم را فراهــم خواهــد ســاخت .بنابرایــن ،بایــد بــا اســتفادۀ نادرســت
از بیتاملــال ،بــه عنــوان یــک نــوع فســاد مقابلــه کــرد.
 .2روابــط ناســامل میــان قــدرت و ثــروت :در تاریــخ جوامــع طبقاتــی ،همیشــه رابطــۀ تنگاتنگــی
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

بیــن ثــروت و قــدرت سیاســی وجــود داشــته و امــروز نیــز ایــن رابطــه بــه قــوت خــود باقــی اســت.
در جوامــع پیــش از رسمایـهداری ،قــدرت (و عمدتـاً حاکمیــت سیاســی) ،منشــاء و منبــع ثــروت
بــود؛ ولــی در جوامــع رسمایــهداری ،ثــروت ،عمدتــاً در رونــد قدرتگیــری ،نقــش عمدهیــی
ایفــاء میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،آنانــی کــه ثرومتنــد هســتند ،صاحــب امتیازاتــی انــد کــه آنــان
را ثرومتنــد نگــه داشــته و ثرومتندتــر میســازد .در صورتــی کــه تودههــای وســیع زحمتکــش کــه
هــر آن بــر تعدادشــان افــزود شــده و پیوســته فقیرتــر میگردنــد ،از فقــدان یــک رسی امتیــازات
زجــر میکشــند کــه آنــان را بــه طــور عمــوم فقیــر نگــه م ـیدارد .در ایــن راســتا مناســباتی بیــن
فقــرا و ثرومتنــدان بــه وجــود میآیــد کــه در آن ثرومتنــدان ،قدرت(مجموعــه امتیــازات) خــود
را بــر فقــرا اعــال ســاخته و ایــن مناســبات را کــه در ماهیــت اقتصــادی رسمایـهداری «بهینــه» و
نهادینــه گشــته ،بــه طــور دایمــی تولیــد میکننــد .قــدرت سیاســی صاحبــان ثــروت ،مناســبات
موجــود در گســرۀ روابــط اجتامعــی – تولیــدی را بــه نفــع خود(امــروز یــک درصدیهــا) و
بــه رضر« 99درصدیهــا» در جوامــع تأمیــن میســازد .ایــن امــر بــه نوبــۀ خــود قــدرت سیاســی
آنان(یــک درصدیهــا) را تقویــت میســازد .ایــن ایــن امــر ،یــک پدیــدۀ غیــر اخالقــی و غیــر
اســامی اســت؛ چراکــه در اســام ،قــدرت بــا اخــاق پیوســته اســت .از نظــر اســام ،روشهایــی
کــه بــرای کســب قــدرت و حفــظ آن بــه کار گرفتــه میشــود ،بایــد اخالقــی باشــد .طبــق تعالیــم
اســامی ،هیچکــس حــق نــدارد بــرای کســب قــدرت بــه هــر وســیلهیی متوســل شــود؛ زیــرا در
ایــن صــورت قــدرت بــه دسـتآمده ،نامــروع و ظاملانــه اســت .اســتفادۀ نامــروع از ثــروت و
مقــام بــرای کســب قــدرت جایــز نیســت .زیــان بــزرگ فســاد اقتصــادی در دســتگاههای دولتــی
ایــن اســت کــه پــول در خدمــت قــدرت و قــدرت در خدمــت پــول قــرار گرفتــه و دور باطلــی
بــه وجــود آیــد.
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ج -فسادهای مالی  -اداری
 .1فســاد مالــی در گلوگاههــای اقتصــادی :یکــی از روشهــا بــرای تحقــق رصفهجویــی اقتصــادی
و امنیــت رسمایهگــذاری ،بــه حداقــل رســاندن مفاســد اقتصــادی بــه عنــوان عاملــی کــه توانایــی
حکومتهــا را در بکارگیــری کارآمــد منابــع و ثروتهــای جامعــه تضعیــف میکنــد ،اســت.
برخــی از دالیــل اهمیــت مبــارزه بــا فســاد اقتصــادی ،بــه ایــن رشح اســت:
یک -ایجاد امنیت در رسمایهگذاری؛
دو -جلب اعتامد عمومی و دلرسد نشدن مردم؛
سه -دورماندن از ویژهخواری و به هدر نرفنت ثروت عمومی؛
چهار -عدم رسایت فساد به بدنۀ اقتصاد کشور؛
 .2زندهگــی ارشافــی مســؤوالن :در نظــام اســامی ،گرچــه ثروتهــا و امکانــات در اختیــار دولــت
اســت؛ امــا مســؤوالن حــق ندارنــد بــه جــادۀ تبذیــر گام برداشــته و در زندهگــی فــردی و اجتامعــی
از مــردم فاصلــه گیرنــد .نظــام دینــی ،مدیرانــی میطلبــد کــه فراتــر از زندهگــی شــخصی خــود
بیاندیشــند .در نظــام اســامی ،قبــول مســؤولیتها و مدیریــت نهادهــا و بخشهــای مختلــف
جامعــه ،وســیلهیی بــرای خدمــت اســت ،نــه طعمــه بــرای غــارت و امتیازطلبــی.
د -مظامل اجتامعی
 .1تبعیــض :ظلــم ،تبعیــض و فســاد خصوصیــت زندهگــی جاهلــی بــوده اســت؛ امــا امــروز
گریبانگیــر برشیــت و حتــا جامعــۀ اســامی نیــز شــده اســت .دلیــل اصلــی ظلــم ،فســاد و تبعیــض
آن اســت کــه انســان در مقابــل حــدود قانــون و رشع ،احســاس مســؤولیت منیکنــد .روح
اســتبداد و اســتکبار ســبب میشــود کــه انســان هیــچ حــدی بــرای خــود نشــناخته و در مقابــل
هرچیــزی کــه مانــع دســتیابی او بــه منافعــش شــود ،جبههگیــری کنــد .اهمیــت ایــن موضــوع از
آن جهــت اســت کــه امــروز ،کشــور نیازمنــد توســعۀ مــادی و معنــوی همــراه بــا عدالــت بــدون
تبعیــض ،فســاد و افــزون خواهیهــای غیــر قانونــی اســت .تبعیــض را میتــوان بــه طــور کلــی
در ســه طبقــه دســتهبندی کــرد :تبعیــض در اجــرای قانــون ،تبعیــض در بهرهمنــدی از امکانــات.
تبعیــض در فراهــم آوردن امنیــت بــرای اقشــار گوناگــون.
 .2توجــه بــه ســفارشها و پارتیبــازی :آفــت جوامــع بــری ایــن اســت کــه کســانی ،بــا تکیــه
بــر حــزب و گــروه یــا عشــیره و قــوم خــود ،حقــوق عمومــی را نادیــده بگیرنــد .بایــد ارتبــاط
بــا دســتگاههای اجرایــی منطقــی ،قانونــی و انســانی باشــد و راه بــرای هرگونــه ارتبــاط آلــوده
بــا دســتگاههای اجرایــی بســته گــردد .از ایــرو هرگونــه توجــه بــه ســفارشها و پارتــی بــازی
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پنج -در تنگنا قرار نگرفنت فعالیت اقتصادی سامل( .هامن)

ممنــوع بــوده و هم ـهگان در ایــن خصــوص وظیفــۀ نهــی از منکــر را بــر عهــده دارنــد.
هـ -نابرابری در استفاده از موقعیتها و اختالف درآمدها
 .1اختالفــات طبقاتــی :در نظــام اســامی هــدف ،عدالتــی اســت کــه بــا رشــد ،توســعه و پیرشفــت
ســازگار باشــد .رشــد و توســعه ،مقدمــۀ عدالــت بــوده و رصف افزایــش تولیــد ثــروت ناخالــص
ملــی کفایــت منیکنــد؛ بلکــه بایــد در کنــار افزایــش حجــم ثــروت ملــی ،از بــه وجــود آمــدن
شــکاف طبقاتــی و شــکلگیری یــک طبقــۀ ممتــاز در نظــام جلوگیــری کــرد .نظــام اســامی بــرای
حفــظ کرامــت انســانی و فراهــم آوردن زمینــۀ رشــد و تعالــی بــرای هم ـهگان ،پــر کــردن فاصلــۀ
طبقاتــی را از اصــول اصلــی خــود و بزرگتریــن مســؤولیت مســؤوالن خــود میدانــد .در نظــام
اســامی ،اختــاف طبقاتــی بیــش از فقــر آزاردهنــده اســت .بــه همیــن دلیــل ،بیاعتنایــی بــه
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گســرش فاصلــۀ طبقاتــی در ذهــن و عمــل برنامهریــزان ،از نقــاط اســتفها م برانگیــز در جمهــوری
اســامی اســت .هــر جــا کــه شــکاف بیــن طبقــۀ فقیــر و غنــی وجــود داشــته باشــد ،خــروج از
رصاط مســتقیم جمهــوری اســامی شــناخته میشــود.
 .2ثروتهــای بــادآورده و نامــروع :در اســام اصــل مالکیــت بــه رســمیت شــناخته شــده و
کســب ثــروت از راه صحیــح مــورد قبــول اســت؛ امــا اگــر کســانی بــا روشهــای غیــر قانونــی بــه
ایــن ثروتهــا برســند ،ایــن ثــروت از اصــل نامــروع اســت .علــل بــه وجــود آمــدن ثروتهــای
بــادآورده و نامــروع را میتــوان چنیــن برشــمرد :فعالیتهــای اقتصــادی بــدون دادن مالیــات،
دنبــال ثــروت رفــن بــدون نــگاه عدالتمحــور ،مفاســد اقتصــادی ،ضعــف قوانیــن اقتصــادی
مربــوط ،اســتفادۀ ســودجویان از نوســان قیمتهــا ،عــدم تعهــد و دلســوزی و لغزشهــای
گوناگــون از ســوی برخــی از مســؤوالن ،ســو اســتفاده از قــدرت ،مــرف بــودن بــر مراکــز قــدرت
و ...بایــد نظــام اســامی از اســتفادههای غیــر منطقــی و نادرســت مســبب تحصیــل ثروتهــای
کالن جلوگیــری کــرده و بــا کســانی کــه بــا ثروتهــای عمومــی بــازی میکننــد ،برخــورد
قانونــی ،قضایــی و انتظامــی الزم را انجــام دهــد( .دادگــر کرماجانــی :1378 ،ص)232
د -عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آسیبپذیر
یکــی از چالشهــای ناشــی از «توزیــع غیرعادالنــۀ امتیــازت ملــی» عــدم اتخــاذ سیاس ـتهای
اقتصــادی معیشــتمحور بــرای قرشهــای کمدرآمــد اســت .معلــان ،کارگــران ،ایثارگــران و
محرومــان از جملــه اقشــار آســیبپذیری انــد کــه توجــه جــدی بــه آنــان الزم اســت .اولویــت
قرشهــای محــروم و مســتضعف را در تنظیــم برنامههــای کشــور میتــوان در سیاســتهای
کلــی اصــل  44قانــون اساســی نیــز مشــاهده کــرد؛ ماننــد ایجــاد زیربناهــای اقتصــادی بــا اولویــت
مناطــق کمتوســعهیافته.
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نتیجهگیری
از آنچــه گفتــه آمدیــم ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه فرصــت ،ثــروت ،قــدرت و امکانــات از
جملــه داراییهــای انــد کــه مــال دولــت نبــوده و از مجراهــای مختلــف از ملــت بــه دولــت
انتقــال مییابــد؛ پــس همــۀ آحــاد ملــت در آن حــق و ســهم بهســزایی دارنــد .حکومــت مکلــف
اســت کــه ایــن امتیــازات را بــه گونــۀ عادالنــه توزیــع و مســتحقان را بــه حقشــان برســاند .هــرگاه
دولــت در ایــن زمینــه بیتوجهــی کنــد ،بحرانهــای گوناگــون سیاســی ،اجتامعــی ،امنیتــی و
اقتصــادی دامنگیــرش میشــود.
کلیدیتریــن عاملــی کــه در زمینــۀ توزیــع غیــر عادالنــۀ امتیــازت ملــی شــناخته شــده،
حاکمیــت نظامهــای غیــر مــروع و مســتبد همــراه بــا نگــرش غیــر انســانی ،بیــار و آلــوده بــه
عصبیتهــای گوناگــون میباشــد کــه در نتیجــۀ آن امتیــازات همــواره بــه صــورت غیــر عادالنــه
قــرار گرفتــه و جمعــی کثیــری از مــردم را کــه بــدون شــک مســتحق شــارهیک آن بــه شــار
میرونــد؛ از آن محــروم ســاخته انــد.
توزیــع ناعادالنــۀ امتیــازات ملــی ،دارای پیامدهــای چــون محرومیتهــا و معضــات
اقتصــادی ،اســتفادۀ نادرســت از رسمایههــا و منابــع ،انــواع فســادهای مالــی و اداری ،ظلمهــای
اجتامعــی و اختالفــات طبقاتــی و ثروتهایبــادآورده و نامــروع اســت .عــدم توجــه بــه امــور
اقتصــادی اقشــار آســیبپذیر ،عــدم تدویــن قوانیــن مناســب در ایــن زمینــه و ترجیــح بخــش
دولتــی بــر بخــش خصوصــی و تعاونیهــا ،از پیامدهــای دیگــر توزیــع غیــر عادالنــه امتیــازات
ملــی اســت کــه در مجمــوع منجــر بــه از بینرفــن صلــح و اســتمرار بحرانهــای گوناگــون در
جامعه میگردد.

