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مقدمه

ایـن  . اخالق قضایی یا قواعد حاکم بر سلوك قضات افغان متمرکز اسـت اي این رهنمود ماکس پالنک بر
ستره محکمه جمهوري اسالمی قضایی ستاژ کورس در دوره ستاژیرانرهنمود ابتدائاً براي آموزش و تربیه 

،قضـات سـایر  تواند به حیث منبع و مرجعی براي ، رهنمود حاضر میباوجوداین. افغانستان نوشته شده است
.مورد استفاده قرار گیردو استادان حقوقدانان

ن تعدیالت که براي اخالق قضایی در افغانسـتان مهـم اسـت؛    یشامل آخریچاپ دوم رهنمود اخالق قضای
ی فراتر یاخالق قضا.  می باشد) 1387جدي (1387دگی به تخلفات قضات مصوب جنوري یمقرره رس: یعنی

باشد، اخالق قضائی ترکیبی از موازین حمایت کننده از میاز مجموعه قواعد مربوط به رفتار مناسب قضات 
با توجه به . طرفی آنان استاستقالل قضایی به طور کلی و نیز استقالل فردي قضات و همچنین حمایت ازبی

این هدف، تجزیه و تحلیل اخالق قضایی نباید صرف به مطالعه قواعد تنظیم شده توسط ستره محکمه تقلیـل  
ي است به مطالعه نظام و فضاي کلی حقوقی که از قانون اساسی افغانستان تا قوانین مختلف یابد، بلکه ضرور

.و متعدد این کشور امتداد دارد، نیز پرداخته شود

). فصـل اول (شود رهنمود فعلی با نگاهی اجمالی به منابع اخالق قضایی در افغانستان آغاز می،بر این اساس
فصـل  (یابـد  نیادین و اساسی یعنی استقالل قضایی و بی طرفی ادامـه مـی  سپس با تجزیه و تحلیل دو اصل ب

و ) فصـل سـوم  (حـاکم بـر سـلوك قضـات افغانسـتان      ) مـاهوي (بعد از آن به مطالعه قواعد متنی ). دوم
کیفیـت تطبیـق   وضـیح  قضایاي خُردي نیز براي ت. شودپرداخته می) فصل چهارم(هاي تطبیق آنها میکانیزم

جا که مناسب به نظر رسیده است توسط نویسنده تهیه با مقررات حقوق افغانستان، هرعملی مباحث ذیربط
.نماییداند که در متن رهنمود آنها را مالحظه میشده

) 2007مـاي  (1386در این رهنمود به تفصیل به بحث راجع به مقرره طرز سلوك قضایی که در جـوزاي  
، لیکن سایر مقررات حقوقی ه استاقدام گردیدت قضات دگی به تخلفایرستصویب شده است و نیز مقرره 

. اندباشند مانند فصل ناظر بر رشوت در قانون جزا هم مورد بحث تفصیلی قرار گرفتهکه مربوط به قضات می
هاي فعلی قوانین نشر هاي مقرره بررسی قضایاي تادیبی قضات و قانون مبارزه علیه فساد که در مجموعهمتن

.ر پایان این رهنمود افزوده شدنداند نیز دنشده

این رهنمود بر موقعیت و جایگاه قضات نیز متمرکز است؛ در این رهنمود قواعد مربوط به اعضـاي سـتره   
باشـد نیـز   که مربوط به قضات محاکم تحتانی میمحکمه، صرف جهت شرح و تفصیل آن دسته از قواعدي

ین رهنمود ممکن است براي خواننـدگانی کـه سـایر    برخی مباحث مذکور در ا. اندمورد بحث قرار گرفته
اند آشنا باشد، با این وجود این مباحث جهت تغییر رویکرد کردهرهنمودهاي ماکس پالنک را قبالً مطالعه

به حیث مثال استقالل نهادي قوه قضائیه در رهنمـود مـاکس پالنـک بـراي     . اندخوانندگان مطرح نگردیده
قابل سابقه تفکیک قوا مورد بحث قرار گرفته است، همچنانکه این موضوع در در م) جلد اول(حقوق اساسی 

موازین محاکمه عادالنه از دیدگاه متهم و حقوق او مطرح گردیده است، لیکن برايرهنمود ماکس پالنک 
.انددر این رهنمود دو اصل مذکور از جهت ارتباط با قواعد مربوط به اخالق قضایی مورد بحث قرار گرفته

طرفـی  در نسخه انگلیسی این رهنمود نویسنده از ضمایر مؤنث و مذکر به جاي یکدیگر جهت تأکید بربـی 
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جنسیتی و نیز جهت تأکید بر اینکه در نظام حقوقی افغانستان هیچ جایگاه خاصی صـرف بـراي مـردان و    
بـه دلیـل   منحصر به آنان درنظر گرفته نشده است استفاده شـده اسـت؛ در نسـخه فارسـی دري ایـن امـر      

کند که این، نویسنده از خوانندگان محترم تقاضا میوجودبا . پذیر نیستهاي خاص زبان دري امکانویژگی
.این نکته را مدنظر داشته باشند

)1388جـوزاي  ( 2009جـون  در این رهنمود از قوانین جدید و نیز تعدیالت ایجاد شده در قوانین سابق تا 
.استفاده شده است

قـرار مـی   ار نظر و انتقاد خوانندگان محترم نسبت بـه ایـن رهنمـود همـواره مـورد اسـتقبال       هرگونه اظه
.)mpil.kabul@yahoo.com(ردیگ



:فصل یکم
منابع اخالق قضایی در افغانستان

قانون اساسی افغانستان و قوانین عادي: گفتار یکم

قانون اساسی افغانستان) أ

احکام مرتبط.1

مادة یکصد و شصت و دوم قانون اساسی
این قانون اساسی از تاریخ تصویب لویی جرگه نافذ و از طرف رییس دولت انتقالی اسالمی افغانستان توشیح 

.و اعالم می گردد
.با نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی میباشد

انون اساسی تبصره راجع به ق.2

هر قانون یا قاعده حقوقی دیگر که منـاقض قـانون   . قانون اساسی افغانستان، قانون برتر در این کشور است
قانون اساسی افغانسـتان حـاوي مهمتـرین قواعـد و     . )قانون اساسی162مادة(اساسی باشد، فاقد اعتبار است

همچنین قانون اساسی . باشدصل تفکیک قوا میاحکام راجع به استقالل نهادي قوه قضائیه به حیث جزئی از ا
قضائیه ها و وظایف و کارکردهاي قوهافغانستان متضمن احکام گسترده دیگري راجع به ترکیب، صالحیت

و نیز حقوق و آزادیهاي بنیادین افراد که درعین حال از جمله حقوق و آزادیهاي هر فرد از قضات تا حد و 
.باشدسی است، میمرز تعیین شده توسط قانون اسا
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قوانین عادي) ب

احکام مرتبط. 1

مادة یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی
در مورد مأمورین و سایر کارکنان اداري قوة قضائیه، احکام قوانین مربوطه به مأمورین و سـایر کارکنـان   

توسط ستره محکمه مطابق مجازات و مکافاتشان باشد ولی تقرر، انفکاك، ترفیع، تقاعد، اداري دولت نافذ می
.گیردبه احکام قانون صورت می

مادة یکصد و سی و دوم قانون اساسی
….

.باشدترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه میتقرر، تبدل،
….

مادة یکصد و سی و سوم قانون اساسی
شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضـی رسـیدگی   هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم 

در صورتی که ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پیشنهاد عزلش را به رئـیس  نموده، پس از استماع دفاع او،
قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون جمهور تقدیم و با منظوري آن از طرف رئیس جمهور،

.شودمیمجازات

ام قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیهمادة سی
:باشدهاي ذیل میرئیس ستره محکمه ممثل قوة قضائیۀ جمهوري اسالمی افغانستان بوده، داراي صالحیت

….
. اصدار امر مبنی بر رسیدگی قضا یاي ناشی از جرایم و تخلفات قضائی واداري قضات.5

….
.و تخفیف مجازات محاکماتی وتأدیبی قضات به مقام ریاست جمهوريپیشنهاد عفو .11

….

مادة پنجاه و نهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
:آوردقاضی قبل از اشغال وظیفه در حضور رئیس و اعضاي ستره محکمه سوگند آتی را به جا می

وظیفـۀ قضـاء را بـا کمـال امانـت،      کنم به نام خداوند بزرگ و دادگر که سوگند یاد می«
و طرفی اجراء و احکام شریعت اسالمی، قانون اساسی و قوانین کشور را احترامصداقت وبی

نمایم، به صورت مستقیم یا غیرمسـتقیم بـه خیانـت،    تطبیق نموده، اسرار وظیفه را حفظ می
».ورزمعدالتی، قانون شکنی و اخذ رشوت مبادرت نمیتلفی، بیحق

نماید، تعلیق اي که در آن اجراي وظیفه میلیف در لوحۀ نوشته شده، بعد از امضاء قاضی در محکمهمتن تح
.شودمی

مادة شصت و هفتم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
حاالت جرم مشهود از این حکم .توان بدون حکم رئیس جمهور گرفتار و یا توقیف نمودقاضی را نمی.1

.استٰمستثنی
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رگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم گردد، ستره محکمه مطابق حکم مادة یکصد و سی و سوم قانون ه.2
.دارداساسی اجراآت می

مادة شصت و هشتم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
.گیردشود صورت میتأدیب قضات مطابق مقررة خاصی که از طرف ستره محکمه تصویب می

و چهارم قانون جزامادة دوصد و پنجاه
اي که به آن مکلف باشد به اسم خود هر مؤظف خدمات عامه که به مقصد اجراء یا امتناع و یا اخالل وظیفه

یا شخص دیگري پول نقد، مال یا منفعتی را طلب نماید یا از شخص وعدة آن را بگیرد و یا بخششی را قبول 
.شودگیرنده شمرده میکند، رشوت

پنجاه و پنجم قانون جزامادة دوصد و 
گیرنده به حبسی که از دو سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه که رشوت.1

.گرددبه حیث رشوت طلب کرده یا برایش داده شده و یا به آن وعده داده شده محکوم می
.شوددهنده و واسطۀ رشوت به عین جزاي مندرج فقرة فوق محکوم میرشوت.2

مادة چهارم قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري
:اهداف این قانون عبارت اند از

هاي فساد در ادارات و اتخاذ تدابیر الزم و مؤثر جهت از بردن آن؛تشخیص علل و انگیزه.1
هاي طرف معامله و قرارداد با دولت؛ارتقاء شفافیت در اجراآت ادارات و نهاد.2
و اقتصادي مشکوك ادارات به نحوي که منجر به تقویت و انکشاف اقتصـاد  هاي مالیبازرسی فعالیت.3

هاي عامه گردد؛دهی دقیق داراییملی، رشد اجتماعی و حصول اطمینان از صحت حساب
هاي مالی و اقتصادي و مؤثریت کاري ادارات مرکزي و والیتـی کـه در آن   تحلیل و ارزیابی فعالیت.4

د باشد؛اشتباه رشوت و فساد اداري موجو
مادة سوم این قانون؛1مبارزه دوامدار علیه جرم رشوت و انواع فساد اداري در ادارات مندرج جزء .5
سعی مستمر براي ایجاد ادارة سالم، کارآمد و مسئول در برابر مردم در حدود صالحیت؛.6
ن؛هاي عامه مطابق احکام قانوبازرسی از چگونگی حراست و مراقبت از اموال و سایر دارایی.7
جلب همکاري و کمک سایر ادارات دولتی به منظور از بین بردن فساد اداري؛.8
.شناسایی افراد و ادارات قانون شکن و معرفی آنها غرض تعقیب عدلی.9

دوازدهم قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداريمادة
اء و فساد اداري مطـابق  مرتکبین جرائم مندرج در این قانون به شمول کارکنان ادارة مبارزه علیه ارتش.1

.گردنداحکام قانون جزاء و سایر قوانین نافذه مجازات می
بینى در صورتی که براي یکی از تخلفات مندرج این قانون در قانون جزاء و سائر قوانین مجازات پیش.2

.نگردیده باشد، محکمه صالحیت دارد مرتکب را با نظرداشت حاالت ارتکاب جرم تعزیر نماید

تبصره راجع به قوانین عادي. 2

باشـند  مهمترین قوانین عادي که حاوي قواعد اساسی و احکام اجرایوي در ارتباط بـه اخـالق قضـایی مـی    
، قـانون اجـراآت جزایـی موقـت بـراي      )1384(2005عبارتند از قـانون تشـکیالت و صـالحیت محـاکم    

ـ )1369(1990، قانون اصول محاکمات مدنی)1382(2004محاکم در کنـار ایـن   .)1355(1976زاو قانون ج
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احکام دیگري راجع به اسـتخدام،ترفیع مقـام،   ) 1378(1999قوانین، قانون کارمندان دولت اسالمی افغانستان
ایـن  . وتقاعد کارمنـدان را در بـردارد  )تعهد موقت به انجام کاري غیر از وظیفه اصلی خود(انتقال، توظیف

از آنجایی که احکام دقیقتري ).قانون کارمندان3مادة(می یابدقانون عالوه بر کارمندان، به قضات نیز تسري 
. وجود ندارد، ایـن قـانون کـاربرد دارد   قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیهدر قانون اساسی و 

الزم االجرا شد تکمیل کننده تمامی قوانین فوق الذکر است، زیرا فقط ) 1378(1999قانون کار که در سال 
قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قـوة  65مادة(مأمورین قوه قضاییه یا دولت وضع نشده استدر رابطه با 

هرچند احکام مرتبطی همچون تعریف ساعات کار در  فصل چهارم را که در قوانین دیگـر ذکـر   ). قضائیه
.نشده است را نیز در بر میگیرد

افغانستانمقررات مصوب ستره محکمۀ: گفتار دوم

طرز سلوك قضائی براي قضاتمقررة ) أ

احکام مرتبط.1

مادة یکصد و بیست و سوم قانون اساسی
قواعد مربوط به تشکیل، صالحیت و اجراآت محاکم و امور مربوط بـه  با رعایت احکام این قانون اساسی،

.گرددقضات توسط قانون تنظیم می

قانون اساسیمادة یکصد و بیست و چهارم
یر کارکنان اداري قوة قضائیه، احکام قوانین مربوطه به مأمورین و سـایر کارکنـان   در مورد مأمورین و سا

مجازات و مکافاتشـان توسـط سـتره محکمـه     باشد؛ ولی تقرر، انفکاك، ترفیع، تقاعد، اداري دولت نافذ می
.گیردمطابق به احکام قانون صورت می

مادة یکصد و سی و دوم قانون اساسی
….

.باشدترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه میتقرر، تبدل،
….

مادة شصت و هشتم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
.گیردشود صورت میتأدیب قضات مطابق مقررة خاصی که از طرف ستره محکمه تصویب می

ضاتمقررة طرز سلوك قضائی براي ق1ماده 

قـانون  68قانون اساسی اعطا گردیده و مطابق مـاده  132و 123این مقرره به اساس صالحیتی که در مواد 
.تشکیل و صالحیت محاکم جمهوري اسالمی افغانستان وضع گردیده است

مقرره رسیدگی به تخلفات قضات5دةما
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: تخلفات وظیفوي  که قاضی درمبادرت به آن قابل تأدیب شناخته می شود قرار آتی  میباشد
. برخورد نامناسب با مراجعین

. تعلل، تاخیر وعدم دقت در اجراي اوامر قانونی و وظائف محوله
. تخطی از احکام مقررات و لوایح داخلی  در امور قضائی وا داري 

.ی پیش بینی شده در مقرره طرز سلوك قضات تخطی از معیار هاي اخالق
. عدم دقت در نگهداشت و نظارت دفتر و لوازم کار

. عدم رعایت دسپلین کار
عدم توجه به نظافت شخصی ومحل کار

تبصره راجع به مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات.2

این  مقرره احکـامی را پـیش   . باشدمقرره طرز سلوك قضایی، مبناي جدید اخالق قضایی در افغانستان می
این مقررات میان . بینی کرده است که قضات باید حین اداي وظایف و زندگی خصوصی خود رعایت کنند

ایی و قـوانینی  که مرتبط است با اداي وظایف قض) فصل دوم(وظایف و مسئولیت ها تمییز قایل شده است
عـالوه بـر ایـن هـا،      . که در مورد زندگی خصوصی او نیز صادق است) فصل سوم(راجع به سلوك قاضی

محتواي مقـرره  گفتـار سـوم    . مقرره مذکورحاوي برخی احکام راجع به اصول اجراآت محاکم نیز میباشد
د که نظام قضایی افغانسـتان  مقرره طرز سلوك قضایی، مجلت االحکام را بی اعتبار میکن. بررسی خواهد شد

مقرره بررسی قضایاي تأدیبی 5ین مقرره جایگزین ماده ا. به آن به عنوان منبع اخالق قضایی رجوع میکرد
قضات است، زیرا مقرره طرز سلوك قضایی بعد از مقرره بررسی قضایاي تأدیبی قضات به تصویب رسیده 

ص از مقرره بررسی قضایاي تادیبی قضات بوده و است و نیز از آن جهت که مقرره طرز سلوك قضایی اخ
هـاي  مقرره بررسی قضـایاي تـأدیبی قضـات انـواع و دسـته     5ماده . باشدصرف ناظر به اخالق قضایی می

اي نسـبتاً انتزاعـی و ذهنـی و بـه حیـث پیونـد میـان        را به شـیوه » تخلفات وظیفوي قابل تأدیب قضات«
. اخالق قضایی که در آن زمان تدوین نشده بودند، بر شمرده استهاي اجرایوي و قواعد مربوط بهمیکانیزم

مقرره بررسی قضایاي تأدیبی قضات عالی افغانستان با اشاره به وجود مجلت االحکام خاطر نشان میکنند که 
را نداشته اسـت، بلکـه هـدف آن صـرف تعیـین      ) ماهوي(قضات قصد ایجاد و تعیین قواعد رفتاري متنی 

.ت بوده استاجراآت و تأدیبا

ستره محکمه افغانستان اقدام به تصویب مقرره طرز سلوك قضایی براي قضات جمهوري اسالمی افغانسـتان  
این مقرره مصوب کمیسیونی مرکب از . نموده است1386به حیث یک مقرره داخلی قوه قضائیه در جوزاي 

سـتره محکمـه صـالحیت    . باشدقضات ستره محکمه و مقامات ذیربط آمریت عمومی اداري قوه قضائیه می
132مقرره طرز سلوك قضایی به درسـتی بـه مـاده    1ماده . تنظیم مقررات مربوط به اخالق قضایی را دارد

مـاده اول، .دهـد قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه ارجاع می68و ماده قانون اساسی افغانستان
و مـاده  کندرجع ذیصالح براي تنبیه قضات تعیین میدر کنار برخی مراجع دیگر ــ مــستره محکمه را 

قانون اساسی افغانستان 123با این وجود، ماده .دوم حق اجراي این امر از طریق وضع مقرره را تنفیذ میکند
مقرره طرز سلوك قضایی از آن یاد شده است، مبناي قانونی معتبري در ایـن ارتبـاط تلقـی    1که در ماده 

اده صراحتاً ناظر به اجازه تنظیم امور مربوط به محاکم و قضـات صـرف توسـط قـانون     شود زیرا این منمی
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.باشدمصوب پارلمان می

یک سؤال مهم در خصوص مقرره طرز سلوك قضایی آن است که آیا این مقرره به طور کامل الـزام آور  
تـوان بـه   ن مقرره را مـی ای. فاقد چنین ویژگی استاست، یا آنکه قدرت الزام آور آن جزئی بوده یا اصالً

باید به آن مراجعه کنند، تصور کهاي از پیشنهادها که قضات به حیث یک راهنماي شخصیحیث مجموعه
بنابراین ضروري است این نکته روشن شود که آیا یک حکم مذکور در مقرره طرز سلوك قضایی، . نمود

عبارات مواد ایـن قـانون و نیـز    . ند یا نهکقاضی را ملزم و مجبور به رفتار خاص در یک موقعیت معین می
.تواند پاسخ این سؤال را بدهدشیوه شرح و تفسیر مندرج در آن، می

» هـا وظـایف و مسـئولیت  «و بـه عـالوه   » معیارها و موازین«مقرره طرز سلوك قضایی از کلمات 2ماده 
ساختار ایـن  . باشدزام آور میها، الکند که حاکی از آن است این مقرره حداقل در برخی قسمتاستفاده می

.هایی وجود داردها و مواد تفاوتدر این مقرره میان فصل. سازدمقرره چنین تفاوتی را آشکار می

است که به طور کلـی نـاظر بـه قواعـد     » هاوظایف و مسئولیت«داراي عنوان ) 18الی 3مواد (فصل دوم 
این فصـل صـرف بـه    . آور نیستاز هیچ ویژگی الزامدر مقابل، عنوان فصل سوم، حاکی . باشدآور میالزام

رسـد کـه   نظر میچنین به . باشدپرداخته و واجد هیچ ویژگی دیگري نمی» سلوك قاضی«شرح و تفصیل 
.هاي مقرره مذکور، از طرف ستره محکمه تعمدي بوده استچنین تفاوت میان فصل

این که یـک تفـاوت درونـی دیگـر میـان      ساختار داخلی مواد مقرره مذکور دلیل محکمی است مبنی بر 
هر ماده از مواد مقرره مـذکور حـاوي یـک    . هاي الزام آور و غیر الزام آور این مقرره وجود داردقسمت

چنین وجه تمایز و تفاوتی میان قسمت اصلی ماده و شرح آن حاکی از آن . قسمت اصلی و یک شرح است
ستره محکمه، اصل ماده را به منظور بیـان مـوازین   . دکنالزام آور حسب مورد تفاوت میاست که ویژگی

در مقابل، قسمت شرح مواد، صرف بـه تبیـین و تشـریح مقرراتـی     . الزام آور و اجباري تنظیم کرده است
این شرحها معناي عبارات را تشریح نموده، مثالهایی را . پردازد که در قسمت اصلی ماده بیان گردیده بودمی

هاي اصلی مواد و شرح آنها، بیان کننـده آن  فاوت در کیفیت هنجارگذاري قسمتتشخیص ت. کنندذکر می
هاي اصلی مواد الزام آور و قابـل  قسمت. است که کدام احکام قابل تطبیق بوده و کدام یک اینگونه نیستند

یت آن شرح و تفسیر رسمی باید توسط قضات مورد توجه قرار گیرند اما آنها مجبور به رعا. باشندتطبیق می
نیستند

قاضی نمیتواند اظهارات یکـی  "مقرره طرز سلوك قضایی براي قضات آمده است که10براي مثال در ماده 
که ممکن است در نتیجۀ دعوي مؤثر باشد، در غیاب وي را پیرامون موضوعیقایم مقاماز اطراف دعوي یا 

."طرف دیگر دعوي یا در صورت عدم موافقۀ وي استماع نماید

تماس قاضی تنها با یکی از طرفین قضیه در ارتباط به یکی از موضـوعاتی کـه   ":ذیل ماده می گویدشرح 
احتماالً در فیصله و نتیجۀ قضیه تأثیر گذار است، در تضاد با پروسۀ مخاصمه بوده، استقالل و غیرجانبـداري  

مت اصلی الزام آور و قابـل  حاکی از آن است  که تنها قس"نمیتواند"واژه .  ".قاضی را زیر سوال می برد
6براي مثـال  مـاده   . تنها قسمتی از تبصره هاي رسمی طوري مقرر شده اند که الزام آور باشند. اجرا است

مقرره طرز سلوك قضایی براي قضات، از آنان میخواهد در صورتی که نمی تونند عادالنه رسیدگی کنند از 
اگـر قاضـی   "ه طرز سلوك قضایی قضات میخواهـد کـه  مقرر6تبصره رسمی مادة .رسیدگی امتناع نمایند



2121پالنک براي اخالق قضایی در افغانستان ــ تیلمن روداررهنمود ماکس

معلوماتی را در ارتباط جلسه قضائی یا موضوع تحت بررسی بدست میاورد یا در اختیار میداشته باشد و بدلیل 
آن، ممکن است غیر جانبداري وي تحت سوال قرار بگیرد، او باید معلومات مذکور را به طرفین قضـیه یـا   

به وضوح آشکار میسازد که هدف از این ماده الزام آور بـودن آن  » باید« کلمه".وکالي آنها بازگو نماید
عالوه بر این، این جمله نه تنها آنچه را که در قسمت اصلی آمده است روشن میکند بلکه یک وظیفه . است

این مثال نشـان میدهـد کـه    . جدید در آگاه کردن طرفین راجع به حقایقی در بیطرفی قاضی محول میکند
. ضات باید به دقت هر جمله از قوانین را مطالعه کنند و بیابند که آیا آنها الزام آور هستند یا نهق

مقررة بررسی قضایاي تأدیبی قضات)ب

آوري نداشته باشد، به یک مجموعه قانونی مدون راجع به اخالق قضایی، در صورتی که قابلیت تطبیق و الزام
. قضایی را انکشاف داده، اعتماد عمومی به قوه قضائیه را افزایش دهدسختی خواهد توانست اجراي وظایف 

مقامـات قضـایی در   بر عالوه، . ه قضات ضروري استیبی علیر تأدییک مقرره تأدیبی حاوي تداببنابراین، 
قوه قضائیه باید نسبت به ایجاد نظامهاي مستقل و معتبر جهت دریافت شکایات از قضات، در عین حمایـت  

گیري و نیز حمایت از اطالع دهندگان، شـکات و شـهود در   در مقابل تهدید، دخالت ناروا و باجاز قضات 
استقالل قاضی مشـکوك بـه   چنین میکانیزمی باید1.مقابل تحمل جرم و مجنی علیه واقع شدن، اقدام نمایند

ی تمـام عیـار و   رسـیدگ ضرورت این میکانیزم شامل 2.عدم بیطرفی را که در ادامه بحث شده تامین نماید
قانونی به اتهام یک قاضی مورد اعتراض را در عین ایجاد امکان تحقیق محرمانه در مراحل اولیه، در صورتی 

.نیز میشودکه قاضی درخواست آن را داشته باشد، 

احکام مرتبط.1

مادة چهاردهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
. باشندمحاکم حین رسیدگی به قضایا مستقل بوده و در صدور احکام صرف تابع قانون می

رسیدگی و اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوي طرفین در برابـر قـانون و محکمـه و رعایـت     
.گیردعدالت و بی طرفی صورت می

مادة بیست و چهارم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
:باشدهاي ذیل میمحکمه در ساحۀ تفسیر قوانین و امور قضائی داراي وظایف و صالحیتستره

….
.اتخاذ تصمیم در مورد تخلفات جنائی و انتظامی قضات.8

….

مادة شصت و هشتم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
.گیردد صورت میشوتأدیب قضات مطابق مقررة خاصی که از طرف ستره محکمه تصویب می

.نداردمتأسفانه چنین احکامی در مقرره بررسی قضایاي تأدیبی قضات وجود 1
2گفتار دوم، قسمت ب2
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مقرره رسیدگی به تخلفات قضات1ماده 
قانون تشکیل و صالحیت محاکم قوه قضائیه و بارعایت احکام مقرره ) 68(این مقرره به تاسی از حکم ماده 

.سلوك قضائی، طرز تأدیب قضات ناشی ازتخلفات قضائی را تنظیم می نماید

مقرره رسیدگی به تخلفات قضات16الی 1ماده 
. مقرره رسیدگی به تخلفات قضات در اینجا خودداراي به عمـل آمـده اسـت   16الی 1از نقل احکام مواد (

.)ده استیمه گردین کتاب ضمیزیرا،  مقرره رسیدگی به تخلفات قضات به صورت کامل در ختم ا

مادة اول مقررة بررسی قضایاي تأدیبی قضات
قـانون تشـکیالت و   14ی جمهـوري افغانسـتان و مـادة    هاي مندرج فصل هشتم قانون اساسبه اساس ارزش

صالحیت محاکم جمهوري افغانستان این مقرره امور مربوط به تخلفات وظیفوي مؤیدات تـأدیبی قضـات و   
.نمایدطرز العمل بررسی آن را تنظیم می

.ودانتهاي این رهنم2گانۀ مقررة فوق بنگرید به ضمیمۀبراي مطالعۀ مواد بیست و پنج

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات23ة ماد
هرگاه قاضی وظایف و معیارهاي سلوکی مندرج این مقرره را در اجراي وظایف قضـائی خـویش رعایـت    
ننماید، شوري عالی ستره محکمه مطابق احکام مقررة تأدیبی قضـات مجـازات تـأدیبی را علیـه او تجـویز      

.نمایدمی

تبصره . 2

ن مقـرره طرزالعمـل   یا. دینی می نمایش بیه قضات را پیبی علیر تأدیقضات تدابدگی به تخلفات یمقرره رس
1ت محـاکم کـه در مـاده    یالت و صالحیقانون تشک68ماده . دینی می نمایش بیز پیر را نین تدابیق ایتطب

ـ دگی به تخلفات قضات بدان اشاره شده است، اساس حقوقی مناسبی را براي انفاذ و تطبیمقرره رس ـ ق ای ن ی
ت اتخـاذ  یت محاکم، صـالح یالت و صالحیقانون تشک24برعالوه، ماده .  قرره توسط ستره محکمه استم

بـراي  یمقرره طرز سلوك قضـائ 23ماده . دیه قضات را به ستره محکمه اعطاء می نمایبی بر علیر تأدیتداب
مه را مبنـی بـر   م ستره محکیدگی به تخلفات قضات اشاره و تصمیز به صورت واضح به مقرره رسیقضات ن

.دید می نمایستم تأئین سیت ایحما

حاوي میکانیزمی بـراي حمایـت از اطـالع    و قوانین افغانستانقضاتدگی به تخلفات یرسمتأسفانه، مقرره 
مشکل اینجاست که مقامات رسمی یا کارمندان نهادهاي دولتی که سوء .باشددهندگان، شکات و شهود نمی

رفتار را به مقامات و نهادهاي صالح  و عالقه مند به مداخله گزارش میدهند در بسیاري از موارد هر چند به 
در عرصه بـین الملـل از گـزارش    . نفع عموم عمل کرده اند توسط همکاران خود تخریب و تهدید میشوند

در برخـی  . اطالع دهنده و یا سوت زن نیازمند حمایت است. العاتی با عنوان سوت زدن یاد میشودچنین اط
کشورها اخیرا قوانین مرتبط  تصویب شده است زیرا قانونگذاران امیدوارند افرادي را کـه از سـوء رفتـار    
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3.آگاهند اما جرات بیان را ندارند تشویق کنند

مقررة ستاژ قضائی)پ

سـتاژران  مقرره ستاژ قضایی ستره محکمه افغانستان حاوي هیچگونه قواعد خاص رفتاري براي قضـات یـا   
هـاي آموزشـی و   این مقرره معیارهاي استحقاق و صالحیت اشخاص براي اشتراك در دوره. نیستقضایی

خصوصـیت  ارتباط به نماید، اما هیچگونه معیاري به عنوان مثال ــ دربیان می6را در ماده ) ستاژ(تربیوي 
.کندارایه نمیهاي ستاژران 

المللی براي قضاترهنودهاي بین: گفتار سوم

اصول اساسی ملل متحد راجع به استقالل قضائی) أ

، پیشنهاد مجمع عمومی سازمان ملل متحد بـه  1985اصول اساسی ملل متحد راجع به استقالل قضایی در سال 
این اصول  .براي صیانت از استقالل قوه قضائیه و بی طرفی قضات استاعضا براي برقراري چارچوبی قانونی

از شش قسمت که  موضوعاتی همچون استقالل قضایی ، آزادي بیان قضـات، شـرایط خـدمت،و رازداري    
این اصول براي واضعان قانون اساسی و قانونگذاران تهیه شده است و . شغلی را پوشش میدهد تشکیل میشود

.احکامی را را تجویز نمیکندبراي سلوك قضات 

اصول اساسی ملل متحد راجع به استقالل قضایی در افغانستان کاربرد ندارد زیرا دولت افغانستان تنها ملزم به 
رعایت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق هاي بین المللی که افغانستان به آنها ملحق شده است و 

و اصول اساسی مذکور در هیچیک از این تقسـیمات  ) قانون اساسی7مادة(اعالمیه جهانی حقوق بشر میباشد
این بدان معناست که اگر براي مثال فردي در مقابل یک محکمۀ  خاص محکـوم شـده باشـد،    . نمی گنجد

هرکس حق خواهد "اصول اساسی که بیان میدارد) 1(5موفقیتی در تقاضاي طرزالعمل دیگر بر اساس ماده 
او . نخواهـد داشـت  "ي با استفاده از اصول محاکمات قانونی وضع شده محاکمه شودداشت در محاکم عاد

قانون اساسی که در شرایط خاص اجازه رسیدگی در  محاکم خاص را میدهد 122و ) 3(27میتواند به مادة 
به همین ترتیب، گروهی از قضات که مانعی براي تشکیل یک جمعیت کاري دارند بهتر است . رجوع کند

اصـول اساسـی کـه اعـالم     9قانون اساسی بنا نهنـد تـا مـاده    35درخواست قانونی خود را بر مادة اساس
قضات در تاسیس یا عضویت در جمعیت هاي قضات یا سازمان هاي دیگر که منافع آنها را تـامین  "میدارد

".خواهند بودمیکند، آموزش حرفه اي آنان را تقویت میکند و از استقالل قضایی آنان حمایت میکند آزاد

. با وجود این، چارچوب قانونی اصول اساسی  تا حد زیادي در نظام حقوقی افغانسـتان تزریـق شـده اسـت    
قانون اساسی ذکر شده بلکه در 116استقالل قوه قضائیه که اولین اصل از اصول اساسی است نه تنها در ماده 

پیشنهادات دیگر، راجـع بـه   . حمایت شده استبسیاري از قوانین دیگر در مقابل تاثیرات درونی و بیرونی 
در قـانون  ) 6اصـل شـماره   (، نظامات و عـزل )4اصل شماره(، شرایط خدمت)3اصل شماره (شرایط قضات

چارچوبی  براي حمایت قانونی از افرادي که به افشاي اطالعات به منظـور بیـان   1998در بریتانیا قانون افشا به نفع عموم سال 3
در ایاالت متحده آمریکا، مجلس نمایندگان قانون حمایـت از سـوت زن را در سـال    . کرده استرفتار نادرست میپردازند، فراهم 

.تصویب کرده است که هنوز نیازمند تایید از سوي رییس جمهور است2007
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. تشکیالت و صالحیت محاکم و مقررات ستره محکمه منعکس گردیده اند

مان ملل متحد راجع بـه  ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدام به تصویب اصول اساسی ساز1985در سال 
هدف این سند کمک به کشورهاي عضو جهت ایجاد ساختار ضـروري مبتنـی بـر    4.استقالل قضایی نمود

این سند توسط نمایندگان قواي . قانون اساسی در حمایت از قوه قضائیه در مقابل مداخالت سیاسی بوده است
.ها تهیه و تدارك گردیده استمجریه دولت

ن ملل متحد راجع به استقالل قضایی ایجاد یک ساختار نهادینه براي حمایت از اسـتقالل  اصول اساسی سازما
این اصول به تبیین و تشـریح قواعـد سـلوك قضـات     . کندطرفی قضات را پیشنهاد میمقامات قضایی وبی

اجرا مفهوم و مندرجات اصول اساسی مذکور در نظام حقوقی افغانستان در سطح وسیعی به مورد. پردازدنمی
.درآمده است

یاد آوري این نکته جالب است که مسوده اصول اساسی سازمان ملل متحد راجع به اسـتقالل قـوه قضـائیه،    
مستقر است و نیز توسط کمیته ) اتریش(سازمان ملل متحد که در وین جزایی توسط کمیته جرم و عدالت 

رد، تهیه شده و در عین زمان یک سند مشابه استقرار دا) ایتالیا(جلوگیري از جرم آن سازمان که در میالن 
هاي کمیسیون سازمان ملل متحد راجع به جلوگیري از تبعیض دیگر با همین هدف در یکی از زیر مجموعه

بوده است، طراحی ) سوئیس(ها که در واقع یک گروه از متخصصان حقوق بشر در ژنو و حمایت از اقلیت
شماري از قضات، وکال و متخصصان حقوق ه در حقوق بشر و تعداد بیبسیاري از سازمانهاي ذیعالق. شده بود

سند حاصل از ایـن همکـاري تحـت عنـوان     . انداز مجامع علمی در پروسه تهیه این سند در ژنو دخیل بوده
.نام گرفته است» اعالمیه سینگوي«مسوده اعالمیه جهانی استقالل عدالت یا 

. باشـد تـر مـی  ملل متحد راجع به استقالل قضات بسـیاري جـامع  این سند در قیاس با اصول اساسی سازمان
سـازمان  . انـد با یکدیگر تالقی نکردهو ــ جریان آغاز شده در وین و جریان ژنــ متأسفانه این دو جریان

هاسـت نـه   جمله وظایف دولت«ملل متحد در آن زمان بر این عقیده بود که وضع استانداردها و موازین از 
5.رچه هر دو اقدام مذکور تحت توجهات رسمی سازمان ملل متحد انجام گرفته بودند، اگ»متخصصان

، تالشهاي دیگري توسط قضات و وکال جهت جلب توجه به استقالل قضایی صورت )1359(1980از سال 
) 1361(1982این تالشها شامل تهیه سند قواعد حداقل استاندارد براي استقالل قضایی که در سـال  . گرفت

اسـقلالل قضـایی کـه در کنفـرانس قاضـی      سیله انجمن بین المللی وکال پذیرفته شد، بیانیه پکن راجع بهبو
پذیرفته شد، منشور اروپایی راجـع بـه مقـررات    ) 1374(1997اقیانوسیه در سال ـ منطقه آسیاهاالقضات

یمر راجع به برتـري  پذیرفته شده است، اصول راهبر مجلس الت) 1377(1998مربوط به قضات که در سال 
پذیرفته شد، و اعالمیه ) 1380(2001پارلمان و استقالل قضایی براي کشورهاي مشترك المنافع که در سال 

2003کنندگان دومین کنفـرانس عـدلی عربهـا در سـال     قاهره راجع به استقالل قضایی که توسط اشتراك

4 UNGA Resolution A/RES/40/32 of 29 November 1985.
:نقل از5

Nihal Jayawickrama, “International Principles to Enhance Judicial Integrity and to Protect the
Judiciary from Undue Political Influence,” Discussion Paper, Octopus Interface Corruption
and Democracy Conference, Strasbourg, 14 November 2006, p. 9.
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آخرین بیانیه راجع به اسـتقالل قضـایی، رأي   ، جامع ترین و اینبا وجود. شودپذیرفته گردید، می) 1382(
شوراي مشورتی قضات اروپایی در خصوص موازین مربـوط بـه اسـتقالل قـوه     ) 1380(2001سال 1فقره 

همچون اصول اساسی سـازمان ملـل تمـامی ایـن اسـناد در      .باشدقضائیه و غیر قابل انتقال بودن قضات می
مفید براي قانونگذاران و قضاتی هستند کـه مقـرره طـرز سـلوك     افغانستان قابل اجرا نیستند اما راهنمایی 

.قضایی را تفسیر میکنند

اصول بنگلور طرز سلوك قضائی) ب

اصول بنگلور جزو منابع اصلی کمیته ستره محکمه بوده است که مقرره طرز سلوك قضایی را آماده کرده 
اصول بنگلور از ). مقدمه(ت فراهم آورنداین اصول بر آنند تا استانداردهایی براي سلوك قضایی قضا. است

. شش ارزش قضایی کلیدي، اصول مشتق از هر ارزش و تبصره هاي مفصل براي هر اصل تشکیل شده است
.چنین ساختاري در مقرره طرز سلوك قضایی نیز مشهود است

سـاس  قوت اصول بنگلور، و مشروعیت مختص آنها بر این حقیقت استوار است که  بوسـیله قضـات بـر ا   
بنابراین، پیشینه  تاریخی ارزش اشـاره بـراي قـوه قضـاییه     . تجارب خودشان براي قضات فراهم شده است

.افغانستان  را داراست

یک دهه پیش، این پرسش مورد بحث قرار گرفت که آیا در یک جامعه مبتنی بر حاکمیت قانون و اصول 
مردم باید پاسخگو باشد، آیا قضات نیز باید دموکراتیک حکومت، که در آن هر فرد داراي قدرت در مقابل

2000در ماههـاي اخیـر سـال    . به مردم در مقابل قدرتی که به آنها تفویض گردیده است، پاسخگو باشـند 
، گروهی از ده قاضی القضات که توسط مرکز بین المللی جلوگیري از جـرم سـازمان ملـل متحـد     )1378(

قصد آنها ایجاد مسوده یک سـند  . خگویی قضایی را شکل دهنددعوت شده بودند تصمیم گرفتند مفهوم پاس
توانست تأثیر بود که بر موازین سلوك قضایی و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت قانون به شکلی مثبت می

این گروه به اصطالح به هم پیوسته قضایی متوجه این موضوع شدند که اصل پاسخگویی مستلزم . گذار باشد
. قضـایی بنماینـد  ) استقالل(اي اقدام به تقویت تمامیت قضایی ملی باید به نحو فعاالنهآن است که مقامات 

همچنین به این نکته پی برده بودند که نیاز به یـک بیانیـه قابـل پـذیرش جهـانی در      ) ها(قاضی القضات 
اي خصوص اخالق قضایی، که در عین حال با اصل استقالل قضایی منطبق باشد، در سطح ملی و توسط قـو 

.باشد، بدون آنکه قواي اجرائیه یا مقننه دخالتی بنمایندقضائیه آنها نیز قابل اجرا می

، گروه به هم پیوسته قضایی، شروع به ایجاد یک اعالمیه قابل قبول بین المللی )1379(2000در اواسط سال 
ویش، قواعد و اصول قضات حاضر در این گروه، به حیث مبنایی براي کار خ. پیرامون اخالق قضایی نمود

مسـوده  «آنها به اولین سند تهیـه شـده   . موجود در اسناد متعدد ملی، منطقوي و بین المللی را انتخاب کردند
بیست . نام نهادند یعنی همان شهري در هند که این سند در آنجا پذیرفته شده بود» بنگلور) طرح پیشنهادي(

نظرهاي مهمـی از  . از کشورهاي مختلف نیز ادامه یافتو قضات برجسته ) ها(ماه مشوره با قاضی القضات 
هاي مشورتی، مسوده بنگلور به در طول مدت اخذ نظریه. طرف شوراي مشورتی قضات اروپایی ارایه گردید

هـاي قضـات و سـتره    هـا و انجمـن  زبانهاي مختلف ترجمه شد و براي بررسی در اختیار قضـات، اتحادیـه  
ر این راستا شرح و تفسیرها و انتقادات متعددي دریافـت شـد، کـه در    د. هاي کشورها قرار گرفتمحکمه
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) ها(نتیجه آن مسوده بنگلور مورد بازبینی قرار گرفت و سرانجام در یک میزگرد متشکل از قاضی القضات 
در . به تصویب رسـید ) 1381(2002که اصوالً از نظام حقوق نوشته بودند، در شهر الهه هالند و در نوامبر 

اصـول بنگلـور پیرامـون    . یزگرد چندین قاضی از محکمه بین المللی عدالت نیز اشتراك نموده بودنداین م
.سلوك قضایی در همین جلسات ایجاد گردید

سـازمان  (اي که بدون مخالفت صادر شد، کمیسیون حقوق بشر ، از طریق قطعنامه)1382(2003در آپریل 
نرا در معرض توجه کشـورهاي عضـو سـازمان ملـل متحـد،      آ«به اصول بنگلور اشاره نموده و ) ملل متحد

.6»ارگانهاي ذیربط آن سازمان و سازمانهاي بین دولتی و غیر دولتی قرار داد

نقطه قوت اصول بنگلور و مشروعیت آن، در این حقیقت ریشه دارد که این سند توسـط قضـات و بـراي    
» اصـول «را تعیین نموده، » ارزش اساسی«آنها شش . باشدقضات تهیه شده و مبتنی بر تجارت خود آنها می

هاي اساسی استخراج شده و پیرامون هرکدام از اصول شرح و تفسیرهایی صـورت  از هر کدام از این ارزش
7.گرفته است

اي که از تانزانیا در عین حال اصول بنگلور پیرامون سلوك قضایی با مقبولیت جهانی نیز روبرو شد، به گونه
بنابراین، مقرره طرز سلوك قضایی در افغانستان، یک . و از بولیوي تا اردن از آن استقبال کردندتا فیلیپین

.پدیده منحصر به فرد نیست بلکه نوعی واکنش معمول به پیشنهادات مطروحه در اصول بنگلور است

االحکامت اسالمی و مجلعرف : گفتار چهارم

قواعد اخالق قضایی براي قضات مسـلمان را تعیـین و تبیـین    ) مسیحی(فقهاي مسلمان از اواخر قرن هشتم 
یا قواعد سـلوك  » آداب القاضی«در حدود دوصد سال بعد، این متون در ادبیات حقوقی موسوم به . نمودند

فقهی مختلف در اسـالم  ) مذاهب(، این مجموعه از قواعد، در میان مکاتب اینبا جود. قضایی ادغام گردید
که در دوره خلیفه الهادي )رح(ابو حنیفهامام ، یکی از شاگردان )رح(ابویوسفامام 8.تمتفق علیه نبوده اس

در همین سـمت بـاقی مانـده بـود،     798قاضی القضات بغداد شد و تا زمان مرگ یعنی سال ) 785ــ786(
نام به حیث عنوان یک اثر جامع با همین» آداب القاضی«اي است که از اصطالح حسب ادعا اولین نویسنده

که یک ) 888متوفی سال (ترین اثر موجود از این نوع توسط هیثم بن سلیمان الکیزي قدیمی. استفاده نمود
آداب «عنـوان اثـر او   . شد، نوشته شـده بـود  قاضی از شمال افریقا و از مذهب حنفی که افریقیه نامیده می

اعد اجراآت محاکم به ویژه با تاکید بر این آثار و مکتوبات بعدي، هم مربوط به قو9.بود» القاضی و القضاء

.2003/43قطعنامه کمیسیون حقوق بشر، شماره 6
7 Nihal Jayawickrama, “International Principles to Enhance Judicial Integrity and to Protect
the Judiciary from Undue Political Influence,” Discussion Paper, Octopus Interface Corruption
and Democracy Conference, Strasbourg, 14 November 2006, p. 5.

چند مذهب  فقهی سنتی در . فقهی داراي دیدگاههاي متفاوتند/ فقهی وجود دارند که در مسائل حقوقی ) ذهبم(چندین مکتب 8
فقه شیعه تحت تـأثیر مطلـق مـذهب    . حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی: میان اهل سنت حسب ترتیب تاریخی ظهور آنها عبارتند از

.جعفري است
.به شکل کتاب نشر گردید1970ال تنها یک نسخه از این اثر یافت شد که در س9
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هایی که باید توسـط قاضـی در انجـام وظیفـه قضـا      دالیل و مدارك اثباتی است و هم حاوي دستور العمل
برخی محققـان  . باشدمی) ص(منابع این قواعد و اصول قرآن و سنت قضایی حضرت محمد . رعایت گردد

.ي مکاتب حقوقی مختلف توسعه دهندتالش کردند تا مشروعیت این قواعد را به مرزها

این ادبیات تا حدودي به توصیف سلوك قضات . ادبیات آداب القاضی حاوي قواعد انتزاعی و ذهنی نیست
هاي رفتار عالی از پیامبر هاي بسیاري راجع به نمونهپرداخته و مرکب از گزارش) مطلوب و آرمانی(آل ایده

هاي مربـوط بـه اجـراآت رسـیدگی،     ز طریق رعایت تضمینقضات ا. و خلفاي جانشین اوست)ص(اکرم
در عـین حـال،   . است با حقوقی اشخاص بودند)ج(مکلف به ایجاد توازن میان حقوقی که متعلق به خداوند

هاي اخالقی و اجتماعی و نتایج تصامیم اتخاذي قضات نیز نویسندگان متون مربوط به آداب القضاء به زمینه
. کنـد هاي موجود در متون مـذکور ایفـاء مـی   قضات نقش مهمی در شرح و تفصیلاستقالل . توجه داشتند

، عنوانی است که در قرن سیزدهم توسط ابن ابی الدم در کتابش راجـع بـه   »عدالت غیر قابل تقسیم است«
اسالمی تقریباً عرفی مقصود از این مفهوم مکرر در ادبیات حقوقی . آداب القاضی مورد استفاده قرار گرفت

.حقوقی کشورهاي غربی استعرفدر» تساوي در برابر قانون«ادل مع

در حدود هزار سال پیش موازین سلوك قضایی را به طور مختصر و به ترتیـب  » ابن الربیع«محققی به نام 
:ذیل گردآوري نمود

قاضی باید خدا ترس بوده و در رفتار خود موقر باشد.
 بهترین ادبیات حقوقی باشداو باید داراي عقل سلیم بوده و متبحر در.
او باید مطلقاً داراي شخصیتی منزه از گناه باشد.
 او نباید پیش از آنکه امتناع شود و به بررسی همه اسناد و مدارك بپردزاد، فیصله نماید و بعد از آنکه

.مدارك کافی را مالحظه نمود نیز نباید در صدور فیصله تأخیر کند
ق شجاع و بدون ترس باشداو باید در اعطاي حق به ذیح.
اي را نشنوداي دریافت نکند و هیچ توصیهاو باید هیچ تحفه.
او نباید با هیچکدام از طرفین دعوي به صورت خصوصی مالقات کند.
او باید به ندرت لبخند بزند و کم سخن بگوید.
او نباید هیچ سود و منفعتی را از یکی از طرفین دعوي قبول کند.
10.بسیار به حفظ اموال ایتام نمایداو باید توجه

، لیکن قرنها طول کشید تا 11اگر چه معتقدات اسالمی از اوایل قرن هفتم مسیحی وارد مرزهاي افغانستان شد
افغانستان همواره فاقد قضات تحصیل کرده، مخصوصاً در . قضاي اسالمی در سراسر این کشور انکشاف یابد

، تا قرن نوزدهم، اجراي عدالت تحت کنترل مطلق علما بود؛ به حیث مثال جامعه اینبا وجود. جات بودقریه
1901تا 1880امیر عبدالرحمن خان، که از سال . ها بوده استمحققان مذهبی که متشکل از قضات و مفتی

10 Muhammad Tal’at Al-Ghunaimi, Professor of International Law, Alexandria University,
“Justice and Human Rights in Islam”, In Gerald E.Lampe, ed., Justice and Human Rights in
Islamic Law 2 (International Law Institute 1997).

.فتح شد652هرات توسط اردوي نظامی مسلمانان در سال 11
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حکومت نمود، شروع به سلب قدرت رهبران مذهبی از طریق انتقال امر قضا از مراجع مذهبی بـه چوکـات   
باید یک امتحان تحت کنترل دولتـی  )ستاژران( از آن زمان به بعد، کاندیداهاي قضاوت. اري دولتی کرداد

امیر عبدالرحمن خان یک رهنمود اجراآت محاکم را به نام اسـاس القضـاه   . کردندرا با موفقیت سپري می
امان اهللا خـان تـأثیر   . وداین رهنمود، از جمله داراي احکامی راجع به وظایف و وجایب قضات ب. ارایه کرد

هاي کمتري به قضات جهت اتخاذ تصامیم آزادانه بر مبناي علما را از طریق وضع قوانین جدیدي که فرصت
. هاي بعدي، بر مبناي همین اصل باقی ماندقانونگذاري در دهه12.کرد، محدودتر نمودمنابع اسالمی اعطاء می

در این راستا در دومـین  . و جامع در افغانستان ارایه گردیدیک مجموعه قانون جدید ) 1350(1971تا سال 
به عنوان منبع غیر رسمی و تکمیلـی قـانون   مجله االحکام ) تطبیق(سمینار قضات عالی محاکم استیناف، بر 

13.توافق حاصل گردید

در اخیر این کتاب ترجمه مجلۀ االحکام العدلی قرن نوزدهم عثمانی یا همان قانون مدنی امپراطوري عثمانی
.قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود

براي تدوین قانون مبتنی بر شـریعت در  ) سیستماتیک(اولین تالش نظام یافته و منظم » مجله«نسخه ترکی 
تا 1869را از سال » مجله«ودت پاشا بود این چکمیسیونی که تحت ریاست احمد . یک کشور اسالمی بود

. نافذ گردیـد 1877در سال » مجله«). ماده بود1851که داراي (تشر کرد در شانزده مجلد آماده و من1876
در ایـن  . این مجله در ساختار و رویکرد، به نحو آشکاري متأثر از تدوین اولیه قوانین در اروپا بوده اسـت 

مجله ضمن تعیین احکام مربوط به بیشتر مسائل حقوق مدنی، از پرداختن به حقوق خانواده خودداري شد تا 
آن عبارت ترجمۀ دري هاي مجله ترکیه و نیز فصل. همچنان این ساحه تحت موازین فقه اسالمی باقی بماند

:ازاند

 تعاریف و اصول کلی فقه؛: 100الی 1مقدمه، مواد
 خرید و فروش ؛: 403الی 101فصل اول، مواد
 اجاره؛: 611الی 404فصل دوم، مواد
 ؛14کفالت: 672الی 612فصل سوم، مواد
 انتقال ملکیت؛: 700الی 673فصل چهارم، مواد
 رهن؛: 761الی 701فصل پنجم، مواد
امانت؛: 832الی 762مواد : فصل ششم
 هبه؛: 880الی 833فصل هفتم، مواد
 غصب؛940الی 881فصل هشتم، مواد
 حجر : 1044الی 941فصل نهم، مواد

براي مطالعه تفصیلی مراجعه کنید به رهنمود ماکس پالنک براي تشکیالت و صـالحیت محـاکم افغانسـتان، رامـین مشـتاقی،      12
.1388ترجمه حسین غالمی، چاپ دوم، 

طاهر عطاسی، ترجمان محمد صدیق راسـخ سـلجوقی،   محمد/ عطاسی، محمد طاهر و محمد خالد عطاسی، مجله االحکام شرعی 13
.)366و 426، 258، سه مجلد، صص )1350(1971کابل، نشر مطبعه دولتی، 

.به حیث مثال رابطه میان کفیل، مدیون اصلی و طلبکار14
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 ت، شرکت؛یمومیق: 1448الی 1045فصل دهم، مواد
وکالت؛: 1532الی 1449یازدهم، مواد فصل
 صلح و ابراء؛: 1571الی 1533فصل دوازدهم، مواد
 اقرار؛: 1612الی 1572فصل سیزدهم، مواد
 دعوي؛:1675الی 1613فصل چهاردهم، مواد
 سوگند؛ و: 1783الی 1676فصل پانزدهم، مواد
 قضائیهاحکام مربوط به قوه : 1851الی 1784فصل شانزدهم، مواد.

االحکام شامل قواعدي راجع به سلوك قضائی بود که از ادبیـات قـدیم راجـع بـه آداب     تفصل آخر مجل
فقهی حنفی بـود کـه داراي جایگـاه رسـمی هـم در      مذهب ماهیت مجله مبتنی بر. القاضی اقتباس گردید

، در پـی  وجـوداین،  با . تامپراطوري عثمانی پایان قرن نوزدهم و هم در افغانستان اخیر قرن بیستم بوده اس
ــ مقنن عثمـانی اقـدام بـه    روش تحیرــترین احکام از هر کدام از مکاتب فقهی اندیشه انتخاب مناسب

15.رسیدند نیز نمودتر به نظر میاستفاده از احکام غیر فقه حنفی که مناسب

مجله االحکام الشـرعی بـود و   ، افغانستان داراي قانون مدنی جدیدي شد که مبتنی بر )1356(1977در سال 
در عین حال احکام مربوط به اخالق قضایی به حیث راهنماي مهم قضـات تـا زمـان    . جایگزین آن گردید

.، همچنان نافذ بوده است)2007می (1386وضع مقرره طرز سلوك قضایی در ماه جوزاي 
ت مربوط به طرز سلوك دیگر مسالک حقوقیامقرر: گفتار پنجم

ـ بی را در اپریاصول رفتاري و طرزالعمل تـأد : عنییش؛ یوکالي مدافع مقررات خاص خوانجمن مستقل  ل ی
با این . بحث و بررسی استها هنوز تحت سارنوالهاقواعد اخالقی براي 16.وضع نمود) 1388حمل (2009

اخالقـی  این نکته مهم است که این دسـته از مـوازین   . اندوجود، قوانین یا مقررات ذیربط هنوز وضع نشده
قضات باید از قواعد اخالقـی  . حقوقی متفاوت باید داراي ارتباط منطقی باهم باشندفه هايبراي صاحبان حر

ـ هاي حقوقی که با آنها در تعامل میايسایر حرفه ه هـاي باشند، به خوبی آگاه باشند، چنانکه صاحبان حرف
دلیـل اصـلی ایـن    . اطالع داشته باشـند حقوقی دیگر نیز باید از قواعد اخالقی حاکم بر طرز سلوك قضات

وظیفه آن است که آنها ممکن است ملزم به رسیدگی از نقض قواعد اخالقـی توسـط یکـی از گروههـاي     
هاي حقوقی ايحقوقی مربوطه بوده یا آنکه ممکن است وظیفه مطلع نمودن ارگان ذیربط هر کدام از حرفه

ار این نکته، اعمال منظم و منطقی موازین اخالقی در برخی در کن. را از نقض آن قواعد اخالقی داشته باشند
.موارد ممکن است ضروري باشد

هـدف  . اشـته اسـت  ها و وکال رابطه خاصی وجود دسارنوالهاهمواره میان قواعد اخالقی مربوط به قضات، 

یهودیـان و  . ونیز در محـاکم شـرعی تطبیـق گردیـد    ) عرفی(سرانجام در محکمه غیر مذهبی » مجله«: در امپراطوري عثمانی15
توانستند در مسیحیان براي اولین بار به جاي آنکه تحت شمول قوانین خود باشند، مشمول قوانین اسالمی قرار گرفتند، اما هنوز می

هـاي آن در  گردید اما حداقل بخشی از قسمت» مجله«جایگزین 1926در ترکیه، قانون مدنی . محاکم اقدام به اداي شهادت نمایند
.همچنان نافذ بود) 1949تا (رهاي خاورمیانه مانند سوریه بسیاري از کشو

.قابل دریافت استwww.mpil.de/red/afghanistanهردوي این اسناد در ویب سایت 16
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دارند، تداخلهاي مختلف حقوقی به نحو قابل توجهی با یکدیگر قواعد مربوط به طرز سلوك حرفهاساسی 
یک رفتار یکسان ممکن است موجب طرح مسائل اخالقی مشابه براي قضـات،  : یا آنکه از دیدگاهی دیگر

ال بر گزینش موضوعات تحت شمول ها و وکسارنوالهاهاي متفاوت قضات، نقش. ها و وکال گرددسارنوالها
ام آنها، حفاظت از تمامیت هدف مشترك در تم. قوانین و مقررات اخالقی هر کدام از آنها تأثیرگذار است

قواعد اخالقی براي وکال، نوعاً با توجه . لیکن در عین حال تفاوتهایی نیز وجود دارد. آن حرفه مرتبط است
به نقش وکال از طریق تأکید بر مسائلی مانند رابطه میان وکیل و موکل، وکیل به حیث یک مشاور، وکیل 

ها، خدمات حقوقی مانند انجمنشرکت و نهاد هاي از موکلین، به حیث یک مدافع، ارتباط با سایر مردم غیر
قواعد اخالقی براي قضات تابع مسائل ذیـل و  . گردندعمومی و اطالعات راجع به خدمات حقوقی، تنظیم می
باشد؛ مسائلی مانند ناشایستگی یا ظهور و بروز رفتـار  از جمله با تاکید خاص بر رفتار قضات در محکمه می

هـاي فراقضـایی، مسـئولین جبـران     هاي شبه قضایی، فعالیـت عدم اجراي وظایف قضایی، فعالیتناشایسته، 
.هاي سیاسیهاي شبه قضایی و فراقضایی و فعالیتفعالیت

هاي حرفوي و فراحرفوي قضات و وکال، نتیجـه نقـش خـاص    رابطه معکوس میان قواعد مربوط به فعالیت
وکیل در نظام عدلی و قضایی به حیث رابـط میـان شـهروند    .قضات از جمله عدم جمع آن با وکالت است

او در سطح کاربردي و حسب وظیفه، ایفـاي نقـش نمـوده و    . کندو نهادهاي ذیربط دولتی عمل می) تبعه(
نه تنها . از طرف دیگر، قضات. بنابراین بسیار مهم است که به تنظیم فعالیت او در همین سطح پرداخته شود

قضـات  . باشندنیز می) سمبلیک(کنند، بلکه داراي یک نقش نمادین ربردي عمل میبا هدف وظیفوي و کا
شان، بیشـتر بـر اسـتنباط و    باشند و بر این اساس، سلوك آنها حتی سلوك فراقضاییتجسم نظام قضایی می

اي به همین دلیل، مقررات اخالقی براي قضات دار. احساس مردم راجع به نظام قضایی تأثیرگذار خواهد بود
این مقـررات داراي تـأثیر   . باشدقلمرو و ساحه وسیع تري در مقایسه با مقررات اخالقی مربوط به وکال می

باشند، درحالی که مقررات اخالقـی نـاظر بـه وکـال کمتـر زنـدگی       عمیق بر زندگی خصوصی قضات می
.دهندخصوصی آنان را تحت تأثیر قرار می

ها و وکال ممکن است حاوي احکام مشـابهی  سارنوالهاقضات، ها، مقررات مربوط به سلوك در سایر بخش
به حیث مثال، تمام این حرَف باید ملزم به حفظ صالحیت و شایستگی خود جهت آشنایی و آگاهی از . باشد

آنها به دلیل نقض قـوانین جزایـی و   . گردندآنها به انکشاف نظام حقوقی تشویق میهمچنین . قوانین باشند
شان ممکن است مجازات شده و حتی شغل یا مجوز کار خود را از دست سلوك مسلکیمقررات مربوط به

17.بدهند

رابطـۀ  . هاي متفاوت نیز ممکن است داراي آثار و نتایج اخالقی باشدرابطه میان اعضاي این مشاغل و حرفه
وي با کهطرفی قاضی، وقتیو وکیل ممکن است بر بیسارنوالهاخصوصی نزدیک میان یک قاضی و یک 

ممکن است او عالقمند بـه ارتبـاط بـا    . دوست خود در ساحۀ حرفوي ارتباط و تعامل دارد تأثیرگذار باشد
د به طور منطقی از طریق دوست خود در خارج باشد؛ به حیث مثال در خارج از اجراآت حقوقی که البته بای

بـه همـین ترتیـب یـک     .وضع مقررات مربوط به سلوك همۀ صاحبان مشاغل و حرف حقوقی منع گردد

.استآثار و نتایج سوء رفتار وکالء، در فصل هفتم مقررات آن تنظیم شده 17



3131پالنک براي اخالق قضایی در افغانستان ــ تیلمن روداررهنمود ماکس

در . قاضی ممکن است عالقمند به قبول اظهارات و عقاید دوست خود بدون هرگونه ارزیابی نقادانۀ آن باشد
در چنـین  . ارات سایر اشخاص درگیر در قضیه ممکن است نداشـته باشـد  هاي به صحت اظحالی که عقیده
این مقررات مربوط به سـلوك قضـائی   بنابر. گیردطرفی قضات، در معرض خطر قرار میبیشرایطی فرض

باید به چنین مواردي توجه نموده و به قضات اعالم کنند در صورت احساس جانبداري از یکـی از طـرفین   
.دعوا، رسیدگی به قضیه را به همکار خویش محول نمایند

ي از این قبیل ها و سایر مزایاها، قرضها، بخششمقررات مربوط به سلوك همچنین باید در ارتباط به تحفه
به حیـث  . شود قواعدي را وضع نمایندکه از طرف یکی از صاحبان مشاغل حقوقی به طرف دیگر داده می

اش اقامت دارند باید مجاز به دریافت تحفـه،  یک قاضی یا هر کدام از اعضاي خانوادة او که در خانه: مثال
بنابراین . لفعل یا محتمل در آینده باشدبخشش یا قرض باشند مگر آنکه شخص اعطا کننده داراي منفعت با

کند باید مجاز بـه دریافـت تحفـه از وکیـل یـا      یک قاضی که در محکمۀ استیناف والیت هرات کار می
اما او مجاز به دریافت تحفه از یک صاحب حرفۀ حقوقی کـه  کنند باشد، ی که در نورستان کار میسارنوالی

قاعده باید براي سایر دارندگان مشاغل حقوقی نیز معتبـر و الزم  در والیت هرات فعالیت دارد، نیست؛ این 
.الرعایه باشد





:فصل دوم
طرفیاستقالل و بی: اصول و مبادي اخالق قضایی

مقدمه و اصطالحات: گفتار یکم

هیم به نحو صریح و روشنی نظر به آن که این مفا. طرفی استمبادي اخالق قضایی شامل اصول استقالل وبی
.پردازیماند، در ابتدا به بررسی آنها میمورد استفاده قرار نگرفته

اصوالً استقالل قضایی به حیث یک موضوع تشکیالتی و ساختاري و به صورتی که باید توسط قانون اساسی 
ـ  با وجـود . و سایر قوانین هر جامعۀ مشخص تضمین گردد، درك و فهم شده است تقالل قضـایی  ایـن ، اس

جنبـه  . گـردد داراي بعد و جنبه دیگري نیز هست که اصوالً مربوط به شخص قاضی و استقالل فردي او می
شود، مستقیماً ناظر به اصـل تفکیـک قـوا    اول استقالل قضایی که از آن تحت عنوان استقالل نهادي یاد می

یر ارگانهاي دولتی بر قـوه قضـائیه بـه    است و بنابراین هرگونه مداخله و تأثیر گذاري غیر مجاز توسط سا
نقطه و کانون مرکزي توجه استقالل نهـادي، جلـوگیري از   . کندحیث یک ارگان مستقل دیگر را منع می

در چارچوب قانون اساسی، قوه قضاییه زمینه تـاثیر مجـرد قـوه    .باشدمداخله خارجی در امور قوه قضائیه می
ملزم است که قوانین مصوب قانونگذار را اعمال کند و قوه مجریه براي مثال، این قوه. مجریه و مقننه است

تمرکز استقالل نهادي، جلوگیري از تـاثیر خـارجی بـر قـوه     . نیز نقشی قابل توجه در انتصاب قضات دارد
استقالل فردي به قضات امکان مستقل بودن از مداخله نیروهاي خارجی و داخلی .قضاییه در دوسیه  ها است

مداخله و تأثیر گذاري داخلی بر قضات ممکن است توسط سایر اعضاي قوه قضائیه صورت . کندرا اعطا می
در ارتباط به اخالق قضایی، موضوع استقالل . گرفته و درنتیجه استقالل فردي قضات را با خطر مواجه نماید

دي قضات بـیش از  باشد و به عبارت دیگر استقالل فرفردي قضات بیشتر از استقالل نهادي مورد توجه می
البته هر دو جنبه استقالل قضـایی در ایـن رهنمـود    . باشداستقالل نهادي با موضوع اخالق قضایی مرتبط می

.مورد بحث قرار خواهند گرفت
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طرفـی مربـوط بـه    بـی صرف نظر از استقالل قضایی، موضوع. بیطرفی قضات داراي اهمیت کمتري نیست
قضایاي حقوقی باید صرف بـر مبنـاي وقـایع    . طرفین آن استحالت ذهنی قاضی نسبت به یک دوسیه و 

موجود در آنها و مطابق قانون مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفتـه و در نتیجـه تصـامیم مبتنـی بـر      
طرف بوده و آن را در بررسی هر هر قاضی باید بی. واقعیات و مبري از هرگونه خطا و انحراف اتخاذ گردد

.قی نمایان سازداختالف و دعواي حقو

طرف بـا مـردم در شـرایط    یک قاضی بی. باشدطرفی مرتبط میبیاصل تساوي به نحو نزدیکی با موضوع
قانون اساسـی اجـازه آن را   گردد که کند و صرف زمانی قائل به استثنا میمشابه به نحوي یکسان رفتار می

طرفی قضات و استقالل قضایی با همدیگر مـورد بحـث قـرار    بیبه همین دلیل، دو اصل. صادر کرده باشد
بنابراین چنین . باشندسایر قواعد و مقررات سلوك قضات با این دو اصل بنیادین مرتبط می. خواهند گرفت

یی در افغانسـتان، از بحـث راجـع بـه اسـتقالل      از اخـالق قضـا  ) سیسـتماتیک (منـد  تجزیه و تحلیل نظـام 
طرفی و تساوي شروع شده و به بررسی راستی و درستی، رعایـت آداب و سـایر انـواع سـلوك     قضایی،بی

.قضایی نیز خواهد پرداخت

استقالل قضایی: گفتار دوم

نـه تنهـا در   ایـن اصـل   . هاي شناخته شده اسـت ) آموزهیا دکترین(نظریه اندیشه استقالل قضایی یکی از 
بسیاري از قوانین اساسی ملی مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است بلکه توسط تعـداد زیـادي از معاهـدات    

به رسـمیت  18)1327(1948المللی و اسناد حقوقی و از جمله نخستین آنها در اعالمیه جهانی حقوق بشر بین
:اعالمیه مذکور10مطابق ماده . شناخته شده است
طـرف،  ساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله محکمـۀ مسـتقل و بـی   هر کس با م«

اي درباره حقوق و الزامات او یـا هـر اتهـام    منصفانه و علناً رسیدگی گردد و چنین محکمه
».جزایی که به او توجه پیدا کرده باشد، اتخاذ تصمیم بنماید

با وجود توافق ضمنی مراحل کلی استقالل قضایی به حیث یکی از اساسات حاکمیت قانون، به علت وجود 

پذیرفته 1948دسمبر 10در تاریخ A217(III)اعالمیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه 18
.شده و اعالن گردیده است

استقالل نهادي

طرفی قضاتبیاستقالل قضایی

استقالل فردي
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هاي متفاوت، اختالفات و تفاوتهاي بسیاري در ارتباط به کیفیت تأمین و تضمین این اصـل  ها و روشسنت
گسترده قوه قضائیه در امور در افغانستان، ستون اصلی تأمین استقالل قضایی اختیارات بسیار. نیز وجود دارد

در مقابل، اختیارات قوه قضائیه در قانون اساسی افغانستان در مقابـل سـایر قـواي    . اداري و بودجه آن است
.باشددولتی به نحو غیر متناسبی کم و ضعیف می

استقالل نهادي) أ

توضـیح  ي جهـت  در این قسمت به شرح و تفصیل استقالل قضایی صرف به حیث یک زمینه و سابقه نظر
بنابراین، صرف احکام و مقرراتی که مستقیماً با قوه قضائیه . شودقواعد مربوط به اخالق قضایی پرداخته می

براي مطالعه تفصیلی استقالل قضایی لطفاً به . شوندباشند، در اینجا مورد توجه قرار گرفته، ذکر میمرتبط می
( 2009، چاپ دوم تشکیالت و اصول دولت: ن؛ جلد اولرهنمود ماکس پالنک براي حقوق اساسی افغانستا

.منتشر شده است مراجعه نمائید) 388

تفکیک قوا. 1

احکام مرتبط. 1ـ1

مادة یکصد و شانزدهم قانون اساسی افغانستان
.باشدقوة قضاییه رکن مستقل دولت جمهوري اسالمی افغانستان می

….