پیشنهادها

بــرای ایــن کــه امتیــازت ملــی بــه گونــۀ عادالنــه توزیــع و از بحرانهــای گوناگــون سیاســی،
اقتصــادی ،اجتامعــی و امنیتــی جلوگیــری بــه عمــل آیــد ،نــکات ذیــل بــه مراجــع ذیربــط
پیشــنهاد میگــردد:
 .1اجرای عدالت اقتصادی و توجۀ ویژه به توزیع عادالنۀ ثروت و امکانات عمومی؛
 .2از بیــن بــردن فاصلــۀ طبقاتــی میــان مــردم ،حامیــت از محرومــان و توجــه خــاص بــه رفــاه
عمومــی؛
 .3ایجاد زمینههای اشتغال و توسعه و حفظ منابع موجود؛
 .4کاسنت از مسائل دستوپاگیر اجتامعی؛
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و ظاملانــه از طــرف عدهیــی قلیلــی از زورمنــدان و ســودجویان خداناشــناس ،مــورد تــاراج

 .5آموزش و پرورش منابع انسانی و برشی؛
 .6انکشاف متوازن در عرصههای مختلف؛
 .7تحقق آرامش روانی جامعه از طریق اطالعرسانی مناسب؛
 .8کمک به مستضعفان و مبارزه با ظلم و استبداد؛
 .9مسؤولیتپذیری و پاسخگویی؛
 .10انتصاب افراد و کارگذارانسرت در موقعیتهای دولتی؛
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 .1ایروانی ،جواد ،آشنایی با اقتصاد اسالمی ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی1391 :هــ.
 .2بیستوین ،محمد ،فقر و ثروت از دیدگاه قرآن و حدیث ،بیان جوان ،قم1386 :هــ.
 .3دادگــر کرماجانــی ،یداللــه ،نگرشــی بــر اقتصــاد اســامی(معرفتها ،ارزشهــا و روشهــا)
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 .5عدالــت و کارآیــی در تطبیــق بــا نظــام اقتصــادی اســامی ،تهــران :دانشــگاه امــام صــادق
1385هــ.
 .6مطهری ،مرتضی ،نظری به نظام اقتصادی اسالم ،چ  ،1صدرا ،تهران :بهار 1368هــ.
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 .7هادی تهرانی ،مهدی ،مکتب و نظام اقتصادی اسالم ،چ  ،2خانۀ خرد ،قم :بی تا هــ.

د جنایت تداوم
ډاکرت محب الله زغم

لنډیز:
پــه پښــتني ټولنــه کــې کلــه چــې څــوک قتــل کــوي ،د هغــه خــور ،لــور ،ورېــره یــا د کورنــۍ
بلــه نجلــۍ پــه بــدو کــې ورکــول کېــږي چــې دغــه دښــمني ظاهــرا ً پــه دوســتۍ بدلــه يش .دا د
قبیلــوي دود لــه مخــې کېــږي او کــه داســې و نــه يش ،د مقتــول کورنــۍ بــه غــچ اخــي او قاتــل
او یــا د هغــه د کورنــۍ بــل غــړی بــه وژين .د دې رواج منطــق دا دی چــې د ال زیاتــو مرګونــو
مخــه بــه نیــي او د غــچ اخیســتنې پېښــې بــه کمــوي .خــو پــه بــدو کــې د نجونــو ورکــول پــر دې
رسبېــره چــې د نجلــۍ پــر رشعــي ،انســاين او مــدين حقونــو تېــری دی ،د قتــل او قتــال پــه کمولــو
کــې هــم چندانــې مرســته نــه کــوي بلکــې نارینــه بــې باکــۍ او قتلونــو تــه هڅــوي ځکــه چــې
دلتــه نــر د خپــل جــزا نــه ګايل نــو نــور نــران هــم قتلونــو تــه زړه ښــه کــوي.
بنسټي مفاهیم :بد ،جرم ،خشونت ،نرخ ،پور ،قانون ،حق.
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په بدو کې د نجونو ورکول،

مقدمه:
پــه بــدو کــې د نجونــو ورکــول د وروســته پاتــې قبیلــوي ټولنــې دود دی .پخــوا چــې دولتونــه
کمــزوري وو او د خپلــې خــاورې پــر ټولــو برخــو یــې واکمنــي نــه چلېــده او د مختلفــو حقوقــي
مســایلو لــه پــاره تدویــن شــوي قوانیــن نــه وو؛ نــو خلکــو د خپلــو ورځنیــو چــارو د سمبالښــت
او د نســبي نظــم د ټینګولــو پــه خاطــر داســې دود دســتور رامنځتــه کــړ چــې نــرخ ،تــړه ،تېــږه... ،
بلــل کېــږي .لــه بلــې خــوا دا چــې د ژونــد د غځولــو لــه پــاره امکانــات محــدود او کــم وو او د
خلکــو اړتیــاوې ډېــرې؛ نــو تــل دغــه خطــر موجــود و چــې انســانان دې یــو پــر بــل تېــری وکــړي
او د بــل حــق دې پــه زور ولجــه کــړي .نــو پــه داســې حالــت کــې کــه هــر څــوک یــوازې وي،
هغــه بــه کمــزوری وي او هــر څــوک بــه پــه اســانه د هغــه شــته لوټلــی يش خــو کــه وګــړی لــه
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نــورو رسه پــه یــوه نســبتاً لویــه ټولنــه کــې ژونــد وکــړي ،رس او مــال بــه یــې خونــدي وي .قبیلــې
پــه همــدې خاطــر رامنځتــه شــوې دي چــې د خپلــو وګــړو ګټــې وســايت .کــه څــوک یــوازې
وي ،هرڅــوک بــه وربانــدې بریــد وکــړي خــو کــه قبیلــه وررسه والړه وي ،څــوک زړه نــه يش
ښــه کولــی چــې رس او مــال تــه یــې تــاوان واړوي .نــو قبیلــه کــه د وګــړي حقونــه خونــدي کــوي،
ځینــې مکلفیتونــه هــم پــرې تحمیلــوي چــې دا هامغــه د قبیلــې دود دســتور ،نــرخ ،رواج ،تيــږه
او نــور شــیان دي.
خــو کلــه چــې یــوه ټولنــه د مدنیــت خــوا تــه ځــي ،حکومتونــه پیــاوړي کېــږي ،د عدالــت د
تأمینولــو لــه پــاره قضایــه قــوه رامنځتــه کېــږي او د هــر وګــړي حقونــه او وجایــب پــه قوانینــو کــې
تثبیتېــږي نــو نــور د قبیلــوي قانــون (نــرخ ،رواج ،دود ،دســتور) تــه اړتیــا نــه پاتــې کېــږي .لــه بــده
مرغــه پښــتانه رسه لــه دې چــې پــه یوویشــمته پېــړۍ کــې اوســېږي ،ال هــم د مــدين قوانینــو پــر
ځــای ،هامغــه قبیلــوي قانــون عمــي کــوي .پــه دې منــځ کــې ځینــې قبیلــوي قانونونــه لــه اســام،
انســانیت او بــري حقونــو رسه پــه ټکــر کــې دي .یــوه بېلګــه یــې همــدا پــه بــدو کــې د نجونــو
ورکــول دي.

موضوع:

بد څه دی؟
کلــه چــې پــه پښــتنو کــې څــوک قتــل کــوي ،د مقتــول کورنــۍ بایــد غــچ واخــي .خــو کــه د
قاتــل او مقتــول د کورنــۍ تــر منــځ روغــه ويش ،قاتــل لــه مرګــه خالصېــږي .د قتــل پــور یــا نغــدې
پیســې دي یــا نجلــۍ .کــه نجلــۍ پــه بــدو کــې ورکــړه يش ،بیــا د هغــې ولــور پــه هامغــه پیســو
کــې مجــرا کېــږي .کــه نجلــۍ ګتلکــه (پېغلــه) وي نــو د پــور دویمــه برخــه او کــه نجلــۍ روڼــۍ
(يت خــوره) وي ،د پــور درېیمــه برخــه ګرځــول کېــږي او پاتــې یــې د متقــول کورنــۍ تــه ورکــول
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کېــږي .عموم ـاً کلــه چــې قتــل کېــږي نجلــۍ پــه بــدو کــې ورکــول کېــږي ځکــه چــې د قتــل
پــور کــه پــه پیســو پــرې يش ،دا پیســې کــه څومــره هــم زیاتــې وي بیــا هــم یــو پښــتون لــه غــچ
اخیســتنې نــه ایســاروي]۱[ .

نجونې ولې په بدو کې ورکول کېږي؟
پښــتانه فکــر کــوي چــې د بدیــو د ختمولــو غــوره الره دا ده چــې د مقتــول کورنــۍ تــه د قاتــل
د کورنــۍ یــوه نجلــۍ ورکــړل يش .کــه دا کار و نــه يش ،د مقتــول خپــل خپلــوان بــه غــچ اخــي
او یــا بــه قاتــل او یــا د هغــه د کورنــۍ بــل غــړی وژين .لــه دې رسه بــه دا د غــچ اخیســتنې چــاره
نســلونه نســلونه پســې غځېــږي او ډېــر قتلونــه بــه کېــږي .خــو تجربــه یــې را ښــيي چــې پــه بــدو
کــې د نجونــو ورکــول رسه لــه دې چــې پــه ځینــو موردونــو کــې بــه د غــچ اخیســتنې پېښــې
راکمــې کــړي خــو دا کار د نجلــۍ پــر رشعــي ،انســاين او مــدين حقونــو تېــری دی .لــه بلــې خــوا
ځکــه چــې قاتــل هېــڅ تــاوان نــه کــوي ،هغــه د خپــل جــرم جــزا نــه ګايل .دلتــه بــه د دې موضــوع
حقوقــي ،انســاين اورشعــي اړخونــه را وســپړو او بیــا بــه یــې زیانونــه ،پایلــې او نتیجــې وګــورو.
د مسألې حقوقي او رشعي اړخ:

پــه رشعــي لحــاظ د نــکاح لــه پــاره ایجــاب او قبــول الزمــي دي یعنــې دواړه خــواوې بایــد پــه
خپلــه خوښــه نــکاح ومنــي او لــه بلــې خــوا پــر دوی هېــڅ ډول جــر او اکــره نــه وي .کــه نــکاح
پــه اکــره رسه شــوې وي ،فســخ او بطــان یــې مطــرح کېــږي ]۳[ .خــو کلــه چــې نجلــۍ پــه بــدو
کــې ورکــول کېــږي ،معمــوالً نــه پوښــتل کېــږي چــې تــه رضــا یــې کــه نــه .اکــرا ً نجلــۍ پــه جــر
نــکاح کېــږي چــې پــه رشعــي لحــاظ جــواز نــه لــري .لــه بلــې خــوا د نابالغــې نجلــې ورکــول هــم
غیــر رشعــي کار دی او مخکــې مــو یــاده کــړه چــې روڼــۍ (يت خــوره) نجلــۍ هــم پــه بــدو کــې
ورکــول کېــږي.
همدارنګــه د مــدين او ســیايس حقونــو د نــړۍوال میثــاق پــه  ۲۳مــاده کــې راغلــې ده :د نــکاح
او د کورنــۍ د جوړولــو حــق ټولــو نرانــو او مېرمنــو تــه چــې د واده عمــر تــه رســېديل وي ،منــل
شــوی دی .هېــڅ نــکاح د دواړو خــواوو لــه بشــپړې خوښــې پرتــه نــه تــړل کېــږي ]۲[ .دا چــې
نجونــې اکــرا ً لــه خپلــې خوښــې پرتــه پــه بــدو کــې ورکــول کېــږي ،د دې مــادې خــاف عمــل
دی او افغانســتان چــې دغــه میثــاق یــې منلــی دی ،مکلــف دی چــې تطبیــق یــې کــړي.
د افغانســتان د اســايس قانــون  ۲۶مــاده د جــرم د فرديتــوب پــه اړه وايــي :جــرم یــو شــخيص
عمــل دی .د متهــم تعقیبــول ،نیــول یــا توقیفــول او پــر هغــه د جــزا تطبیــق بــل هېچــا تــه رسایــت
نــه کــوي ]۴[ .خــو دلتــه جــرم یــوه کــړی وي خــو جــزا یــې بــل تــه ورکــول کېــږي .قتــل پــار،
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داســې دلیلونــه او شــواهد هــم شــته چــې دغــه کار د بدیــو او جنایــت د تــداوم ســبب کېــږي .دا