قوة قضاییه افغانستانمادة دوم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم 
.باشدقوة قضائیه رکن مستقل دولت بوده مرکب از ستره محکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه می
.تواندمحاکم سیار در صورت ضرورت به پیشنهاد ستره محکمه و منظوري رئیس جمهور ایجاد شده می

تبصره راجع به تفکیک قوا. 2ـ1

مقدمه این فصل مورد اشاره قرار گرفت، استقالل نهادي قوه قضائیه مقتبس همانگونه که به نحو خالصه در 
به همان ترتیب که راپـورتر  19.باشداز اصل حاکمیت قانون و به خصوص مستخرج از اصل تفکیک قوا می

ویژه سازمان ملل متحد راجع به استقالل قضات و وکال در گزارش خود خـاطر نشـان کـرده    ) گزارشگر(
:است

بنیادي است که بر اساس آن شـرایط ضـروري اسـتقالل قضـایی     ... تفکیک قوا،اصل... «
درك و فهم و نیز احترام و رعایت اصل تفکیک قـوا  . طرفی قضات بنا نهاده شده استوبی

20» ....تواند دموکراتیک باشداز چنان اهمیتی برخوردار است که بدون آن یک دولت، نمی

.، رهنمود ماکس پالنک براي حقوق اساسی افغانستان، مجلد اول، حاکمیت قانون و تفکیک قوا.مشتاقی، رامین19
سـازمان  E/CN.4/1995/39سازمان ملل متحد راجع به استقالل قضات و وکال، سند شماره ) خاص(گزارش گزارشگر ویژه 20

.55ملل متحد، فقره 
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خود به تشریح سه دسته » سیاست«ارسطو در کتاب . گرددان قدیم بر میاندیشه تفکیک قوا به به فلسفه یون
» دومـین مقالـه حکومـت   «الك در کتاب قرنها بعد، حقوقدان انگلیسی جان. پردازداز ارگانهاي دولتی می

قائل بـه تمـایز و   ) اتحادي(میان سه نوع عملکرد دولت یعنی قوه مقننه، قوه اجرائیه و قوه فدراتیو ) 1690(
صرف باید صالحیت تنظیم سیاست خـارجی را  ) فدراتیو(از دیدگاه الك قوه متحد کننده . یک گردیدتفک

اگر چه استنباط جان الك در ارتباط به وظایف دولت، به طور کلی متفـاوت از مفهـوم فعلـی    . داشته باشد
ي آن باید بر عهـده  باشد، لیکن وي براي اولین بار این اندیشه که وظیفه وضع قانون و اجراتفکیک قوا می

مطـابق نظـر الك چنـین    . و تشریح نمـوده اسـت  هارگانهاي متفاوت و مختلف دولت باشد را توضیح داد
تفکیکی مانع سوء استفاده از قدرت گردیده و بنابراین منجر به تأمین عدالت و برابري میان مـردم خواهـد   

وجایب خـاص هـر کـدام از قـواي     از این جهت، او اولین کسی است که به اهمیت وجود وظایف و. شد
.برده بوددولت پی

او در کتـاب  . شـود چارلز مونتسکیو، حقوقدان فرانسوي، به حیث پدر نظریه جدید تفکیک قوا تلقـی مـی  
. پـردازد به تشریح نهادهاي ضروري جهت حمایت از آزادي شـهروندان مـی  ) 1748(مشهور روح القوانین 

:کندهمانگونه که وي خاطر نشان می
آزادي حق انجام هرچیزي است که قانون اجازه داده است، و اگـر شـهروندي کـاري را    «

انجام داده است که از انجام آن منع شده بود، او دیگر از حق آزادي برخوردار نیست، زیرا 
21».او نیز اختیار انجام چنان کاري را خواهند داشت) هموطنان(سایر همشهریان 

خواست از سوء استفاده از قدرت دولتی از طریق تعیین سه حقوق فردي میمنتسکیو جهت تأمین و تضمین 
عملکرد و وظیفه دولتی یعنی وظایف تقنینی، اجرایی و قضایی و تخصیص آنها به سه ارگان مستقل کـه در  
عین حال هم از جهت تشکیالتی و سازمانی و هم از جهت کارمندان و مأمورین نیز باید از یکـدیگر جـدا   

تـرین نقـش بـود و او    از دیدگاه منتسکیو قوه قضائیه داراي کـم اهمیـت  . لوگیري به عمل آوردباشند، ج
با وجود آن که برخی عقایـد  . بینی کرده بود که در رأس قوه اجرائیه یک پادشاه باید قرار داشته باشدپیش

رحـال حاضـر   و استنباطهاي منتسکیو صراحتاً ناشی از شرایط تاریخی مربوط بـه قـرن هجـدهم بـوده و د    
مفهـوم  . موضوعیتی ندارد، لیکن کتاب او به نحو قابل توجهی بر تحوالت بعدي تـأثیر گـذار بـوده اسـت    

اي کـه در  باشد، بـه گونـه  تفکیک قوا که او ترسیم نموده است مبتنی بر مشاهدات واقعی و جهانی وي می
:شود نیز منعکس گردیده استعبارات ذیل که از قول او نقل می

دهد که هرکس داراي قدرت شد، امکان سوء ربیات پایدار و ثابت به ما نشان میلیکن تج«
خواهد قدرت و اختیارات خود را تا آنجا که امکان پـذیر  یابد و میاستفاده از آن را نیز می

بیان این سخن غریب نیست، بلکه حقیقت دارد کـه فضـیلت   . است به مرحله عمل درآورد
باشد؟ جهت جلوگیري از این سوء استفاده، بسیار طبیعـی و  یهایی مخود نیازمند محدودیت

یک دولت باید چنان شکل بگیرد کـه  . ضروري است که قدرت توسط قدرت کنترل شود

.3منتسکیو، روح القوانین، کتاب ششم، ص 21
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کند، گردد در آن هیچ کس نه مجبور به انجام امري که قانون وي را ملزم به انجام آن نمی
22».نمایداز به اجراي آن میو نه مجبور به ترك انجام عملی شود که قانون او را مج

دهد تحدید قدرت حکومت، جزء اساسی بـراي جلـوگیري از سـوء    همانگونه که نقل قول مذکور نشان می
از این جهت ایجاد یک نهاد قضایی مستقل، شرط اساسی و غیر قابل اغماض براي . باشداستفاده از قدرت می

کننـد  هاي مذکور در قانون اساسی کمک مینتضمی. اجراي مناسب عدالت و تضمین حاکمیت قانون است
هاي مختلفی وجود براي حصول به استقالل قضایی، امکانات و روش. تا یک قوه قضائیه مستقل ایجاد گردد

بسیاري از قوانین اساسی معاصر اصل استقالل قضایی و اینکه قضات صرف تحـت حاکمیـت قـانون    . دارد
ادند، در حالی که برخی دیگر از این قوانین صرف به صورت ضمنی باشند را صراحتاً مورد اشاره قرار دمی

افغانستان به گره اول تعلق دارد زیرا قانون اساسی این کشور صـراحتاً اسـتقالل قـوه    . اندبه آن اشاره نموده
تفکیک قوا به هر کدام از ارگانهاي دولتی ) کالسیک(نظریه سنتی . نمایدتضمین می116قضائیه را در ماده 

:ظایف و وجایب انحصاري و خاصی را محول کرده استو

قوه مقننه، بودجه قوه . کندقوه مقننه اقدام به وضع قانون نموده، قوانین فعلی را تعدیل کرده یا نسخ می
.کنداجرائیه را کنترل می

 هـاي قوه اجرائیه مسئول اجراي قانون و اطمینان از تطبیق آن است و وظایف آن شامل اتخاذ سیاسـت
اي کـه از طریـق آن، ایـن    هاي مناسب در ساحه تعیین شده توسط قانون یعنی وسیلهضروري و روش

.باشند، استسیاستها قابل حصول و دستیابی می
وظیفه قوه قضائیه شامل تفسیر قوانین و تطبیق آن به هنگام بررسی قضایا و دعاوي است.

اگرچه قوه مقننـه و  . ارات ارگان دیگر دخالت نمایدبه طور کلی هیچ ارگان دولتی نباید در وظایف و اختی
گذار باشند، لیکن ایـن قـوا از دخالـت در    توانند در ساحه عمل و اختیارات خود بر قوانین تأثیراجرائیه می

را » بازرسـی و تـوازن  «در واقع منتسکیو بود که اندیشـه  . باشندهاي قوه مقننه ممنوع میمحدوده صالحیت
ناظر به صالحیت، حق و مسئولیت هر کدام از ارگانهاي دولتـی بـراي   » بازرسی«او از منظور . مطرح نمود

مربوط به توانایی یک ارگـان دولتـی بـه اجـراي     » توازن«. باشدنظارت و مشاهده فعالیت سایر ارگانها می
قوا وظایف و اختیاراتی است که درنتیجه منجر به محدود کردن اختیارات قواي دیگر به ساحه خاص همان 

دخالت در یک قضیه درحال بررسی توسط یک محکمه و یا تصحیح و تعـدیل تصـمیم محکمـه    . گرددمی
اصول اساسی سازمان ملل 1ماده . توسط قوه اجرائیه یا مقننه، مناقض با اصل استقالل نهادي قوه قضائیه است

:کند کهمتحد راجع به استقالل قوه قضائیه بیان می
ید توسط دولت تضمین شده و در قانون اساسی یا سایر قوانین کشور استقالل قوه قضائیه با«

.»مورد تأکید و تصریح قرار گیرد
هاي لیبرال دموکراسی عنصـري اساسـی اسـت،    علیرغم این واقعیت که استقالل قوه قضائیه براي حکومت

ل قوه قضائیه تقویت و تحکیم استقال. هاي مختلفی جهت تضمین و حمایت از آن در عمل وجود داردروش
اي سیال و نوعی جدال قدرت میان ارگانهاي مختلف دولتی است که از ابهامات و خالءهاي غیر قابل پروسه

.4ص . ,منتسکیو، روح القوانین، کتاب ششم22
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دقیقاً . باشنداجتناب استفاده نموده و همواره درحال تعریف مجدد ارتباطها و تعامالت خود با قواي دیگر می
بـه عـالوه، حمایـت    . ز آنها را محدود می کندهمین جدال قدرت میان ارگانهاي مختلف، قدرت هرکدام ا

ها و مطبوعات نقش مهمی در تضمین رعایت اصل تفکیک قوا ایفـاء  عمومی و یا دخالت آنها و نیز رسانه
هاي منظم براي انتخاب اعضاي قواي اجرائیه و مقننه، مثالً بـه  از طریق برگزاري انتخابات در دوره. نمایدمی

توانند حـق مشـارکت در امـور    شده است، مردم میپیش بینی ساسی افغانستان همان ترتیب که در قانون ا
.ول سازندؤسیاسی را تعمیل نموده، هر دو قوه مذکور را در مقابل خویش پاسخگو و مس

و مقننههروابط قوة قضائیه با قواي اجرائی. 2

احکام مرتبط. 1ـ2

مادة شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان
:باشدها و وظایف ذیل میداراي صالحیترئیس جمهور 

…
تعیین رئیس و اعضاي ستره محکمه به تأئید ولسی جرگه؛

منصبان قواي مسلح، پـولیس و امنیـت ملـی و مـأمورین     قبول استعفا و عزل قضات، صاحبتعیین، تقاعد،
رتبه مطابق به احکام قانون؛عالی
….

افغانستانمادة یکصد و بیست و یکم قانون اساسی 
المللی با قانون اساسـی و تفسـیر   هاي بینالدول و میثاقمعاهدات بینفرامین تقنینی،بررسی مطابقت قوانین،

.باشدآنها بر اساس تقاضاي حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه می

یکصد و سی و دوم قانون اساسی افغانستانمادة
.گردندنهاد ستره محکمه و منظوري رئیس جمهور تعیین میقضات به پیش

.باشدتقرر، تبدل، ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه می
….

و مقننههتبصره راجع به روابط قوة قضائیه با قواي اجرائی. 2ـ2

دانان حقوق اساسی در تاریخ ایـاالت متحـده امریکـا، در    وقگذارترین حقالکساندر هامیلتون، یکی از تأثیر
ارتباط به حقوق اساسی مذکور در قانون اساسی، قوه قضائیه را کم خطرترین قـوه از قـواي دولتـی تلقـی     

و پول بود که اصوالً قواي اجرائیه و مقننه داراي ) شمشیر(نمود، زیرا این قوه فاقد قدرت الزام آور زور می
هاي غیر مجاز و نارواي سـایر قـوا، نقـش    در نتیجه، حمایت از قوه قضائیه در مقابل دخالت23.باشندآن می

.کنداساسی در حفظ و تحکیم نقش آن در میان سایر قوا ایفا می

اگر قوه قضائیه ملزم به دریافت دستورهاي الزام آور از قوه اجرائیه یا قوه مقننه گردد و مجبور به اجراي آن 

23 “Publius” (A. Hamiltion): Judiciary Department, in: The federalist No. 78, May 28, 1788.
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قواي اجرائیه و مقننـه ممکـن اسـت بتواننـد بـر تصـامیم و       . دیگر قوه مستقلی تلقی نخواهد شدهم باشد، 
هاي محاکم از طریق وضع قوانین و مقررات تأثیر گذار باشند، لیکن این قوا به شدت از اینکه بتوانند فیصله

یا آنکه نظر به جهات به قوه قضائیه در ارتباط به کیفیت اتخاذ تصمیم راجع به یک قضیه خاص دستور داده
هایی که قبالً صادر کرده است، بنماینـد، منـع   و دالیل سیاسی قوه قضائیه را ملزم به تصحیح و تعدیل فیصله

اگر یک قانون خاص صرف به آن دلیل وضع شود که مبانی حقوقی یک قضیه درحال رسیدگی را . اندشده
قضائیه است؛ مخصوصاً اگر خـود دولـت یکـی از    تغییر دهد، بدون شک چنین قانونی مناقض استقالل قوه 

سـتره  . قوانین و مقررات باید منطبق با قـانون اساسـی افغانسـتان باشـند    . طرفهاي درگیر در آن قضیه باشد
محکمه حسب تقاضاي مراجع ذیربط داراي حق و تکلیف اظهار نظر راجع به انطباق قوانین با قانون اساسـی  

تواند قوانین مغایر کمه برخالف محکمه قانون اساسی در دیگر کشورها، نمیبا این وجود، ستره مح. باشدمی
سـتره محکمـه افغانسـتان    ). قانون اساسـی افغانسـتان  121ماده (با قانون اساسی را باطل و ملغی اعالم کند 

ـ . تواند مستقیماً قوه اجرائیه را مجبور و ملزم به عدم اجراي قوانین مغایر قانون اساسی نمایدنمی أثیر سـتره  ت
قـانون اساسـی   77و 63، 50محکمه در این خصوص، صرف تأثیري غیر مستقیمی است، زیرا حسب مواد 

افغانستان قوه اجرائیه مقید و ملتزم به رعایت قانون اساسی بوده و درنتیجه براي این قوه مشکل خواهد بـود  
اجرائیه با قانون اساسی، یک تصـمیم  که استدالل نماید تصمیم ستره محکمه مبنی بر عدم انطباق مقرره قوه

همچنین قوه قضائیه افغانستان فاقد قدرت و اختیار کنترل و نظارت بر تدابیر و اقدامات . باشدغلط و خطا می
حتی اگر یک قانون اجراآت اداري جهت تعیین و تحدید حد و مرز اختیارات قـوه اجرائیـه   . باشداداري می
بایست در مه جهت اعمال نظارت و کنترل بر اقدامات قوه اجرائیه میداشت، صالحیت ستره محکوجود می

.گردیدقانون اساسی تصریح می

، 64ماده 13فقره (گردند قضات افغان توسط رئیس جمهور و حسب پیشنهاد ستره محکمه عزل و نصب می
در انتصـاب و  در این پروسه، ولسی جرگه صرف حق مشارکت ). قانون اساسی افغانستان133و 132مواد 

). قانون اساسی افغانستان127و 117، و نیز مواد 64ماده 12فقره (نیز محاکمه اعضاي ستره محکمه را دارد 
این جایگاه و موقعیت قدرتمند براي قوه اجرائیه، ویژگی خاص روابط میان قوا در نظام حقوقی افغانستان به 

.ترتیب تعیین شده در قانون اساسی آن کشور است

ی اوقات، در راستاي تعدیل یا ایجاد تشکیالت قضایی، ممکن است ضرورت داشته باشد بـا توجـه بـه    بعض
اي وضع شده و یا قوانین سـابق را تعـدیل و   هاي جدید و نیازهاي درحال تغییر جامعه، قوانین تازهانکشاف

ـ . تصحیح نمایند تان و در داخـل حـدود   این تعدیالت و اصالحات تا آنجا که بر مبناي قانون اساسی افغانس
باید توجه نمود که به حیث مثال دوره تصدي یک قاضـی  . مقرره در آن باشند، مجاز و صحیح خواهند بود

موجب آن نخواهد شد که قوه مقننه از ایجاد تشکیالت جدید و تغییر تشکیالت سابق محاکم جهت تـأمین  
ام را صرف جهت انتصاب قضات خاص انجـام  تواند همین اقدمصالح عامه ممنوع باشد، لیکن قوه مقننه نمی

دهد؛ زیرا در این صورت مرتکب نقض استقالل قوه قضائیه که یکی از حقوق مذکور در قانون اساسی براي 
بدین ترتیب جواز ایجاد تغییرات در تشکیالت قوه قضـائیه، وقتـی کـه چنـین     . گرددباشد، میاین قوه می

هـا و  هاي محاکم گـردد، بـا محـدودیت   م قضایی و نتایج رسیدگیتغییراتی منجر به تأثیرگذاري بر تصامی
. هایی روبرو خواهد بود؛ این موضوعی است که در قضییه ذیل در امریکا نیز نشان داده شده استممنوعیت
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را به تصویب » معامالت جدید«خواست قانون فرانکلین روزولت رئیس جمهوري سابق امریکا وقتی که می
دادند کارانی تشکیل میاز قضات ستره محکمه امریکا مواجه شد که اکثریت آن را محافظهبرساند با ترکیبی 

از آنجا که رئیس جمهـور ایـاالت   . که آن قانون را به دلیل مخالفت با قانون اساسی مکرراً رد کرده بودند
بزرگتر شدن متحده امریکا حق انتصاب قضات ستره محکمه با تصویب سنا را داشته است، روزولت پیشنهاد

چنین اقدامی به روزولت این امکان را . ستره محکمه را با افزودن شش قاضی دیگر به اعضاي آن ارایه نمود
نه تنها » بندي محکمهطرح بسته«این . تر به رویکرد سیاسی خود را منصوب نمایدداد که قضاتی نزدیکمی

زنش افکار عمومی را نیز به دنبال داشت زیرا با مخالفت سیاسی شدید کنگره و مطبوعات مواجه شد بلکه سر
در نتیجه روزولت تحت فشار افکار عمـومی پـالن خـود را پـس     . گردیدموجب نقض استقالل قضائی می

بدین ترتیب در حالی که قوانین مربوط به معامالت جدید ممکن بود در دوره رکود اقتصادي شدید، . گرفت
در ایـن ارتبـاط،   24.بایست هزنیه تأمین آن باشـد الل قوه قضائیه نمیداراي مفاد و مزایایی باشد، لیکن استق

قانون اساسی افغانستان بسیار صریح و روشن است، به نحوي که تعداد اعضاي ستره محکمه را صرف محدود 
دهد که وجـود  این قضیه همچنین نشان می). قانون اساسی افغانستان117ماده 1فقره (به نه نفر نموده است 

، مطبوعات فعال و جامعه عالقمند و اشتراك پذیر تا چـه انـدازه در حفـظ    )اپوزیسیون(وه مخالف یک گر
.استقالل قوه قضائیه اهمیت دارد

هاي استقالل قوة قضائیه در اتخاذ تصامیم قضائیمحدودیت. 3

احکام مرتبط. 1ـ3

ام قانون اساسی افغانستانمادة یکصد و سی
.کننداحکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق میمحاکم در قضایاي مورد رسیدگی

اي از قضایاي مورد رسیدگی در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم هر گاه براي قضیه
به پیروي از احکام فقه حنفی و در داخل حدودي که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوي حل و 

.د که عدالت را به بهترین وجه تأمین نمایدنماینفصل می

ماده یکصد و سی و یکم قانون اساسی افغانستان
محاکم براي اهل تشیع، در قضایاي مربوط به احوال شخصیه، احکام اهل  تشیع را مطابق بـا احکـام قـانون    

.تطبیق می نماید
ود نباشد، محاکم قضیه را مطابق با در سایر دعاوي نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موج

.احکام این مذهب حل و فصل می نماید

مادة هفتم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضاییۀ افغانستان
. نمایندمحاکم حین رسیدگی قضایا، احکام قانون اساسی وسائر قوانین نافذه را تطبیق می

رسیدگی و اصدار حکم مطابق به احکام مندرج مواد در صورتی که صراحت قانونی در قضیه موجود نباشد، 
.گیردقانون اساسی صورت می) ام و یکصد و سی و یکمیکصد و سی(

24 “Justice, Number of” , in Hall, Ely Jr., Grossman and Wiecekceds., The Oxford Companion
to the Supreme Court of the United States, Oxford University Press, 1992.
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افغانستانمادة چهاردهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضاییۀ
. باشندمحاکم حین رسیدگی به قضایا مستقل بوده و در صدور احکام صرف تابع قانون می

اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوي طرفین در برابـر قـانون و محکمـه و رعایـت     رسیدگی و 
.گیردعدالت و بی طرفی صورت می

هاي استقالل قوة قضائیه در اتخاذ تصامیم قضائیتبصره راجع به محدودیت. 2ـ3

ناي آن نیست که قـوه  اگرچه قوه قضائیه بنا به دالیل مذکور در فوق باید مستقل باشد، لیکن این امر به مع
استقالل قضایی به خودي خـود یـک   . تواند به هرنحو که متمایل است اقدام به صدور فیصله کندقضائیه می

استقالل قضایی به منظور اعطاي منافع خاص . اي جهت حصول به اهداف دیگر استهدف نیست بلکه وسیله
شود که باید در حل و فصل اختالف میان میبه قضات اعطاء نگردیده است، بلکه از آن جهت به آنها اعطا

بنابراین، استقالل قضـات  . ون باشندؤاعضاي جامعه به نحو مناسب عمل نموده، و از دخالت قواي دیگر مص
توانند به نحو خود سرانه راجع بـه قضـایا اتخـاذ    قضات نمی. در اتخاذ تصامیم محدود به رعایت قانون است

قانون تشکیالت و صالحیت 7و ماده قانون اساسی افغانستان130که در ماده تصمیم نمایند، بلکه همانگونه 
.شده است، باید نسبت بر اعمال قانون به قضایا اقدام کنندپیش بینی محاکم

قـانون  ) 1(130مـاده  . پیش از همه این بدان معناست که قضات باید سلسله مراتب قوانین را رعایت کننـد 
قوانین مصوب پارلمان در . ون اساسی افغانستان بر قوانین  دیگر را بیان میکنداساسی به وضوح ارجحیت قان

. قانون اساسی آنها را در جایگاه دوم ذکـر میکنـد  ) 1(130بنابراین ماده . جایگاه دوم سلسله مراتب هستند
ند آنها نیـز  احکام به  طور مستقیم ذکر نشده اند ولی تا جایی که مطابق با قانون اساسی و قوانین عادي باش

قانون اساسی، منابع اسالمی که به شـکل قـانون در نیامـده انـد     131و ) 2(130طبق مواد. باید اعمال شوند
قانون اساسی افغانستان رجوع به تفاسیر حنفی و جعفـري را  . تکمیل کننده این قوانین حقوقی نوشته هستند

. جایز میشمارد"جود نباشدقانون اساسی و قوانین دیگر حکمی مو...در "تنها در صورتیکه

این که قاضی براي اتخاذ تصمیم راجع به موضوعات مطروحه در دوسیه باید نسبت بـه  با این وجود، نظر به 
تفسیر قانون اقدام نماید، در نتیجه کشف عدالت چیزي بیش از صرف اعمال قـانون اسـت؛ چنـین کشـفی     

گیري قانون و گاه تتمیم و تکمیل آن منجر به شکلمستلزم وجود عناصر خالقیت و ابتکار است و در نتیجه
بنابراین، کشف عدالت باید در راستاي عناصر ماهوي قواعد مرتبط با موضوع بوده و نباید صرف . گرددمی

بنابراین قضات باید روش هاي تفسیر را کـه  .ها و استنباطهاي شخصی قضات صورت گیردمبتنی بر ارزش
روش هاي تفسیر قوانین و منابع اسالمی . در تصمیم گیري است رعایت کنندمحدودیت دوم براي استقالل 

اگر قانونی را بر اثر تفسیر لفظی نیافتند، قوانین ) مفسران شریعت(مجتهدین. یکی نیستند اما هم راستا هستند
یـه  ایـن روش در رو . موجود را به  قضایاي جدید که مشابه قضایاي مذکور در منابع هستند سرایت میدهند

مهمترین اصول تفسیر قـوانین  . معادل آن در تفسیر قوانین شباهت است. قضایی اسالمی قیاس نامیده میشود
.در ادامه ذکر خواهد شد

این بدان معناست کـه  . ثالثاً، قضات باید قوانین را نسبت به عناصر و حقایق دوسیه هاي واقعی به کار برند
را که مرتبط میپندارند بیابند و تفسیر کنند و آنگاه بیابند که آیا آنها باید به دقت تمام عناصر حکم حقوقی 
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قانون مرعی و علفچر 3براي مثال ماده .  این عناصر در موقعیت واقعی که آنها می سنجند وجود دارد یا نه
قاضی مسؤول دوسیه اي کـه در  . بیان میدارد که تنها احشام قریه نزدیک میتواند در مرعی خاص چرا کند

یک گله شتر نزدیک شهر کوچکی چرا میکنند ابتدا باید کلمات بکار رفته در ایـن قـانون را تعریـف    آن 
اگر قاضی به این نتیجه .او تعریف حقوقی مرعی خاص را خواهد یافت اما لفظ احشام باید تفسیر شود. کند

را دادن این حیوانات برسد که شتر نیز جزو احشام است سؤال بعد این خواهد بود که آیا چوپان مجاز به چ
این بسته بدان است که آیا میتوان شهر کوچک را به عنوان قریه تلقی کـرد،  . در این نقطه بوده است یا نه

.آیا گله نزدیک بوده است و غیره

قضات ملزم به رعایت قوانین محدودیت آخر در استقالل در تصمیم گیري که باید ذکر شود این است که
بینی هاي قضایی پیشهایی که در قانون اساسی براي مرحله اجراآت و رسیدگیتضمینشکلی و نیز توجه به

.باشندشده است می

روش هاي تفسیر: توجه خاص.3-3

تفسیر قوانین حقوقی مکتوبه نیازمند توضیحات بیشتر است زیرا روش هاي واضـح تفسـیر بـه قضـات در     
قبـل از اعمـال یـک قـانون     . کمک می کننـد تشخیص محدودیت هاي خود در استقالل در تصمیم گیري

این رونـد ادراك، قواعـد   . انتزاعی نسبت به شرایط واقعی، مجري قانون باید محتوا و هدف آنرا درك کند
.مشخصی را می طلبد

از آنجـا کـه چـارچوب    . قانون اساسی و قوانین عادي درباره روش هاي تفسیر قابل اعمال ساکت هسـتند 
فغانستان ریشه در فرهنگ حقوقی اروپا دارد، مجموعه روش هاي تفسیر کـه طـی   حقوقی و قانون اساسی ا

اینهـا شـامل تفاسـیر    . قرون متمادي توسط اندیشمندان حقوقی اروپایی بسط یافته میتواند ابزار مفیدي باشد
بعدها یک قید منطقی نیزافـزوده شـد کـه هـدف و     . ادبی، سیستماتیک و تاریخی از متون حقوقی می شود

.این به معناي عینیت بخشیدن به خواسته قانونگذار است. وضع احکام حقوقی را می طلبیدغایت

براي درك معناي دقیق یـک طـرح قـانونی قاضـی     ). روش ادبی( نقطه آغاز هر تفسیري متن قانون است
کلمه یا عالوه بر این او باید قادر باشد معناي. نیازمند فهم نقش واقعی کلمه یا عبارتی خاص در زبان است

اما متون حقوقی ممکن است مبهم باشند و نامعلوم میماند که کدام تفسیر . عبارت را در زمینه حقوقی بفهمد
هر . براي مثال قانونی ممکن است دقیق نباشد،یا انتخاب کلمات اشتباه و بسیار کلی باشد. مطابق قانون است

:روش هاي دیگر تفسیر باید در نظر گرفته شونددر این نقطه. تفسیر مقدور از نظر زبانشناسی امکان دارد

تفسیر سیستماتیک سعی دارد تا معناي کلمات را از سیاق متن که کلمات خاص در آن آمده اند و مفهـوم  
براي مثال در تفسیر یک ماده قانونی در نظر گرفتن عنوان آن بخش می تواند راهگشـا  .کلی از حقوق بیابد

.باشد

. قصد قانونگذار در متن قانون بیان شده است. اي هدف از وضع یک قانون  استدر روش منطقی جستجو بر
.در نتیجه در میان تفاسیر گوناگون آنراکه بیشتر این هدف را عملی میکند انتخاب میکند
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هاي افرادي که  در وضع آن سهیم ) نظریه(سر انجام تفسیر تاریخی معناي کلمات حقوقی را بر اساس ایده
عالوه بر روش هاي فوق الذکر، مفسر نه تنها از متن قانون مورد نظر استفاده میکند بلکـه  . یابدبوده اند می 

یادداشت هـاي توضـیحی   . دیگر متون همچون پیش نویس ها و پروتکل هاي مباحث را نیز بررسی میکند
.   پیش نویس ها و دیگر اسناد پیش نویس در تشریح قصد قانوگذار کاربرد دارند

ل مالی و ادارياستقال. 4

احکام مرتبط. 1ـ4

مادة نودم قانون اساسی افغانستان
:باشدهاي ذیل میشوراي ملی داراي صالحیت

1.…
2.…
تصویب بودجۀ دولتی و اجازة اخذ یا اعطاي قرضه.3
4.…

مادة نود و ششم قانون اساسی افغانستان
باشد، به شـرطی در فهرسـت   هر گاه پیشنهاد طرح قانون حاوي تکلیف جدید یا تنقیص در عایدات دولت 

.بینی شده باشدشود که در متن پیشنهاد مدرك جبران نیز پیشکار داخل می

مادة نود و هشتم قانون اساسی افغانستان
مشـورتی آن بـه ولسـی    بودجۀ دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توأم با نظریـۀ 

.شودجرگه تقدیم می
.شودد از توشیح رئیس جمهور نافذ شمرده میتصمیم مشرانو جرگه بع

….