تــره ،ورور یــا د کورنــۍ بــل نــر کــړی وي خــو جــزا یــې نجلــۍ تــه ورکــول کېــږي ځکــه هغــه لــه
داســې چــا رسه واده تــه اړ ایســتله کېــږي چــې پخپلــه یــې نــه غــواړي.
زیانونه:

 .۱کلــه چــې یــوه نجلــۍ پــه بــدو کــې ورکــول کېــږي ځینــې اســايس او بــري حقونــه یــې تــر
پښــو النــدې کېــږي .هغــه لــه خپلــې خوښــې پرتــه پــه داســې کــور کــې واده کېــږي چــې دې تــه
د دښــمنې پــه ســرګه ګــوري .د خــر پــه کــور کــې لــه هغــې رسه تبعیــض کېــږي او تــر نــورو
ښــځو پــه ټیټــه ســرګه ورتــه کتــل کېــږي .اکــره وخــت د کــور درانــه کارونــه او هغــه چــارې
چــې د کــور نــورې ښــځې ورتــه زړه نــه ښــه کــوي ،پــه همــدې ښــځې کېــږي .لــه بلــې خــوا
ممکــن پــه خــوراک او جامــو کــې هــم تبعیــض وررسه ويش .دا هــر څــه د ښــځې اروا ځپــي.
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 .۲هــر څــوک غــواړي او حــق یــې دی چــې پــه واده کــې یــې خوښــي او خوشــحالۍ وي ،ســاز
وي ،اتڼونــه وي ،نکریــزې وي او نــور مراســم تــررسه يش خــو هغــه نجلــۍ چــې پــه بــدو کــې
ورکــول کېــږي ،لــه دې شــیانو محرومېــږي .پــه پښــتنو کــې «ســپین پایڅــې» هغــې نــاوې تــه ویــل
کېــږي چــې د واده لــه مراســمو ،ســاز ،او ولــور پرتــه چــا تــه ورکــول کېــږي ]۱[ .داســې نجونــې
ځانونــه حقیــر ګڼــي او د حقــارت احســاس یــې ټــول عمــر ځــوروي.
 .۳اکــرا ً پــه بــدو کــې د ورکــړې شــوې نجلــۍ ټــول ژونــد خرابېــږي ځکــه چــې خرسګنــۍ هغــې
تــه د دښــمنې پــه ســرګه ګــوري ،هغــه رټــي ،ســپکوي یــې ،پیغورونــه ورکــوي او پــه نــه خــره
یــې وهــي ټکــوي .همدارنګــه ډېــر ځلــه داســې نجونــې د پــار کــور تــه نــه ور پرېښــودل کېــږي.
دا د نجلــۍ پــر اروا ډېــره بــده اغېــزه کــوي خــو دا چــې لــه زغملــو پرتــه بلــه چــاره نــه لــري ،هــر
څــه پــه پټــه خولــه زغمــي .دغــه زغمــل پــه ښــځه کــې اروايــي غوټــه جــوړوي .وروســته چــې
د دې ښــځې اوالدونــه زېــږي او رالویېــږي ،هغــوی هــم پــه اروايــي ناروغیــو اختــه کېــږي ځکــه
چــې پــه کــور کــې یــې هــره ورځ لــه مــور رسه تاوتریخوالــی کېــږي .پــه کــور کــې خشــونت د
ماشــومانو پــر اروا بــده اغېــزه کــوي او دا چــې مــور پــر ماشــومانو ال زیاتــه ګرانــه وي ،د هغــې
ځــورول پــه حقیقــت کــې د ماشــومانو پــر اروا ګوزارونــه دي.
 .۴هغــه ښــځه چــې پــه اروايــي لحــاظ روغــه نــه وي ،د خپلــو ماشــومانو پالنــه پــه ســمه توګــه نــه
يش کولــی لــه بلــې خــوا کېــدای يش لــه اوالدونــو رسه یــې هــم تبعیــض ويش .نــو ډېــر احتــال
شــته چــې اوالدونــه یــې پــه جســمي ،ذهنــي او اروايــي لحــاظ روغ پاتــې نــه يش.
 .۵پــر مېــړه د زوجــې پــه غیــر مــايل حقونــو کــې ښــه ســلوک ،نــه ځورنــه ،لــه مــور او پــار
او محرمــو خپلوانــو رسه د لیــده کاتــه اجــازه شــامل دي [ ]۳خــو کلــه چــې نجلــۍ پــه بــدو
کــې ورکــول کېــږي ،اکــرا ً دغــه رشعــي حقونــه یــې نــه مراعاتېــږي .پــه هغــه ګــزارش کــې چــې
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د « »Woman Kindموسســې پــه  ۲۰۰۸کــې خپــور کــړی ،د افغانســتان  ۸۰ســلنه ښــځې لــه
کــورين تاوتریخــوايل څخــه ځورېــږي او  ۶۰ســلنه ودونــه اجبــاري دي ]۳[ .ښــکاره ده چــې پــه
دې ډلــه کــې پــه بــدو کــې د ورکــړل شــویو نجونــو حالــت بــه ال زیــات خــراب وي.
 .۶عــام بــاور خــو دا دی چــې پــه بــدو کــې د نجلــۍ پــه ورکولــو رسه د ال زیاتــو بدیــو او زیاتــو
مرګونــو مخــه نیــول کېــږي خــو پــه عمــل کــې دا کار پــه نامســتقیمه توګــه قتلونــه زیاتــوي .دا
ځکــه چــې قاتــل هېــڅ ســزا نــه ګايل بلکــې د جــرم ســزا یــې هغــه څــوک ګايل چــې پخپلــه
بېګنــاه ده .نــو کلــه چــې نــران وینــي چــې دوی تــه څــوک جــزا نــه ورکــوي ،پــه آســانۍ رسه بیــا
هــم انســان وژين .همدارنګــه نــوي نســلونه د دې حالــت پــه لیــدو رسه ،قتــل و قتــال تــه زړه ښــه
کــوي او پــه معمــويل النجــه هــم ماشــې تــه ګوتــه وروړي ځکــه پوهېــږي چــې د ژغورنــې الره
لــري.
په بدو کې د نجونو ورکول ،د جنایت تداوم
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پایله:
پــه بــدو کــې د نجونــو ورکــول رشعــي ،حقوقــي او قانــوين جــواز نــه لــري .پــه دې کار رسه
نجلــۍ لــه ځینــو اســايس حقونــو څخــه محرومېــږي .دا کار نجونــو تــه اروايــي ،ټولنیــز او بــدين
زیانونــه رســوي او دغــه زیانونــه د هغــې پــر اوالد هــم اغېــز کــوي .د هغــه څــه پــر خــاف چــې
ویــل کېــږي دا کار بــدۍ او دښــمنۍ کمــوي ،کېــدای يش د جنایــت د تــداوم لــه پــاره الره
هــواره کــړي .لــه دې کار رسه د ټولنــې نرانــو تــه دا فکــر پيــدا کېــږي چــې کــه قتــل هــم وکــړي،
د تېښــتې الره ورتــه شــته او بــې لــه دې چــې جــزا وګايل ،خپــل ژونــد بــه کــوي .دغــه فکــر نــوي
نســلونه قتلونــو تــه هڅــوي او د مرګونــو لــړۍ همداســې جــاري ســايت.

وړاندیزونه:
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 .۱قومــي مـران ،ســپین ږیــري او دینــي عاملــان بایــد پــه بــدو کــې د نجونــو د ورکولــو زیانونــه
درک کــړي او مخــه یــې ونیــي .د دې کار لــه پــاره بایــد د عامــه پوهــاوۍ کمپاینونــه ويش.
 .۲رســنۍ دې پــه دې اړه خلکــو تــه معلومــات ورکــړي او د مســألې رشعــي ،حقوقــي او انســاين
اړخونــه ورتــه روښــانه کــړي .همدارنګــه لــه کارپوهانــو رسه د مرکــو لــه الرې دې د دې کار
زیانونــه ور وښــيي.
 .۳لیکــوال او هرنمنــدان کولــی يش د خپلــو داســتانونو ،شــعرونو ،موســیقۍ ،نقاشــۍ ،تیاتــر او
نــورو هرنونــو پــه وســیله ولــس تــه دا پیغــام ورکــړي چــې هــره نجلــۍ د هــر چــا پــه شــان غــواړي
ښــه او خوشــحاله ژونــد ولــري او کلــه چــې پــه بــدو کــې ورکــول کېــږي ،دغــه مــروع هیلــه یــې
لــه خــاورو رسه خــاورې کېــږي.
 .۴د افغانســتان د اســايس قانــون  ۵۴مــاده وايــي :دولــت د کورنــۍ او پــه ځانګــړې توګــه د مــور او
ماشــوم د جســمي او روحــي روغتیــا د تأمیــن ،د ماشــومانو د روزنــې او د اســام د ســپېڅيل دیــن
لــه احکامــو رسه د مغایــرو رســومو د لــه منځــه وړو لــه پــاره الزم تدبیرونــه نیــي ]۴[ .دا چــې
پــه بــدو کــې د نجونــو ورکــول ،رشعــي او قانــوين جــواز نــه لــري نــو دولــت د اســايس قانــون لــه
مخــې مکلــف دی چــې مخــه یــې ونیــي.
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مأخذونه:
 .۱پــژواک ،عبدالرحمــن ،تعامــات حقوقیــه و جزاییــه ملــی ،افغــان مســلکي مطبعــه ،کابــل
 ،۲۰۱۱صفحــه .۲۸ ،۲۷ ،۱۳
 .۲دانــش ،رسور ،حقــوق اساســی افغانســتان (چــاپ دوم) ،موسســه تحصیــات عالــی ابــن ســینا،
انتشــارات امیــری ،کابــل  ،۱۳۹۱صفحــه ۲۲۶
 .۳عدالتخــواه ،پوهنــدوی عبدالقــادر ،حقــوق فامیــل ،پوهنتــون کابــل ،انتشــارات میونــد ،کابــل
 ،۱۳۸۷صفحــه ۷۴-۷۱
 .۴مجموعــه کامــل قوانیــن اساســی افغانســتان ،ریاســت نـرات وزارت عدلیه ،چــاپ اول ،۱۳۸۶
صفحه ۵۲۲ ،۵۰۷
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ی مش
راه ی روط

عبدالولی خیری

چکیده
هــدف اصلــی تطبیــق مجــازات حبــس ،اصــاح و درمــان مجــرم اســت .بــا پیدایــش مکتــب
تحقیقــی در قــرن ۱۹رهایــی مــروط نیــز مطــرح گردیــد .رهایــی مــروط بــه تدریــج جایگزیــن
حبــس بدیــل گردیــده و هــدف اصــاح ،درمــان و برگردانــدن مجــرم را بــه اجتــاع آســانرت
ســاخت.
قانونگــذار افغانســتان ،جهــت بــرآورده شــدن هــدف اصلــی مجازات(اصــاح  ،تربیــت،). ..
رهایــی مــروط را بــه عنــوان ابــزار خوبــی مطــرح کــرده و خواهــان تطبیــق آن میگــردد.
رهایــی مــروط در واقــع بــا در نظرداشــت رشایــط خــاص آن در مــورد محکومــان بــه مجــازات
حبس(ســلب آزادی) اعــال میگــردد .در رهایــی مــروط ،ســلب آزادی تبدیــل بــه مقیدشــدن
آزادی میگــردد کــه ایــن فرصــت خوبــی اســت بــرای محکومعلیــه تــا دوبــاره اهلیــت اجتامعــی
خویــش را بازیابــد.
رهایــی مــروط بــه معنــای حــذف کامــل زنــدان یــا حبــس نیســت؛ بلکــه جهــت کاهــش
جمیعــت جزایــی زنــدان نیــز مؤثــر بــوده و بــا در نظرداشــت رشایــط آن میتــوان مجــرم را
اصــاح ،تربیــت و بازســازی اجتامعــی کــرد.

واژهگان کلیدی :زندان ،جرم ،حکم ،رشایط ،الغا ،حبس و اصالحپذیری.
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رهایی مرشوط در قواعد حقوقی افغانستان

حق
ق
نس
ف
رد قواعد و ی ا غا تان

مقدمه
یکــی از اســباب مؤثــر بــر جزاهــا ،رهایــی مــروط اســت .رهایــی مــروط ناظــر بــه امــکان
آزادشــدن آندســته از محبوســانی اســت کــه مدتــی از حبــس خــود را در محبــس تحمــل کــرده
و فــرض بــر آن اســت کــه بــا توجه بــه خصوصیــات رفتــاری و اخالقــی مناســب آنــان در محبس،
ادامــۀ مــدت حبــس نــه تنهــا منفعتــی در اصــاح و تربیــت آنــان نخواهــد داشــت؛ بلکــه موجــب
افزایــش جمعیــت و مصــارف محابــس نیــز خواهــد شــد .از ایــن جهــت سیاســت رهایــی مرشوط
بــه عنــوان عامــل تشــویق محبوســان بــه اتخــاذ رفتــار مناســب و دریافــت پــاداش رهایــی زودتــر،
سیاســتی اســت کــه در قانــون جــزای مصــوب ســال ۱۳۵۵قــرار نگرفتــه اســت .در مــواد۴۳۰
الــی ۴۴۱قانــون اجــراآت جزایــی مصــوب سال(۱۳۴۴تعدیلشــده  ،)۱۳۵۳مواد۹۰الــی۹۳
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

قانــون اجــراآت جزایــی موقــت مصــوب ســال ۱۳۸۲و مواد۳۳۴الــی ۳۴۲قانــون اجــراآت جزایــی
مصــوب ســال ۱۳۹۳مدنظــر گرفتــه شــده اســت .در ایــن نوشــته بــه نحــو مختــر بــه رشایــط،
کیفیــت اعطــا و تطبیــق آن میپردازیــم.