مادة یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی افغانستان
به حیث جـزء بودجـۀ دولـت    قوة قضائیه به مشورة حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده،بودجۀ

.شودتوسط حکومت به شوراي ملی تقدیم می
.باشدحکمه میقوة قضائیه از صالحیت ستره متطبیق بودجۀ

یکصد و سی و دوم قانون اساسی افغانستانمادة
.گردندقضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوري رئیس جمهور تعیین می

.باشدتقرر، تبدل، ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه می
اجرایی و قضایی و تأمین اصالحات الزم، آمریت عمومی اداري قوة ستره محکمه به منظور تنظیم بهتر امور 

.نمایدقضائیه را تأسیس می

مادة بیست و سوم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیۀ افغانستان
قوة قضائیه به منظور تنظیم بهتر امور اجرائی و قضائی، داراي آمریت عمومی اداري بوده کـه در رأس  .1

.رار داردآن آمر عمومی ق
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.آمر عمومی اداري به پیشـنهاد رئـیس سـتره محکمـه و منظـوري رئـیس جمهـور تعیـین میگـردد         .2
: باشدآمر عمومی اداري در عـین حال منشی وسخنگوي ستره محکمه بوده وداراي اوصاف ذیل می

سن وي حین تقرر از سی سال کمتر نباشد.
داشته باشدکافی داراي تحصیالت عالی بوده و در اداره تجربۀ.
داراي حسن سیرت و شهرت نیک باشد.
   از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشري و جنایت یا حرمان از حقوق مدنی محکـوم نشـده

.باشد
باشد که در چوکات آمریت عمومی اداري قوة قضـائیه  ستره محکمه داراي شعبات مسلکی واداري می.3

هاي جداگانه مسلکی و اداري ستره محکمه طبق مقررهتشکیل و طرز فعالیت شعبات . نمایندفعالیت می
.گرددتنظیم می

تواند عندالضرورت شعبات دیگري را بعد از تأئید ستره محکمـه و منظـوري   آمریت عمومی اداري می.4
.رئیس جمهور ایجاد نماید

مادة بیست و نهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضاییۀ افغانستان
:باشدهاي آتی میاداري مربوطه داراي وظایف و صالحیتستره محکمه در امور.1

ترتیب بودجۀ قوة قضائیه به مشورة حکومت .
هاي ادارات محاکمرهبري و مراقبت از فعالیت.
ها و لوایح به منظور تنظیم امور قضائی و اداري محاکموضع مقرره.
ظور رفع نواقص و توحید و انسجام بررسی نتیجۀ تدقیق و مطالعات امور قضایی و اتخاذ تدابیر به من

. اجراآت محاکم
پیشنهاد تعیین قضات و مستشاران به مقام ریاست جمهوري مطابق به احکام این قانون.
پیشنهاد تقرر، تبدل، ترفیع، تمدید خدمت و تقاعد قضات مطابق احکام این قانون.
هاي قضائی و اداري آنهـا  یتپیشنهاد تأسیس محاکم و ادارات ثبت اسناد و وثایق و تعیین صالح

. به مقام ریاست جمهوري
تطبیق بودجۀ قوة قضائیه .
تأمین تسهیالت الزم به منظور پیشبرد فعالیت محاکم .
تدویر کورس ستاژ قضائی و تنظیم امور مربوط به آن.
اتخاذ تدابیر مقتضی براي ارتقاء سطح دانش و تجارب قضات.
ایر کارکنان اداري قوة قضائیهنظارت از اجراآت و فعالیت هاي س.
هاي تمام محاکم در بخش قضائیتهیۀ احصائیۀ ساالنه و گزارش از فعالیت.
هایی که در این قانون و قوانین دیگر به ستره محکمه تفویض گردیـده  سایر وظایف و صالحیت

.است
.گردداعـمال میاین ماده از طریق آمریت عمومی اداري قوة قضائیه 1هاي مندرج فقرة صالحیت.2

استقالل مالی و اداريراجع بهتبصره . 2ـ4

طرف با قواه اجرائیه و از طرف دیگر با قوه مقننه نه تنها در سـطح انتزاعـی   رابطه میان قوه قضائیه از یک
گردد بلکه در سطح اداره و تأمین مالی قوه قضـائیه نیـز داراي نمودهـا و    تفکیک قوا تا حدودي متبلور می

از .کارکرد مناسب و صحیح قوه قضائیه مستلزم آن است که داراي منابع مالی کافی نیز باشد. آثاري است
اي کـه  نماید، یعنی بودجـه آنجا که قوه قضائیه یکی از ارگانهاي دولتی است از بودجه عمومی مصرف می



4545پالنک براي اخالق قضایی در افغانستان ــ تیلمن روداررهنمود ماکس

قانون اساسـی  96ماده (قانون اساسی افغانستان حسب پیشنهاد آن توسط حکومت 90ماده 3مطابق به فقره 
باید توسط سایر قواي دولتـی  ها و نیازهاي قوه قضائیهضرورت. رسدبه تصویب ولسی جرگه می) افغانستان

به دقت مورد توجه قرار گیرد زیرا عدم تأمین مالی قوه قضائیه به نحو کافی نه تنها منجر بـه نارضـایتی و   
شود بلکه ممکن است منجر به ایجاد فساد و اخذ عدم تأمین شرایط مناسب آموزشی و تربیوي اعضاي آن می

عدم تأمین مناسب قوه قضائیه از لحاظ مالی ممکن اسـت بـه   از این جهت . رشوه در میان قضات نیز گردد
بنا به این دالیل، قوه قضائیه افغانستان در پروسـه تعیـین و ارایـه    . طرفی قضات لطمه وارد کنداستقالل وبی

نماید که بودجه قوه قضـائیه بـه   میحکمقانون اساسی افغانستان 125ماده . بودجه مشارکت داده شده است
این، چنین حدي از اشتراك قوه قضائیه در با وجود. گردداز طرف ستره محکمه ترتیب میمشورة حکومت

.گرددل قوه قضائیه توسط سایر قواي دولتی نمیوتهیه بودجه موجب رفع خطر کنتر

هاي وسیع و گسترده اداري است که مشتمل بر صـالحیت اداره و مـدیریت   ستره محکمه داراي صالحیت
گردد، یعنی همان صالحیتی که در بیشتر کشورهاي اروپایی به وزارت عدلیه سپرده ه میامور کل قوه قضائی

قانون اساسی افغانستان تضـمین گردیـده و بـه    132استقالل اداري قوه قضائیه افغانستان در ماده . شده است
25.قانون تشکیالت و صالحیت محاکم آن کشور نیز بیان شده است29و 23تفصیل در مواد 

قوة قضاییهو پاسخگویی سئولیتم. 5

احکام مرتبط. 1ـ5

مادة نود و هشتم قانون اساسی افغانستان
…

حکومت در خالل ربع چهارم سال مالی، بودجۀ سال آینده را با حساب اجمالی بودجۀ سال جاري به شوراي 
.نمایدملی تقدیم می

آینده، مطابق به احکام قانون، بـه شـوراي   حساب قطعی بودجۀ سال مالی قبل، در خالل مدت شش ماه سال 
.گرددملی تقدیم می

…

مادة یکصد و شانزدهم قانون اساسی افغانستان
…

محاکم استیناف و محاکم ابتدائیه که تشکیالت و صـالحیت  قوة قضائیه مرکب است از یک ستره محکمه،
.گرددآنها توسط قانون تنظیم می

….

اساسیمادة یکصد و بیست و هشتم قانون
گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قـانون  در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می

.در آن حضور یابد

.نیز قابل بررسی است1967وضعیت این موضوع در قانون تشکیالت و صالحیت محاکم 25
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تواند در حاالتی که در قانون تصریح گردیده، یا سري بودن محاکمه ضروري تشخیص گـردد،  محکمه می
.باشدجلسات سري دایر کند ولی اعالم حکم باید به هر حال علنی 

مادة هشتم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیۀ افغانستان
گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قـانون  در محاکم افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر می

.در آن حضور یابد
گـردد،  تواند در حاالتی که در قانون تصریح گردیده، یا سري بودن محاکمه ضروري تشخیص محکمه می

.جلسات سري دایر کند ولی اعالم حکم باید به هـر حال علنی باشد

مادة سی و سوم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیۀ افغانستان
ها وقرارهاي محاکم تحتانی را که مورد اعتراض قرار گرفته در احوال و ترتیبی محکمۀ استیناف فیصله.1

. نمایدیح گردیده، در مرحلۀ استینافی رسیدگی میکه در این قانون و قوانین مربوط تصر
این ماده، تمام حاالت وکوایف دعوا را مجـدداً  1محکمۀ استیناف حین رسیدگی قضایاي مندرج فقرة .2

تواند طبق احکام قانون تصحیح، نقـض،  ها و قرارهاي محاکم تحتانی را میتحت غور قرار داده، فیصله
.تعدیل، تأئید یا لغو نماید

قضائیۀ افغانستانة هفتاد و ششم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوةماد
.باشدستره محکمه داراي نشریۀ اختصاصی می.1
دید ستره محکمـه  هاي قطعی محاکم به منظور تعمیم رویۀ واحد قضائی، تحقیق و تتبع طبق لزومفیصله.2

.گرددتکثیر و نشر می

براي محاکممادة پنجاه و دوم قانون اجراآت جزایی مؤقت
1.…
تواند در آن حضور یابد مگر اینکه رئیس بخشی از جلسه یـا  جلسات قضائی علنی بوده، هر شخص می.2

.تمام آن را نظر به دالیل اخالقی، حفظ راز خانوادگی یا حفظ نظم عامه سري اعالم نماید
…

مادة پنجاه و نهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیۀ افغانستان
:آوردقبل از اشغال وظیفه در حضور رئیس و اعضاي ستره محکمه سوگند آتی را به جا میقاضی 

کنم به نام خداوند بزرگ و دادگر که وظیفـۀ قضـاء را بـا کمـال امانـت،      سوگند یاد می«
و طرفی اجراء و احکام شریعت اسالمی، قانون اساسی و قوانین کشور را احترامصداقت وبی

نمایم، به صورت مستقیم یا غیرمسـتقیم بـه خیانـت،    وظیفه را حفظ میتطبیق نموده، اسرار 
».ورزمعدالتی، قانون شکنی و اخذ رشوت مبادرت نمیتلفی، بیحق

نماید، تعلیق اي که در آن اجراي وظیفه میمتن تحلیف در لوحۀ نوشته شده، بعد از امضاء قاضی در محکمه
.شودمی

قوة قضاییهپاسخگوئیراجع به مسؤولیت و تبصره . 2ـ5

مفهوم پاسخگویی جزء ذات دموکراسی و غیر قابل تفکیک از آن است، زیرا آنانی کـه حاکمیـت دارنـد    
ـ    باشند به کسانی که تحت حاکمیتمکلف می هـاي خـود   ولیتؤشان هستند در ارتبـاط بـه وظـایف و مس
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ـ    بنابراین، استقال. قوه قضائیه از این اصل مستثنی نیست. پاسخگو باشند ونیت از ؤل قضـایی بـه معنـاي مص
استقالل قضایی و . ونیت از تاثیرات ناروا و غیرقانونی استؤهرگونه تأثیرپذیري نیست بلکه مراد از آن مص

پاسخگویی به نحو نزدیکی با یکدیگر مرتبط بوده و ضروري است که میان ایـن دو اصـل تـوازنی ایجـاد     
ون ؤاز انحراف، مصیوظایف خود به نحو مستقل و رهایاز یک طرف، قوه قضائیه باید جهت تطبیق . گردد

ولیت عمل نمایـد،  ؤاز دخالت سایر قوا باشد و از سوي دیگر قوه قضائیه نباید به نحو خودسرانه و بدون مس
اي ممکن است منجر به خودسري و عملکرد غیر قانونی سایر قوا شـده، در نتیجـه موجـب    زیرا چنین رویه

26.گرددناپایداري در دولت 

گیـرد؛ بـه نحـوي کـه     در این قسمت، پاسخگویی به صورتی بیشتر انتزاعی مورد بحث و بررسی قرار مـی 
پاسـخگویی و  . باشـد خصوصاً ناظر به روابط قوه قضائیه با قواي اجرائیه و مقننه و نیز بـا عامـه مـردم مـی    

د، مـدنظر قـرار خواهـد    شوولیت فردي قضات در جایی که از انتصاب، ارتقاء و عزل قضات بحث میؤمس
.گرفت

ول اجراي معنـادار و  ؤنخست، قوه قضائیه مس. ولیت قوه قضائیه متشکل از دو عنصر استؤپاسخگویی و مس
تصامیم خودسرانه، . مشهود عدالت است و دوم آنکه قوه قضائیه از جهت مالی و اداري نیز باید پاسخگو باشد

بنابراین کیفیت تطبیـق عـدالت بایـد    . گرددق فردي میغیر قانونی و نامتناسب قضات منجر به نقض حقو
مهمترین عنصر تضمین کننده و حافظ منافع افراد و جامعه در سطح بزرگتر آن . ل گرددوتوسط مردم کنتر

هر دو شکل عمومی بـودن  . ها و صدور فیصله در محاکم به صورت علنی و عمومی باشداست که رسیدگی
قانون تشکیالت و صالحیت محاکم تضمین گردیده اسـت و  8ستان و ماده قانون اساسی افغان128در ماده 

قـت  ؤقانون اجراآت جزایـی م 52قانون تشکیالت و صالحیت محاکم و ماده 76در مواد دیگر مانند ماده 
این استثنائات باید در موارد معـدود و بـه صـورت محـدود     . اندبراي محاکم نیز به تفصیل مدنظر واقع شده

تصور غیرمنصفانه بودن . علنی بودن محاکم، مبناي اصلی اعتماد عمومی به قوه قضائیه است27.دتعمیل گردن
.تواند اعتماد به قوه قضائیه و نیز تمام نظام اجراي عدالت را به شدت کاهش دهدمحاکم در جامعه می

کـه امکـان   خـواهی هاي محاکم و اصدار حکم توسط آنها، حق مرافعـه در کنار علنی بودن تمام رسیدگی
کند، میکانیزم دیگري است که توسط همه کشورهاي اي دیگر را نیز فراهم میبررسی قضیه توسط محکمه

انکشاف یافته جهت تأمین و تضمین امکان پاسخگویی قوه قضائیه در داخل خود آن قـوه ایجـاد گردیـده    
33در قوانین خاص مانند ماده قانون اساسی افغانستان تضمین شده و به تفصیل 116این حق در ماده . است

پاسخگویی قوه قضائیه در قبال امـور مـالی و اداري،   28.قانون تشکیالت و صالحیت محاکم بیان شده است
هرچه قدر که یک نهاد داراي اسـتقالل بیشـتري   . روي دیگر سکه استقالل اداري و مالی قوه قضائیه است

معه ثابت نماید که وظایف و وجایب خـویش را بـه نحـو    است، باید بتواند به نحو بهتري به عموم افراد جا
توانـد  ل و نظارت بر منابع قضایی و مالی مـی ومدیریت آزاد و رها و بدون کنتر. دهدشایتسه تري انجام می

26 Transparency International Source Book 2000, P.63 fall.
.براي مطالعه تفصیلی محاکمه علنی لطفاً مراجعه کنید به رهنمود ماکس پالنک پیرامون موازین محاکمه عادالنه27
لطفاً مراجعه کنید به رهنمود ماکس پالنک پیرامون موازین محاکمـه  ) مرافعه خواهی(براي مطالعه تفصیلی حق استیناف طلبی 28

.عادالنه
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این مخاطرات ممکن است خود را به شـکل نـا رضـایتی و عـدم     . هاي سوء و نامناسب گرددمنجر به رویه
هـاي قضـایی   این موضوع خصوصاً در ارتباط به آن دسته از نظـام . ه نشان دهنداعتماد عمومی از قوه قضائی

کننـده در  لواهمیت دارد که داراي استقالل عمل بیشتري بوده و نیز خود داراي قدرت تعیین موازین کنتر
ل و نظارت خارجی بر سیسـتم خـود را تقریبـاً غیـر ممکـن      وداخل سیستم خویش هستند و درنتیجه کنتر

در نتیجه بدون آنکه اقدامی جهت نقض استقالل قوه قضائیه صورت گیرد، صرف به منظور ایجاد . دسازنمی
شفافیت . امکان پاسخگویی مناسب در قوه قضائیه، باید اجراآت شفاف و بدون ابهامی مورد عمل قرار گیرد

هاي داخلی قـوه  زمدر عملکردهاي مربوط به اجراآت انتصاب، ارتقاء و عزل قضات و نیز شفافیت در مکانی
ها، مقررات طرز سلوك قضایی و اقدامات انضباطی امکـان درك و  قضائیه مانند تعیین معاش، نقل و انتقال

در این . کنداحاطه جامع بر قوه قضائیه را به حیث یک عامل اساسی در پاسخگو کردن قوه قضائیه فراهم می
موازین داخلی که موجب ایجاد شـفافیت در عملکـرد آن   راستا نه تنها قوه مقننه بلکه خود قوه قضائیه باید 

بدین ترتیب، پاسخگویی و مسئولیت قوه قضائیه در اجراآتی که مستقیماً مربوط . شود را تنظیم نمایدقوه می
یـک  . گـردد به یک یک قضات است نیز به ترتیبی که در مباحث آتی شرح داده خواهد شد، منعکس می

توان در سوگند اداري مکتوب بر یک لوح که توسط قاضی یی شخصی را میسمبل و نماد از چنین پاسخگو
تشـکیالت و  ق59ماده (امضاء شده و در اتاق محکمه جهت مالحظه عموم تعلیق شده است، جستجو نمود 

)..صالحیت محاکم

استقالل فردي) ب

ل وترکند که تحت کناي زندگی میطارق، یک قاضی در محکمه ابتدائیه است و در منطقه
در یک روز خیلی سرد از فصل زمسـتان، ثاقـب بـه    . قوماندان قدرتمندي به نام ثاقب است

اي آنهـا وارد قریـه  . نیروهاي خود دستور داد تا اقدام به جمع آوري هیزم براي آتش کنند
ثاقب از این . شده و هشت درخت بادام با ارزش را که متعلق به روستائیان بود، قطع کردند

با وجود. تواند چند روزي خانه خود را گرم نماید، خوشحال بودي کرده و میکه چنین کار
این ، اهالی قریه از این قضیه بسیار ناراحت شدند زیرا درختان قطع شده هـر سـال مقـدار    

ترسیدند، لیکن تصمیم گرفتنـد  اگرچه اهالی قریه از ثاقب می. دادندزیادي بادام به آنها می
طارق مکتـوبی را  . که طارق قاضی آن است تحت تعقیب قرار دهنداي که او را در محکمه

تنها چند ساعت بعد، نیروهاي ثاقب وارد محکمه . جهت حضور ثاقب براي وي ارسال نمود
اخطار دادند که بر سر فامیل او در صورتی که وي جرأت ادامه نعره زده وطارق شده، به او 

کرد وقتی که طارق کوشش می. خواهند آوردتقیب تعقیب ثاقب را داشته باشد، بالي بدي 
توضیح دهد که این دعوي مربوط به خود او نیست بلکه از طرف اهالی قریه است، نیروهاي 

طارق از بس ترسیده بود قـول داد کـه قضـیه را    . ثاقب او را مورد لت و کوب قرار دادند
ه پشت دروازه مانده طارق در حالی ک. تعقیب نخواهد کرد و دوسیه را مختومه خواهد نمود

او چه باید بکند؟. بود، بسیار اندیشناك بود که مبادا اعتماد مردم قریه را از دست بدهد
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احکام مرتبط. 1

مادة چهاردهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
. باشندمحاکم حین رسیدگی به قضایا مستقل بوده و در صدور احکام صرف تابع قانون می

و اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوي طرفین در برابـر قـانون و محکمـه و رعایـت     رسیدگی 
.گیردطرفی صورت میعدالت وبی

مادة شصت و سوم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
تواند، مگر به اثر تقاضاي خودش و ارائۀ دالیل مؤجه که طـرف  قاضی قبل از سه سال تبدیل شده نمی.1

.اداره واقع گرددقناعت
2.….

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات3مادة 
بنائاً قاضی از هر . طرفی قاضی یگانه تضمین براي احقاق حق و تأمین عدالت توسط قاضی استاستقالل وبی

گیرد، چـه از  نوع دخالت یا کوشش براي مداخله در اموري که در حدود صالحیت قضائی وي صورت می
قاضـی بـه قـانون احتـرام     . نمایـد یا اشخاص منجمله اقارب وي باشد، جداً جلوگیري میطرف مقامات باال 

داشته باشد که هنگام اجراي همواره این نقطه را به یاد میکند وگذاشته و در مطابقت با احکام آن عمل می
.وظایف قضائی به جز از احکام قانون از هیچ مقام دیگري اطاعت نکند

شرح
. قانون اساسی، ارگان قضائی یک ارگان مستقل دولت جمهوري اسالمی افغانستان اسـت 116به اساس مادة 

ها و قرارات محاکم تن دهنـد و  براي این که مردم بپذیرند که ارگان قضائی استقالل دارد و سپس به فیصله
ـ . به آن احترام بگذارند، الزم است به نزاهت، صداقت و استقالل قضات اعتماد داشته باشند راي کسـب و  ب

در مطابقت با احکام قانون عمل نموده و بدون ترس و طرفداري وظایف خود یدحفظ این اعتماد، قضات با
هاي دیگر دولت، مقامات خود ارگان قضائی یا اشخاص دیگر در را انجام دهند و اجازه ندهند مقامات ارگان

نموده یـا سـعی بـراي مداخلـه در آن     قضایائی که تحت بررسی و رسیدگی قضائی آنها قرار دارد، مداخله
هاي خود بدون متأثر شدن از منافع پارتیزانی، سر و صـداي مردمـی یـا    قضات در عملکرد و فیصله. نمایند

.نمایندترس از انتقاد عمل می

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات5مادة 
هاي دسته جمعی، هـیچ قاضـی   اوتدر قض. قاضی حق دارد تا نظریات خود را به صورت آزادانه ابراز نماید

قاضـی  . اش متابعـت نمایـد  تواند نظریات خود را بر دیگران تحمیل و یا از نظر دیگران بر خالف ارادهنمی
اي کـه  قاضی در قضیه. نمایدهنگام فیصله نمودن قضایا تحت تأثیر قضات دیگر نرفته و مستقالنه فیصله می

قاضی نباید در محضر عام یا جاي دیگر طوري اظهـار  . نمایدمیشود، مداخله نتوسط قاضی دیگر بررسی می
نظر نماید که توقع برود نظر وي باالي نتیجۀ قضیه تأثیر گذار خواهد بود یا حق منصـفانه بـودن محاکمـۀ    

.شخص یا بررسی قضیه را زیر سؤال ببرد

شرح
تواننـد پیرامـون قضـایایی کـه تحـت      کنند، همکار یکدیگر بوده و میقضاتی که در عین محکمه کار می

اي کـه  اما با آنهم، فیصله. بررسی یا رسیدگی قضائی قرار دارد، میان خود آزادانه به بحث و مناقشه بپردازند
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ه یا محاکم دیگر باشد و به قرار است توسط قاضی اتخاذ شود، باید عاري از نفوذ آراي قضات دیگر محکم
قاضی نباید تالش نماید تا در اتخاذ فیصله باالي کدام قاضی دیگر نفوذ خود را . صورت مستقالنه اتخاذ شود

.اعمال کند و نیز به کسی اجازه ندهد باالي خود وي در اتخاذ فیصلۀ قضائی اعمال نفوذ نماید
بر معلومات و شواهدي که در جریان جلسـۀ  دقضاوت باینماید که فیصله یا مفهوم اساسی عدالت اقتضا می

که قاضی تا زمانی فیصله خود را صادر ننماید که طرفین یا اطـراف  گردد، مبتنی باشد و اینقضائی ارائه می
اگر قاضی . قضیه فرصت مساویانه را براي ارائۀ قضیۀ خویش به دست بیاورند و جلسه قضائی به پایان برسد

دهد و نظر خود را بیان ر محضر مردم در مورد یک قضیه تحت بررسی قضائی توضیحات میدر مأل عام یا د
کند، ممکن است این توضیحات، بدون درنظرداشت نیت قاضی، طوري تعبیر شود که گویا قاضی قبل از می

د در براي جلوگیري از ظهور تبعیض یا تعصب، قاضی نبای. وقت فیصلۀ خود را در موضوع اتخاذ نموده است
شود یک قضیه تا زمانی تحت رسیدگی پنداشته می. مورد موضوع تحت بررسی در مأل عام اظهار نظر نماید

.که در پروسۀ استینافی قرار داشته و فیصلۀ قطعی در مورد آن صادر نشده باشد

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات6مادة 
توانـد در رسـیدگی   بر فشار غیر قابل اجتناب نمیهرگاه قاضی به اساس دالیل موجه متیـقـن گردد که بنا

.ورزدطرفانه و عادالنه عمل نماید، از رسیدگی به آن امتناع مییک قضیه بی
….

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات7مادة 
طرفـی او در  قاضی باید اوامر و دساتیر مقامات باالي قضا را در حدودي متابعت نماید که با اسـتقالل وبـی  

.طرفانه و عادالنه تحت تأثیر قرار ندهدض واقع نشده و وي را در اجراي قضاوت بیتعار

شرح
ترین ارگان قضائی بوده و ریاست قوة قضائیه قانون اساسی افغانستان، ستره محکمه عالی116به اساس مادة 

سـتره  . دوش داردگـردد، بـه  را که طبق مفاد قانون متشکل از محاکم ابتدائیه، محاکم استیناف و تمیز مـی 
قضات، در هر سطحی که قرار دارند، باید از مقـررات اداري،  . باشدمحکمه مسئول ادارة امور قوة قضائیه می

در عین حـال،  . شود، اطاعت و پیروي نمایندکه به خاطر پیشبرد بهتر امور محاکم اتخاذ میاوامر و هدایاتی
ر ارتباط به قضیۀ مشخصی که قـرار اسـت در مـورد آن    این مقرره بیان گردید، قاضی د4چنانچه در مادة 

فیصلۀ خود را صادر نماید، نباید تحت نفوذ قضات دیگر، چه اینکه آنها همکاران وي باشند یا رئیس محکمه 
تواند مثالً رئیس یک محکمه نمی. باشد یا قضاتی باشند که در محکمۀ در سطح باالتر قرار داشته باشند، باشد

خواهـد  اي از قضایا را به نحو مشخصی که او مـی حکمه امر کند یا هدایت بدهد که قضیهبه قاضی همان م
.اصدار همچو امر یا هدایت تخطی واضح از مادة پنجم این مقرره خواهد بود. فیصله کند

استقالل فرديراجع بهتبصره . 2

ولیتی است که بر ذمه هر ؤمساین . اي براي قاضی و فعالیت قضایی نیستاستقالل فردي حق یا امتیاز ویژه
طرفانه به دعاوي قـرار  قاضی جهت توانا کردن او براي حل و فصل اختالفات و رسیدگی شرافتمندانه و بی

گرفته است تا با درنظر داشت قانون و مدارك و بدون فشار یا تأثیر خارجی و ترس از دخالت دیگران، به 
استقالل قضایی، قوه . قاضی یک حالت ذهنی در نزد اوستدر این مفهوم، استقالل . وظایف خود عمل نماید

یـک  . نمایـد قضائیه را ملتزم و متعهد به ایجاد مجموعه تدابیري جهت برخورداري از همین حالت ذهنی می
قاضی ممکن است داراي حالت ذهنی الزم براي احساس استقالل باشد، اما اگر محکمه او مسـتقل از سـایر   
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برعکس، اگـر  . استقالل فردي قاضی صرف یک مسئله انتزاعی و ذهنی خواهد ماندارگانهاي دولتی نباشد، 
ون از ارتباطات نامناسب با قواي اجرائیه و مقننه نبوده و به ؤاستقالل نهادي وجود داشته باشد، اما قاضی مص

، درنتیجـه  باشند در ارتباط باشدعالوه با سایر نیروهاي قدرتمندي که داراي برخی منافع در محکمه وي می
29.فاقد چنان استقالل قضایی خواهد بود

خواهد از دخالت خـارجی اجتنـاب و جلـوگیري    مقرره طرز سلوك قضایی از یک یک قضات می3ماده 
. آن مقرره بر تأثیر گذاري داخلی بر قضات از خود قوه قضائیه متمرکز شده است5نمایند، درحالی که ماده 

هاي خویشان یا دوستان و نیز ضات افغانستان است که در مقابل خواهشاین امر یکی از مهمترین وظایف ق
قضات باید توانایی آن را داشته باشند که به خویشـان و  . نسبت به فشارهاي مراجع خارجی مقاومت نمایند

دوستان خود توضیح دهند که وظیفه اداري و قضایی آنان، مانع از آن است که به نفع شخص خاصی عمـل  
اگر یک قاضی تحت تهدیدهاي مثالً یک . تر باشداز فشارهاي خارجی ممکن است بسیار سختفرار. کنند

قوماندان باشد باید با روساي خود در سیستم قضایی مشوره نموده و از رسیدگی به قضیه مربوطه، در صورتی 
).قضاییمقرره طرز سلوك 6ماده (که هیچ راه دیگري جهت اعمال قانون نداشته باشد، امتناع کند 

نخست و . به عالوه یک یک قضات باید از فشار و تأثیر داخلی در خود سیستم قوه قضائیه نیز به دور باشند
پیش از همه، هر قاضی باید توجه داشته باشد که بر همکار خود بدون رعایت قانون یا سایر مقررات توجیه 

است ناشی از منفعت شخص در یک قضیه باشـد  تأثیر ناروا ممکن. کننده رفتار او، تأثیر ناروا نداشته باشد
، اما در عین حال ممکن است ناشی از اختالف نظرهاي حقوقی نیز بوده )مقرره طرز سلوك قضایی3ماده (

).مقرره طرز سلوك قضایی5ماده . (باشد

باید حتی اگر یک قاضی با نظر قاضی دیگر در ارتباط به کیفیت کشف حقیقت در یک قضیه موافق نباشد، 
براي یک قاضـی  . تواند در مرحله دیگري از رسیدگی به حق خود برسدمطمئن باشد که شخص محکوم می

به خصوص یک قاضی جوان بسیار سخت است که میان یک نظر مشورتی و مساعدتی یک قاضـی عـالی   
با فرض ایـن  اي که از طرف آن قاضی عالی رتبهنماید و یک نوع مداخلهرتبه که او را ملزم به تبعیت نمی

گیرد، قائل به تفاوت وي را ندارد، صورت می» پیشنهاد«که همکار جوان او جرأت اتخاذ تصمیم بر خالف 
هاي صادره توسط قضات عالی رتبه یا هر قاضی دیگر کـه بـا هـدف    العملبه هرحال، دستور. و تمایز شود

گیـرد، غیـر قابـل قبـول و     رت مـی هاي قضایی یا تأثیر گذاري بر قضات ذیربط صوتعیین نتایج رسیدگی
کند کـه همکـار او قصـد دارد وي را از آزادي در اتخـاذ     اگر یک قاضی احساس می. پذیرش خواهد بود

سرانجام، قضـات بایـد   . تصمیم و رسیدگی به قضیه محروم نماید، باید به مراجع بلندتر قضایی مراجعه نماید
مقـرره طـرز سـلوك    7مـاده  (یی خود نیز باشـند  مراقب استقالل خویش و از جمله مدیریت مستقل قضا

).قضایی

. او باید مراجع بلندتر قضایی را از این واقعه آگاه نماید. قاضی طارق باید بالفاصله اقدام کند

29 Nihal & Jayawickrama, „International Principles to ٍEnhance Judicial Intergrity and to
Protect the Judiciary from Undue Political Influence,” Discussion Paper, Octopus Interface
Corruption and Democracy Conference, Strasbourg, 14 November 2006, p. 5.
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بدهد، لیکن باید متوجه توازن قواي طرفین پیش سارنوالهمچنین باید گزارشی به پولیس و 
تر قضایی بتوانند حمایت کافی از وي جهت رسیدگی اگر مراجع بلند. از هر اقدامی نیز باشد

ایـن،  با وجـود . رسیدگی نمایدبه قضیه به عمل آورند، باید تالش کند که به قضیه مذکور
مقـرره  6ماده (کند، باید از رسیدگی امتناع نماید اگر او به اندازه کافی احساس امنیت نمی

ست که اقدامات الزم را علیه ثاقب پس از آن وظیفه مقامات ذیربط ا). طرز سلوك قضایی
همچنین امکان ارایه گزارش جهت تقاضاي انتقال به یک والیت دیگر براي . صورت دهند

قانون تشکیالت و صـالحیت  63ماده 1فقره . (فرار از فشار قوماندان محلی نیز وجود دارد
).محاکم

شرایط خدمت: توجه خاص. 3

قضـات  . کنـد می در ارتباط به استقالل قضایی آنها ایفـاء مـی  شرایط ارایه خدمت وظیفوي قضات نقش مه
بـه  . باشـند نیازمند شرایط کاري و شغلی متعارف و نیز داراي انتظارهاي معقول براي رشد فردي خـود مـی  

منظور رعایت شفافیت، هر نوع انتصاب، ارتقاء، دوره تصدي، انتقال و عزل باید مبتنی بر قانون یا مبتنی بـر  
این زمینه قـانونی تحـت حکومـت قـانون اساسـی      . ی باشد که براي عموم شناخته شده استمقررات داخل

در برخی موارد نیز قانون کار و قانون مـأمورین  . افغانستان و قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قرار دارد
).قانون تشکیالت و صالحیت محاکم65ماده 1فقره . (باشددولت قابل اجرا می

بطاحکام مرت. 1ـ3

مادة شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان
:باشدها و وظایف ذیل میرئیس جمهور داراي صالحیت

…
منصبان قواي مسلح، پولیس و امنیت ملی و مأمورین قبول استعفا و عزل قضات، صاحبتعیین، تقاعد،.13

رتبه مطابق به احکام قانون؛عالی
….

افغانستانیکصد و سی و دوم قانون اساسیمادة
.گردندقضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظوري رئیس جمهور تعیین می

.باشدتقرر، تبدل، ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه می
….

مادة بیست و نهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضاییۀ افغانستان
:باشدهاي آتی میامور اداري مربوطه داراي وظایف و صالحیتستره محکمه در .1

…
…
…
…
پیشنهاد تعیین قضات و مستشاران به مقام ریاست جمهوري مطابق به احکام این قانون.
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پیشنهاد تقرر، تبدل، ترفیع، تمدید خدمت و تقاعد قضات مطابق احکام این قانون
…

ت محاکم قوة قضائیهمادة پنجاه و هشتم قانون تشکیالت و صالحی
شخص واجد شرایط ذیل به پیشنهاد رئیس ستره محکمه و منظوري رئیس جمهـور بـه حیـث قاضـی     .1

:گرددمنسلک و تعیین می
.حین انسالك حداقل ده سال تابعیت جمهوري اسالمی افغانستان را دارا باشد.۱
.باشدصالح به جرم جنایت یا جنحه عمدي محکوم نشدهبه موجب حکم قطعی محکمه ذي.۲
هاي حقوق یا شرعیات و یا بـاالتر از آن و یـا سـند تحصـیلی     سند تحصیلی لیسانس از پوهنحی.۳

.مدارس دینی رسمی دولت یا معادل آن را دارا باشد
.هایی که مانع اجراي وظیفه گردد نباشدمصاب به امراض ساري یا معیوبیت.۴
.کرده باشدحین انسالك در کادر قضاء سن بیست و پنج سالگی را تکمیل .۵
.دورة ستاژ قضائی را مؤفقانه سپري نموده باشد.۶

شخص داراي سند تحصیلی مدارس دینی رسمی دولت و یا معادل آن با رعایت شرایط مندرج اجـزاي  .2
.توانداین ماده براي سه سال اول به حیث عضو محکمۀ ابتدائیه مقرر شده می1فقرة 6و 5، 4، 2، 1

تواند شرایط اضافی را شرایط بیشتر از حد ضرورت باشد، ستره محکمه میهرگاه تعداد داوطلبان واجد.3
.براي جذب و شمولیت داوطلب وضع نماید

قضائیهمادة شصتم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة
تقرر، تبدل، ترفیع، تمدید خدمت، تقاعد و رفع آن، اعطاي موافقه و قبولی استعفاي قضات بست اول و .1

. گیردبه اساس پیشنهاد ستره محکمه و منظوري رئیس جمهور صورت میباالتر از آن
تقرر، تبدل، ترفیع، تمدید خدمت، تقاعد و رفع آن، اعطاي موافقه و قبولی استعفاي قضات بست دوم و .2

تر از آن به اساس پیشنهاد آمر عمومی اداري قوة قضائیه تأئید ستره محکمه و منظوري رئیس آن پایین
.ردگیصورت می

مادة شصت و دوم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
:تواندقاضی در حاالت آتی متقاعد گردیده و دوباره به کار استخدام شده نمی.1

.سال خدمت بالفعل40در پایان .۱
.هاي دوامداري که مانع اجراي وظیفه گرددمعلولیت کلی دایمی و مریضی.۲
.سالگی65اکمال سن .۳
. بینی گردیده استه در اسناد تقنینی پیشسایر حاالتی ک.۴

ایـن  1فقرة 3تواند هنگام ضرورت دوام کار قضاتی را که به سن تقاعد مندرج جزء ستره محکمه می.2
اند و داراي دانش، تجارب علمی و مسلکی باشند، قبل از سوق به تقاعد بـه منظـوري مقـام    ماده رسیده

.شودمنظوري دوام کار هر سال تجدید می.صالح حداکثر تا ده سال تمدید نمایدذي

مادة شصت و سوم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
تواند، مگر به اثر تقاضاي خودش و ارائۀ دالیل مؤجه که طـرف  قاضی قبل از سه سال تبدیل شده نمی.1

.قناعت اداره واقع گردد
صورت گرفته و از آغـاز سـال بعـد نافـذ     تبدیلی قاضی طور عادي هر سه سال یک بار در ماه حوت .2

.گرددمی
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مادة شصت و چهارم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
تقدیرنامۀ درجۀ اول براي قضات و مأمورین اداري قوة قضائیه به اساس پیشنهاد رئیس ستره محکمه و .1

.گرددمنظوري رئیس جمهور و یا مستقیماً توسط رئیس جمهور اعطاء می
نامه و مکافات نقدي براي قضات وکارکنان اداري قوة قضائیه بـه  یرنامۀ درجۀ دوم و سوم، تحسینتقد.2

اساس پیشنهاد آمر عمومی اداري و منظوري رئیس ستره محکمه و یا مستقیماً از طرف رئـیس سـتره   
.گرددمحکمه اعطاء می

مادة شصت و پنجم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
حاالت تقرر، تبدل، ترفیع، تمدید خدمت، تقاعد و رفـع آن، اعطـاء موافقـه، قبـولی اسـتعفا،      شرایط و.1

هاي قضات و کارکنان اداري قوة قضائیه که در این قانون رخصتی و سایر حقوق، امتیازات و مکلفیت
ه آن اجرا بینی نگردیده باشد، طبق احکام قوانین کار، مأمورین دولت و سایر اسناد تقنینی مرتبط بپیش

.گرددمی
هاي قضات نیـز  این ماده، چگونگی فیصله1در ترفیع قضات عالوه بر شرایط اسناد تقنینی مندرج فقرة .2

.شوددر نظر گرفته می

مادة شصت و ششم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
ادري، شرایط ارتقاء، و تعیین امور مربوط به تثبیت درجۀ ک. شودبراي قضات امتیاز کادر قضائی پرداخته می

.گردداندازة امتیاز کادري طبق سند تقنینی جداگانه تنظیم می
.باشدامتیاز کادري جزء معاش می

مادة هفتاد و چهارم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
پـنجم قـانون   اعضاي ستره محکمه و مستشاران قضائی و قضات محاکم مطابق حکم ماده یکصد و پنجاه و 

.گردداساسی مستحق معاش مناسب بوده که اندازه آن در قانون مربوط تعیین می

انسالك قضائی و ترفیع قضاتتبصره راجع به . 2ـ3

هـا و  اجراآت مربوط به انتخاب و انتصاب قضات در میان کشورها بسیار مختلف و متفاوت اسـت و روش 
:ز آن جمله استالگوهاي متعددي در این خصوص وجود دارد که ا

؛انتصاب قضات توسط پارلمان
؛انتصاب قضات توسط حکومت
؛انتصاب توسط حکومت و با رضایت پارلمان
؛انتصاب توسط حکومت و با رضایت کمیسیون خدمات قضایی
و؛انتصاب مشترك و توأم با همکاري
انتخاب قضات توسط مردم

. هاي مختلف انتصاب قضات براي استخدام آنها در محاکم متفاوت نیز مورد استفاده استفراتر از این، روش
به حیث مثال در بیشتر کشورها به شمول افغانستان قضاتی که در ستره محکمه یا در محکمه قانون اساسـی  

اصول اساسی سازمان ملـل متحـد   . گردندکنند بعد از تأئید و تصویب قوة مقننه منصوب میانجام وظیفه می
شـوراي مشـورتی قضـات    . نمایدراجع به استقالل قوه قضائیه در این رابطه هیچ راهکار خاصی را ارائه نمی
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هاي مختلف مورد استفاده جهت انتصاب قضات، داراي اروپایی خاطر نشان نموده است که هر کدام از روش
گونه استدالل شود که انتخاب قضات توسط مردم موجب ممکن است این. باشندمفاد و مضار خاص خود می

( گردد، لیکن چنین روشی موجب درگیر شدن کاندیداي قضـاوت ایجاد مشروعیت مستقیم دموکراتیک می
همکاري مشترك قـوا  . شودهاي انتخاباتی و سیاسی و خرید آرا و دادن امتیازات نیز میدر رقابت)ستاژِران

به لحاظ تخنیکی موجب تعیین قضات باصـالحیت گـردد لـیکن خطـر     جهت انتصاب قضات ممکن است 
بر قانون اساسی کند و ممکن است در برخی دیدگاههاي مبتنیمحافظه کاري و نیز ایجاد رابطه را فراهم می

انتصاب قضات توسط قوه اجرائیه یا مقننه نیز ممکن اسـت موجـب   . تا حدودي غیر دموکراتیک تلقی شود
. ا گردد، اما در عین حال محتمل است باعث وابستگی قضات به قواي مذکور نیز شودتقویت مشروعیت آنه

. روش دیگر، ناظر به کاندیدا نمودن اشخاص ذیصالح توسط یک نهاد یا ارگان مستقل جهت قضاوت است
باشد، آن است که قضـات انتخـاب   هاي مذکور داراي اهمیت میدر عین حال آنچه که هر کدام از سیستم

30.ا منصوب باید از ارگان یا مرجع تعیین کننده خود مستقل باشندشده ی

طرفی قوه قضائیه، اجراآت مربوط به تعیین قضات باید شفاف بـوده و نیـز داراي   جهت تأمین استقالل وبی
معیارها و موازین سخت و دقیق باشد و یا آنکه برخوردار از مشروعیت دموکراتیک از طریق انتخاب توسط 

تواند منجر اعمال معیارها و موازین غیر قابل احراز و یا ایجاد امکان انتصاب موردي قضات می.مردم گردد
تواند به وظایف خـود  قوه قضائیه صرف در صورتی می. طرفی قضات گرددبه مخاطره انداختن استقالل وبی

.عمل نماید که قضات بر مبناي معیارهاي دقیق و قابل احراز منصوب گردیده باشند

قانون تشکیالت و صالحیت محـاکم و  58ایط دسترسی به قوه قضائیه افغانستان به نحو صریحی در ماده شر
این مقررات را باید با یکدیگر قابل جمـع دانسـت زیـرا مقـرره     . مقرره ستاژقضایی ذکر شده است6ماده 

ت محاکم افـزوده  ستاژقضایی معیارهاي چندي بر موازین و معیارهاي مذکور در قانون تشکیالت و صالحی
ماده . باشندآور میاین، صرف معیارهاي مذکور در قانون تشکیالت و صالحیت محاکم الزامبا وجود. است

قانون اساسی افغانستان صراحتاً حاکی از آن است که تعیین قضات و نیز انتقال و عزل آنها باید مطـابق  64
ون تشکیالت و صـالحیت محـاکم کـه بـه تصـویب      به احکام قانون صورت گیرد، یعنی قانونی همانند قان

. نماینـد گیري قوه قضائیه نظـارت مـی  از این طریق، مردم افغانستان بر کیفیت شکل. رسیده باشد31پارلمان
تر معیارهاي مذکور در قانون تشکیالت و تواند به تکرار یا تعیین دقیقمقرره طرز سلوك قضایی صرف می

مقرره ستاژ قضایی با قـانون اساسـی کـه    6ماده 1ن زمینه، مطابقت فقره در ای. صالحیت محاکم اقدام کند
قانون تشکیالت و صالحیت . باشدانجام امور قضایی را صرف بر عهده مسلمانان نهاده است، محل تردید می

بنابراین، این مقرره محدود کننـده امـر   . محاکم، غیر مسلمانان را از داشتن جایگاه قضایی منع نکرده است
تواند بیانگر خواست مردم افغانستان باشد که از طریق نمایندگان آنها در پارلمان و از ضا به مسلمانان، نمیق

در نتیجه، یک تبعه افغانسـتان کـه بـه    . طریق وضع قانون تشکیالت و صالحیت محاکم ابراز گردیده است

30 CCJE Opinion No.3 (2002).
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شـوراي ملـی کـه بـه     «: قانون اساسی افغانستان در تعریف قانون می گوید94ماده 31

، به حیث مثال یک قانون »توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگر این که در این قانون اساسی طور دیگري تصریح گردیده باشد
.پارلمان
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محـروم از حـق تصـدي مشـاغل     مقرره ستاژ قضایی 6ماده 1توان وفق فقره حیث مثال هندو است را نمی
نماید که انتخـاب شـغل و حرفـه در    میتصریح قانون اساسی افغانستان48فراتر از این، ماده . قضایی نمود

نیر انتخـاب  23ماده 1به همین ترتیب اعالمیه جهانی حقوق بشر در فقره . باشدحدود احکام قانون آزاد می
تواند وفق قانون مصوب پارلمان، در صورت انطباق با انتخابی میالبته چنین. نمایدآزادانه شغل را تضمین می

به حیث مثال شغل محافظت و نگهبانی در محبس زنان ممکـن اسـت صـرف    . قانون اساسی، محدود گردد
زیرا از این طریق حریم خصوصی این زندانیان و نیز تمامیت جسمانی آنها بهتر . متعلق به زنان تعیین گردد

، در )هاخان قانون محابس و توقیف 47ماده 2و فقره 41ماده 2، فقره 9ماده (گیرد میتحت حفاظت قرار 
تواند غیر مسـلمانان را از  مقابل یک مقرره صرفاً داخلی که توسط ستره محکمه به تصویب رسیده باشد نمی

.اشتغال به امر قضا منع نماید

از آنجا که . اجراآت تعیین قضات باید شفاف باشدبراي ایجاد امکان پاسخگویی، معیارهاي قابل اجرا و نیز
باشد، این معیارها باید نه تنها در مرحلـه انتصـاب اولیـه قابـل     پروسه انتخاب بر حرفه قضات تأثیرگذار می

بنابراین، مطلوب آن است که . تعمیل باشند، بلکه باید در مرحله ارتقاء نیز قابلیت اجرا و تطبیق داشته باشند
اهمیت دخالـت قـوه اجرائیـه در تعیـین     . ایر قضات یا به وسیله نهادي مستقل انتخاب شوندقضات توسط س

تواند از آن جهت باشد که شفافیت و استقالل در اجراآت مربـوط بـه اعمـال معیارهـاي     قضات صرف می
مسـئول  قانون اساسی افغانستان، ستره محکمـه  132و ماده 40ماده 13مطابق فقره . قانونی را تضمین نماید

است تا با منظوري او قضـات منصـوب   جمهوريبه رئیس جمهور)ستاژران( هاي قضاوتپیشنهاد کاندیدا
ــهر دو ماده فوق از قانون اساسی افغانستان به قانون ــ یعنی قانون تشکیالت و صالحیت محاکم . گردند

.را تعیین کندنمایند تا تفصیل شرایط انتصاب قضات و دوره خدمت وظیفوي آنهااشاره می

ارتقـاي  . گـردد آنچه که درباره انتصاب قضات بیان گردید بر اجراآت مربوط به ارتقاي آنها نیز اعمال می
ارتقاي قضات نباید بر مبناي فاکتورها . قضات باید مبتنی بر معیارهاي قابل احراز و عینی بسیار مشابهی باشد

جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی یا غیر آن و نیز منشأ ملی و عواملی مانند ریشه نژادي یا قومی، رنگ پوست، 
در این ارتباط، شوراي مشورتی قضات . هاي واقعی و عالی گرددیا اجتماعی باشد، بلکه باید مبتنی بر ارزش

اروپایی اخیراً به قوه قضائیه کشورهاي اروپایی اخطار نمود که به موضوع ارشدیت و عـالی رتبگـی بایـد    
:د، اگرچه تجربه کافی نیز باید مورد توجه قرار گیردارزش خاص داده شو

جامعه داراي منفعت خاص نه تنها در ارتباط به استقالل قوه قضائیه است، بلکه در کیفیت «
مناسب عملکرد قوه قضائیه و نیز مخصوصـاً در خصـوص زمـان تغییـرات و در خصـوص      

ن امکان قربانی شدن بالقوه در با وجود ای. باشدکیفیت رهبري قوه قضائیه داراي مصالحی می
آن سیستم ارتقاء که صرف بر مبناي عالی رتبگی است نیز وجود دارد که از جهت حصول 

با وجود این ، شرایط عالی رتبگی و ارشدیت مبتنـی  . به استقالل قضایی قابلیت توجیه ندارد
32».تواند حامی استقالل قضایی نیز باشدبر تجربه حرفوي می

توانند از این موضوع به مراجعـه مسـئولین ذیـربط جهـت     کنند میطول زمان ارتقا پیدا نمیقضاتی که در 

32 CCJE, Opinion No.1 (2001).
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قوانین و مقـررات حـاکم بـر خـدمت     . بررسی امکان ارتقا در یک پروسه اجراآتی شفاف شکایت نمایند
قـانون اساسـی  132باشند، بلکه مـاده  قضایی در افغانستان حاوي اجراآت خاصی راجع به این موضوع نمی

قانون تشکیالت و صالحیت محاکم این امکان را می دهد 29ماده 1از فقره 6و 2افغانستان در کنار شماره 
.گیري نمائیم که اینگونه شکایات باید به آمریت عمومی ستره محکمه تقدیم گرددکه چنین نتیجه

دوره تصدي، انتقال و عزل قضاتتبصره راجع به . 3ـ3

تصدي . م خدمت وظیفوي، دوره تصدي قضات داراي اهمیت بسیار زیادي استجهت حفظ استقالل در انجا
میل نیستند کـه  آنها بی. نمایدمیعطاء یا طوالنی مدت به قضات احساس امنیت الزم را ا) بدؤم(مادام العمر 

اگر قضات مجبور به آن باشند که صرف براي مدتی کوتـاه قضـاوت   . هرگز مجبور به نصب مجدد نباشند
اجراآت مربوط به انتصاب آنها ممکن است تحت تأثیر فشار سیاسی یا سایر اقـداماتی باشـد کـه در    کنند،

در این خصوص، اصول اساسی سازمان ملل متحد راجع بـه  . نتیجه بر استقالل آنها اثر منفی خواهد گذاشت
: نماید کهاستقالل قوه قضائیه تاکید می

حق الزحمه مکفـی، شـرایط خـدمت،    . نیتمدت خدمت وظیفوي قضات، استقالل، ام. 11«
.مستمري و سن تقاعد آنان باید به نحو مناسبی توسط قانون تأمین گردد

قضات، اعم از آن که منصوب یا منتخب باشند، به صورت تضـمینی تـا زمـان تقاعـد     . 12
اجباري یا انقضاي مدت خدمت وظیفوي، در مواردي که چنین مقرر شده باشد، به تصـدي  

».دامه خواهند دادشغل قضا ا
قانون اساسی افغانستان متضمن هیچ حکمی راجع به این موضوع نبوده و قانون تشکیالت و صالحیت محاکم 

پیش بینیدر قانون تشکیالت و صالحیت محاکم صرف . نیز در این خصوص به تفصیل توجه ننموده است
توانند براي سه سال اول ستاژ قضایی، میبعد از تکمیل دوره )ستاژران( هاي شغل قضاشده است که کاندیدا

و در طول این مدت تبدیل شده ) قانون مذکور58ماده 2فقره (به حیث عضو محکمه ابتدائیه تعیین گردند 
قانون تشکیالت 62با وجود این، با توجه به این واقعیت که ماده ). قانون مذکور63ماده 1فقره (توانند نمی

سال خـدمت بالفعـل یـا    40نموده است تقاعد عادي و معمولی قضات بعد از پشی بینیو صالحیت محاکم 
40(توان چنین تصور نمود که قضات براي کـل دوره کـاري   پذیرد، میسالگی صورت می65اکمال سن 

.گردندمنصوب می) ساله

هـاي الزم بـراي   با وجود این، حتی چنین مدت طوالنی خدمت وظیفوي قضات، در صـورتی کـه تضـمین   
اسـتقالل فـردي   . تر کردن امکان تبدیل و نقل و انتقال قضات وجود نداشته باشد، فایده چندانی نداردسخت

تواند که اجراآت مربوط به نقـل و انتقـال و تبـدیل آنهـا مبتنـی بـر       قضات صرف زمانی تضمین شده می
قضاتی که از اقدامات . اشدمعیارهاي واقعی و عینی که منع کننده هرگونه دخالت ناروا و خودسرانه هستند، ب

ها تحت تـأثیر قـرار   انضباطی یا حتی از عزل و برکناري در ترس و هراس باشند، آشکارا در صدور فیصله
.خواهند گرفت، حتی اگر به نحو مناسبی به انجام وظایف خود همت گمارند

ضـات را بپوشـاند، هـیچ    توانست رفتار غیر قانونی یا غیر اخالقـی ق از طرف دیگر، اگر استقالل قضایی می
قـانون اساسـی   . داشـت امکانی جهت عزل قضات، به نحوي که در مطالب فوق شرح داده شد، وجود نمـی 
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و بعد از جمهوريقضات صرف توسط رئیس جمهور: افغانستان اجراآت بسیار متوازنی را تعیین نموده است
قـانون  29اساسـی افغانسـتان و مـاده    قـانون 132و 64مـواد  (توانند عزل گردند پیشنهاد ستره محکمه می

ضـرورت تقاضـاي   . دهنـد این اجراآت، مراحل انتصاب قضات را نشان می). تشکیالت و صالحیت محاکم
بـدین ترتیـب عـزل    . باشدرضایت قوه اجرائیه جهت عزل قضات، تأمین کننده امنیت دوره تصدي آنها می

.باشنداستثنایی قابل برکناري میقضات بسیار مشکل خواهد بود زیرا آنها صرف در موارد 

همچنین انتقال قضات به مشاغل و مناصب دیگر نیز می تواند به حیث یک ابزار سیاسی در قوه قضائیه مورد 
قانون تشکیالت و صالحیت 63ماده 2فقره . استفاده قرار گیرد تا قضات مخالف یا ناموافق را ساکت نمایند

ین کننده استقالل فردي قضات است که وفق آن قضـات بـه طـور    محاکم، به همین دلیل یک مقرره تضم
معیارهـاي  . استثناي بر این قاعده نیازمند دلیل خـاص اسـت  . معمول بعد از سه سال قابل تبدیل خواهند بود

اصل اتصال و ارتباط . مربوط به نقل و انتقال قضات باید همانند معیارهاي انتصاب آنان، واقعی و عینی باشد
در قوه قضائیه مبتنی بر ضرورت جلوگیري از عزل و برکناري نابهنگام و نا عادالنـه و نیـز   شخصی قاضی

اگرچه این موضوع هم مطلوب است که قضـات در  . جهت تأمین امنیت تصدي قضات تا زمان تقاعد است
ی مرجع تعیین کننده قضات نمی تواند دوره تصدي قضـات . صورت رسیدن به سن مقرر، تقاعد حاصل نمایند

تواند موجب آن شود که قضات به چنین امکان استثنایی می. اي دارد، تمدید نمایدرا که به آنها عالقه ویژه
.وقت نزدیک شدن به سن تقاعد، به دنبال جلب رضایت مراجع نصب کننده خود باشند

را دچـار  نکته آخر اما در عین حال مهم آن است که معاش نامناسب قضات نیز ممکن است استقالل آنهـا  
همانطور که قبالً به نحو بیشتر انتزاعی مورد بررسی قرار گرفت، ضروري است قوه قضائیه از . خدشه نماید

اي باشد که معاش قضات باید به اندازه. لحاظ مالی به اندازه کافی تأمین گردد تا به وظایف خود عمل نماید
احتمال ارتکاب فساد مـالی  ــ اگرچه امکان حذف آن وجود نداشته باشد ــتا حد زیادي موجب کاهش 

.توسط قضات گردد

مسـتمري قضـات کمتـر    . نقطه دیگر آسیب پذیري قضات مربوط به وضعیت مالی آنان بعد از تقاعد است
یک پست دیپلماتیک در برخی کشورها به قضاتی که تقاعد » پاداش«سخاوتمندانه و مکفی است و اعطاي 

هاي سوء استفاده است، البته در صورتی که به شکل کامالً شـفافی صـورت   اند، یکی از نمونهاصل نمودهح
.نگیرد

تساويطرفی و بی: گفتار سوم

احکام مرتبط) أ

مادة بیست و دوم قانون اساسی
.هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است

.برابر قانون داراي حقوق و وجایب مساوي می باشنداتباع افغانستان اعم از زن و مرد در

مادة چهاردهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
….
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رسیدگی و اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوي طرفین در برابـر قـانون و محکمـه و رعایـت     
.گیردطرفی صورت میعدالت وبی

صالحیت محاکم قوة قضائیهپنجاه و نهم قانون تشکیالت و مادة
:آوردقاضی قبل از اشغال وظیفه در حضور رئیس و اعضاي ستره محکمه سوگند آتی را به جا می

کنم به نام خداوند بزرگ و دادگر که وظیفـۀ قضـاء را بـا کمـال امانـت،      سوگند یاد می«
و احترامطرفی اجراء و احکام شریعت اسالمی، قانون اساسی و قوانین کشور راصداقت وبی

نمایم، به صورت مستقیم یا غیرمسـتقیم بـه خیانـت،    تطبیق نموده، اسرار وظیفه را حفظ می
».ورزمعدالتی، قانون شکنی و اخذ رشوت مبادرت نمیتلفی، بیحق

نماید، تعلیق اي که در آن اجراي وظیفه میمتن تحلیف در لوحۀ نوشته شده، بعد از امضاء قاضی در محکمه
.شودمی

دة دوم قانون اصول محاکمات مدنیما
:اهداف اصاصی این قانون قرار ذیل است

.رعایت تساوي حقوق اتباع و تطبیق احکام قوانین جمهوري افغانستان در قضایاي مدنی.1
….

مقررة طرز سلوك قضایی براي قضات6مادة 
ب نمی توانـد در رسـیدگی   هرگاه قاضی به اساس دالیل موجه متیـقـن گردد که بنابر فشار غیر قابل اجتنا

.طرفانه و عادالنه عمل نماید، از رسیدگی به آن امتناع می ورزدیک قضیه بی
طرفانه فیصله نماید یا از نظر یک شـخص منصـف، او   قاضی در صورتی که قادر نباشد قضیه را به شکل بی

ـ  نتواند موضوع تحت بررسی را بی قاضـی در  . ورزداع مـی طرفانه فیصله کند، از رسیدگی به آن قضـیه امتن
مواردي که اجتناب وي از رسیدگی به قضیه به حکم قانون تجویز گردیده باشـد، در رسـیدگی آن قضـیه    

.نمایدشرکت نمی
شرح

این معنی را » غیرجانبداري«. باشدغیر جانبداري در انجام وظایف تمام قضات یک امر ضروري و حیاتی می
علیه یک طرف مشخص قضیه از تعصب یا تبعیض کـار نگیـرد و هنگـام    کند که قاضی به نفع یا افاده می

اگر به علت دلیلی از دالیـل  . شود، از فکر باز کار بگیردرسیدگی به موضوعی که به حضور وي آورده می
طرفی خود را حفظ کند، باید به اساس بیتواند در یک قضیه یا جلسۀ قضائیقاضی به این باور است که نمی

عنوان به. ش از مشارکت بیشتر در قضیه یا جلسه امتناع ورزیده و خود را سلب صالحیت نمایدابتکار خود
مثال، اگر قاضی از لحاظ احساسات غیرعادي باشد یا عصبانی باشد و این باعث شود کـه از تبعـیض کـار    

وانی در یک حالت بگیرد، او نباید قضیه را مورد استماع قرار دهد، یا هنگام رسیدگی قضائی اگر از لحاظ ر
گـردد، قاضـی بایـد از    غیر عادي قرار بگیرد، الی زمانی که احساسات وي دوباره به حالت عادي بـر مـی  

اگر قاضی معلوماتی را در ارتباط جلسۀ قضائی یا موضوع تحت بررسـی بـه   . رسیدگی به قضیه امتناع نماید
است غیر جانبداري وي تحت سـؤال قـرار   داشته باشد و به دلیل آن، ممکنآورد یا در اختیار میدست می

بگیرد، او باید معلومات مذکور را به طرفین قضیه یا وکالي آنها بازگو نماید، مگر اینکه طرفین قضـیه در  
در غیر آن، قاضی باید . تواند در جلسۀ قضائی یا موضوع اشتراك نمایدغیاب قاضی توافق نمایند که او می

تواند بر مبناي حکم قانون از رسـیدگی بـه دعـوي    افزون بر آن، قاضی می.از مشارکت بیشتر امتناع ورزد
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قانون اصول محاکمات مـدنی  78ــ65اجتناب نموده و یا رد صالحیت گردد؛ بعنوان مثال، چنانچه در مواد 
.آمده است

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات7مادة 
طرفـی او در  ودي متابعت نماید که با اسـتقالل وبـی  قاضی باید اوامر و دساتیر مقامات باالي قضا را در حد

.طرفانه و عادالنه تحت تأثیر قرار ندهدتعارض واقع نشده و وي را در اجراي قضاوت بی

شرح
ترین ارگان قضائی بوده و ریاست قوة قضائیه قانون اساسی افغانستان، ستره محکمه عالی116به اساس مادة 

سـتره  . گـردد، بـه دوش دارد  از محاکم ابتدائیه، محاکم استیناف و تمیز مـی را که طبق مفاد قانون متشکل 
قضات، در هر سطحی که قرار دارند، باید از مقـررات اداري،  . باشدمحکمه مسئول ادارة امور قوة قضائیه می

حـال،  در عین. شود، اطاعت و پیروي نمایندکه به خاطر پیشبرد بهتر امور محاکم اتخاذ میاوامر و هدایاتی
این مقرره بیان گردید، قاضی در ارتباط به قضیۀ مشخصی که قـرار اسـت در مـورد آن    4چنانچه در مادة 

فیصلۀ خود را صادر نماید، نباید تحت نفوذ قضات دیگر، چه اینکه آنها همکاران وي باشند یا رئیس محکمه 
تواند مثالً رئیس یک محکمه نمی. باشدباشد یا قضاتی باشند که در محکمۀ در سطح باالتر قرار داشته باشند،

خواهـد  اي از قضایا را به نحو مشخصی که او مـی به قاضی همان محکمه امر کند یا هدایت بدهد که قضیه
.اصدار همچو امر یا هدایت تخطی واضح از مادة پنجم این مقرره خواهد بود. فیصله کند

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات10مادة 
هنگام رسیدگی قضایا به حقوق قانونی طرفین دعوي توجه جدي مبذول نموده و بر اساس حـق  قاضی باید

تساوي طرفین دعوا در پیشگاه قانون و محکمه از قایل شدن هر گونه امتیاز و برتري بـه یکـی از طـرفین    
ا پیرامـون  تواند اظهارات یکی از اطراف دعوي یا قایم مقـام وي ر قاضی نمی. دعواء اجتناب به عمل آورد

موضوعی که ممکن است در نتیجۀ دعوي مؤثر باشد، در غیاب طرف دیگر دعوي یا در صورت عدم موافقۀ 
.وي استماع نماید

شرح
پروسۀ مخاصمه بدین اصل استوار است که طرفین قضیه باید حق مساویانه دفاع از مدعایشان را داشته باشند 

شواهدي که در ارتباط به قضیۀ مربوطه ارائه گردیده و احتماالً باالي ها، معلومات و و بتوانند از تمام اطالعیه
نتیجه یا پیامد قضیه تأثیر گذارند، آگاهی داشته باشند و این فرصت نیز برایشان داده شود تا بتواننـد پاسـخ   

ه یکی تماس قاضی تنها با یکی از طرفین قضیه در ارتباط ب. خود را پیرامون موضوعات متذکره ارائه نمایند
از موضوعاتی که احتماالً در فیصله و نتیجۀ قضیه تأثیرگذار است در تضاد با پروسۀ مخاصمه بوده، استقالل 

موضوعات کامالً اداري، مانند تقسیم اوقات سازي، تحت حکـم  . بردو غیرجانبداري قاضی را زیر سؤال می
.تیجه و پیامد قضیه تأثیرگذار نیستندشوند؛ چرا که همچو اجراآت احتماالً باالي ناین ماده شامل نمی

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات15مادة 
پـس قاضـی   . ترین تضمین براي تحـقـق عـدالت اسـت  غیر جانبدار بودن قاضی یکی از بهترین و مطمئن

حیث قاضی عملی سازد و از هرگونه تعبـیض نـژادي،  مکلف است غیر جانبداري را در تمام اعمال خود من
.قومی، فرقوي، لسانی، مذهبی و سلیقوي در اجراآت وظایف قضائی خود احتراز نمایدجنسی،

شرح
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جمله مسئولیتهاي اداري، باید بدون طرفداري، تبعیض یا تعصب قاضی هنگام اجراي تمام وظایف قضائی، من
کـار  اي کـه در جریـان جلسـۀ قضـائی از تبعـیض     قاضی. به نفع یا علیه شخص یا طرف قضیه عمل نماید

زند و محکمه و قوة گیرد، و این تبعیض به هر اساسی که باشد، منصفانه بودن جلسۀ قضائی را صدمه میمی
قاضی باید مواظب باشد از چنان روش و رفتار و نطق و سخن به شمول حرکات . سازدآبرو میقضائیه را بی

افع، اشخاص دیگر یا مردم عـام  دست و پا و چگونگی چهره که از نظر طرفین یا اطراف قضیه، وکالي مد
.تبعیض قضائی تلقی شود، اجتناب ورزد

تبصره )ب

طرفیتبصره راجع به بی.1

همکاران . باشدپرویز، یک قاضی جوان در محکمه ابتدائیه شهري کوچک در افغانستان می
اش نسبت به همه و نیـز بـه دلیـل دانـش و آگـاهی      وي، او را هم به خاطر روش دوستانه

یک روز او با یکی از متـداعیین یـک دعـوي    . دهندبسیاري که دارد مورد احترام قرار می
طرف دعوي . کردمدنی در محکمه نشسته و منتظر طرف مقابل بود که در کابل زندگی می

که با پرویز در اتاق محکمه نشسته بود شروع به توضیح و تشریح عقیده خویش راجـع بـه   
به جاي آنکه . او خواست که تأمل کند تا طرف مقابل هم بیایدقضیه نمود، لیکن پرویز از 

پرویـز  . طرف مقابل شخصاً در محکمه حاضر شود، یک وکیـل جـوان وارد محکمـه شـد    
پرویـز  . بالفاصله او را شناخت، او ناصر دوست دوران تحصیل وي در پوهنتون کابل بـود 

. و با او روبوسی کـرد مد گفتآخوشحال از این مالقات به سوي او رفت و به وي خوش
. بحث بسیار سخت و طوالنی مطرح شد. غاز رسیدگی به دعوي را اعالم نمودبعد از آن، او آ

در طول مدت استراحت تا شروع جلسه بعد، پرویز و ناصر در گوشـه محکمـه نشسـتند و    
بعد از صدور فیصـله،  . ضمن یادآوري خاطرات قدیمی، بسیار با هم مزاح کردند و خندیدند

پرویز از دوست خود دعوت کرد ـــ که در آن موکل ناصر محکوم علیه اعالم شده بودـ
آیا رفتار پرویز مطابق قـانون و مقـرره طـرز سـلوك     . تا شب را در خانه وي سپري کند

قضایی بوده است؟

اصـل  ایـن دو  . کنـد بی طرفی به عالوه استقالل، عینیت گرایی و انصاف را در تصامیم قضایی تضمین مـی 
نمایـد کـه بـدون    طرفی قاضی را ملزم به آن مـی بیاصل. باشندبنیادین با یکدیگر داراي روابط درونی می

قضات نباید نسبت به یک طـرف از طـرفین   . هرگونه جانبداري اقدام به رسیدگی به قضایا در محکمه کند
آنها بایـد در  . انی داشته باشنددعوي جانبدارانه برخورد نمایند، بلکه باید نسبت به هر دو طرف ذهنیت یکس

قضات ممکن است نه تنها از طرف . ها و مطابق قانون عمل کنندرسیدگی به قضایا، صرف بر اساس واقعیت
سایر ارگانهاي دولتی و حتی از طرف خود قوه قضائیه بلکه از سوي طرفین دعوي، مطبوعات و عموم مردم 

نمانید اغلب به نفع یکی از طرفین تصمیمی که اتخاذ میاز این جهت است که قضات هر. تحت فشار باشند
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دعوي و به ضرر دعوي طرف دیگر بوده و در هرحال مشمول نکوهش و سرزش یکی از آنها قرار خواهند 
طرفی ناظر به حالت ذهنی شخص قاضی اسـت، تشـخیص آن آسـان نیسـت و در     بینظر به اینکه. گرفت

.کند نیز آشکار نخواهد بوداي قضاوت میمواردي که قاضی با ذهنیت جانبدارانه

حفاظت قضات از تأثیرات داخلی و خارجی، به آنها آزادي کافی جهت تفکر و اقدام بـر اسـاس اسـتقالل    
هـاي مسـتقل و   با وجود این، چنین حفاظت و حمایتی ضرورتاً منجـر بـه فیصـله   . نمایدقضائی را اعطاء می

که فاقد مزایاي استقالل قضایی هستند ممکن است تصامیم مستقل شود؛ بلکه برعکس، قضاتیطرفانه نمیبی
توانـد  اگر چه حمایت و تضمین نهادینه و ساختاري از استقالل قضایی می. اي را هم اتخاذ نمایندطرفانهو بی

تواند توسط دیگران طرفی قضایی نمیبیطرفی قضات و حمایت از آنها گردد، لیکن حالت ذهنیبیموجب
.هرقاضی باید خودش چنین حالت ذهنی را ایجاد نموده و حفظ نماید. ضی ساخته شودبراي قا

طرفی ذهنی و از سوي دیگر به بررسـی بـی   بیطرفی، از یک سو باید به بررسیبه منظور ارزیابی میزان بی
بـی  بی طرفی ذهنی ناظر به جایگاه طرفین دعوي در نزد محکمه و اسـتنباط آنهـا از   . طرفی عینی پرداخت

طرفی عینی ناظر به این موضوع است که آیا دالیلی حاکی از اثبـات جانبدارانـه   بی.باشدطرفی محکمه می
این امر بر عهده طرفین دعـوي در محکمـه اسـت کـه عـدم     . بودن عملکرد قاضی در محکمه وجود دارد

ن، به حیث مثال محکمه بنابرای. طرفی قاضی یا محکمه را به چالش کشیده، درباره آن بحث و جدل نمایندبی
طرف تلقی خواهد شد، مگر آن که مدارك اروپایی حقوق بشر چنین حکم نموده است که یک محکمه بی

طرفی ابتدا به تعیین ذهنیت شخصی یـک قاضـی در   بیاین محکمه در بررسی میزان. مغایر آن ارائه گردد
پـردازد  ه تحقیق از این موضوع میپردازد و بعد از آن بیک قضیه مشخص به حیث یک آزمایش ذهنی می

:که
طرفی بیهاي کافی جهت رفع هرگونه شک و تردید مجاز راجع به عدمآیا قاضی تضمین«

33.»را رعایت کرده بود

اند که به موجب آنها یک قاضی متعددي را وضع نمودهاحکامدر راستاي همین رویکرد کشورهاي مختلف 
طرفـی، معمـوالً   هاي نـاقض بـی  چنین موقعیت. گرددطرف تلقی نمیدر موارد و اوضاع و احوال خاص بی