 -1رشایط رهایی مرشوط

هــدف اساســی مجازات(بخصــوص مجــازات حبــس) تجدیــد تربیــت مجــرم و تقدیــم مجــدد
وی منحیــث عضــو مؤثــر و فعــال بــه جامعــه بــوده و رهایــی مــروط بــه مثابــۀ یــک طــرح مفیــد
جهــت برآوردهشــدن هــدف فــوق گنجانیــده شــده اســت .رهایــی مــروط ناظــر بــه آندســته
از مجرمانــی اســت کــه محکــوم بــه حبــس شــده انــد .حبــس ،ممکــن اســت ناشــی از ارتــکاب
جرایــم مکــرر ،متعــدد یــا واحــد باشــد .ایــن امــر تأثیــری در تعلــق رهایــی مــروط بــه آنــان
نــدارد .بــا وجــود ایــن ،میــزان محکومیــت بــه حبــس در تعلــق یــا عــدم تعلــق رهایــی مــروط
مؤثــر اســت.
بنابــر آنچــه کــه در بــاال ذکــر شــد ،رهایــی مــروط ،از یــک طــرف بــاالی شــخص رهاشــده
تأثیــر مثبــت دارد؛ از جهــت دیگــر ســبب تشــویق ســایر محبوســان در ایــن رابطــه میگــردد.
مــادۀ  90قانــون اجــراآت جزایــی موقــت بــرای محاکــم ،ترصیــح کــرده اســت« :رهایــی مــروط
عبــارت از تصمیــم رهایــی محکومعلیــه قبــل از ختــم مــدت حبــس اســت کــه تحــت رشایــط
خــاص قــرار دارد .ایــن مــدت معــادل مــدت حبــس وی میباشــد».
الــف -رشایــط رهایــی مــروط در قانــون جــزای موقــت« :طبــق مــادۀ  91الــی  93قانــون اجــراآت
جزایــی موقــت بــرای محاکــم ،رشایــط رهایــی مــروط قــرار ذیل اســت:
 .1رهایــی مــروط بــه شــخصی اعطــا میشــود کــه در نتیجــۀ یــک یــا بیشــر از یــک جــرم
محبــوس و مدتــی از حبــس را ســپری کــرده و ســلوک وروش او حیــن اقامــت در محبــس
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داللــت بــر اصــاح اخــاق اجتامعــی او کنــد .ایــن ســهولت بــه شــخصی اعطــا میشــود کــه
ســه چهــارم مــدت حبــس محکومبهــا را تکمیــل یــا حــد اقــل مــدت  9مــاه را در محبــس ســپری
کــرده باشــد .در مــورد جــزای حبــس ابــد ایــن ســهولت میتوانــد بــه کســی اعطــا شــود کــه 15
ســال حبــس را ســپری کــرده باشــد.
 .2تصمیــم در مــورد رهایــی مــروط محکومعلیــه بــر اســاس پیشــنهاد آمــر محبــس توســط
محکمــۀ باصالحیتــی کــه محکومعلیــه در حــوزۀ قضایــی آن محبــوس اســت ،اتخــاذ میگــردد.
محکمــه در حکــم خویــش ســلوک و روشــی را کــه محکومعلیــه در آینــده آن را رعایــت کنــد،
ذکــر میکنــد.
 .3محکمــه در مــورد اصــدار حکــم رهایــی مــروط یــا لغــو آن بعــد از اســتامع اظهــارات
محکومعلیــه و څارنــوال تصمیــم اتخــاذ میکنــد.
خــود را ســپری کــرده اســت ،میشــنود».
ب -رشایــط رهایــی مــروط در قانــون جــزای جدیــد( :)1393بــا انفــاذ قانــون اجــراآت جزایــی
جدیــد مصــوب  1393و الغــای قانــون اجــراآت جزایــی موقــت بــرای محاکــم مصــوب ،1382
رهایــی مــروط در قانــون اجــراآت جزایــی جدیــد در فصــل هشــتم چنیــن تســجیل گردیــده
اســت:
 .1تقاضــای رهایــی مــروط« :رهایــی مــروط بــه تقاضــای محکومعلیــه مطابــق احــکام
منــدرج ایــن فصــل صــورت میگیــرد( ».کــود جــزا :مــادۀ )334
 .2پیشــنهاد رهایــی مــروط :تحــت رشایــط زیــر میتــوان پیشــنهاد رهایــی مــروط را بــه
زندانیــان داد« :هــرگاه ،شــخصی کــه بــه حکــم قطعــی محکمــه بــه حبــس محکــوم گردیــده،
ســه ربــع ( 3بــر )4مجمــوع مجــازات محکومبهــای خــود را در محبــس ســپری کــرده و ســلوک
وی حیــن اقامــت در محبــس ،اطمینــان اصــاح نفــس او را بدهــد ،رهایــی مــروط او جــواز
دارد .تصمیــم بــه رهایــی مــروط بــر اســاس پیشــنهاد آمــر محبــس و تأییــد رئیــس عمومــی
محابــس و توقیفخانههــا از طریــق څارنوالــی توســط محکمهیــی کــه محکومعلیــه در حــوزۀ
قضایــی آن محبــوس اســت ،اتخــاذ میگــردد .محکمــه ســلوک ،روش و رشایطــی را کــه بایــد
محکومعلیــه بعــد از رهایــی رعایــت کنــد ،در حکــم رهایــی مــروط ذکــر میمنایــد .ایــن
رشایــط عبــارت انــد از:
یک -سکونت در محل معین؛
دو -حارضی دادن در اوقات معین به دفرت پولیس؛
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رهایی مرشوط در قواعد حقوقی افغانستان

 .4محکمــه حیــن صــدور حکــم ،دالیــل آمــر محبســی را کــه محکومعلیــه قب ـاً در آن حبــس

سه -استفاده از دستبند مراقبتی؛
چهار -تضمین حسن سلوک؛
پنــج -پولیــس محــل مکلــف اســت روش و ســلوک رهاشــدۀ مــروط را مراقبــت کــرده و گاه
گاهــی بــه څارنوالــی مربــوط گــزارش دهــد( ».هــان :مــادۀ )335
ج -محاســبۀ میعــاد تخفیــف« :محکومــی کــه از فرمــان تخفیــف مجــازات مســتفید میگــردد،
میعــاد بعــد از وضــع مــدت تخفیــف ،مجمــوع مــدت محکومبهــای وی محســوب میگــردد».
(هــان :مــادۀ )336
د -رهایــی مــروط در جرایــم متعــدد« :هــرگاه مجــازات حبــس محکومبهــا ناشــی از جرایــم
متعــددی باشــد کــه قبــل از دخــول شــخص بــه محبــس ارتکابیافتــه باشــد ،رهایــی مــروط
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

از مجمــوع مــدت محکومبهــا صــورت میگیــرد .هــرگاه محکومعلیــه در محبــس مرتکــب
جــرم گردیــده و در اثــر آن نیــز بــه مجــازات حبــس محکــوم گردیــده باشــد ،رهایــی مــروط
از مجمــوع مــدت باقیمانــدۀ مجــازات قبلــی و مــدت مجازاتــی کــه بــه اثــر ارتــکاب جــرم در
داخــل محبــس بــه آن محکــوم گردیــده ،محاســبه میگــردد( ».هــان :مــادۀ )337
ه -تســلیمی حکــم رهایــی مــروط بــه ادارۀ محبــس« :حکــم رهایــی مــروط محبــوس بــه ادارۀ
محبــس مربــوط تســلیم داده میشــود تــا بــه تنفیــذ حکــم مذکــور و اعطــای تصدیقنامــه کــه
نــوع مجــازات محکومبهــا ،مــدت و تاریــخ انفــاذ رهایــی مــروط در آن ثبــت گردیــده ،اقــدام
کنــد .رشایطــی کــه بایــد رهاشــوندۀ مــروط رعایــت کــرده و مکلفیتهایــی کــه بــه ذم ـهاش
گذاشــته میشــود ،نیــز درج تصدیقنامــه میشــود .در ایــن تصدیقنامــه بــه رهاشــوندۀ مــروط
اخطــار داده میشــود کــه اگــر از رشایــط و مکلفیتهــای مذکــور تخلــف ورزد یــا مرتکــب
عملــی گــردد کــه داللــت بــه ســو ســلوک وی کنــد ،حکــم رهایــی مــروط لغــو میگــردد».
(هــان :مــادۀ )338
و -محاسـبۀ مـدت رهایـی مرشوط و اسـتفادۀ مجدد از آن در صورت لغـو« :در صورت لغو حکم
رهایـی مشروط ،نصـف مـدت سپریشـده رهایـی مشروط در مدت حبـس محکومبها محاسـبه
میشـود .هـرگاه رشایـط رهایـی بعـد از لغـو آن بـار دیگـر موجـود گـردد ،محبـوس میتوانـد از
رهایـی مشروط اسـتفاده کنـد .در این صورت مـدت باقیامنده متـام مدت محکومیت محسـوب
میگـردد( ».هامن :مـادۀ )339
ز -جـواز رهایـی مشروط« :رهایـی مرشوط وقتـی جواز دارد کـه محکومعلیه متـام التزامات مالی
را کـه از اثـر ارتـکاب جـرم بـه آن محکـوم شـده اسـت ،پرداختـه باشـد ،مگـر ایـن کـه تحصیـل
التزامـات مالـی از نـزد محکومعلیـه مطابـق احـکام قانـون ممکـن نباشـد( ».هامن :مـادۀ )340
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ح -تصمیــم محکمــه در مــورد ادامــه یــا لغــو رهایــی مــروط :هــرگاه شــخص رهاشــده از یکــی
از رشایــط تعیینشــدۀ رهایــی مــروط تخلــف ورزد ،محکمــۀ ابتدایییــی کــه محبــس در
حــوزۀ قضایــی آن قــرار دارد ،بــه پیشــنهاد څارنــوال مربــوط ،بعــد از اســتامع اظهــارات څارنــوال
رهاشــدۀ مــروط در مــورد ادامــه یــا الغــای رهایــی مــروط تصمیــم میگیــرد .چنیــن تصمیــم
قابــل اعــراض منیباشــد .در صــورت الغــای حکــم رهایــی مــروط ،شــخص رهاشــده بــه
محبــس برگردانــده میشــود( .هــان :مــادۀ)341
ط -قطعیــت رهایــی مــروط« :هــرگاه حکــم بــه رهایــی مــروط تــا انتهــای میعــاد مجــازات
محکومبهــا لغــو نگــردد ،کســب قطعیــت میکنــد .رهایــی مــروط بــر جزاهــای تکمیلــی تأثیــر
نــدارد .رهایــی مــروط در حبــس دوام بعــد از مــرور ســه ســال از تاریــخ امــر رهایــی ،کســب
قطعیــت میکنــد( ».هــان :مــاده )342
ی -تعهــدات محبــوس رهاشــدۀ مــروط :ممکــن اســت محکمــه هنــگام اتخــاذ تصمیــم بــه
در مــکان معیــن ،اشــراک در برخــی پروگرامهــای حرفهیــی ،علمــی و غیــره را از محبــوس
بخواهــد .در ایــن صــورت محبــوس مکلــف بــه رعایــت آنهــا بــوده و پولیــس بــر تطبیــق یــا
عــدم تطبیــق تعهــدات مذکــور نظــارت خواهــد کــرد .عــدم رعایــت ایــن تعهــدات ،موجــب
نقــض رشایــط رهایــی مــروط میشــود .همچنــان محکــوم رهاشــدۀ مــروط مکلــف اســت از
ارتــکاب جرایــم جدیــد خــودداری کنــد( ».هــان :مــادۀ )343
تعلیــق اجــرای مجــازات نبایــد بــا رهایــی مــروط مغالطــه گــردد .هرچنــد شــباهت زیــادی
میــان تعلیــق مجــازات ورهایــی مــروط وجــود دارد؛ ولــی باآنهــم تعلیــق اجــرای مجــازات و
رهایــی مــروط بــا هــم تفاوتهــای زیــادی دارد کــه بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره میکنیــم:
 .1تعلیــق مجــازات مانــع تطبیــق جــزا میشــود؛ در حالــی کــه در تخفیــف مجــازات ،حکــم
مجــازات پــس از قطعیــت بــه مــورد اجــرا گذاشــته میشــود.
 .2از نظــر ضوابــط تعــدد جــرم ،تعلیــق مجــازات در بــارۀ محکومــان بــه جرایــم عمــدی متعــدد
منــع شــده و امکانپذیــر نیســت؛ ولــی اعــال جهــات مخففــۀ مجــازات بــا وجــود تعــدد جــرم
مانعــی نــدارد.
 .3تعلیــق نوعــی توافــق و قــرارداد بیــن محکومعلیــه و محکمــه اســت؛ طــوری کــه ارتــکاب
جــرم جدیــد موجــب الغــای تعلیــق مجــازات میگــردد .در حالــی کــه ارتــکاب جــرم جدیــد
بعــد از اعــال جهــات مخففــه تأثیــری در موقعیــت جــرم قبلــی مشــمول مجــازات تخفیفیافتــه
نــدارد.
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اعطــای رهایــی مــروط ،برخــی تکالیــف هامننــد حضــور در محــل خــاص و عــدم حضــور