. مربوط به اقدامات قضایی یا غیر قضایی قاضی و یا موقعیت و وضعیت او نسبت به یک قضیه خاص اسـت 
قضاتی که در مرحله پیش از محاکمه یـا در مرحلـه   . باشده خوبی میدر این خصوص اجراآت جزایی نمون

محاکمه در رسیدگی به یک قضیه دخیل بوده یا داراي رابطه خانوادگی با یکی از طرفین اعـم از مـتهم یـا    
متأسفانه، قانون اجراآت جزائـی موقـت   . باشند، از رسیدگی قضایی به آن قضیه ممنوع هستندمجنی علیه می

، لیکن )قانون مذکور11ماده (م، صرف به احصاي چند مورد اندك از این شرایط پرداخته است براي محاک
قانون اصول محاکمات مدنی نیز مراجعـه  68تا 65تواند به مواد به حیث یک راهنما در قضایاي جزایی می

. نمود

وانند همه ابعاد موضـوع را  تنمایند، لیکن نمیطرفی کمک میبیقواعدي مشابه این گونه مقررات، به ایجاد
به همین دلیل توجه به این نکته مهم است که به طرفین دعوي این امکان نیز داده شود با توسل . تأمین کنند

33 Padovani v. Italy, ECHR Judgement of 26 February 1993, Series A257-B, para 25.
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مراجعه کنید بـه  (قرار دهند ) چالش(طرفی قاضی را مورد بحث و جدل بیبه اجراآت قانونی بتوانند فقدان
به عالوه، ). قانون اصول محاکمات مدنی78تا 70حاکم و مواد قانون اجراآت جزائی موقت براي م12ماده 

کننـد  اي که فکر مـی نماید که از رسیدگی به قضیهطرفی این وظیفه را براي قضات نیز ایجاد میبیمفهوم
قانون اجراآت جزایی موقت بـراي محـاکم،   11به ماده . (توانند در آن بی طرف باشند، خودداري کنندنمی

بـه نظـر ). مقرره طرز سلوك قضایی مراجعه نمائیـد 6قانون اصول محاکمات مدنی و ماده 67تا 65مواد 
طرفی انعکاسی از شرایط و حاالت ذهنی یک قاضی است، وي باید از رسیدگی به یـک قضـیه در   بیاینکه

.طرفی، صرف نظر از امکان اعتراض طرفین دعوي، خودداري نمایدصورت احساس عدم امکان رعایت بی

: در این رابطه، اصول بنگلور پیرامون سلوك قضایی مقرر نموده است که
در صورتی که قاضی توانمندي فیصله بیطرفانه در یک موضوع را نداشته باشد یا نزد یک «

ناظر منصف طوري وانمود شود که قاضی از فیصله بیطرفانـه در موضـوع متـذکره عـاجز     
این چنین محاکمات در حاالت ذیل بـه میـان   . دنمایباشد از رسیدگی به آن خوداري میمی
:باشدآید، اما منحصر به همین حاالت نمیمی

قاضی نسبت به یکی از اطراف قضیه واقعاً تبعیض یا تعصب داشته باشد یا در مورد حقـایق  
فیه که منحیث شاهد بر قضیه عرض وجود نماید، معلومـات شخصـی داشـته باشـد؛    متنازع

کیل در قضیه دخیل بوده یا در قضیه مورد منازعه شـاهد عینـی باشـد؛   قاضی قبالً منحیث و
نتیجه فیصله قضیه مورد منازعه براي قاضی یا یکی از اعضاء خانواده او مفاد اقتصادي داشته 

باشد؛
در صورتی که امکان ایجاد هیئت رسیدگی به همچون قضیه در صـورت سـلب صـالحیت    

ر نسبت شرایط اضطراري، عـدم اتخـاذ تصـمیم در    قاضی متذکره وجود نداشته باشد، یا اگ
مورد قضیه منجر به عدم مراعات عدالت گردد، در آنصورت قاضی نباید سـلب صـالحیت   

.»گردد
طرفین دعوي و نیز عموم مردم ممکن است کوشش کنند بر یک قاضی جهت حصول به نتیجه خاص کـه  

وق دادن آن به مسیر خاص نه تنها ممکن است فشار بر قضات جهت س. باشد، تأثیر بگذارندمطلوب آنها می
گاهی تأثیرگذاري . توسط بازیگران مختلفی صورت گیرد، بلکه ممکن است به اشکال مختلف نیز واقع شود

اما باید توجه داشت که . خارجی بر قاضی ممکن است از طریق پیشنهاد رشوه یا تهدید مستقیم قاضی باشد
مطبوعـات، سیاسـتمداران، احـزاب سیاسـی،     . افتـد مخاطره نمـی طرفی قضات بهبیصرف از طرق جزائی

هاي قضـات  گروههاي ذینفع، شهروندان یا طرفین دعوي، ممکن است به هر نحوي تالش نمایند تا بر یافته
این امر ثابت شده است که ایجاد محدودیت براي اظهار نظر عمومی راجع به قضایاي تحت . تأثیرگذار باشند

.ش امکان تأثیرگذاري خارجی بر قضات، مفید بوده استرسیدگی، براي کاه

ترین مقام قوه اجزائیه و اعضاي قـوه مقننـه بـر مبنـاي عقایـد و      به حیث عالیحالی که رئیس جمهوردر
هیئـت  . گردند، انتخاب قضات اینگونـه نیسـت  موقعیت سیاسی شان نسبت به موضوعات خاص، انتخاب می

حاکمیت قانون و تشریفات کامل رسیدگی قانونی عمل نمـوده، قـوه   انتخاب کننده قضات صرف بر مبناي
قضائیه به حیث نیروي متوازن کننده در جامعه و بدون توجه به شرایط سیاسی که همواره درحـال تغییـر و   
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گاهی این امر مستلزم اتخاذ تصامیمی است که البته باید مطابق به احکـام قـانون   . کندتحول است اقدام می
د، گرچه ممکن است چنین تصامیمی مغایر با عقیده اکثریت و صرف با توجه به حقـوق اقلیـت   اساسی باش

براي توانمند کردن قوه قضائیه جهت تطبیق وظایف و وجایب مهم مربوط به حمایت از حقوق افراد، . باشند
.بسیار ضروري است که قضات در مقابل فشار گروه اکثریت تسلیم نگردند

قضـات در  . نقـص بـود  ارد اتاق محکمه شود، رفتار پرویز کامل و بیپیش از آنکه ناصر و
. دعاوي مدنی مجاز به استماع اظهارات یک طرف، پیش از حضور طرف مقابـل او نیسـتند  

در قضایاي مدنی است که در فصل دهـم  » برابري سالحها«این قاعده یکی از عناصر اصل 
بـا  . اکمات غیابی بیان شـده اسـت  اصول محاکمات مدنی و در مباحث مربوط به قواعد مح

قـانون  14توانـد منـاقض مـاده    وجود این ، رفتار پرویز با ناصر، قبل و بعد از محاکمه می
مقـرره  15؛ 10قانون اصول محاکمات مدنی و مـاده  2تشکیالت و صالحیت محاکم، ماده 

یک بوسیدن ناصر چیزي بیش از یک خوشامدگویی معمولی به . باشدطرز سلوك قضات می
از نگاه طرف دیگر دعوي، این امر نشـان دهنـده توجـه    . عضو فامیل یا یک دوست است

طرف دعوایی کـه از شـهر   . باشدخاص و ترجیح او بر توجه به وکیل طرف مقابل وي می
مانده است، زیـرا هـر   طرف باقیپرویز است ممکن است از خود بپرسد آیا پرویز هنوز بی

پیروز یک دعوي باشد و در این قضیه، پیروزي نیز کسی دوست دارد که دوست او طرف
ـ به همین ترتیب، گفتگوي طوالنی با یکی از طرفین . براي ناصر و موکل او خواهد بود ــ

ممکن است این احساس ــحتی اگر آن گفتگو هیچ ارتباطی با موضوع دعوي نداشته باشد 
رفتار پرویـز بـا   . اوتی داردرا ایجاد کند که قاضی نسبت به برخی اصحاب دعوي رفتار متف

دعوت ناصـر  . ناصر قبل و در طول محاکمه مناقض قانون و مقرره طرز سلوك قضایی بود
بعد از اتمام محاکمه، ایراد و اشکالی ندارد، زیرا آن دو معموالً در یک محکمه با هم کـار  

رت ناصر صرف از کابل به شهر پرویز جهت اشتراك در این قضیه خاص مسـاف . کنندنمی
این وضعیت متفاوت از حالتی . او ممکن است روزهاي دیگر در این شهر بماند. کرده است

در این قضـیه، یـک رابطـه    . است که آنها همدیگر را به طور مرتب در یک محکمه ببینند
. دوستانه دائمی و نزدیک میان دو طرف ممکن است موجب فقدان بی طرفی در پرویز شود

یین ممکن است تالش کنند در قضـایایی کـه قـرار اسـت در     در این صورت، سایر متداع
نتیجـه  . محکمه پرویز مورد محاکمه قرار گیرند ناصر را به حیث وکیل خود انتخاب نمایند

) قاضـی و وکیـل  (آن خواهد شد که سایر اصحاب دعوي، نظر به رابطـه پرویـز و ناصـر    
.طرفی پرویز نخواهند داشتدیدگاه مناسبی راجع بهبی
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تساويتبصره راجع به. 2

جمیله سه سال پیش با موفقیت تحصیالت خود در رشته حقوق را در پوهنتـون هـرات بـه    
باشند ــ جمیله در جایی از آنجا که در کشور وکالي اندکی مشغول به کار می. اتمام رساند

او تصـمیم  34وکیل در سرتاسر کشور وجود داردـــ  100خوانده بود که صرف در حدود 
خانواده او از این تصمیم شجاعانه . ه به همشهریان خود به حیث وکیل خدمت کندگرفت ک

سان نبود که توسط همه قضات و آدر طول نخستین ماه، براي جمیله. کردندوي حمایت می
اند، ها پذیرفته شود، زیرا بسیاري از آنها عادت به کار کردن با یک خانم را نداشتهسارنوالها

اي مانند جمیله احتـرام  تی محافظه کارترین همکاران، براي وکیل خبرهلیکن بعد از مدتی ح
کرد که زن به طور کلـی  ها محمد علی که یک قاضی جوان بود و گمان میتن. قائل بودند

کـرد کـه   جمیله مشاهده می. دادنباید کار کند، به رویه سوء خود نسبت به جمیله ادامه می
بیند، چیـزي در گـوش سـایر همکـاران خـود      میهمیشه وقتی محمدعلی او را در محکمه

جمیله به این رفتار محمدعلی توجه چندانی نشان . کنندگوید و آنها شروع به خندیدن میمی
یک روز جمیله وارد اتاق محکمه شد تا از یک جوان معتاد به مصرف مواد مخـدر  . دادنمی

ذیصالح براي رسیدگی بـه  او فهمید که قاضی . به دلیل ارتکاب یک سرقت خُرد دفاع کند
باشد که درحال گفتگو با دوست خـود  قضیه که در وسط اتاق ایستاده است، محمد علی می

جمیلـه بـه   . اي از اتاق در حالی که در زنجیر بود نشسته استمتهم در گوشه. مصطفی است
بـا  محمدعلی به جاي پاسخ به سالم، رو به متهم کـرد و . هر سه نفر آنها مودبانه سالم کرد

بیچاره، با این دخترك تازه مکتب رفته، وضعیت براي تو حتی بدتر از «: صداي رسا گفت
قاضی دیگر واکنش . و شروع به خندیدن کرد» عدم دسترسی به مواد مخدر است، مگر نه؟

توانند بکنند؟جمیله و مصطفی چه کار می. جمیله عصبانی است. خاصی نشان نداد

رفتار منصفانه و برابر به عنوان عناصر اساسی عدالت از دیـر  . طرفی استبیاصل تساوي، روي دیگر اصل
طرف با مردم در شرایط مساوي به نحو برابر رفتـار خواهـد کـرد و    یک قاضی بی. زمان شناخته شده است

این وظیفه قاضی است که . اي داده باشدشود که قانون اساسی چنان اجازهصرف در زمانی قائل به استثنا می
تنها از تنوع فرهنگی، نژادي و مذهبی در جامعه آگاهی داشته باشد، بلکه خود را از قید هرگونه جانبداري نه

.و پیش داوري بنا به دالیل و جهاتی مانند معلولیت، جنسیت و شرایط اجتماعی و اقتصادي آزاد سازد

قـانون اساسـی افغانسـتان    22ماده2فقره . براي قاضی سخت است که با مردم به نحو متساوي رفتار نماید

نفـر آنهـا در امـور    100وکیل در افغانستان ثبت شده بود که حـدود  366نام 2009) 1388( در سال  . این آمار صحیح است34
.ن یک وکیل وجود داردحسب آمار، براي هر سیصد هزار نفر در افغانستا. اندجزائی تخصص داشته
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عواملی مانند منشأ 35.خواستار آن است که با همه اتباع افغانستان به نحو متساوي از طرف دولت رفتار گردد
قومی، مذهبی، جنسیتی و معلولیت نباید بدون برخورداري از مبانی توجیهی قانون اساسی، منجـر بـه اتخـاذ    

در برابر قانون در بسیاري از کشورها موجب آن شده است که به حیث مثال تساوي . تصامیم متفاوت گردد
نیروهاي عسکري امکان استخدام زنان متقاضی عضویت را بپذیرند، درحالی که عضویت در این نیروها بـه  

در مقابل، اشخاص دچار معلولیت جسمانی در بسیاري . طور سنتی، صرف براي مردان امکان پذیر بوده است
در قیـاس بـا آن   ــ چنین رفتار و برخورد نامتساوي . باشندنجام خدمت عسکري میاز کشورها معاف از ا

ـ باشـند  دسته از مردانی که دچار معلولیت نبوده و ملزم به انجام خدمت وظیفوي عسکري مـی  نظـر بـه   ــ
هـا  تمام افغـان . تر زندگی آنان قابل توجیه استهاي عارض بر معلوالن جسمانی و شرایط سختمحدودیت

ید به نحو متساوي، مشمول قانون قرار گیرند مگر آنکه شرایط و اوضاع و احوال واقعی و متفاوت منجـر  با
.به رفتار متفاوتی که باید طبق قانون اساسی قابل توجیه باشد، گردد

نظر از سطح استدالل حقوقی، قضات باید اطالعات نسبتاً جامعی راجع به پیشینه اشخاصی که با آنهـا  صرف
هـا و  میزان دانش و آگاهی اشخاص و توانایی آنها براي ایجاد ارتباط، روش. مل هستند، داشته باشنددر تعا

هاي شخصیتی آنان باید مورد توجه و بررسـی  منش آنها در خارج و داخل محکمه و بسیاري دیگر از جنبه
بـه حیـث مثـال،    . ودطرفانه یک اختالف فراهم شقرار گیرد تا امکان رسیدگی و حل و فصل منصفانه و بی

یک شخص داراي وجهه علمی و توانا از لحاظ سخنوري که متهم به ارتکاب قتل عمد است بسیار بیشـتر از  
تحقیقات در بسیاري از کشـورها نشـان داده اسـت    . سواد، امکان دفاع از خود را خواهد داشتیک فرد بی

اند، زیرا آنها زبان اي در محاکم قرار نگرفتهمتهمانی که از طبقات پایین جامعه هستند مشمول رفتار منصفانه
قضات باید چنین تفاوتهایی را مدنظر قرار دهند و به حیث نمونه از اسـتعمال  . فهمندمحکمه را به خوبی نمی

.اصطالحات سخت و مسلکی، وقتی که با افراد کم سواد روبرو هستند، خودداري نمایند

است، بلکه عالوه بر آن وي اقدام به نقض مقرره رفتار محمد علی صرف غیر مودبانه نبوده 
یک قاضی در تعامل با اشـخاص در محکمـه، نبایـد از    . طرز سلوك قضائی نیز کرده است

. طریق گفتار، اشارات یا رفتار ذهنیت جانبدارانه خود بر اساس جنسیت افراد را نشان دهـد 
ر دادن وکالي زن، یا شرح و استفاده از الفاظ توأم با محبت و نوازش به هنگام مخاطب قرا

هاي جسمانی و ظاهري آنها یا نشان دادن هرگونه رفتار حاکی از تشـویق و  تفصیل ویژگی
این شخص قاضی است کـه  . گرددترغیب، موجب نقض اصل رفتار متساوي با اشخاص می

را ایجـاد  ) عادالنـه (نحوه بیان خود را تنظیم نموده و فضاي الزم بـراي محاکمـه منصـفانه    
رفتار غیر محترمانه یک وکیل نیز موقعیـت مـتهم را در معـرض مخـاطره قـرار      . نمایدیم

بنابراین، رفتار غیر متساویانه و حاکی از تبعیض و تفاوت هر شـخص در محکمـه،   . دهدمی

حقـوق اساسـی،   بنگرید به رهنمود ماکس پالك براي حقوق اساسی افغانستان، مجلـد دوم، رویـه مبتنـی بـر حقـوق بشـر و      35
.مانداناکنوست راسخ افسار، ترجمه حسین غالمی
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خواه آنکه واقعاً اینگونه بوده و یا آنکه صرف این طور تصور شود، غیر قابل پذیرش است 
عبارت مـورد اسـتفاده توسـط محمـد علـی،      36).رز سلوك قضائیمقرره ط15و 10مواد (

مقرره طرز سلوك قضایی است کـه طبـق   19همچنین موجب نقض انتظار مذکور در ماده 
در نتیجه جمیله باید به رئـیس محکمـه   . آن قضات در مقابل وکال باید موقر و مودب باشند

22مکلف است وفـق مـاده   حتی قاضی مصطفی. در رابطه با رفتار محمدعلی شکایت نماید
هم جمیله و هم مصـطفی  . مقرره طرز سلوك قضایی موضوع را به ستره محکمه اطالع دهد

باید اضافه نمایند که کلمات و عبارات محمد علی خطاب به متهم موجب تحقیر ایـن مـرد   
مقرره 11جوان گردیده است، به عالوه آنکه قرار دادن او در غل و زنجیر نیز مناقض ماده 

.طرز سلوك قضایی بوده است

36 Nihal Jayawickrama, “International Principles to Enhance Judicial Integrity and to Protect
the Judiciary from Undue Political Influence,” Discussion Paper, Octopus Interface Corruption
and Democracy Conference, Strasburg, 14 November 2006, p. 6.





:فصل سوم
ستانافغانسلوك قضاتتفصیل قواعد 

مانند قواعد حاکم بر سلوك قضات در حین انجام وظیفه ) متنی(این فصل به بررسی و مطالعه قواعد ماهوي 
اجراآت مربوط به . ازدردپشخصی و حقوقی میها و اوضاع و احوالدر اداره و نیز سلوك آنها در موقعیت

.گیردبعد از آن مورد بحث قرار میاحکامتطبیق این
قضاتجرایم ارتکابی توسط : گفتار یکم

یـک  . چنگیز که یک قاضی محکمه ابتدائیه است با یک دوسیه مشکل روبرو شـده اسـت  
زمان جنگ در آنجـا متولـد   یعنی جائی که او در ــجوان به نام عبدالرشید اخیراً از ایران 

ها و نیـز یـک   او مدعی است که پدرش مالک برخی زمین. شده است ــ به افغانستان آمد
زمین آنها تبدیل به بیابـان شـد تـا آنکـه شـوراي      . منزل کوچک در یک قریه بوده است

. انـد، اعطـاء نمـود   بزرگان قریه آن را به یک خانواده فقیر که از جمله پناهنـدگان بـوده  
باشد و خواهان استرداد زمین و خانه بـه  الرشید مدعی است که مالک اصلی زمین او میعبد

نه اعضاي شورا و نه مقامات حاضر در دیپارتمنت حقوق قادر به حل و فصل این . خود است
وقتی کـه عبدالرشـید   . اند زیرا آنها هرگز پیش از این عبدالرشید را ندیده بودندقضیه نبوده

در ایران را به محکمه عرضه نمود، ده هزار افغانی را نیز در میان اوراق آن اسناد تولد خود 
خواهـد  او فهمید که عبدالرشید از وي مـی . قاضی چنگیز این پول را مشاهده کرد. قرار داد

طرفانـه اتخـاذ   با وجود این، چنگیز قصد دارد که به نحوي بـی . که به نفع او تصمیم بگیرد
کند، با طیب خـاطر  و نسبت به آن خانواده فقیر احساس ترحم میاز آنجا که ا. تصمیم کند

خانواده مذکور از دریافت . پول را گرفته و مخفیانه آن را در خانه آن خانواده فقیر قرارداد
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آن پول خوشحال شده و گمان کردند که این پولی است که اعضـاي قریـه جهـت اعـالم     
ز و عبدالرشید داراي وصف جرمی بوده است؟آیا اقدامات چنگی. اندهمبستگی به آنان داده

رابطه میان قانون جزا و قانون مبارزه با ارتشا و فساد اداري. ا

احکام مرتبط)1

تبصره راجع به رابطه میان قانون جزا و قانون مبارزه با ارتشا و فساد اداري)2

2004علیه ارتشاء و فساد اداري و قانون مبارزه) 1355(1976در زمینه حقوق جزا، رابطه میان قانون جزاي 
مباحثی که در ذیل خواهد آمد بر ایـن موضـوع   . هاي مقدماتی استنیازمند برخی تجزیه و تحلیل) 1383(

.گیرندمتمرکز خواهند شد که کدام احکام جزایی با موظفین خدمات عامه به شمول قضات ارتباط می

کننـد کـه   آورند، از جمله سوگند یاد مـی جا میوگند بهقضات افغانستان، آنگاه که قبل از اشغال وظیفه، س
قانون اساسی افغانستان 133ماده ). قانون تشکیالت و صالحیت محاکم59ماده (مرتکب هیچ جرمی نشوند 

اي را براي رسیدگی به اتهام جزایی یک قاضی ایجاد قانون تشکیالت و صالحیت محاکم، پروسه30و ماده 
.گردد) عزل(کومیت قاضی، وي باید از وظیه خود برکنار در صورت مح. اندنموده

به . باشندقضات در افغانستان مشمول همان احکام جزایی هستند که هر کدام از اتباع افغانستان شامل آنها می
. باشـد عالوه، قانون جزاي افغانستان داراي برخی احکامی است که صرف ناظر به موظفین خدمات عامه می

و قانون مبارزه علیه ارتشاء و ) 1976(1355قانون جزاي : دو قانون باید مورد توجه قرار گیرنددر این رابطه 
رسند، به حیـث  در بسیاري از موارد، هر دو قانون مذکور قابل تطبیق به نظر می). 2007(1386فساد اداري 

نماید، احکام مواد مثال، اگر یک موظف خدمات عامه اقدام به اخذ تحفه جهت عدم اجراي یک حکم حبس 
نظـر  قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري در عین حال قابل اجرا به)2(12قانون جزا و ماده 255و 254
تر رابطه میان این دو قانون نشان خواهد داد که هر دو آنهـا در  با وجود این، تجزیه و تحلیل دقیق. رسندمی

.عین حال در این خصوص قابل اجرا نیستند

قـانون اساسـی جدیـد    162مـاده  . بـه تصـویب رسـید   ) 1343(1964قانون جزا تحت شمول قانون اساسی 
از آنجـا کـه قـانون جـزا     . قوانین و فرامین تقنینی مغایر با این قانون اساسی را ملغی میدانـد ) 1382(2004

می درباره ماموران خدمات قانون جزا شامل احکا. مغایرتی با قانون اساسی ندارد، الزم االجرا باقی مانده است
رفتار نامناسب ماموران خـدمات عمـومی در مقابـل    (، پنجم)خیانت(، چهارم)رشوت(عمومی در فصل سوم

تعدیات ماموران خدمات عمومی از اختیـارات  (و هفتم) سرقت و تخریب اسناد و اوراق رسمی(، ششم)افراد
.بررسی مهمترین فرامین در ادامه خواهد آمد. است)قانونی

قانون جزا بیان میدارد که هر مامور خـدمات عمـومی کـه    254موردي که قاضی هدیه اي بپذیرد ماده در
براي اخالل در وظیفه اي که به آن مکلف باشد هدیه اي بدین منظور بپذیرد، رشوت گیرنده تلقـی خواهـد   

.مجازات حبس تا ده سال و جریمه نقدي مقررکرده است255براي این جرم، ماده . شد
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. ر نگاه اول به نظر میرسد که قانون مبارزه علیه ارتشا و فساد اداري نیز میتواند در این مورد اعمـال شـود  د
» جرائم مندرج این قـانون «قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري، خواستار اعمال مجازات 12ماده 1فقره 
لیکن قانون مذکور عناصـر  . می باشدبراي محکومیت هاي جزایی داراي اساسی تکمیلی ) 2(12و مادهاست

قـانون  267الی 254قانون مذکور به نحو کلی به مواد 3ماده 2در فقره . جرائم ذیربط را بیان نکرده است
.جزا ارجاع داده شده است

هدف قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري، تعیین احکام جزایی جدید نیست، بلکه هدف اساسی آن اجرا 
با فساد از طریق ایجاد ادارات قانون مذکور با هدف مبارزه متفاوت. همان احکام ذیربط قبلی استو تطبیق 

در . آن بیان گردیـده اسـت  4اهداف این قانون صریحاً در ماده ). آن قانون2ماده (خاص وضع شده است 
کند که این قـانون  بیان میقانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري12ماده 2ارتباط به احکام جزایی، فقره 

در صورتی که براي یکی از تخلفات مندرج «: صرفاً داراي جایگاه و معناي فرعی است؛ به این مضمون که
بینی نگردیده باشد، محکمه صالحیت دارد مرتکب را این قانون، در قانون جزا و سایر قوانین مجازات پیش

، حکمـی مشـکل آفـرین و داراي    حکما وجود این ، این ب. »با نظرداشت حاالت ارتکاب جرم تعزیر نماید
تعقیب جزایی صـرف  . ایراد است زیرا احکام جزایی باید به نحو خاص و صریح تعریف و تعیین شده باشند

توانست توانـایی  دانست یا میمی) مرتکب(گردد که یک محکوم در صورتی مطابق قانون اساسی تلقی می
به این دلیل، تعریف و تعیین یک جرم به موجب قانون ملی . ا داشته باشدآگاهی از نتایج عمل جرمی خود ر

غیـر  (باید از طریق توجه به معناي دقیق قانون به حیث قانون مصوب پارلمان یا معادل آن یا قواعد نانوشته 
صورت گیرد به نحوي که دسترسی به آنها براي تمام کسانی که مشـمول  ) کامن الو(حقوق عرفی ) مدون

ساحه اصل قانونی بودن جرائم و جزاها ناظر به تمام جرایم اعم از فعل یـا  37.ن هستند امکان پذیر باشدقانو
قانون مبارزه علیه ارتشـاء و فسـاد اداري   12ماده 2یک شرط کلی مانند آنچه در فقره . امتناع از فعل است

نتیجه ممکن است قابلیت تطبیق بیان شده است، مغایر و مناقض اصل قانونی بودن جرائم و جزاهاست و در 
گونه احکامی که بر اسـاس آنهـا   بنابراین، قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري متضمن هیچ. نداشته باشد

با وجوداین ، قانون مذکور از آن جهت که حاوي برخی احکـام و  . تعقیب جزایی امکان پذیر باشد، نیست
).3بنگرید به ماده . (گیردر میتعاریف مهم است، مورد بررسی و تدقیق قرا

قانون جزا حاکی از آن است که هـر موظـف   254با رجوع به قضیه پذیرش تحفه توسط یک قاضی، ماده 
اي را با همین هدف اي که به آن مکلف باشد، تحفهخدمات عامه به مقصد اجراء یا امتناع و یا اخالل وظیفه

تا حداکثر ده سال حبس و جـزاي نقـدي   255ن جرم، ماده براي ای. شودبپذیرد، رشوت گیرنده شمرده می
این همان مجازاتی است که یک قاضی در صورت ارتکاب چنین جرمی بـا آن روبـرو   . تعیین کرده است

.خواهد بود

در کنار قانون جزا که متضمن جرائم و جزاهاست، قانون اساسی افغانستان و قانون تشـکیالت و صـالحیت   
.اندبراي تعقیب یک قاضی متهم به ارتکاب جرم، تعیین نمودهمحاکم اجراآت خاصی را

جرایم مطروحه در قانون جزا. ب

37 Nowak, CCPR Commentary, 2005, P.380.



7272پالنک براي اخالق قضایی در افغانستان ــ تیلمن روداررهنمود ماکس

احکام مرتبط) 1

مادة دوازدهم قانون جزا
:گردندبه مقصد این قانون اشخاص آتی مؤظفین خدمات عامه محسوب می

ها دولتی؛مأمورین و اجیران دولت و تصدي.1
مأمورین و اجیران مؤسسات عامه؛.2
هاي والیتی و محلی؛اعضاي ارکان دولت و جرگه.3
شودوکیل مدافع، حکم، اخل خبره، شهود و سایر اشخاصی که تصادیقشان معتبر شناخته می.4

مادة دوصد و پنجاه و چهارم قانون جزا
اي که به آن مکلف باشد به اسم خود هر مؤظف خدمات عامه که به مقصد اجراء یا امتناع و یا اخالل وظیفه

شخص دیگري پول نقد، مال یا منفعتی را طلب نماید یا از شخص وعدة آن را بگیرد و یا بخششی را قبول یا
.شودگیرنده شمرده میکند، رشوت

مادة دوصد و پنجاه و پنجم قانون جزا
گیرنده به حبسی که از دو سال کمتر و از ده سال بیشتر نباشد و به جزاي نقدي معادل آنچه که رشوت.1

.گرددرشوت طلب کرده یا برایش داده شده و یا به آن وعده داده شده محکوم میبه حیث
.شوددهنده و واسطۀ رشوت به عین جزاي مندرج فقرة فوق محکوم میرشوت.2

مادة دوصد و پنجاه و ششم قانون جزا
رشوت هر گاه غرض از رشوت ارتکاب فعل جرمی باشد که جزاي معینۀ آن در قانون نسبت به جزاي معینۀ

دهنده و واسطۀ رشوت عالوه بر جزاي نقدي معینۀ رشـوت بـه جـزاي    گیرنده، رشوتشدیدتر باشد، رشوت
.گرددمعینۀ همان جرم نیز محکوم می

مادة دوصد و پنجاه و هفتم قانون جزا
شخصی که مؤظف خدمات عامه را از طریق اکراه مادي یا معنوي به اداي کار ناحق مجبور سازد یـا مـانع   

گیرنده محسوب هاي وظیفۀ او گردد و یا باعث اخالل در آن شود، در حکم رشوتراي یکی از مکلفیتاج
.گرددو به جزاي معینۀ آن محکوم می

مادة دوصد و پنجاه و هشتم قانون جزا
هر گاه مؤظف خدمات عامه در برابر انجام وظیفه به اسم خود یا به اسم شخص دیگر چیزي را طلب نماید یا 

شخصی که از لحاظ وظیفه کاري را به وي انجام داده بخشش اخذ یا قبول نماید و یا به منظـور گـرفتن   از 
هاي وظیفوي خود بعد از انجام کار خللی وارد نماید و یا بدون مؤافقۀ قبلـی بـه   بخشش در یکی از مکفیت

وسط و جزاي نقدي معادل قصد گرفتن مکافات از آن امتناع ورزد و یا خللی در آن وارد نماید، به حبس مت
.گرددآنچه طلب بخشش و یا وعده شده محکوم می

مادة دوصد و شصتم قانون جزا
دهنده به حبس هر گاه شخص رشوت را عرضه کند ولی از طرف مؤظف خدمات عامه قبول نگردد، رشوت

نباشـد محکـوم   اي که از دوازده هزار افغانی کمتر و از شصت هـزار افغـانی بیشـتر    متوسط یا جزاي نقدي
.گرددمی
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مادة دوصد و شصت و یکم قانون جزا
و 258، 245هر گاه مؤظف خدمات عامه با داشتن علم به خاصیت جرمی عمل مطابق احکام منـدرج مـواد   

این قانون قسمت ناچیزي از بخشش یا از منفعتی را بالواسطه قبول نماید، به حبسی کـه از یـک سـال    259
.گرددمعادل آنچه اخذ یا قبول کرده محکوم میقديبیشتر نباشد و به جزاي ن

مادة دوصد و شصت و دوم قانون جزا
دهنده یا واسطۀ رشوت عرضه نمـوده حکـم کـرده    در تمام احوال مندرج این فصل به مصادرة آنچه رشوت

.شودمی

مادة دوصد و شصت و سوم قانون جزا
به ابطال یا کتمان حق یا احقاق باطـل شـده باشـد،    هر گاه رشوت منجر به اتالف دارائی عامه و یا مفضی 

.گردداین قانون محکوم می255شدة مادة بینیمرتکب به حداکثر جزاي پیش

مادة دوصد و شصت و پنجم قانون جزا
دار را قبل از اخذ رشوت مطلـع سـازد و در   هر گاه شخصی که به وي رشوت عرضه شده مراجع صالحیت

.گرددگرفتار شود، مطابق احکام این قانون مجازات میکننده بالفعل نتیجه عرضه

مادة دوصد و شصت و ششم قانون جزا
.شروع به جرم رشوت در حکم ارتکاب آن است

مادة دوصد و شصت و هفتم قانون جزا
.شودحکم قطعی محکمه مبنی بر محکومیت شخص به جزاي رشوت نشر می

مادة دوصد و هشتاد و سوم قانون جزا
قاضی بدون مجوز قانونی از اصدار فیصله و حکم امتناع ورزد و یا اثبات گردد که بنا بـه یکـی از   هر گاه 

این قانون فیصله ناحق صادر نموده است، حسب احوال به حبس متوسط و طـرد از  282اسباب مندرج مادة
.گرددمسلک محکوم می

مادة دوصد و هشتاد و چهارم قانون جزا
شود گـر  البۀ قانونی اصدار حکم را رد و یا متوقف سازد، ممتنع از حکم شمرده میهر گاه قاضی بعد از مط

چه بر عدم موجودیت حکم در قانون یا صراحت آن استدالل نماید؛ مگر اینکه قانون طور دیگـري حکـم   
.نموده باشد

ماده سوم قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداري
:نمایدرا افاده میاصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل 

ي، قواي مسلح، پـولیس، امنیـت ملـی،    سارنوالهاعبارت است از تمام ادارات دولتی اعم از قضاْ، : اداره.1
ها و مؤسسات مختلط خصوصی و غیر دولتی که به نحوي از انحاء در معاملـه بـا دولـت قـرار     تصدي

.گیرندمی
.باشدقانون جزاء می) 267الی 254(عبارت از مفاهیم مندرج مواد : رشوت.2
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عمل خالف قانون است که توسط کارکنان دولتی و سایر مؤظفین خدمات عامه به مقصد : فساد اداري.3
:گیردحصول اهداف و منافع شخصی و یا گروهی به اشکال ذیل صورت می