 .4تعلیــق اجــرای مجــازات بــا آزادی مــروط وجــه افــراق دارد .زیــرا صــدور حکــم آزادی
مــروط پــس از تحمــل نصــف مجــازات حبــس در زنــدان امکانپذیــر اســت؛ در حالــی
کــه تعلیــق اجــرای مجــازات ضمــن صــدور حکــم و در واقــع قبــل از اجــرای حکــم قطعــی
محکومیــت اســت.
 -2مرجع ذیصالح

مرجــع ذیصــاح بــرای صــدور حکــم رهایــی مــروط و نیــز الغــای آن ،محکمهیــی اســت کــه
محبــس در حــوزۀ قضایــی آن قــرار دارد .اگــر رســیدهگی بــه جرمــی کــه محبــوس بــه دلیــل
ارتــکاب آن در محبــس اســت ،در صالحیــت محکمــۀ خــاص ماننــد محکمــۀ امنیــت عامــه
باشــد ،تصمیمگیــری در مــورد اعطــا یــا الغــای حکــم آزادی مــروط نیــز در صالحیــت هــان
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محکمــه اســت .تصمیــم محکمــه در قالــب صــدور حکــم یــا فیصلــه بــا رعایــت کلیــه رشایــط
الزم بــرای صــدور آن اتخــاذ میشــود .رهایــی مــروط ممکــن اســت بــه محبوســی اعطــا شــود
کــه ســابقۀ تحمــل حبــس نیــز دارد .بنابرایــن فقــدان ســابقۀ محکومیــت بــه حبــس یــا تحمــل آن،
رشط اعطــای رهایــی مــروط نیســت.
عــاوه بــر موجبــات مذکــور بــه عنــوان عوامــل مؤثــر بــر مجــازات ،میتــوان از عوامــل دیگــر
از جملــه وفــات متهــم ،عفــو عمومــی ،عفــو خصوصــی و نیــز اعــادۀ حیثیــت یــاد کــرد کــه برســی
تفصیلــی آنهــا از حوصلــۀ ایــن بحــث خــارج اســت .تحقــق هــر کــدام از موجبــات مذکــور،
ممکــن اســت حســب مــورد موجــب انتفــای مجــازات و ســو ســابقۀ جزایــی یــا حســب مــورد
موجــب کاهــش میــزان جــزا گــردد.
از ایــن كــه در شــهرها خاصت ـاً در شــهرهای بــزرگ ،تجمــع افــراد زیــاد اســت؛ صعــود گــراف
ارتــكاب جــرم نســبت بــه دیگــر مناطق(غیــر شــهر) بیشــر بــوده و امــكان متهمشــدن اشــخاص
یــا مظنونشــدن آنــان بیشــر مســاعد میگــردد .هــرگاه متــام ایــن اشــخاص مظنــون و متهــم بــه
نظارتخانههــا و توقیفگاههــا اعــزام شــوند ،باعــث ایجــاد تشــویش بــه مــردم و تكلیــف بــه
ارگانهــای مربــوط دولــت شــده ،ایجــاب مصــارف گــزاف را میکنــد .بدیــن لحــاظ ،قانــون
در ایــن مــورد ســهولتی را پیشبیــن کــرده كــه آن عبــارت از رهایــی موقــت یــا رهــای مــروط
متهــان و بدیــل حبــس میباشــد.

 -3الغای حکم رهایی مرشوط

عــدم رعایــت رشایــط و تعهــدات مذکــور در حکــم رهایــی مــروط یــا ارتــکاب هــر جــرم
جدیــد ،از جملــه اســباب الغــای حکــم رهایــی مــروط و اعــادۀ محکــوم بــه محبــس خواهــد
بــود .در صــورت ارتــکاب جــرم جدیــد مشــمول حبــس ،مرتکــب بایــد مجــازات حبــس جــرم
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جدیــد و باقیمانــدۀ حبــس قبلــی را در محبــس تحمــل کنــد .النهایــه وفــق فقــرۀ  ۲مــادۀ  ۹۲قانون
اجــراآت جزایــی مصــوب « ۱۳۸۲در صــورت لغــو رهایــی مــروط ،نصــف مــدت سپریشــده
تحــت رهایــی مــروط از مــدت حبــس محکومبهــا کاســته میشــود ».بنابرایــن اگــر مــدت
ســه ســال از حبــس محکومبهــا باقــی مانــده باشــد ،محبــوس مشــمول رهایــی مــروط شــده و
تــا مــدت دو ســال رشایــط رهایــی مــروط را رعایــت میکنــد .اگــر بــه دلیــل ارتــکاب جــرم
جدیــد ،حکــم مذکــور لغــو گردیــده باشــد ،بــه میــزان نصــف مــدت از کل مــدت حبــس او
کاســته شــده ،وی مجبــور بــه تحمــل دو ســال از مــدت حبــس قبلــی بــه اضافــۀ تحمــل حبــس
جــرم جدیــد اســت.
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نتیجهگیری
بــا در نظرداشــت موضوعاتــی کــه مــورد بحــث قــرار گرفــت ،میتــوان متذکــر شــد کــه
قانونگــذار افغانســتان در زمینــۀ مدنظــر قــراردادن ایــدۀ رهایــی مــروط و اتخــاذ سیاســت
جزایــی ،رویکردهــای اصالحــی و بازپرورانــه را در اســناد تقنینــی خویــش مــورد پیشبینــی
قــرار داده و رشایــط مناســب را نیــز در قبــال مجرمــان تعریــف کــرده اســت .همچنــان قانــون
اجــراآت جزایــی مصــوب  1393مــوارد رهایــی مــروط ،رشایــط رهایــی مــروط ،مراجــع
ذیصــاح رهایــی مــروط و نحــوۀ الغــا و مستفیدشــدن دوبــاره از ایــن امتیــاز را بــه صــورت
روشــن پیشبینــی کــرده اســت.
میتــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه قوانیــن اجــراآت جزایــی افغانســتان یــک نــوع ســیر
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صعــودی را در مــورد اتخــاذ سیاســت جزایــی تــوأم بــا رهایــی مــروط پیمــوده اســت.
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حقوقي حل الرې
نجیب علیزی

لنډ یز:
ډېــری هېوادونــه یــو لــه بــل رسه خامخــا پــر یــوه نــه یــوه موضــوع شــخړه لــري خــو؛ د حــل لپــاره
یــې د هېوادونوغربګونونــه توپیرکــوي ځینــي هېوادونــه مســایل د خــرو لــه الرې هــواروي ځینــي
بیــا تونــد او نظامــي غربگــون ښــيئ .پــه مجمــوع کــې د هېوادونــو ترمنــځ شــخړې پــر دوه ډولــه
وي لومــړی ســیايس او دویــم حقوقــي شــخړې دا چــې نړیوالــې شــخړې څرنگــه پــه ســوله ییــز
ډول حــل کــړل يش؛ پــدې مقالــه کښــي پــرې بحــث شــوی دي.

بنســټي مفاهیــم :شــخړې ،قضیــه یــا ( ،)caseحــل الرې ،د شــخړو قضايــي حــل ،منشــور،
ســازمان ،نړیوالــې شــخړې ،حقوقــي شــخړې ،نړیــوال نظــام او ملګــري ملتونــه
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د نړیوالو شخړو

رسیزه:
کلــه چــې دوه هېوداونــه یولــه بــل رسه حقوقــي شــخړه ولــري نــو لومــړی بایــد مخامــخ رسه
کښــیني یــو د بــل خربوتــه غــوږ ونیســئ او خپلــه ســتونزه پخپلــه حــل کــړي .افغانســتان د خپلــو
ګاونډیانــو رسه ســیايس او حقوقــي شــخړې لــري او د دې شــخړو د پېژندنــې لپــاره مــا هڅــه
کړېــده چــې لنــډ یــې معــريف کــړم او همــدا رنګــه نړیــوايل شــخړې ،د هېوادونــو ترمنــځ شــخړې
او مثالونــه مــې راوړي دي او څــه نــا څــه یــې پــر حــل الرو هــم ږغېــديل یــم هیلــه ده دا کوچنــۍ
مقالــه هغــه هــدف او مفهــوم ورســوي کــوم چــې زه یــې بیانــول غــواړم او پــه ځانګــړې توګــه هغــه
شــخړې چــې اوس وخــت کــې مــوږ وررسه الس ګریــوان یــو او ډیــر لوســتي کســان څــه چــې د
حقوقــو او ســیايس علومــو فارغیــن هــم نــه پــرې پوهیــږي.
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شخړې:

هېوادونــه زیاتــره یــو لــه بــل رسه د پولــو او رسحدونــو پــر رس او یــا حقوقــي شــخړې لــري یــا
هــم ســیايس شــخړي لري،کــه افغانســتان یوقضیــه یــا( )Caseونیســو نــو؛ وینــو چــې دافغانســتان
ګاونډیــان اویــا برعکــس افغانســتان دخپلــو ګاونډیانــو رسه ځینــي حقوقــي شــخړې لــري مثــا:
څــو میاشــتي مخکــې د ایــران ولســمرش ښــاغيل حســن روحانــی د اقلیــم نړیــوال کنفرانــس
تــه وويــل «هېــواد یــې افغانســتان کــې د اوبــو بندونــو پــه اړه بــې تفاوتــه نــي پاتــې کیــدای».
ښــاغيل روحانــی دا خــري د افغــان ولســمرش د هغــه وینــا څخــه وروســته وکــړې چــې ویــي یــې
وه د افغانســتان اوبــه زمــوږ (آب رو) ده او مفــت یــې نــه پریــږدو چــې دچــا هېــواد تــه والړي
يش.دایــران رسه د اوبــو معضلــه یــوه حقوقــي شــخړه ده ،د لیربالیســتانو پــه انــد هېوادونــه بایــد
هــر ډول شــخړي پــه ســوله ییــزه ډول حــل او فصــل کــړي .کلــه چــې یــوه نړیوالــه شــخړه د دوو
هېوادونــو ترمنــځ را منځتــه کیــږي بایــد د النــدي حــل الرو پــه واســطه حــل کــړای يش.
د هېوادونو ترمنځ د شخړو د حل الرو ډولونه
.۱د شخړو حل د مخامخ خربواترو له الرې:
کلــه چــې دوه هېوداونــه یولــه بــل رسه حقوقــي شــخړه ولــري نــو لومــړی بایــد مخامــخ رسه
کښــیني یــو دبــل خربوتــه غــوږ ونیــي او خپلــه ســتونزه پخپلــه حــل کړی.کلــه چــې دا مرحلــه
کار ورنــه کــړي اویــا کومــي مثبتــي پایــي تــه ونــه رســېږي بیــا دوهمــه الره د نېکــو هڅــو یــا
منځګړتیــا ده.
 .۲د شخړو حل الره د نېکو هڅو یا منځګړیتوب له الرې:
کلــه چــې مخامــخ خــرې بــې پایــي وي بایــد کوښــښ ويش ،چــې یوبــل هېــواد دمنځګــړي
رول ولوبــوي.
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مثــا،د چیــن او روســيې ترمنــځ د نفتــو پــر رس شــخړه پــه  1955م او  1956م کــې د فرانســې
هېــواد د نېکــو هڅــو پــه واســطه حــل شــوه.
 .۳د څېړنې اوسوله غوښتوونکوکمیسونونو له الرې:
دغــه کمیســیون دمتخاصموډلــو پــه خوښــه اویاهــم دملګروملتونــو د ســازمان لــه خــوا ټــاکل
کیــږي.د څېړنــې او ســوله غوښــتني کمیســیون د  ۱۹۰۷کال د الهــه د تــړون پراســاس رامنځتــه
شــو ،چــې دا هــم د نړيوالــو شــخړو لــه ســوله ییــزه حــل الرو څخــه یــوه ده.
 .۴د نړيوالو شخړو لپاره قضايي حل الره:
کــه پــه درېــم قــدم کــې د هېوادونــو ترمنــځ ســتونزه حــل نــه يش نــو؛ بلــه طریقــه دا ده چــې دوی
خپــل مشــکالت د قضائــی حــل الرې لــه ادرســه حــل کــړي .لومــړی بایــد ووایــم چــې قضایــي
حــل الره یــوه بــې پــرې اداره ده ،چــې د شــخړو د حلېــدو پــوره واک لــري داســې چــې طرفیــن
پــه خپلــه خوښــه غوښــتنه کــوي ،چــې د متخاصیمــو هېوادونــو ســتونزه حــل او فصــل کــړي.
داســې وړاندیــز کــړی چــې دولتونــه کــوالی يش پــه النــدې مــواردو کــې دغــه محکمــې تــه
مراجعــه وکــړي.
الف :د نړیوالو تړونونو د تفسیر له امله را پورته شوي اختالف
ب :د نړیوالو ژمنو د ماتیدو له امله
ج :د نړیوالو حقوقي مقراراتو د ماتونې له امله راپورته شوی اختالف
د :د نړیوالو وجیبو د ماتیدو او واردو شویو خسارو له امله.
دیادونې وړده چې قضايئ حل الره په خپل ذات کې پردوه ډوله ده:
لومړی یې نړیوال حاکمیت دي او دوهم یې قضايئ حل الره ده.