اختالس و غدر؛ــ 
سرقت اسناد؛ــ 
اتالف اوراق و اسناد رسمی؛ــ 
قانونی؛تجاوز از حدود صالحیتــ 
استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی؛ــ 
امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی؛ــ 
کتمان حقیقت؛ــ 
جعل و تزویر اسناد؛ــ 
نباشد؛وانمود ساختن صالحیت اجراء و یا امتناع از اموري که وظیفۀ مؤظف خدمات عامهــ 
حیت قانونی؛تجاوز از حدود صالــ 
اخذ هر نوع تحفه به منظور اجراي کار در امور مربوط؛ــ 
مورد در اجراآت وظیفۀ محوله؛تعلل بیــ 
رویۀ سوء مؤظفین خدمات عامه در برابر افراد؛ــ 
تطمیع، سفارش، التماس غیر قانونی و واسطه شدن؛ــ 
بــی، جنســی و شخصــی ددخیــل ســاختن مالحظــات قــومی، منطقــوي، مــذهبی و لســانی، حزــ 

انتخاب و استخدام؛
.باشدقانون جزاء می12عبارت از مفهوم مندرج مادة : مؤظفین خدمات عامه.4
این مـاده توسـط   1ها و ادارات مندرج جزء اي که از اجراآت وزارتعبارت است از بررسی: بازرسی.5

له و آثار و عالیم جرایم مندرج مؤظفین ادارة مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري بر مبناي اطالعات حاص
.گیرداین قانون صورت می

مادة یازدهم کنوانسیون ملل متحد راجع به مبارزه علیه فساد اداري
با در نظر داشت اصل استقالل قضاء و نقش سهم آن در مبـارزه بـا فسـاد اداري، دولتهـاي عضـو در      .1

قضائی، تدابیري را در جهـت تقویـت   مطابقت با اصول اساسی و نظام حقوقیشان و با حفظ استقاللیت
. نماینـد هاي فساد اداري در میان کارکنان قضائی اتخاذ میصداقت مسلکی و جلوگیري از ایجاد زمینه

.باشداین گونه تدابیر شامل تدوین مقررات طرز سلوك کارکنان قضائی می
ي آن عـده از دولتهـاي   سـارنوالها این ماده ذکر گردید در مورد خدمات 1عین تدابیري که در فقرة .2

ی آن شامل بخش قضائی نبوده و داراي اسـتقاللیت مشـابه بـه بخـش قضـاء      سارنوالیعضو که بخش 
.باشدباشند نیز قابل تطبیق میمی

قضاتتبصره راجع به جرایم ارتکابی توسط ) 2

قـانون جـزا بـه    همانگونه که در فصل مربوط به منابع اخالق قضایی در افغانستان توضیح داده شد، احکـام  
این احکام داراي ساختار روشـن و آشـکاري   . باشدهنگام بررسی جرائم قضات نیز قابل توجه و مراجعه می

.هستند

اقـدامات اصـلی   257الی 254مواد ). 267ــ254مواد (قانون جزا داراي فصل مکملی راجع به رشوت است 
اوالً مـامور  . از سه عنصر تشـکیل مـی شـوند   هر دو .اندمربوط به اخذ رشوت و دادن آن را تعریف نموده
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تقاضـا، دریافـت،   : ثانیاً، عنصر مـادي ضـروري اسـت   . خدمات عمومی، در این مورد قاضی در گیر باشد
قانون جـزا  257قانون جزا و فشار اخالقی در ماده 254عبارت منفعت دیگر در ماده . پیشنهاد، دادن منفعت

براي مثال، یک قاضی که عالقه اي به پول ندارد را میتوان . تبط باشدنشان میدهد که هر منفعتی می تواند مر
ثالثاً، حداقل یکی از طرفین باید بـا قصـد پیشـنهاد ایـن منفعـت      . با معرفی او به مقامات باالتر گمراه کرد

اصـطالح  . ارتکاب فعل خاص، امتناع و یا اخالل در انجام یک وظیفـه نمایـد  اجتماعی یا مادي را در برابر
بـه منظـور روشـنی و    . هر فعالیت قضایی ناشی از یک وظیفه نیسـت . نیازمند توضیح بیشتر است» وظیفه«

از قانون جزا، باید توسط قانون تعریـف  257ــ254ها، وظایف موضوع مواد قابلیت پیش بینی ضمانت اجرا
وظایف قضات اصوالً در قانون اساسی و در قوانین مربـوط بـه اجـراآت بـه خصـوص در قـانون       . گردند

تشکیالت و صالحیت محاکم، قانون اصول محاکمات مدنی و قانون اجراآت جزایی موقـت بـراي محـاکم    
قانون اصول محاکمات مدنی مقرر شده است که شکایت علیـه  366به حیث مثال در ماده . تعیین شده است

اگر قاضی شکایتی را . له محکمه تحتانی باید ظرف یکماه از تاریخ صدور و ابالغ تصمیم، صورت گیردفیص
بایـد که بعد از سه هفته از ابالغ حکم محکمه تقدیم شده است رد نماید و ادعاي او این باشد که خواهـان  

.و تخطی کـرده اسـت  نمود، چنین قاضی از وظیفه خود تعدي ظرف دو هفته اعتراض خویش را تقدیم می
یک قاضی که در زمستان دفتر گرم خود را به همکار خود میدهد و او نیز در مقابل هر روز او : نمونه مغایر

را به نهار در منزل خود دعوت می کند وظیفه اي را نقض نکرده است و تنها  ممکن است مقررات داخلی 
.مربوط به چگونگی استفاده ازاتاق ها را نقض کرده باشد

قانون جزا مجازات جرم اخذ رشوت و دادن آن را در کنار مجازات واسطه رشوت تعیـین کـرده   255ماده 
و شـروع بـه   ) 265، 260مواد (به عالوه، موادي از قانون جزا در خصوص قصد ارتکاب جرم رشوت . است

) 261؛ 258مـواد (و احوال مخففه ) 263، 256مواد (، تشدید مجازات جرم رشوت )266ماده (جرم رشوت 
کند که در ارتباط به تصامیم تمام محاکم معتبر است، به این صرف حکمی را تکرار می267ماده . باشندمی

نیز مراجعه کنید به (معنا که احکام محاکم در خصوص محکومیت شخص به جزاي رشوت باید نشر گردد 
جرمان بالقوه به حیث یکی دیگر از هدف این ماده، اخطار به م). قانون تشکیالت و صالحیت محاکم8ماده 

.نتایج ارتکاب جرم رشوت است

قانون جزاي افغانستان حاوي مقررات دیگري راجع به موظفین خدمات عامه در فصل چهارم از کتـاب دوم  
سرقت و تلـف  (، فصل ششم )رویه سوء موظفین خدمات عامه در برابر افراد(، فصل پنجم )اختالس و غدر(

. باشدمی) تجاوز موظفین خدمات عامه از حدود صالحیت قانونی(و فصل هفتم ) د رسمیکردن اوراق و اسنا
مواد مذکور به تنظیم جزاي قاضی که . باشنددر ارتباط خاص با قضات می286الی 283در فصل هفتم مواد 

از بـه اشـتباه  اقدام به صدور یک تصمیم غیر قانونی، یا اقدام به اخذ تصمیم توأم با تأخیر نموده و یا آنکـه 
.اندرسیدگی به موضوع اجتناب نماید، پرداخته

قاضی چنگیز ممکن است مرتکب جرم اخذ رشوت شده باشد، آنگاه که اقدام بـه دریافـت   
لیکن وقتی او این هدیه را پذیرفت، قصد عدم رعایت. پاکت حاوي پول از عبدالرشید کرد

). قانون تشکیالت و صالحیت محـاکم 59و 14مواد (طرفی به نفع عبدالرشید را نداشت بی
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در مقابل، او کامالً به قصد عبدالرشید از دادن این پاکت حاوي پول پی برده بود و تصـمیم  
از آنجا که آشـکار اسـت او   . گرفت که قضیه را به نفع آن خانواده فقیر حل و فصل نماید

قانون 254ق ماده قصد عدم رعایت هیچکدام از وظایف خویش را نداشته است، اخذ پول وف
بـا وجـود ایـن    . مذکور در فصل مربوط به رشوت قابل مجازات نیستاحکامجزا یا سایر 

قانون اجراآت 21ماده 2فقره (را از اقدام عبدالرشید آگاه نماید سارنوالوجود، چنگیز باید 
).جزایی موقت براي محاکم

257است و بنابراین طبق مـاده  عبدالرشید به نحو موفقانه به قاضی چنگیز رشوت نپرداخته 
قـانون جـزا قابـل    260با وجوداین، اقدام او وفـق مـاده   . باشدقانون جزا قابل مجازات نمی

مجازات است، البته در صورتی که اقدام به ارایه رشوت نموده، لیکن چنگیز خدمت منظـور  
موضوع این است لیکن . عبدالرشید چنین رشوتی را تقدیم کرده است. او را انجام نداده است

البتـه توجـه بـه    . که چنگیز آن را نپذیرفته است، اگرچه اقدام به دریافت پول نموده باشـد 
پذیرش رشوت صرف به معناي اخذ آن براي خود یـا  . نیز مفید خواهد بود260منطق ماده 

به نفع یک شخص ثالث نیست، بلکه تحقق این جرم منوط به یک توافـق دوجانبـه جهـت    
چنگیز چنین پـولی را دریافـت نمـوده    . در مقابل وجه دریافت شده استنقض یک وظیفه

بنابراین، عناصر مذکور در جرم . است اما او این پول را به حیث یک رشوت دریافت نکرد
.قانون جزا محقق بوده و عبدالرشید باید مجازات گردد260موضوع ماده 

قضاییفساد: توجه خاص) ج

چنین فسادي، به اقتصاد ملـی صـدمه   . شدیدي بر وضعیت هر کشوري داردرسمی تأثیرات) مقامات(فساد 
. نمایدتواند مردم را از خدماتی که دولت براي آنها وجوه خاصی را درنظر گرفته است، محروم میزده و می

هاي ضروري براي عملکرد صحیح اجتماع و احساس حق و عدالت و ظلم و خطا فساد مقامات رسمی ارزش
فساد قضایی مانع انجام رسالت قوه قضائیه شده، حقوق اتباع را دچار خدشه کرده و اعتماد . بردمیرا از بین 

.کندمردم به حکومت را ویران می

قانون مبارزه علیه ارتشاء و فسـاد  3ماده . هاي بسیار فساد مقامات رسمی استرشوت، صرف یکی از چهره
ا احصاء نموده است که از میان آنها رشـوت موجـب ایجـاد    نوع فساد اداري ر15اداري در حدود بیش از 

بدین ترتیب، رشوت به طور کلی به حیث یکی از خطرناکترین اشکال فسـاد  . گرددبزرگترین صدمات می
.تلقی شده است

تواند منجر به تضعیف قوه قضائیه و از بین رفتن اعتماد مـردم نسـبت بـه    گسترش فساد در میان قضات می
هاي از این طریق، دولت یکی از مهمترین زمینه. ت آن جهت رفتار متساویانه با مردم گردددولت و صالحی

ـ در مقابل سایر اشکال فسـاد  ــبه همین دلیل، رشوت . دهداستقرار و حیات خود را از دست می وفـق  ــ
.باشدموازین حقوق جزاي افغانستان قابل مجازات می
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فساد و اَشکال آنتعریف . 1

چنین بـه  . هاي مختلفی از فساد ارایه شده استبین المللی مربوط به فساد مقامات رسمی، تعریفدر مباحث 
رسد که یک عنصر ضروري مورد توافق در تعریف فساد، تخطی از انجام وظیفه بـه ترتیـب تعیـین    نظر می

ه منابع مـالی  هایی را که موجب ایراد ضرر ببیشتر مولفان صرف فعالیت. شده در یک قانون یا مقرره است
هـاي  هاي رسمی براي تأمین منافع شخصی، قبول رشوت یا اعطاي پروژهعمومی مانند سوء استفاده از پست

اند که اصطالح فساد برخی دیگر بر این عقیده38.اندحکومتی به خویشاوندان است، جزء انواع فساد بر شمرده
ه موجـب اخـتالل در عملکـرد نهادهـاي دولتـی      ها به شمول اقداماتی کتري از فعالیتشامل انواع گسترده

.گردد، بدون آنکه تأثیري بر منابع مالی عمومی داشته باشنددهند میگردیده و اعتماد عمومی را کاهش می

قانون مبارزه علیه ارتشاء 3در این بحث، تعریف اخیر مفیدتر است زیرا این تعریف شامل آنچه که در ماده 
توان به حیث سوءاستفاده یا استفاده به طور خیلی مختصر، فساد را می. گرددز میو فساد اداري آمده است نی
تر از آنها مانند قـدرت،  منابع مادي مانند منابع مالی و تجهیزات و منابع انتزاعیـنامناسب از منابع عمومی  

. یـف نمـود  صالحیت در اتخاذ تصمیم و سوء استفاده از پست و موقعیت در جهت تأمین منافع شخصی تعر
فساد معموالً و البته نه همیشه، مستلزم اشتراك حداقل دو فاعل یا عامل که یکی در بخش عمومی و دیگري 

فساد ممکن است صرف توسط مجریان بخش عمومی کـه تمامـاً بـه    . باشددر بخش خارج از آن است، می
ناشی از روابط پیچیده کنند، صورت گیرد یا آنکه ممکن است حیث یک مستخدم بخش عمومی فعالیت می

جایی که دو نفر یا بیشتر از مرتکبان فساد باشند، حصول به . میان نمایندگان بخش عمومی و خصوصی باشد
یعنی منابع عمومی به سمت تأمین منافع شخصـی یکـی از آنهـا منحـرف     ــمنافع شخصی، دوجانبه است

در این جـا فسـاد توسـط آن مقـام رسـمی      گردد به جاي آنکه براي تأمین منافع دیگران هزینه گردد؛می
.گیرد که براي ایجاد چنین انحرافی توانایی الزم را داشته استصورت می

رشوت نخستین نمونه فساد است، که مستلزم پردخت وجه یا مال به یک مقام عمومی که بعد از آن اقدام به 
در سایر انواع فساد، مرتکب فعل . نمایدکند، میمصرف منابع عمومی در غیر موارد تعیین شده براي آنها می

مانند ــکه یک مقام عمومی است ممکن است تحت تأثیر یک وضعیت زیان بار و منفی قرار گرفته باشد 
یا آنکه ممکن است تحت اثر ترغیب و میل به داشتن مال و منفعت در آینـده اقـدام   ــبرکناري یا تهدید

براي خود او بوده یا براي یکی از اقرباي او مانند خانواده، دوستان یا نماید، خواه آنکه چنین منافعی مستقیماً
.اولیه آن مالةبه نفع گروههاي سیاسی یا تجاري متعلق به گیرند

اشکال معمول فساد شامل اعاده بخشی از قیمت خرید به خریدار یا مأمور خرید رسمی توسط فروشنده براي 
در خریدهاي آتی، پرداخت وجه جهت حصول به مشاغل رسـمی  تشویق خرید یا اثر گذاشتن غیر مقتضی

که گاهی اوقات به شکل پرداخت فیصدي از مبلغ معاش دریافتی یا دریافت بخشی از سود حاصل از فسـاد  
شود پرداخت وجه یا مال یا رشوت جهت حصول به تصامیم مطلوب یا غیر ارتکابی توسط خود مستخدم می

موارد نقض قانون توسط رشوت دهنده، پرداخت پول تسریع در انجام معامله و قانونی یا جهت نادیده گرفتن

38 E.g. Farouk Al-Kilani, “Corruption in the Judiciary,” Presentation, 9th International Anti-
Corruption Conference (IACC), 10-15 October, 1999, Durban, South Africa, p. 1.; Linn
Hammergren, “The MDBS and Judicial Corruption,” Paper, Washington D.C. 2000, p. 2.
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هاي دیگري از انواع اقدامات که موجب حصول به مشاغل عمومی یا دسترسی به امـوال یـا امکانـات    گونه
در کشورهایی که مسـتخدمان عمـومی   . باشدگردد، میعمومی یا اطالعات سودآور به نحو غیر متعارف می

کنند یا در جاهایی کـه  هاي خود را به شکل مثالً خانه، موتر یا مدرك تحصیلی دریافت میهزینهبخشی از
چنین کاالهاي عادي مانند ادارات یا تجهیزات بر مبناي انجام کار خاص و مورد به مورد و قضیه به قضـیه  

بنـابراین  . گیـرد ل مـی شوند، شبکه داخلی ارتکاب فساد در اطراف مراکز توزیع این امکانات شکاعطاء می
شود یا آنکه چه اقدامات غیر اخالقی یا غیر سؤاالتی از قبیل اینکه کدام اقدام خاص موجب تحقق فساد می

گردد، هر دو مربوط به دسترسی غیر متساویانه یا رفتار نا متساوي است که بـا  قانونی موجب وقوع آن می
در صـورتی کـه صـرف داراي یـک     . گیرنـد میانگیزه ایجاد امکان حصول به آن موقعیت خاص صورت 

رویکرد شکل گرا و غیر محتوایی باشیم، وقوع فساد را زمانی محرز خواهیم دانست که قانون یک عمل یـا  
در این زمینه، این بحث مطرح خواهد شد که اگر انگیزه مرتکـب یـا   . اقدام را آنگونه توصیف کرده باشد

ابع عمومی در غیر مورد تعیین شده گردیده است، حتـی اگـر   منافع حاصله از یک اقدام، موجب مصرف من
هاي فرهنگی نیـز  البته تفاوت. چنین انگیزه یا منفعتی صریح و روشن نباشد، آیا فساد محقق شده است یا نه

چه زمانی یک تحفه، رشوت تلقـی  . گرددهاي خاص در احراز فساد یا عدم فساد میموجب ایجاد پیچیدگی
باشد؟نی صرف حاکی از توجه خاص به تحفه گیرنده میشود و درچه زمامی

بر خالف مباحث مربوط به اشکال فساد در دیگر نهادهاي عمومی، مباحث مربوط به فساد قضـایی معمـوالً   
متمرکز بر سوء استفاده از منابع انتزاعی یا غیر مادي مانند توانایی قضات یا سایر مقامات رسـمی محکمـه   

هـایی از  ها، گردیده است؛ سوء استفادهقانونی یا ایجاد نتایج غیر قانونی از رسیدگیجهت اتخاذ تصامیم غیر 
قبیل گم کردن یک دوسیه، امتناع از قبول دالیل و مدارك یا دادن ارزشی بیشتر از آنچه که یک دلیل یـا  

ابع مشـخص و  ، فساد قضایی زمانی که متضمن سوء استفاده از منبا وجود این. تواند داشته باشدمدرك می
آن دسته از قواي قضـائیه در  . هاي بخش عمومی استمعینی است، بیشتر شبیه فساد موجود در سایر قسمت

کننـد ممکـن اسـت در    ل میوکشورهاي مختلف که بر کیفیت هزینه کردن بودجه یا نظام انتصابات کنتر
نواده یا سـایر خویشـاوندان   یا اعطاي آنها به دوستان، اعضاي خا) انتصابات(خرید و فروش مشاغل رسمی 

درگیر شده و یا مرتکب اقدامات غیر قانونی در انعقاد قراردادها و یا مصرف منـابع در غیـر مـوارد معـین     
اي از فساد نیز تخریب کننده اعتماد عمومی بوده و گـاه بـراي مـردم تشـخیص آنهـا      چنین درجه. گردند
بیش از حد استحقاق براي برخی اقدامات یا اعطاي یک قرارداد غیر معمول، یا پرداخت وجه. تر استآسان

ها به اعضاي خانواده و دوستان بیشتر از هر اقدام دیگر توسط مردم عادي حاکی از برخی پستها یا موقعیت
.باشد تا آن نوع دیگر از فساد که ناشی از تطبیق غیر مناسب قانون و غیره استفساد می

ساددالیل وقوع فهاي راجع به نظریه. 2

وجود دارند که شرایط ظهـور و بـروز   کتب کالسیکدر ارتباط به تجزیه و تحلیل دالیل وقوع فساد، دو م
فسـاد را ناشـی از عوامـل اخالقـی،     ) مکتب اخالق گرا(اخالقی مکتب. اندفساد را مورد بررسی قرار داده

ه ضعف فضاي اخالقی و کاهش از این دیدگاه، فساد در جامعه به حیث نتیج. داندایدئولوژیک و مذهبی می
ها و یابد که این ارزشبر اساس این رویکرد، فساد زمانی پایان می. ها و اصول مذهبی استاعتقادات، ارزش

.هاي اخالقی برخوردار شونداصول بار دیگر برقرار شده و اعضاي اجتماع از آموزش
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ه نظام سیاسی مبتنـی بـر دیکتـاتوري و    وقتی ک. دهدمکتب سیاسی، وقوع فساد را به نظام سیاسی نسبت می
فکري، وجود فساد در نظامهاي مکتباین . حاکمیت زور باشد، با فساد و تباهی رابطه نزدیک خواهد داشت

ها توانایی مبـارزه بـا فسـاد و    نماید که این نظامکند، لیکن تاکید میرا نفی نمی) مردم ساالر(دموکراتیک 
باشند، بر خالف نظامهاي دیکتـاتوري و  هاي اداري و قضایی دارا میروشپایان بخشیدن به آن را از طریق 

ل و عدم پاسخگویی مراجع سیاسی، همواره درحال گسترش واستبدادي که در آنها فساد به دلیل فقدان کنتر
.باشدمی

ایـن  طرفداران. کندرویکرد جدید، به موضوع فساد و تجزیه و تحلیل آن از دیدگاه تحلیل نهادي توجه می
اند که مرتکبان فساد بیش از آنکه از مجازات بترسند، بیشتر تحت تأثیر عواملی ماننـد  نگرش بر این عقیده

آنها براي مبـارزه  . باشندرصت طلبی شرکا و همتایان جزایی خود و نیز خطر از دست دادن اعتبار خود میفُ
ایـن  . د که بر بازارهاي رقابتی حاکم اسـت کننرا پیشنهاد می» هاي نامرئیدست«با فساد، استراتژي مشابه 

تـوان جهـت   عقیده حاکی از آن است که غیر قالب اعتماد بودن همتایان و شرکاي ارتکاب فسـاد را مـی  
متقاعد کردن دیگران به انجام اقدامات شرافتمندانه و مطابق قانون مورد استفاده قرار داد، به این معنا که اگر 

جتماعی بسیار زیاد ارتکاب فساد آگاه گردند، از انجـام آن اجتنـاب خواهنـد    آنها از خطرهاي اقتصادي و ا
39.نمود

پذیري قوه قضاییهآسیب.3

از جهت تاریخی، گسترش فساد در نظامهاي اجراي عدالت در نتیجه شرایط و اوضاع و احوالی مانند ضعف 
موضوع جدیـد نیسـت، لـیکن    اي یک چنین پدیده. در مدیریت و تربیت حقوقی و مدنی ناکافی بوده است

.هاي اخیر صورت پذیرفته استگسترش آن با این شدت و قدرت در این دوره

کارکرد (ل فساد در یک کشور، ناکارآمدي وهاي گسترش غیر قابل کنتریکی از مهمترین و نخستین نشانه
در حـدود هفتـاد   به حیث نمونه در اوکراین، چند سال پیش معلوم گردید که . نظام قضائی است) نامناسب

40.گیردفیصد تصامیم محاکم به دلیل عدم انجام وظیفه مراجع و مقامات رسمی ذیربط مورد تطبیق قرار نمی

قضات افغان گزارش شده است که طبـق  ها وسارنوالقضایایی از . باشنداشکال دقیق فساد قضایی، متنوع می
موبائیل آنها تأمین کریدیت نشده و در نتیجه آنان کردند که تلفون ها بیان میسارنوالهاآن برخی قضات و 

هاي تلفن یک موضوع مهم در عدم تأمین هزینه. توانند به وظیفه خود در رسیدگی به دعاوي عمل کنندنمی
فهمید که باید مقداري پول به قاضـی یـا   اما در این قضایا، متهم میارایه خدمات عمومی در افغانستان است

.از لحاظ قانونی مکلف به پرداخت آن باشد، بپردازد، بدون آنکهسارنوال

توانند موجـب  اي و مسلکی میمقامات قضایی به شدت آسیب پذیر هستند، زیرا بسیاري از گروههاي حرفه
این امر به معناي آن است که فساد قضایی صرف ناشی از اقـدامات قضـات   . عدم انجام وظایف آنها گردند

39 CF. Johann Graf Lambsdorff, The Institutional Economics of Corruption and Reform:
Theory, Evidenee, and Policy (Cambridge 2007).
40 Farouk Al-Kilani, “Corruption in the Judiciary,” Presentation, 9th International Anti-
Corruption Conference (IACC), 10-15 October, 1999, Durban, South Africa, p.1.
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نموده و جهت پیدا کردن آن طلـب پـول   » گم«و محرران محکمه، دوسیه را هابه حیث مثال منشی. نیست
نگهبانان عدلیه ممکن . نمایند یا آنکه از قبول سند کفالت خودداري می کنند تا به آنها رشوت داده شودمی

حتـی  . است از مراجعان تقاضاي پول کنند، و اولین و بهترین جایگاه را به دوستان یا بستگان خـود بدهنـد  
ممکن است وکال در صورتی که تقاضاي پول براي اعطاي رشوت به قضات نمـوده و آن را بـراي خـود    

.مصرف کنند در سلب اعتماد عمومی نسبت به قوه قضائیه نقش ایفاء نمایند

.کنندبه هرحال، سوء رفتار آنان یکی از اشکال فساد رسمی نیست زیرا آنها براي دولت کار نمی

آنهـا  . ها در محاکم مطلع نباشنداي و ساده ممکن است از میزان واقعی تعرفهغیر حرفهمراجعان و مشتریان 
41در تحقیق معروف گري لُود. ممکن است از مناقض مقررات بودن برخی اقدامات اطالع کافی نداشته باشد

کردنـد کـه  بعضی از مشتریان که رشوت پرداخته بودنـد، ادعـا مـی   ) ایلی نویز امریکا(در شرك کوك 
بسیاري دیگر از اشکال اقدامات مناقض مقـررات، قابـل   . شوددانستند پرداخت پول هم رشوت تلقی مینمی

مانند اعمال فشار به قاضی یا سایر کارکنان محکمه از طرف مقامات قضـائی  ــباشند مداخله و رویت نمی
ها و منافع و یا ترس از امکـان  یتبلندتر، ترس از اقدامات انضباطی انتقام جویانه و یا ترس از عدم ارایه مز

.انتقال و جابجایی شغلی

ادارة قضایی. 4

در ایـن رابطـه،   . در بیشتر کشورها، ساحه وسیعی براي بروز و ظهور فساد در مدیریت محاکم وجـود دارد 
ها توسط کارکنان محـاکم جهـت جلـوگیري از    اي از اقدامات مانند حفظ دوسیهفساد شامل طیف گسترده

.گرددبه آنها و تا مدیریت نامناسب در تعیین وضعیت قضایا میرسیدگی 

کنند تا مقامات قضائی خـود را جهـت اداره   ها، بسیاري از کشورها تالش میبه حیث پاسخی به این پدیده
یک هیأت سیاسـی  . یابدهاي اجرایوي الزم اختصاص میمحاکم توانمند نموده و نیز از طرف دولت، بودجه

این رویکرد مورد تائید . باشداي است که نیازمند تصویب از طرف قوه مقننه میسئول بودجهبه طور رسمی م
قرار گرفت که طی آن ) 1372(1993پنجاه کشور مستقل از کشورهاي مشترك المنافع انگلستان در سال 

ه قضائیه آنها خاطرنشان کردند جهت ایجاد امکان برخورداري مقامات قضایی و قو) حقوقی(وزیران عدلیه 
هم باید استقالل محاکم مورد حمایت واقع شود و هم آنکه قـوه قضـائیه بایـد در    «شان، هاي خوداز بودجه

42.»جایگاهی قرار گیرد که بتواند کارکرد محاکم خود را به حداکثر افزایش دهد

استراتژیها و ابزارهاي ضد فساد. 5

یرا چنین نوعی از فساد در میان گروههاي حاکم مبارزه علیه فسادهاي قابل مجازات سخت و مشکل است ز
تواننـد هرگونـه کوششـی    این گروهها در موقعیتی هستند که می. اي وجود داردجامعه نیز به نحو گسترده

باشند که نظـر  هایی میبه عالوه، برخی از آنها داراي قضایا و دوسیه. جهت پوشاندن جرائم خود انجام دهند

41 See Special Commission.
42 See Commonwealth Law Ministers Meeting Communiqué, Mauritius, 15-19 November
1993.
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در . انـد و محاکمه و نیز با توجه به موقعیت رسمی و قدرت آنها مختومه شـده ونیت شان از تعقیبؤبه مص
عمومی صالحیت تعقیب و فرستادن سارنوالشوند، ارتباط جرائم مربوط به فساد که افراد عادي مرتکب می

.دباشنل میوبنابراین، چنین جرائمی طی اجراآت قضایی قابل توجه و کنتر. محکمه را دارددوسیه آنها به

، کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد 2003اکتبر 31مورخ 4/58مجمع عمومی سازمان متحد در قطعنامه 
قطعنامه مذکور، کنوانسیون ضد فساد سازمان ملـل متحـد از   68ماده 1مطابق فقره . را تصویب کرده است

امضاءنمود، 2004ري وفبر20رئیس جمهور افغانستان این سند را در. نافذ شده است2005دسمبر 14تاریخ 
از معاهده 11ماده 1به هرحال فقره . باشدلیکن تطبیق آن در افغانستان هنوز نیازمند تصویب سند مذکور می

تقویت ) أ: (فقره مذکور هر کشور عضو را متعهد و ملزم به اتخاذ تدابیري جهت. باشدمذکور قابل ذکر می
هاي ارتکاب فساد در میان اعضاي قـوه قضـائیه   لوگیري از فرصتج) ب(تمامیت و استقالل قوه قضائیه و 

قواعد مربوط به سلوك اعضاي قوه قضائیه یکی از تدابیري است که در این سند از آن یـاد شـده   . نمایدمی
از آنجا که اتخاذ این گونه تدابیر باید به نحوي صورت گیرد که موجب انکـار و اغمـاض اسـتقالل    . است

رسد که قوه قضائیه، خود باید اقدام بـه تنظـیم سـلوك قضـات از طریـق      اسب به نظر میقضایی نشود، متن
سـلوك قضـائی کـه در عـین حـال منطبـق بـا مـوازین         ) مجموعـه قواعـد  (پذیرش و تطبیق یک قانون 

43.باشد، بنمایدبین المللی مذکور در اصول سلوك قضائی بنگلور می) استانداردهاي(

ر محل کارضی دطرز سلوك قا: گفتار دوم

ـ همانطور که در این فصل بحث شد ــ رفتار قاضی در محل کار  بـه عملکـردش در محکمـه محـدود     ــ
هایی را که به نحوي به کار وي به عنوان یک قاضی مربـوط  تمامی وضعیت) رویه الزم(این امر . شودنمی
ار راجع به قانون مربوط به امالك اي انتقادي در یک اخبهبه عنوان مثال نوشتن مقال. گیردشود، در بر میمی

که نتیجه آن درخواست تصویب قوانین جدیدي باشد که حقوق زیادتري را به مهاجرین عودت کننـده بـه   
قبـل از  (کند که قاضـی پیشـاپیش   وطن بدهد، در اینگونه قضایا براي طرفین دعوا این ذهنیت را ایجاد می

.کرده استطرفداري میراجع به موضوع دعوا از نظر خاصی ) صدور فیصله

شرافت و نزاکت) أ

کند که متهم آن یک اي رسیدگی میمحمود رییس محکمه مرکز والیت است، او به قضیه
کند که مـتهم نسـبت بـه    بعد از اینکه محمود حکم می. باشدشخصیت سیاسی پرطرفدار می

برگـزاري  گناه است، متهم به مناسبت حصول برائت خـویش، اقـدام بـه   اتهامات وارده بی
همچنین وي قضـات محـاکم   . فرستدکند و براي قضات محکمه هم دعوتنامه میجشنی می

آیا قضات یاد شده این دعوت را باید بپذیرند؟. کندولسوالی در آن والیت را هم دعوت می

43 Nihal Jayawickrama, “International Principles to Enhance Judicial Integrity and to Protect
the Judiciary from Undue Political Influence,” Discussion Paper, Octopus Corruption and
Democracy Conference, Strasbourg, 14 November 2007, p. 7.
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احکام مرتبط

ماده یکصد و هجدهم قانون اساسی

:عضو ستره محکمه واجد شرایط ذیل می باشد

(...)

راي حسن سیرت و شهرت نیک باشد؛دا.4

(...)