لومړی نړیوال حاکمیت:

د نړیــوال حاکمیــت موخــه د دولتونــو ترمنــځ د ټاکلــو قاضیانــو پــه واســطه او حقوقــو تــه د احرتام
په بنســټ د شــخړو حــل دی.
دا چــې نړیــوال حاکمیــت څنګــه پــه یــوه بنســټ تبدیــل شــو النــدی مراحــل یــې پــه بېالبېلــو
وختونــو کــی طــی کــړل
الف :د  ۱۸۹۹کال د الهي کنفرانس د حکمیت طرحه وړاندې کړه.
ب  :د  ۱۹۰۷کال د الهه تړون
ج  :د  ۱۹۲۵کال مشــهور تریــن تــړون د حکمیــت پــه وړانــدی د جرمنــي او د دوی د ګاونډیانــو
ترمنــځ (دادلوکارنــو) تــړون دی.
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دعدالــت نړیــوايل محکمــې دمنشــورد ۳۶مــادې ،دوهــم پراګــراف د حقوقــي اختالفاتــو فهرســت

د :په  ۱۹۲۸کې حاکمیت یوه نړیواله حقوقي مؤسسه شوه
هـ:په  ۱۹۴۹کې دملګرو ملتونو عمومي مجمع حاکمیت ته بیا کتنه وکړه
و :په  ۱۹۵۰کې حاکمیت نوې تطبیقي بڼه ومونده
دوهم :د شخړو قضایي حل:
لــه قضايــي حــل الرو موخــه داده چــې نړیوالــې شــخړې بایــد د عدالــت د نړیوالــې محکمــې پــه
واســطه پــه ســوله ییــز ډول حــل يش .دغــه محکمــه د  ۱۹۲۰کال راهیســې فعالیــت کــوي دفــر
یــې پــه الهــه کــې دی تراوســه يــې یوســلو شــپږ شــپیتو  ۱۶۶قضایــاو تــه رســیدګي کړېــده ،چــې
ځینــی یــې بشــپړې شــوې او نــوري یــې تــرکار النــدې دي .د عدالــت نړیوالــه محکمــه د ملګــرو
ملتونــو د ســازمان یــو عمــده قضــايئ ارګان دی د دغــه محکمــې منشــور د ملګــرو ملتونــو د
منشــور ضمیمــه هــم ده.

پایله:
داچــې افغانســتان د خپلــو ګاونډیانــو رسه ســیايس او حقوقــي شــخړې لــري نــو؛ اوســني رشایطــو
او زمــوږ د ضعــف حالــت تــه پــه کتــو رسه پــکارده چــې خپلــې شــخړې لــه اړونــدو هېــوادو رسه
د مخامــخ خــرو ،د منځګړيتــوب ،د څیړنــې اوســوله غوښــتونکو کمیســونونو لــه الرې او یــا د
شــخړود قضایــي حــل الرو لــه طریقــو څخــه حــل او فصــل کــړو ،افغانــان فعــا پــه هغــه حالــت
کــې نــه دي چــې خپــي غوښــتني پــه خپــل قــوت یــا زور پــر چــا بانــدي تحمیــل کــړي ،کنــه
نــو اصــل خــره خــو داده چــې نړیــوال نظــام د ځنګلــه پــه شــان ګــډوډ دی اوهــر وخــت زورور
حاکــم او کمــزوری محکــوم وي .پداســې یــو نړیوالــه انارشــۍ کــې همېشــه د قــوي هېــواد خــره
منــل کېــږي او یــا دا چــې کــه کمــزوری حالــت مــو درلــود بایــد یــوازې د شــخړو حــل پــه ســوله
ییــز ډول ولټــول يش.
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حق رب توسعه از منظر اسناد نا ی

سیدقاسم حسینی

چکیده

حــق بــر توســعه ،فراینــدی از توســعه اســت کــه ماننــد همــه فرایندهــای مشــارکتجویانه بــه
تحقــق یکایــک حقــوق بــر بــا رعایــت موازیــن بیناملللــی حقــوق بــر ،بــدون تبعیــض،
پاس ـخگو ،شــفاف ،همــراه بــا برابــری در تصمیمگیــری و تقســیم مثــرۀ ایــن فراینــد میانجامــد.
آنگونــه کــه ایجــاب میکنــد ،کشــورهای در حــال توســعه نیازمنــد الزمههــای جــدی انــد کــه
بــا در نظرداشــت مــواد موجــود از ســازمانهای بینامللــل بــه آن پرداختــه شــود .درونمایههــای
حــق بــر توســعه مــوارد ذیــل را دربــر میگیــرد :حــق بــر توســعه ،حــق فــردی اســت؛ ایــن
دیــدگاه ،دیــدگاه شــاری از صاحبنظــران در عرصــۀ حقــوق بینامللــل میباشــد .حــق بــر
توســعه حــق جمعــی اســت؛ ایــن دیــدگاه ،مــوارد حــق جمعــی ،حــق بــر توســعه و حــق مــردم را
دربــر میگیــرد .همچنــان حــق بــر توســعه حــق فــردی و جمعــی اســت کــه در ایــن صــورت دو
شــاخصه مدنظــر اســت :اول ایــن کــه نســل اول و دوم ماهیــت فردگرایانــه دارنــد؛ امــا نســل ســوم
شــامل حــق عمومــی مردمــی و جهانــی اســت؛ یعنــی انســان را بــه مثابــۀ شــهروند جهانــی در نظــر
میگیــرد .در ایــن مقالــه ،تــاش شــده اســت کــه تحلیلــی دقیــق از یــک مفهــوم بســیار پیچیــده
و بحثانگیــز ارائــه گــردد .اســاس اســتدالل مــا ،متکــی بــر یــک رویکــرد حقــوق برشمحــور
بــه توســعه میباشــد .از ایــرو ،ضمــن بیــان چگونهگــی شــکلگیری و توســعۀ ایــن مفهــوم در
اســناد و آرای بیناملللــی ،بــه تجزیــه و تحلیــل آن در قالبــی نــو بــا محوریــت حقــوق بــر و
آزادیهــای اساســی پرداختــه شــده اســت.

واژهگان کلیدی :حق ،توسعه ،حق بر توسعه و جهان سوم.
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مقدمه
توســعه بــه عنــوان یکــی از مباحــث مهــم جامعهشناســی سیاســی ،علــم سیاســت و جامعهشناســی
توســعه ،مــورد بحــث اســت کــه در اثــر چیرهگــی عوامــل گوناگــون ماننــد مشــکالت طبقاتــی،
تعارضــات قومــی ،مذهبــی ،زبانــی ،فرهنگــی و وابســتهگیهای اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی
و دههــا عامــل دیگــر ،تــا امــروز بــه عنــوان موانــع اساســی حــق بــر توســعه در کشــورهای جهــان
ســوم ،شــناخته شــده اســت .بــا درک همیــن نکتــه میتــوان گفــت کــه در کشــورهای کــه رونــد
حــق بــر توســعه کنــد بــوده یــا مــورد توجــه قــرار نگرفتــه ،چالشهــای بــس عظیمــی را بــه وجــود
آورده اســت .از وظایــف بنیــادی هــر نظــام سیاســی در دنیــای کنونــی کــه در قالــب دولتهــای
مــدرن اداره میشــوند ،محقــق کــردن مؤلفههــای اساســی تــــوسعه ،تقویــت و رسعــتبخشيدن
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بــه فراینــد ایــــن پدیــده میباشــد.
فراينــد حــق بــر توســعه ،بــر مبنــای ارزشهــای مــدرن سیاســی اســت کــه جامعــه را از
حالــت بحــران و پراکندهگــی بــه یــک کتلــۀ واحــد و یکدســت تبدیــل میکنــد .ایــن بــاور
در حقــوق بینامللــل بــر وجــود دارد کــه کشــورهای توســعهنیافته و در حــال توســعه بایــد از
حقــی بــه نــام «حــق توســعه» برخــوردار باشــند؛ چــون یــک حــق بنیادیــن بــری اســت .ایــن
حــق بــه رصاحــت در ســندهای جهانــی بــه رســمیت شــناخته شــده؛ ولــی در پژوهشهــای
علمــی بــه خوبــی تبییــن نشــده اســت .میدانیــم کــه در پیشگرفــن راهربدهــای توســعه در
جامعــۀ انســانی ،بــه فراهمبــودن صلــح در آن در جامعــه بســتهگی دارد .بــه یقیــن ،توســعه را در
جایــی کــه جنــگ جریــان دارد ،راهــی نیســت.
در ایــن میــان ،افغانســتان بــه عنــوان یکــی از کشــورهای توســعهنیافته در پــی ســه دهــه جنــگ
و نابســامانی ،از همــه حقــوق اساســی و طبیعــی و زیرســاختهای اقتصــادی و اجتامعــی یــک
جامعــۀ معمولــی محــروم شــده اســت .راهــکار جســن از گــرداب رشایــط ناپایــدار اجتامعــی،
سیاســی ،اقتصــادی و امنیتــی در پیــش گرفــن راهربدهــای توســعه اســت کــه بــر اســاس همــه
اســناد جهانی(بیناملللــی) مربــوط بــه حــق بــر توســعه را در پیــش دارد
 -1مفهوم حق بر توسعه

توســعه واژۀ عربــی بــوده و از لحــاظ دســتوری مصــدر بــه معنــای فــراخ کــردن و گشــاده کــردن
اس ـت( .معیــن :1375 ،ص )1166
در زبــان پارســی ،از ایــن واژه توســعه دادن و توســعه یافــن را ســاخته انــد( .دهخــدا:1377 ،
ص)7130
در اصطــاح ،توســعه عبــارت از «بهبــود ،رشــد و گســرش همــه رشایــط و جنبههــای مــادی
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و معنــوی زندهگــی اجتامعــی اســت یــا فراینــدی اســت کــه هــدف از آن ،نیــل بــه عدالــت
اجتامعــی ،برابــری و احــرام بــه کرامــت انســانی بــرای همــه افــراد ،گروههــا و ملتهــا اســت.
(آقابخشــی :1379 ،ص)157
مایکلتــودارو ،توســعه را چنیــن تعریــف میکنــد« :توســعه را بایــد جریــان چندبعــدی
دانســت کــه مســتلزم تغییــرات اساســی در مباحــث اجتامعــی ،طــرز تلقــی عامــۀ مــردم ،نهادهــای
مالــی و ترسیــع رشــد اقتصــادی ،کاهــش نابرابــری و ریش ـهکن کــردن فقــر اســت .توســعه بایــد
نشــان دهــد کــه مجموعــه نظــام اجتامعــی هآمهنــگ بــا نیازهــای متنــوع اساســی و خواســتههای
افــراد و گروههــای داخــل نظــام ،از حالــت نامطلــوب گذشــته خــارج شــده و بــه ســوی وضــع یــا
حالتــی مطلــوب زندهگــی ،ســوق مییابــد( ».تــودارو :1377 ،ص )23
صحبــت شــود .از همیــن جهــت نیــاز اســت تــا در مــورد حــق بــر توســعه ،تعریــف مشــخصی
بیــان شــود :حــق بــر توســعه عبــارت از فراینــدی از توســعه اســت کــه ماننــد متــام فرایندهــای
مشــارکتجویانه ،بــه تحقــق یکایــک حقــوق بــر بــا رعایــت موازیــن بیناملللــی حقــوق
بــر ،بــدون تبعیــض ،پاسـخگویانه و شــفاف همــراه بــا برابــری در تصمیمگیــری و تقســیم مثــرۀ
ایــن فراینــد میانجامــد .محمــد بجــاوی ،رئیــس اســبق دیــوان بیناملللــی دادگســری ،حــق
بــر توســعه را حــق بنیــادی و پی ـشرشط آزادی ،پرشفــت ،عدالــت و خالقیــت میدانــد .بهنظــر
وی ،ایــن حــق ،حــق اول و آخــر بــر ،نقطــۀ آغــاز و پایــان و ابــزار و هــدف حقــوق بــر اســت.
(وکیــل :1383 ،ص)302

 -2پیشینۀ حق بر توسعه

از آغــاز پیدایــش بحــث حــق بــر توســعه در مجامــع و کنفرانسهــای بیناملللــی ،دو گــروه
موافــق و مخالــف ایــن حــق رویــاروی هــم صــفآرایــی کردنــد :کشــورهای در حــال توســعه،
موافــق و کشــورهای صنعتــی و توســعهیافته ،مخالــف بودنــد .بــه بــاور کشــورهای صنعتــی،
آزادیهــای سیاســی و مدنــی ،رشط الزم بــرای رســیدن بــه توســعۀ اقتصــادی و اجتامعــی
اســت؛ در صورتــی کــه کشــورهای در حــال توســعه بــه ایــن باورنــد کــه بــرای رســیدن بــه
دموکراســی واقعــی و حفــظ حقــوق شــهروندان ،بایــد حــد اقــل رضوریــات زندهگــی متناســب
بــا اســتانداردهای جهانــی تأمیــن شــود .جهــان ســوم ،حقــوق همبســتهگی ،بــه ویــژه حــق بــر
توســعه را الزمــۀ نظــام بینامللــل عادالنهیــی میدانــد کــه بــرای رســیدن بــه آن ،جداســازی
حقــوق بــر فردگرایانــه و کالســیک از حقــوق جمعــی یــا حقــوق همبســتهگی ناممکــن اســت.
(موســویان :1390 ،ص)22
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بنابرایــن ،آنگونــه کــه اصــل موضــوع ایجــاب میکنــد ،در مــورد حــق بــر توســعه

 -3حق بر توسعه در اسناد و نهادهای بیناملللی
بــا بررســی اســناد مربــوط بــه حقــوق بینامللــل و حقــوق بــر ،میتــوان جایــگاه مفهــوم توســعه
را روشــن ســاخت .ایــن اســناد بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ،توســعه را بــه عنــوان یکــی از
مفاهیــم حقــوق بــر بــه رســمیت شــناخته اســت( .دهقــان :1386 ،ص)85
بنابرایــن ،مهمتریــن و بارزتریــن اســنادی کــه در راســتای حــق بــر توســعه مســائلی را در نظــر
گرفتــه انــد ،قــرار ذیــل انــد:
الف -منشور ملل متحد()1945؛
ب -اعالمیۀ جهانی حقوق برش()1948؛
ج -اعالمیــۀ جهانــی حقــوق کودک(20نوامــر  )1959و کنوانســیون حقــوق کــودک( 20نوامــر
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)1989؛
د -کنوانسیون بیناملللی رفع هرگونه تبعیض نژادی(21دسامرب .)1965
بــا توجــه بــه ایــن ،نهادهــای بیناملللییــی کــه حــق بــر توســعه را مــورد توجــه قــرار داده انــد،
قــرار ذیــل انــد:
 .1گروه کاری حق بر توسعه؛
 .2مشاورۀ جهانی حق بر توسعه؛
 .3کنفرانس جهانی حقوق برشی وین؛
 .4دستور کار برای توسعه؛
 .5نشست جهانی در بارۀ توسعۀ اجتامعی؛
 .6کمیساریهای عالی حقوق برش سازمان ملل متحد؛
 .7شورای اقتصادی و اجتامعی سازمان ملل متحد؛
 .8برنامۀ توسعۀ ملل متحد؛
 .9کنفرانس تجارت و توسعۀ ملل متحد(انکتاد)؛
 .10کمیسیون توسعۀ پایدار( .دهقان :صص)150-130
 -4حق بر توسعه از منظر حقوق برش

حقــوق همبســتهگی در کنوانســیونهای حقــوق مدنــی و سیاســی و حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی
و فرهنگــی بــه رصاحــت ذکــر نشــده اســت؛ بلکــه منابــع آنهــا را بایــد در اســناد دیگــر حقــوق
بــری جســتجو کــرد .حــق توســعه ،حــق محیــط زیســت ســامل و حــق صلــح ،جــزء حقــوق
همبســتهگی دانســته شــده اســت .مــواد  55منشــور ســازمان ملــل متحــد در مــورد همــکاری
اقتصــادی و اجتامعــی بیناملللــی مـیآورد« :بــا توجــه بــه رضورت ایجــاد رشایــط ثبــات و رفــاه
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بــرای تأمیــن روابــط مســاملتآمیز و دوســتانۀ بینامللــل ،بــر اســاس احــرام بــه اصــل تســاوی
حقــوق و خودمختــاری ملــل ،ســازمان ملــل متحــد امــور ذیــل را تصویــب خواهــد کــرد:
«الــف -باالبــردن ســطح زندهگــی ،فراهمســاخنت کار بــرای همــه و حصــول رشایــط ترقــی و
توســعه در نظــام اقتصــادی و اجتامعــی.
ب -حــل مســائل بیناملللــی ،اقتصــادی ،اجتامعــی ،بهداشــتی و مســائل مربــوط بــه آنهــا و
همــکاری بیناملللــی فرهنگــی و آموزشــی.
ج -احــرام جهانــی و مؤثــر حقــوق بــر و آزادیهــای اساســی بــرای همــه ،بــدون تبعیــض از
حیــث نــژاد ،جنــس ،زبــان و دیــن».
همچنــان ،مــادۀ  56منشــور ســازمان ملــل متحــد در ادامــه آورده اســت« :کلیــه اعضــا متعهــد
متحــد ،اقدامــات فــردی یــا دســتهجمعی بــه عمــل آورنــد».
مادۀ  22منشور آفریقایی حقوق برش آورده است:
«الــف -متــام مردمــان دارای حــق بــر توســعۀ اقتصــادی ،اجتامعــی و فرهنگــی بــا توجــه کامــل
بــه آزادی هویــت شــان میباشــند.
ب -کشــورها وظیفــه دارنــد تــا بــه طــور منفــرد یــا مشــرک ،اعــال حــق بــر توســعه را تضمیــن
کننــد( ».انصــاری :1390 ،ص)123
اعالمیــۀ حــق بــر توســعه مصــوب مجمــع عمومــی ملــل متحــد کــه در ســال 1986م بــه
تصویــب رســید ،ســند مهــم دیگــری اســت کــه بــه عنــوان منبــع حــق توســعه مــورد اســتناد قــرار
میگیــرد( .نــوری :1396 ،صــص  )239-238حــق بــر توســعه جزئــی از حقــوق بــر و یکــی از
حقــوق اساســی اســت کــه آزادی ،پیرشفــت ،عدالــت و خالقیــت انســانها را تضمیــن میکنــد.
بــا توجــه بــه ایــن اصــل کــه حــق بــر توســعه عبــارت از حقوقــی اســت کــه بهرهمنــدی متــام
انســانها را (اعــم از زن و مــرد) در یــک ســهم عادالنــه و متناســب از امــوال و خدمــات تولیــدی
جامعــۀ جهانــی فراهــم میکنــد ،بــه ســهم دولتهــا در تقســیم عادالنــۀ کار بیناملللــی و هــم
در حــق توســعۀ فــردی توجــه شــده اســت .همچنــان ،همبســتهگی ملــی و بیناملللــی مبنــای
اصلــی توســعه تلقــی شــده و عدالــت ،غایــت و هــدف توســعه قملــداد شــده اســت( .موالیــی،
 :1381ص)54
حــق بــر توســعه در بردارنــدۀ آن اســت کــه همــه بــه شــمول افــراد ،گروههــا و دولتهــا بایــد
در زمینــۀ بهرهمنــدی از توســعۀ اجتامعــی ،اقتصــادی ،بهداشــتی و احــرام بــه حقــوق بــر و
آزادیهــای بنیادیــن تــاش کــرده و همکاریهــای بیناملللــی نیــز بایــد در ایــن زمینــه گســرش
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میشــوند کــه بــرای نیــل بــه اهــداف مذکــور در مــادۀ فــوق( )55در همــکاری بــا ســازمان ملــل

یابــد .شــاید بتــوان مفهــوم حــق بــر توســعه را از عبارتپردازیهــای اعالمیــۀ 1986م ملــل متحــد
در مــورد ایــن حــق ،بهــر فهــم کــرد .اعالمیــۀ مذکــور ،حــق توســعه را یــک حــق انکارناپذیــر
انســانی تلقــی میکنــد کــه بــه موجــب آن هــر فــردی از افــراد و حــق دارنــد در فراینــد توســعۀ
اقتصــادی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و سیاســی مشــارکت کــرده و از نتایــج آن بهرهمنــد گردنــد؛ زیــرا
تحقــق کلــی حقــوق انســانی و آزادیهــای اساســی از طریــق آن امــکان پذیــر اســت.
نکتــۀ دیگــر آن کــه اعالمیــۀ مذکــور ،انســان را محــور توســعه دانســته اســت؛ انســانی کــه بایــد
فعاالنــه در فراینــد آن مشــارکت داشــته و از حــق توســعه برخــوردار باشــد .از ایــن منظــر ،توســعه،
فراینــدی اســت کــه در آن حقــوق بــر تحقــق یافتــه و تحقــق ایــن هــدف ،هــدف توســعه اســت.
(نوری :1396 ،ص )239
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 -5حق بر توسعه در حقوق افغانستان
بــا توجــه بــه اصــل تحقیــق ،مــواردی کــه نیــاز اســت تــا مــردم افغانســتان روی آن توجــه کــرده و
بتواننــد در رونــد توســعه خودکفــا شــوند ،قــرار ذیــل اســت:

الــف -دســتور کار توســعه بایــد بــه صــورت داخلــی تهیــه شــده و کشــور ،خــود ادارهکننــدۀ امــور
با شد .
ب -بــازار و بخــش خصوصــی نســبت بــه دولــت ،ابــزار مؤثرتــری بــرای دس ـتیابی بــه رشــد
پایــدار اســت .بــه همیــن دلیــل ،بایــد ایــن دو بخــش تقویــت شــوند.
ج -همکاریهــای بیناملللــی ،بــدون حضــور دولــت متعهــد نســبت بــه رسمایهگــذاری در
بخشهــای انســانی ،ایجــاد نظامهــای مســؤولیتپذیر و فضــای مناســب بــرای عملکــرد بخــش
خصوصــی منیتوانــد ابــزاری مناســب بــرای توســعه باشــد.
د -مــردم بــه ویــژه قــر آســیبپذیر ،نــه تنهــا در برابــر توســعه منفعــل نیســتند؛ بلکــه موتورهــای
فعــال ایجــاد تحــول بــه شــار میآینــد .الزمــۀ توســعۀ پایــدار ،مشــارکت مــردم و تعییــن
روشهایــی بــرای ادارۀ کشــور اســت کــه آنــان را قــادر بــه تصمیمگیــری در مــورد مســائلی
میســازد کــه بــر رشایــط زندهگــی آنــان اثــر میگــذارد.
ه -طرحهــای رسمایهگــذاری کشــورها و نهادهــای کمکدهنــده ،پایــدار نخواهنــد بــود؛ مگــر
آن کــه در برنامههــای منســجم دولــت ،جــای ثابتــی داشــته باشــند .برنامههــای تعدیــل ســاختارها
نیــز بــه اصــاح ســاختارها منیانجامــد؛ مگــر آن کــه بــه صــورت طرحهــای قابــل اجــرا در
آینــد.
و -بودجــه بایــد ابــزاری مرکــزی سیاســت و کشــور ،قابلیــت طراحــی برنامههــا و پروژههایــی را
داشــته باشــد کــه بخشــی از اســراتیژی منســجم توســعه انــد( .دهقــان :1386 ،صــص )183-181
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مــادۀ  6قانــون اساســی افغانســتان بــر اهمیــت توســعه تأکیــد مــیورزد و بیــان مــیدارد:
«دولــت بــه ایجــاد یــک جامعــۀ مرفــه و مرتقــی بــر اســاس عدالــت اجتامعــی ،حفــظ کرامــت
انســانی ،حامیــت حقــوق بــر ،تحقــق دموکراســی ،تأمیــن وحــدت ملــی ،برابــری بیــن همــه
اقــوام و قبایــل و انکشاف(توســعه) متــوازن در همــه مناطــق کشــور ،مکلــف میباشــد».
افــزون بــر آن ،مــادۀ  13ایــن قانــون بــه توســعۀ صنعتــی و اقتصــادی ،توجــه کــرده و چنیــن
رصاحــت دارد« :دولــت بــراى انکشــاف صنایــع ،رشــد تولیــد ،ارتقــاى ســطح زندهگــی مــردم و
حامیــت از فعالیتهــاى پیشــهوران ،پروگرامهــاى مؤثــر طــرح و تطبیــق میکنــد».
مــادۀ  14بــه توســعۀ کشــاورزی و دامداری اشــاره کــرده و چنیــن بیــان مــیدارد« :دولــت
بــراى انکشــاف زراعــت و مالــدارى ،بهبــود رشایــط اقتصــادى ،اجتامعــی و معیشــتی دهقانــان و
و تطبیــق میکنــد .دولــت بــه منظــور تهیــۀ مســکن و توزیــع ملکیتهــاى عامــه بــراى اتبــاع
مســتحق ،مطابــق بــه احــکام قانــون و در حــدود امکانــات مالــی ،تدابیــر الزم اتخــاذ میکنــد».
مــادۀ  47بــه توســعۀ علمــی و فرهنگــی توجــه منــوده اســت« :دولــت بــراى پیرشفــت
علــم ،فرهنــگ ،ادب و هــر برنامههــاى مؤثــر طــرح میکنــد .دولــت حقــوق مؤلــف ،مخــرع
و کاشــف را تضمیــن کــرده ،تحقیقــات علمــی را در متــام عرصههــا تشــویق و حامیــت کــرده و
اســتفادۀ مؤثــر از نتایــج آن را ،مطابــق بــه احــکام قانــون ،تعمیــم میبخشــد».
از نص مادۀ فوق ،سه حکم ذیل قابل استنباط است:
یــک -دولــت مکلــف بــه طــرح برنامههــای مؤثــر بــرای پیرشفــت علــم کــه اســاسگذار توســعه
و ترقــی شــمرده میشــود ،گردیــده اســت .همچنــان ،پیرشفــت فرهنــگ ،ادب و هــر را نیــز
مکلفیــت خویــش میدانــد.
دو -دولــت مکلــف بــه تضمیــن حقــوق مؤلــف ،مخــرع و کاشــف اســت .فــرق مخــرع بــا
کاشــف ایــن اســت کــه کاشــف آنچــه را کــه وجــود دارد کشــف میکنــد؛ امــا مخــرع آنچــه را
کــه قبـاً موجــود نیســت ،اخــراع میکنــد .بنابرایــن ،ایــن یــک حقوقــی اســت کــه دولــت بــرای
اشــخاص مخــرع و کاشــف قایــل گردیــده و مبیــن تشــوق و ترغیــب آنــان در عرصــۀ خالقیــت
در کار و پژوهــش میباشــد .همچنــان ،حقوقــی کــه امــروزه بــرای آنــان در نظــر گرفتــه شــده ،از
مصادیــق حقــوق ملکیــت معنــوی تلقــی شــده و آنــان را بیشــر مشــوق بــه کار و عمــل میســازد.
ســه -دولــت مکلــف اســت تحقیقــات عملــی را در متــام عرصههــا تشــویق و حامیــت کنــد.
در روشــنایی قانــون اساســی دو قانــون عمــده در افغانســتان وضــع و نافــذ ګردیــده کــه عبــارت
انــد از «قانــون حامیــت از حقــوق مؤلــف ،مصنــف ،هرنمنــد و محقــق (کاپیرایــت)» و «قانــون
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مالــداران و اســکان و بهبــود زندهگــی کوچیــان ،در حــدود بنیــۀ مالــی ،برنامههــاى مؤثــر طــرح

حامیــت حقــوق مخــرع و مکتشــف» کــه بحــث در مــورد جزئیــات ایــن دو قانــون از حوصلــۀ
ایــن تحقیــق خــارج اســت( .عبداللــه :1396 ،صــص )83-82
بنابرایــن ،از جملــه مهمتریــن راهربدهایــی کــه در رونــد توســعۀ افغانســتان نقــش بــارز دارنــد،
قــرار ذیــل اند:
الف -راهربدهای امنیتی(شامل متام ابعاد امنیتی اعم از داخلی و خارجی)؛
ب -راهربدهای حکمرانی مطلوب.
راهربدهــای توســعهیی کــه در ســه بخــش یــا ســه قــوۀ نظــام دولتــی افغانســتان تعییــن شــده ،قــرار
ذیل اســت:
الــف :تقویــت قــوۀ مقننــه :بــا تقویــت مالی ،فنــی و قانونــی شــورای ملی ،خواهــد توانســت وظیفۀ
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نظارتــی خــود بــر قــوای اجرایــی و قضایــی را بهــر انجــام داده و ظرفیــت کارکــرد قانونگــذاری
را افزایــش خواهد داد.
قانــون بــه عنــوان اساســیترین محصــول اندیشــه و تجربــۀ بــری کــه خــود ناشــی از
رضورت تحــوالت زندهگــی وی اســت ،امــروزه معیــاری تلقــی میگــردد کــه میــزان رفــاه و
ترقــی جوامــع ،مدنیــت ،نظــم و اعتــاد اجتامعــی را تــا حــد بســیار زیــادی بــه دســت میدهــد.
معیــاری کــه برآمــده از جنبههــای کارآمــدی از یــک ســو و گــراف تطبیــق یــا عــدم تطبیــق آن از
ســوی دیگــر را مطــرح میســازد .بــه همیــن مناســبت ،اگــر در تعریــف قانــون بیــن نظریهپــردازان
حقــوق اختــاف نظــر وجــود دارد؛ خــود ســبب ایجــاد آرامــش و ترقــی در جوامــع میگــردد.
(عبداللــه :1396 ،ص )145
ب -تقویــت قــوۀ قضایــی و دادگســری :ارتقــای مرشوعیــت ملــی قــوۀ قضایــی و اصالح ســاختار
وزارت عدلیــه بــر اســاس مفــاد قانــون اساســی و معیارهــای بیناملللــی ،از مــواردی اســت کــه بــه
گســرش حاکمیــت قانــون وعدالــت اجتامعــی خواهــد انجامیــد .اصــاح قوانیــن مجــزا ،مدنــی
و تجــارت ،جداســازی زنــدان نوجوانــان ،ســاخت زنــدان زنــان ،تدویــن آییننامههــای مبــارزه
بــا فســاد اداری و قضایــی ،تعیــن ســاختار ثبــت اداری و ثبــت ملکیــت در دســتور کار دولــت
قــرار دارد.
ج -تقویــت قــوۀ اجرایــی :ایــن قــوه یکــی از ســه قــوۀ اساســی یــک کشــور را تشــیکل میدهــد.
بــا توجــه بــه تقویــت ایــن قــوه میتــوان نقــش اساســی را در عرصــۀ اجــراآت و امــور دولـتداری
خــوب مشــاهده کــرد .بنابرایــن ،مهمتریــن و بارزتریــن مــوادی کــه بــرای تقویــت قــوۀ مجریــه
رضوری پنداشــته میشــود ،قــرار ذیــل انــد:
 .1فراهمآوردن خدمات عمومی و اساسی با کیفیت و متوازن در همه سطوح؛
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 .2انجام اصالحات اداری در همه وزارتخانهها؛
 .3تشکیل کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات عمومی؛
 .4تنظیم ساختار استخدام بر اساس شایستهگی ،برابری جنسی و تنوع نژادی؛
 .5ارتقای مهارتهای ماموران دولتی؛
 .6تنظیم ساختار شفاف عزل و نصب دولتی؛
 .7انجام رسشامری جمعیت برای افزایش توازن در خدمترسانی عمومی؛
 .8تقویت ساختارهای حسابدهی عمومی(مالیات ،گمرک و جریمه)؛
 .9مبارزه با فساد اداری و رشوهستانی( .دهقان :1386 ،صص )193-192
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نتیجهگیری
در جامعهیــی کــه مــردم آن از ســاختار ســامل ،پیرشفتــه و عقالنــی برخــوردار نباشــند ،بــه انــواع
دشــواریها و نابســامانیها گرفتــار میشــوند .در افغانســتان بــه دلیــل مترکــز قــدرت و ثــروت
در دســت معــدودی از افــراد ،اکرثیــت مــردم زیــر خــط فقــر و در تنگدســتی بــه رس میبرنــد.
در نتیجــه انــواع بالیــای طبیعــی ،آلودهگیهــا و امــراض قابــل پیشگیــری ،حیــات مــردم مــا را
تهدیــد میکنــد .در چنیــن جوامعــی ،بــه دلیــل نبــود شــفافیت ،رسکوبــی آزادیهــا و پاســخگو
نبــودن نهادهــای حکومتــی ،مــردم بــه طــور دایمــی در حــراس و وحشــت از حکومــت بــه رس
میبرنــد.
هرچنــد قوانیــن اساســی افغانســتان در راســتای حــق بــر توســعه ،موضــوع مشــخص و معینــی
مجلۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  ۲۷ام ،شامرۀ پنجاهم

را در نظــر نگرفتــه ،امــا بعضــی از مســائل را ترصیــح کــرده کــه بــا توجــه بــه آن حــق بــر توســعه
را میتــوان از آن اســتنباط کــرد .بــه طــور مشــخص ،در قانــون اساســی افغانســتان بــا حامیــت
از مخــرع و مکتشــف ،انگیــزۀ توجــه بــه کار و خالقیــت در ایــن عرصــه را زمینهســازی کــرده
اســت.
بهبــودی وضعیــت کشــورهای عقبمانــده یــا جهــان ســوم ،جــز بــا تزریــق آزادی و
دموکراســی در رگ رگ آن حاصــل نخواهــد شــد؛ زیــرا دموکراســی و آزادی ،از لــوازم اصلــی
تحقــق توســعه و نیــز جزئــی از توســعه اســت .بنابرایــن ،در جامعــۀ توســعهیافته میگوینــد کــه
عــاوه بــر غنــای نســبی اقتصــادی افــراد ،میــزان معقولــی از آزادیهــا نیــز در آن جامعــه وجــود
داشــته باشــد .بنابرایــن ،بــا پذیــرش معیــار آزادی بــه عنــوان شــاخص توســعه ،تفاوتهــای میــان
دولتهــای توســعهیافته ،کمتوســعه و توســعهنیافته مشــخص میشــود.
بــا توجــه بــه فرصتهــای موجــود در عرصــۀ حــق بــر توســعه ،یــک عــده از راهکارهایــی
از ســوی کارشناســان در نظــر گرفتــه شــده کــه عبــارت از آمــوزش و پــرورش شــهروندان،
فقرزدایــی ،مشــغلهزایی ،تفســیر عقالنــی از متــون دینــی ،تقویــت نهادهــای مدنــی و احــزاب
سیاســی ،ترویــج رویکــرد تعامــل فرهنگهــا بــا یکدیگــر ،تســاهلگرایی اجتامعــی و عبــور
رویکردهــای جزمگرایانــه میباشــند.

84

منابع
 .1آقا بخشی ،علی و مینو افشاری ،راد ،چاپار ،فرهنگ علوم سیاسی  ،تهران1379 :هــ.
 .2انصــاری ،باقــر ،مبانــی حقــوق همبســتهگی ،فصــل نامــۀ حقــوق ،دورۀ  ،41ش ،4مجلــۀ
دانشــکدۀ حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران1390 :هــــ.
 .3تــودارو ،مایــکل ،توســعۀ اقتصــادی در جهــان ســوم ،ترجمــۀ غالمعلــی فرجــادی ،مؤسســۀ
عالــی پژوهــش در برنامهریــزی و توســعه ،تهــران1377 :هــــ.
 .4دهخدا ،علی اکرب ،لغت نامۀ دهخدا ،دانشگاه تهران ،تهران1377 :هــ.
 .5دهقان ،محمد صادق ،افغانستان و حق بر توسعه ،واژه ،کابل1386 :هــ.
 .6ســازمان ملــل متحــد ،واقعیتهــای اساســی در بــارۀ ســازمان ملــل متحــد ،ترجمــۀ قــدرت اللــه
 .7عبداللــه ،نظامالدیــن ،رشح مختــر قانــون اساســی افغانســتان (حقــوق و وجایــب اساســی
اتبــاع) ،ســعید ،کابــل1396 :هــــ.
 .8معین ،محمد ،فرهنگ فارسی معین ،امیر کبیر ،تهران1375 :هــ.
 .9موسویان ،سیدحمیدالله ،توسعۀ سیاسی در افغانستان  ،خراسان ،کابل1396 :هــ.
 .10موالیــی ،یوســف ،حــق توســعه و جهانشــمولی حقــوق بــر ،مجلــۀ دانشــکدۀ حقــوق و
علــوم سیاســی ،ش ،56تهــران1381 :هــــ.
 .11نوری ،عبدالعزیز ،حقوق برش ،واژه ،کابل1396 :هــ.
 .12وکیــل ،امیــر ســاعد و پوریــا عســکری ،نســل ســوم حقــوق برش(حقــوق همبســتهگی)،
تهــران :مجــد1383 ،هــــ.

85

حقبرتوسعهازمنظراسنادبیناملللیباتوجهبهحقوقافغانستان

معــارزاده ،کتــابرسا ،تهــران.1381 :