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات19مادة 
نماید سلوك وي در داخل و خارج محکمه طوري باشـد کـه اعتمـاد اصـحاب دعـوي،      قاضی کوشش می

. کارمندان حقوقی و مردم را در استقالل، غیرجانبداري و درستی و صداقت قضاء حفظ و آن را افزایش دهد
صالحیت قاضی در مقابل اصحاب دعوي، وکالي مدافع، شهود و سایر کسانی که قاضی با آنها در چوکات 

نماید و از هرگونه حرکات و سکناتی رسمی قضائی تعامل دارد، بردبار و مؤدب بوده وقار خود را حفظ می
قاضی مراعات عین سلوك را . نمایدحرمتی مقام قضاء گردد، اجتناب میکه موجب استخفاف خودش و بی

در زنـدگی اجتمـاعی،   . رداندگکنند، الزمی میباالي کارمندان محکمه و کسانی که تحت امر وي کار می
باشد و روي همین ملحوظ است که قاضی بایـد شـخص قابـل    قاضی از احترام و اعتبار خاص برخوردار می

. هاي اجتماعی را مراعات نمایدترین سطح اخالقیات و ارزشاعتماد و صادق باشد و عالی

شرح
بنـابراین، بـراي   . نماینـد اه مردم مـی قضات نمایندگی از حیثیت و شخصیت محکمه و قوة قضائیه در پیشگ

تأمین و حفظ اعتماد مردم باالي محاکم، قضات باید حیثیت و وقار اتاق محاکمه را حفظ نموده و بـا تمـام   
این اصل در قوانین زیادي مطرح . شوند، با احترام و ادب پیشامد نمایندکسانی که در اتاق محاکمه داخل می

. قانون اصول محاکمات مدنی بدان تصریح شده است497ان مثال، در مادة شده است که از آن جمله به بعنو
دارد متقابالً از طرف طرفین یا اطـراف قضـیه، وکـالي    ادب و احترامی که قاضی نسبت به دیگران روا می

باید تمام وظایف خود را با شـکیبایی  ینقاضی همچن. مدافع و مردم نیز معاملۀ بالمثل صورت خواهد گرفت
مندي انجام دهد و این خصوصیت، با مسئولیت قاضی مبنی بر انجام وظایف با شایستگی، فوریت و و حوصله

قضات در حالی که وظایف خود را با مسلکیت . بیان گردیده است، در تضاد نیست13سرعت که در مادة 
.ز باشندصبور، شکیبا و مؤدب نیدکنند بایاداء می

قضـات  . کنـد را نیز کسب مـی کند، لزوماً احترام آناناي که اعتماد و اعتبار مردم را کسب مینظام قضائی
سازد تا وظیفۀ مشروع قضاء احترام به قضات و محاکم زمینه را مساعد می. اعضاي محترم جامعه خود هستند

که در مواد این مقرره درج گردیده است، یکی ها و وظایفی عالوه بر مسئولیت. به نحو احسن آن انجام یابد
تر قاضی این است که از تمام ناشایستگی ها و ظهور آن در حرکات و سکناتش، چه در هاي مهماز مکلفیت

زندگی شخصی و چه در زندگی مسلکی اجتناب ورزد و تنها با مراعات همین معیارهاي عالی سلوکی قـوة  
از آنجایی که عملکردهاي قاضـی تحـت   . بت به خود جلب و حفظ نمایدتواند اعتماد مردم را نسقضائیه می

هایی را باشد، قاضی باید به ارادة خود و از طیب خاطر بعضی از محدودیتمراقبت و تدقیق دوامدار مردم می
هـاي  ناشایسـتگی . رسد، باالي خود اعمال نمایدکه مراعات آن براي یک شهروند عادي مشکل به نظر می

تخطی از قانون، مقررات محکمه یا احکام این : باشدگردد ولی منحصر به آن نمیامل امور آتی میحقیقی ش
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ظهور ناشایستگی عبارت از این است که با استناد به دالیل، یک شخص آگـاه از حقـایق نزاهـت،    . مقرره
.غیرجانبداري و شایستگی قاضی را، در بعضی شرایط، مورد شک و تردید قرار دهد

شرافت و نزاکتره راجع به تبص. 2

در بحث ما منظـور از  . رسد که معناي اصول شرافت و نزاکت تا حد زیادي به هم نزدیک باشندبه نظر می
در برابر، نزاکت به رفتار بیرونی یک فرد . این اصل یک ارزش باطنی است. شرافت خلوص شخصیت است

کلمه حسـن سـیرت بـه معنـاي     . کندک رفتار میفرد با نزاکت، در مطابقت با الگوهاي نی. شودمربوط می
قانون اساسی آمده است از اعضاي ستره محکمه ) 4(118باالترین استاندارد اخالقی و یا شرافت  که در ماده 

در امر قضا، شرافت فراتر از حد یک ارزش، بلکه یک ضـرورت  که  .میخواهد که سیرت نیکو داشته باشند
رود که معیارهاي عـالی را  بنابراین از قاضی انتظار می. پاکدامنی استارکان اصلی شرافت، راستی و. است

ضرورت این امر به خاطر وجود سلسله . هم در رفتار و کردار علنی و هم در زندگی خصوصی، رعایت کند
. وسیعی از رفتارهاي انسانی است که ممکن است از قاضی خواسته شود راجع به آنهـا فیصـله صـادر کنـد    

دهد وي فردي دورو و در زندگی علنی کاري را محکوم کند که خود در خفاء آن را انجام میهرگاه قاضی 
متظاهر معرفی خواهد شد و احتماالً این مطلب به از دست رفتن اعتماد عمومی مردم بـه امـر قضـاء منجـر     

اي موجود در بر برداشت افراد جامعه، تا حد زیادي به معیاره) یک قاضی(چگونگی تأثیر رفتار . خواهد شد
به خصوص ایـن  . تواند متفاوت باشدهر جامعه بستگی خواهد داشت و این امر با توجه به زمان و مکان، می

اما به طور عموم، افراد جامعه از قاضی رفتاري بسـیار بـاالتر از   . کندمطلب، در مورد رفتار جنسی صدق می
.عیب و نقص چنین توقعی وجود داردبیبه خصوص در مورد رفتارهاي. مردمان عادي را انتظار دارند

کند، این شرط را بـر قاضـی تحمیـل    چنان که گویی ایفاي نقش قضایی، که در مورد دیگران قضاوت می
در این رابطه، تنها رفتار مناسب کافی نیست زیرا حتـی چنـین   . کند که از قضاوت دیگران بیرون باشدمی

همیشه باید مراقب باشند تا جلـوه واضـحی از رعایـت    قضات. رفتاري ممکن است موجب سوء تفاهم شود
ها برخوردار اسـت،  یک قاضی به مانند دیگر شهروندان از حقوق و آزادي. ها را از خود بروز دهندنزاکت

از آنجا که قاضـی مـورد   . ها بیشتر از دیگران، احتیاط کندولی وي باید در بکارگیري این حقوق و آزادي
هایی را بپذیرد، بطوري کـه در  ر مردم قرار دارد، باید در اَعمال خویش محدودیتدابررسی و قضاوت دوام

هاي مختلفی قابـل  اصل نزاکت در وضعیت. نظر مردمان عادي، وي فردي با احساس مسئولیت مشاهده شود
این اصل، رفتار قاضی در محکمه را، به عنوان برخوردي ترجیحی یک مقام عالی رتبه دولتـی، . اعمال است

هـاي دشـواري کـه    دیگر وضعیت. شودگیرد و نیز رفتار وي در خارج از محکمه را هم شامل میدر بر می
:اصل نزاکت باید در آنها رعایت شود عبارتند از

قضایی به منظور بهبود منافع خصوصی یک قاضی، دخالت کـردن در مشـاجرات عمـومی،    حیثیتافزایش 
هاي تحقیق و انجام دیگر اي فامیل یا هرکس دیگر، کار در کمیسیونرابطه اجتماعی با وکال، ارتباط با اعض

.کارهاي حقوقی، همزمان با کار قضاوت

عمل قاضی مربوطـه از  «: در هر مورد، هرگاه در رعایت این اصل، شک شود، این سؤال مطرح خواهد بود
کت و بروز آن در اجـراي  با درنظر گرفتن این امر که رعایت نزا. »شود؟دیدگاه عموم چگونه ارزیابی می
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.هاي یک قاضی، اساسی استتمامی فعالیت

پذیرش دعوت شخصیت سیاسی یاد شده از سوي محمود، در دید عمـوم چگونـه ارزیـابی    
شود؟ اینکه فیصله محمود به نفع فرد اعمال نفوذ کننده صحیح بوده باشد یا نه، تفاوتی را می

نگر عالقه محمود به شخصیت سیاسی یـاد شـده   پذیرش دعوت، بیا. کنددر قضیه ایجاد نمی
از آن لحظه به بعد، مردم . طرفی استبیباشد و این امر مسلماً در تعارض صریح با اصلمی

پذیرش دعوت از سوي محمـود  . محمود را به عنوان یک فرد فرصت طلب خواهند شناخت
اقت محکمه، لطمه وارد طرفی و صدبه اعتماد طرفین دعوا، وکال و عموم مردم به استقالل،بی

مقرره طرز سلوك قضایی و همچنـین احکـام   19بنابراین امر مذکور مغایر با ماده . کندمی
تواند بـه عنـوان   فرصت طلبی در میان قضات می. باشدطرفی قضاء میراجع به استقالل وبی

زیرا برخی قضات ممکن است از این طریـق در پـی   . یکی از نمودهاي فساد توصیف شود
این مثال از یک قضیه واقعی در اردن اخذ . ب منافع و مزایاي مادي و غیر مادي برآیندکس

44.شده است

)توجه به دالئل و اسناد(گرائی عینیت) ب

ـ شود که وي در دوران عسـکري ر ادعا می. بشیر در گذشته، عسکر بوده است یس قشـله  ئ
بعـد از پیـدا شـدن جسـد     . کرده به قتل رسانده استعسکري اي را که در آن خدمت می

گردند و دالیـل و  عسکري آن منطقه، در صحنه حاضر میسارنوالمقتول، پولیس جنایی و 
ی، دالیل و اسناد بدست آمده را به صفی اهللا، پولیس جنای. کننداسناد قضیه را گردآوري می

لذا . خواهد بشیر در محکمه عمومی محاکمه شودصفی اهللا می. کنندتسلیم میملکی، سارنوال
عسکري راجـع بـه صـالحیت    سارنوالمتأسفانه . دارداتهام نامه را به این محکمه تقدیم می

کـه محکمـه عسـکري    وي معتقـد اسـت  . محکمه با همکار ملکی خویش هم نظر نیسـت 
سر اردو توسط عسکر سـابقش بـه قتـل    صالحیت رسیدگی دارد زیرا در این قضیه یک اف

قاضـی  . کنـد علیرغم آن، صفی اهللا دوسیه بشیر را در محکمه عمومی طرح می. رسیده است
به اعتقاد وي شاید بشـیر  . داندحامد، دالیل و اسناد ارائه شده از سوي صفی اهللا را کافی نمی

نـد بشـیر را   تواکند که فقـط در صـورتی مـی   مرتکب قتل شده باشد ولی وي احساس می
کنـد و  ملکی را طلب میسارنوالبنابراین او . مجازات کند که هیچ تردیدي در میان نباشد

. کنـد در مورد تسلیم دهی اسناد و دالیل گردآوري شده از سوي وي، بـا او مـذاکره مـی   
خواهد که راجـع بـه ایـن    کند و از وي میدعوت میهمچنین وي مالي قریه محل قتل را 

44 Farouk Al-Kilani, “Corruption in the Judiciary,” Presentation, 9th International Anti-
Corruption Conference (IACC), 10-15 October, 1999, Durban, South Africa, p. 5.
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محلی صحبت کند که آنها اگر از دالیل و شواهد دیگري خبر دارند حتـی  قضیه با شوراي
.المقدور، تحویل دهند

آیا رفتار قاضی حامد با مقرره طرز سلوك قضایی سازگار است؟

احکام مرتبط. 1

مادة هفتم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
توانـد  باشد فاقد اعتبار بوده، محکمـه نمـی  آوري شده دالیل و شواهدي که بدون رعایت احکام قانون جمع

.مستند به آن حکم نماید

ماده سی و هفتم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
ابتدائیه مکلف است در جریان تحقیق تمام دالیل و شواهد مؤجه را که به ضرر یا نفع مظنون سارنوال.3

.آوري نمایدباشد جمع
آوري دالیل، اسباب و آالت اثبات جرم آزاد بوده تـابع شـکلیات و قیـودات    ابتدائیه در جمعسارنوال.4

.باشدخاص نمی
:وسایل و مدارك اثباتیۀ اساسی قرار ذیل است.5

شهود؛ــ
مقابلۀ شهود؛ــ
؛)الین آپ(شناسائی متهم طور بالمواجهه در صف ــ
تفتیش محل؛ــ
تالشی؛ــ
ضبط اشیاء؛ــ
یابی و معاینات تخصصی؛ارزــ
.استنطاقــ

مادة دوصد و چهل و هشتم قانون اصول محاکمات مدنی
.آوري شده استنماید که در جلسۀ قضائی تحقیق و گردمحکمه فیصله را صرف به استناد دالیلی صادر می

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات4مادة 
. گرددباشد که در جریان محاکمه ظاهر میهایی میقعیتقضاوت قاضی مبتنی بر استنباط وي از حقایق و وا

اش قرار دارد حکم صادر تواند بر مبناي علم و آگاهی خود در مورد قضیه که تحت رسیدگیپس قاضی نمی
تواند بر مبناي معلومات شخصی یـا شـواهد   یا به جز از حاالتی که قانون اجازة آن را داده است، نمینماید 

ر دوسیه شامل نشده و توسط طرفین یا اطراف دعوي به صورت آشکار روي آن بحـث  دیگري که رسماً د
.صورت نگرفته است، حکم خود را صادر کند

شرح
گیـري خـود   کند و در تصمیمرا ایفاء نمیسارنوالگیرنده، قاضی نقش حیث تصمیمدر حیطۀ کار خود من

ن یا اطراف قضیه در جریان جلسات قضائی ارائه باید بر معلومات و شواهدي اتکاء نماید که توسط طرفیمی
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تواند بر مبناي دانش یا معلومـات  و به جز از حاالتی که قانون اجازة آن را داده است، قاضی نمی. گرددمی
شخصی یا شواهد دیگري که رسماً در دوسیه شامل نشده، حکم خود را در موضوع تحـت بررسـی صـادر    

قانون اصول محاکمات مدنی جمهوري اسالمی افغانستان مـورد  248ر مادة به عنوان مثال، این اصل د. نماید
.تأیید قرار گرفته است

گرائیجع به عینیتتبصره را. 2

هرگاه رأي قاضی بر مبناي دالیل قانع . هاي محاکم از نهایت اهمیت برخوردار استعینیت گرایی در فیصله
کننده نباشد، بلکه بر اساس شایعات، تعصب، یا اطالعات شخصی باشد خطر تصامیم غیـر عادالنـه افـزایش    

نه قضایا عـواقبی درپـی   به خصوص این امر در قضایاي جزایی حایز اهمیت است، زیرا اینگو. خواهد یافت
دلیـل عـدم   ها و محاکم افغانستان هرگاه افراد مظنون یا متهم را، بهسارنوال. دارد که غیر قابل جبران است

گناهی این افـراد را از  شود هر نوع شک و تردید در بیارایه دالیلی از سوي پولیس که درنتیجه موجب می
مقرره طرز سلوك قضایی در ایـن رابطـه، صـرفاً    4ماده . اندبین ببرد، رها کنند، بر طبق قانون عمل کرده

فصل قانون اجراآت جزایی موقت براي محاکم و37ماده وجود دالیل و شواهد اثباتی مشروحاً ذکر شده در 
.کندقانون اصول محاکمات مدنی را تایید می15

اي ، این خواسـته اي صادر کند که بر اساس اسناد و دالیل عینی باشدخواهد فیصلهحامد می
قاضی مجاز نیست تحقیقـات را هـدایت   . قانونی است ولی وي چنین دالیلی در دست ندارد

اسـت کـه بـه    سارنوالتنها وظیفه . مسترد کندسارنوالحامد باید دوباره دوسیه را به . کند
کمک پولیس، تمامی ادله ضروري براي محکومیت یا برائـت یـک فـرد را، در صـورت     

بنابراین، حامد حـق نـدارد   ). قانون اجراآت جزایی موقت37ماده . (کندوجود، گردآوري
تنازع صالحیت بین دو –مذاکره کند عسکريسارنوالکه درمورد اخذ دالیل و شواهد، با 

، همچنین وي حق ندارد کـه از  ...ی باید بین خودشان حل شودسارنوالارگان وابسته به لوي 
هر نوع دالیلی که بـدون رعایـت   . تري را هدایت کندمالي قریه بخواهد که تحقیقات بیش

قـانون  7ماده (شرایط ذکر شده در قانون جمع آوري شده باشد از درجه اعتبار ساقط است
).اجراآت جزایی موقت

محرمانه بودن در برابر آزادي بیان) پ

احکام مرتبط. 1

مادة سی و هفتم قانون اساسی
اشخاص چه به صورت مکتوب باشد و چه به وسیلۀ تیلفون، تلگراف آزادي و محرمیت مراسالت و مخابرات
.و وسایل دیگر، از تعرض مصون است

.دولت حق تفتیش مراسالت و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون
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مادة پنجاه و نهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
:آوردس و اعضاي ستره محکمه سوگند آتی را به جا میقاضی قبل از اشغال وظیفه در حضور رئی

کنم به نام خداوند بزرگ و دادگر که وظیفـۀ قضـاء را بـا کمـال امانـت،      سوگند یاد می«
و طرفی اجراء و احکام شریعت اسالمی، قانون اساسی و قوانین کشور را احترامصداقت وبی

مستقیم یا غیرمسـتقیم بـه خیانـت،    نمایم، به صورتتطبیق نموده، اسرار وظیفه را حفظ می
».ورزمتلفی، بیعدالتی، قانون شکنی و اخذ رشوت مبادرت نمیحق

نماید، تعلیق اي که در آن اجراي وظیفه میمتن تحلیف در لوحۀ نوشته شده، بعد از امضاء قاضی در محکمه
.شودمی

مادة پنجاه و دوم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
1.…
تواند در آن حضور یابد مگر اینکه رئیس بخشی از جلسه یـا  ائی علنی بوده، هر شخص میجلسات قض.2

.تمام آن را نظر به دالیل اخالقی، حفظ راز خانوادگی یا حفظ نظم عامه سري اعالم نماید
…

مادة دوصد و پنجاهم قانون اصول محاکمات مدنی
گردد که اوالً اعضاء و بعـداً رئـیس جلسـه    میحکم محکمه به اکثریت آراء هیئت قضائی به ترتیبی صادر 

هیچ یک از اعضاي هیئت قضائی حق ندارد بدون مجوز قانونی از ابراز رأي اسـتنکاف  . نمایندابراز رأي می
.ورزد

مادة دوصد و پنجاه و یکم قانون اصول محاکمات مدنی
خص خورد را به ورقۀ جداگانه هر گاه یکی از اعضاي هیئت قضائی با فیصلۀ اکثریت موافق نباشد، نظر مش

.شوداین نظر در جلسۀ قضائی قرائت نمی. نمایدتحریر و بعد از امضاء و مهر ضم فیصله می

مادة دوصد و پنجاه و دوم قانون اصول محاکمات مدنی
.شود مجاز نیستانشاي نظریات که از طرف قضات در اتاق مشوره ابراز می

قضاتمقررة طرز سلوك قضائی براي5مادة 
هاي دسته جمعی، هـیچ قاضـی   در قضاوت. قاضی حق دارد تا نظریات خود را به صورت آزادانه ابراز نماید

قاضـی  . اش متابعـت نمایـد  تواند نظریات خود را بر دیگران تحمیل و یا از نظر دیگران بر خالف ارادهنمی
اي کـه  قاضی در قضیه. نمایدفیصله میهنگام فیصله نمودن قضایا تحت تأثیر قضات دیگر نرفته و مستقالنه 

قاضی نباید در محضر عام یا جاي دیگر طوري اظهـار  . نمایدشود، مداخله نمیتوسط قاضی دیگر بررسی می
نظر نماید که توقع برود نظر وي باالي نتیجۀ قضیه تأثیر گذار خواهد بود یا حق منصـفانه بـودن محاکمـۀ    

.شخص یا بررسی قضیه را زیر سؤال ببرد

شرح
تواننـد پیرامـون قضـایایی کـه تحـت      کنند، همکار یکدیگر بوده و میقضاتی که در عین محکمه کار می

اي کـه  اما با آنهم، فیصله. بررسی یا رسیدگی قضائی قرار دارد، میان خود آزادانه به بحث و مناقشه بپردازند
گر محکمه یا محاکم دیگر باشد و به قرار است توسط قاضی اتخاذ شود، باید عاري از نفوذ آراي قضات دی
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قاضی نباید تالش نماید تا در اتخاذ فیصله باالي کدام قاضی دیگر نفوذ خود را . صورت مستقالنه اتخاذ شود
.اعمال کند و نیز به کسی اجازه ندهد باالي خود وي در اتخاذ فیصلۀ قضائی اعمال نفوذ نماید

بر معلومات و شواهدي که در جریان جلسـۀ  دصله یا قضاوت باینماید که فیمفهوم اساسی عدالت اقتضا می
که قاضی تا زمانی فیصله خود را صادر ننماید که طرفین یا اطـراف  گردد، مبتنی باشد و اینقضائی ارائه می

اگر قاضی . قضیه فرصت مساویانه را براي ارائۀ قضیۀ خویش به دست بیاورند و جلسه قضائی به پایان برسد
دهد و نظر خود را بیان ام یا در محضر مردم در مورد یک قضیه تحت بررسی قضائی توضیحات میدر مأل ع

کند، ممکن است این توضیحات، بدون درنظرداشت نیت قاضی، طوري تعبیر شود که گویا قاضی قبل از می
ضی نباید در براي جلوگیري از ظهور تبعیض یا تعصب، قا. وقت فیصلۀ خود را در موضوع اتخاذ نموده است

شود یک قضیه تا زمانی تحت رسیدگی پنداشته می. مورد موضوع تحت بررسی در مأل عام اظهار نظر نماید
.که در پروسۀ استینافی قرار داشته و فیصلۀ قطعی در مورد آن صادر نشده باشد

تبصره راجع به محرمانه بودن در برابر آزادي بیان. 2

اي را کـه در خـالل انجـام    آنها نباید مباحثات و اطالعات محرمانه. تندقضات به حفظ اسرار شغلی ملزم هس
توان آنهـا را  همچنین نمی. اند، افشاء کنند مگر اطالعات کلی راجع به روند محاکمه راوظیفه بدست آورده

محرمانه بودن امـر قضـاء دو هـدف    . وادار کرد که در مورد قضایاي مورد بررسی، مطالبی را اظهار نمایند
هدف اول، تضمین رعایت حق حریم خصوصی اصحاب دعوا، شهود و دیگر افراد شـامل در  : مایتی داردح

هدف دوم جلوگیري از ). قانون اجراآت جزایی موقت براي محاکم52بنگرید به ماده (پروسه جزایی است 
د آمـدن چنـین   از پدی. پیدایش این برداشت در ذهن عامه است که در دستگاه قضاء اتفاق نظر وجود ندارد

این امکان وجود دارد که قضات، در بین خودشان راجع به ارزیابی وقـایع یـک   . برداشتی باید اجتناب شود
هاي رسمی باید بصورت هماهنگ عمل نماینـد و  دوسیه اختالف نظر داشته باشند، اما آنها در موضع گیري

توان ثبـت  ف را صرفاً در قضایاي مدنی میآراي مخال. در پیشگاه عامه، از انتقاد از یکدیگر خودداري کنند
آنها را باید به حکم الحاق کرد اما قسـمتی از آن محسـوب   )قانون اصول محاکمات مدنی251ماده (کرد 

.قانون اجراآت جزایی اجازه آراي مخالف را نمی دهد).ات مدنیمصول محاکاقانون 259ماده (نمی شوند

محـدود  ،نظر آنها بیطرفی آنان یا قـوه قضـاییه را خدشـه دار کنـد    اگراظهار،قضات در بیان نظرات خود
.هستند

قـانون  34هاي آزادي عقیده و بیان است که توسط مـاده  ، یکی از محدودیترسیدگیاصل محرمانه بودن 
دامنـه  . اي باشد و آن را بیان کنداساساً هر فردي حق دارد داراي عقیده. اساسی افغانستان تضمین شده است

هـا را  یت از آزادي بیان، هم چنین ابراز نظر از طریق رادیـو، تلویزیـون، مطبوعـات و دیگـر رسـانه     حما
گذارد و هر گاه ابراز نظرهاي یـاد شـده   اما اعمال این حق بر فضاي عمومی جامعه تأثیر می. گیردمیدربر

قـانون اساسـی   34ه مـاد 2بنـد  . باعث ایراد ضرر به دیگران شود ممکن است از سوي قانون محدود گردد
: کندافغانستان مقرر می
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت «

. »احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید
ایـن بنـد   . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسـی تفسـیر شـود   19ماده 3این قاعده باید در ارتباط با بند 

: گویدمی
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هاي خاصی قرار گیرد اما این ممکن است تابع محدودیت(...) بنابراین اجراي این حقوق «
وسیله قانون بوجود آمده باشـند و در راسـتاي   ها باید صرفاً به نحوي باشند که بهمحدودیت

:امور ذیل ضروري باشند
حفاظت از امنیت ملی یـا نظـم   براي ) ب(براي احترام به حقوق یا منزلت دیگران؛ ) الف(

».عامه یا صحت عامه یا اخالق عامه
علیرغم این واقعیت که قضات کارمندان دولت هستند، آنها به مانند هر شهروند دیگر، از حقوق ذکر شـده  

قانون اساسی افغانستان برخوردارند، البته با محدودیتهایی که اصول اساسی سـازمان ملـل متحـد    34در ماده 
کند؛ راجع به استقالل قوه قضائیه، به روشنی توصیف می

این حقوق، قضات باید همیشه به روشی عمـل کننـد کـه عـزت و وقـار      در اعمال(...) «
.»طرفی و استقالل قضاء را حفظ نمایندشان وبیشغل

هاي فـردي هسـتند   آزادي بیان براي قضات، که تضمین کنندگان حتمی حاکمیت قانون و حقوق و آزادي
عات حقـوقی مـورد بحـث، سـهم     باید به قضات اجازه داد که فعاالنه در موضو. داراي اهمیت خاصی است

کنـد تـا بتواننـد در مباحـث     شان، درحد عالی به آنها کمک میآموزش حقوقی و تجربیات مسلکی. گیرند
افشاي اطالعاتی از یک قضیه . اما آنها باید محدودیتهایی را مراعات نمایند. موجود در جامعه شرکت جویند

سازد بلکه همچنین به کل دستگاه دار میقاضی را لکهطرفی و استقالل فردي یک درحال رسیدگی نه تنهابی
ابراز نظر راجع به دیگر مسایل مجازات تا آنجـا کـه قاضـی از مسـئولیت     . کندقضاء شدیداً لطمه وارد می

همـانطور کـه اصـول    . هایی عینی و خالی از تعصب، تخطی نکند، مجاز استخویش مبنی بر صدور فیصله
دهد بنگلور توضیح می
اي بـه زودي بـه   قاضی هنگامی که مشغول رسیدگی به یک دوسیه است یا دوسیه)2ــ4(«

تواند بر نتیجـه  وي تحویل خواهد شد، نباید آگاهانه اظهاراتی نماید که نتیجه منطقی آن می
ـ همچنین. محاکمه تأثیرگذار باشد یا منصفانه بودن محاکمه را زیر سؤال برد ه قاضی نباید ب

یگر، اظهاراتی کند که بر عادالنه بودن محاکمه کسی یا موضـوعی  طور علنی یا به نحوي د
».احتماالً لطمه وارد کند

تواند مسئله به همان اندازه، حتی ابراز نظر در یک مقاله آکادمیک، راجع به فیصله خودش یا قاضی دیگر می
ي خاص یـا راجـع بـه    ااظهاراتی خارج از محکمه، در مورد عملکرد قاضی دیگر در قضیهبویژه، . ساز باشد

اظهـار نظـر در   . رسددالیل یا واقعیات عینی موجود در یک قضیه، به طور کلی غیر قابل پذیرش به نظر می
.مورد موضوعات حقوقی مجاز خواهد بود حتی اگر به قضیه خاصی ارتباط پیدا کند

حق ابراز . و صبور باشندقضات باید نسبت به ابراز نظر دیگر افراد راجع به عملکردشان، متحملدر نهایت 
ها ابـراز  شود؛ در اینگونه رژیمهاي اقتدارگرا نقض میاي است که در رژیمنظر آزادانه، یکی از حقوق اولیه

با توجه به مطلب فوق، . گرددهایی اعالم میهایی است که از سوي چنین دولتنظر در محدوده دستور العمل
هـاي یـک   ل اندیشه هایی مغایر با دیـدگاه عامـه، از ویژگـی   تکثرگرایی فکري، اعتقادي و نظري و تحم

شود، حتی انتقادات تند از مقاماتی چون قضـات  این مطلب، انتقادات را هم شامل می. دموکراسی مؤثر است
از آنجا که حق ابراز نظر، نقش مهمی را در پیدایش نظریات جدید و همچنـین دوام دموکراسـی ایفـاء    . را
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در مباحث سیاسی حایز اهمیت اساسی است و بنابراین اجازه دادن به ) نظر(زادي عقیده کند، حمایت از آمی
جویند، براي یـک دولـت   انتقاد و گفتمان آزاد، آنگاه که مردم در مباحث سیاسی از این قبیل، شرکت می

.سودمند است

دسترسی به عدالت و نظم در محکمهۀایجاد زمین) ت

احکام مرتبط. 1

وم قانون اساسیمادة بیست و د
….

.اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجایب مساوي می باشند

مادة یکصد و بیستم قانون اساسی
اي است که از طرف اشخاص حقیقی یـا حکمـی، بـه    صالحیت قوة قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاوي

پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شودعلیه در شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی.

مادة یکصد و بیست و دوم قانون اساسی
اي را از دایرة صالحیت قوة قضائیه به نحوي که در ایـن  تواند، در هیچ حالت، قضیه یا ساحههیچ قانون نمی

.خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کندفصل تحدید شده،
هفتاد و هشتم و یکصد و بیست و هفتم این خاص مندرج مواد شصت و نهم،این حکم مانع تشکیل محاکم 

.قانون اساسی و محاکم عسکري در قضایاي مربوط به آن نمیگردد
.گرددتشکیل و صالحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می

مادة چهل و نهم قانون اصول محاکمات مدنی
اشخاص شامل قضیه و جلسه را توضیح و به منشی جلسۀ هايرئیس جلسۀ قضائی حقوق، وجایب و مکلفیت

ٌعلیـه و یـا ممثـل قـانونی آنهـا      قضائی دستور قرائت اجنداي جلسه را صادر و بعد از معرفی مدعی، مـدعی 
.نمایدرسیدگی قضیه را آغاز می

مادة پنجاه و هفتم قانون اصول محاکمات مدنی
توانـد  در صورت تخلف، رئیس می. دهدو را اخطار میزند رئیس جلسه اشخصی که نظم جلسه را بر هم می

.کننده را از اتاق بیرون نمایداخالل

مادة پنجاه و هشتم قانون اصول محاکمات مدنی
علیه یا ممثل قانونی آنها باشد، در صورت تکرار تخلف، محکمه کننده نظم جلسۀ مدعی، مدعیهر گاه اخالل

اي که از سه هزار افغانی بیشتر نباشد یا حبس الی یک هفته محکـوم  نقديکننده را به جزاي تواند اخاللمی
.نماید

مادة پنجاه و یکم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
1.….
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متهم و یا وکیل مدافع حق دارد لست شهود و اهل خبره را با توضیح دالیـل شـهادت و معاینـات بـه     .2
.محکمه ارائه نماید

3.….
4.….

سلوك قضائی براي قضاتمقررة طرز11مادة 
پس قاضی اجازه ندهد . هر یک از اصحاب دعوي حق دارد تا به صورت آزادانه در جلسۀ قضائی حضور یابد

جمله قاضی اجازه ندهد مسئولین امنیتی متهم من. هنگام استفاده از این حق باالي آنان محدودیتی وضع گردد
تواند در ۀ قضائی نمایند؛ البته در حاالت استثنائی قاضی میرا با زنجیر و زوالنه و ولچک و دستبند وارد جلس

.مورد چگونگی تأمین امنیت جلسه قضائی و جلوگیري از فرار متهم تدابیر مقتضی را تجویز نماید

شرح
قاضی مسئول حفظ وقار و حرمت جلسات قضائی، تأمین حقوق مساوي طرفین دعوي و بر قرار نگه داشتن 

بنابراین، بر قاضی الزم است که تمام اقدامات مـورد نیـاز را جهـت    . باشدق محکمه مینظم و امنیت در اتا
به این نقطه نیز توجه داشته باشد که وضع و تحمیـل  یددر عین حال، قاضی با. انجام این وظیفه اتخاذ نماید

ز تبعـیض یـا   اقدامات امنیتی ممکن است این تصور را به میان آورد که قاضی علیه یکی از طرفین قضـیه ا 
به عنوان مثال، موجودیت چندین مأمور امنیتی ممکن است اشاره به ایـن امـر داشـته    . گیردتعصب کار می

تواند به مثابه تلقی باشد که قاضی بر این باور است که متهم یک شخص خطرناك است و این باور وي می
ات امنیتی قاضی باید محتاط و بـاالي  هنگام اتخاذ اقدام. کردن قبل از وقت شخص متهم به مجرم بودن باشد

.خود کنترول داشته باشد

طرز سلوك قضائی براي قضاتمقررة13مادة 
بر قاضی الزم است که در چارچوب قانونی و به صورت منصفانه اجراآت رسیدگی به تمام قضایا را به پایۀ 

یف قضائی خود اتخاذ نماید و بـراي  اگر الزم باشد که قاضی اقدامی را در راستاي انجام وظا. اکمال برساند
همچو اقدام کدام چارچوب زمانی حقوقی در نظر گرفته نشده باشد، قاضی با فوریت معقول اقدام مورد نیاز 

در صورتی که تأخیر در رسیدگی به قضایا ناشی از تخطی مراجع دیگر نسبت بـه اوامـر   . نمایدرا اتخاذ می
صادر نماید که در آن چگونگی تخطی شناسایی شده باشـد و سـپس   تواند فیصله را محکمه باشد، قاضی می

.فیصلۀ خود را به مراجع مربوطه جهت اتخاذ اقدامات بعدي و پیگرد احتمالی صادر نماید

شرح
نه تنها اینکه خود قضات مکلف به مراعات ساعات کـاري محکمـه و بـذل مسـاعی بیشـتر در کارهـاي       

د به قضایا طوري رسیدگی نمایند که تأخیر غیر الزم از سوي یک طـرف  باشند، بلکه آنان بایشان میمحوله
هاي کـاري خـود را مطـابق    افزون بر آن، محاکم باید برنامه. یا طرف دیگر قضیه را به حداقل آن برسانند

حیـث یـک اصـل    مـن . موقع تکمیل شوندجنتري طوري تنظیم نمایند که تمام قضایاي وارده در محکمه به
اینکه مردم بتوانند باالي قوة قضائیه و محاکم اعتماد داشته باشند، الزم است آنها عمالً مشاهده بنیادي، براي

تأخیر غیر الزم در پیشبرد و طی مراحـل  . یابدنمایند که امورات محکمه به شکل منصفانه و سریع انجام می
ردمی که در آن دخیل اند، زیان آور تنها اینکه هزینه و مصارف زیاد را به دنبال دارد، بلکه براي مقضایا نه

هاي خود را بعد قضات باید فیصله. کندبوده و بر اعتماد و اعتبار مردم باالي قوة قضائیه شدیداً لطمه وارد می
قانون اصول محاکمات مدنی 493و 200، 197عنوان مثال، مواد به. از پایان جلسۀ قضائی فوراً صادر نمایند

.حت دارددر مورد این اصول صرا
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مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات17مادة 
هر یک از اصحاب دعوي حق دارند تا بصورت آزادانه دالیل و مدارك خود را در پیشگاه محکمـه ارائـه   

اي که طرفین بتوانند با پس قاضی وظیفه دارد تا تمام تدابیر و امکانات قانونی را به کار ببرد تا جلسه. نمایند
براي عملی ساختن این مأمول، قاضی نظم و . آرام این حق خود را اعمال نمایند، تدویر یابدروحیۀ مطمئن و 

.نمایدباشد، حفظ میاي که وي در آن دخیل میکنترول را در تمام جلسات قضائی

شرح
باشند و حق مساویانه دارند تـا در جریان تمام اجراآت محکمه، طرفین از حق تعامل مساویانه برخوردار می

بنابراین، . شود، به صورت آزادانه ارائه نمایندتمام اسناد، شواهد و معلومات دیگري را که به قضیه مربوط می
قاضی باید زمینه را مساعد سازد تا طرفین یا اطراف قضیه، چه اینکه وکیل مدافع داشـته باشـند یـا نداشـته     

الیل خود را که از نظر قاضی متعلق به قضیه باشند، فرصت کامل و مساویانه داشته باشند تا تمام مدارك و د
در عین حال، قاضی باید از هر نـوع اقـدام مناسـب و    . باشد، به شکل منظم، مؤثر و محترمانه ارائه نمایندمی

ـ 55روي این اصول در مـواد  . الزم به خاطر حفظ نظم و حرمت جلسات قضائی استفاده نماید قـانون  64ــ
.عمل آمده استاصول محاکمات مدنی تأکید به 

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات19مادة 
نماید سلوك وي در داخل و خارج محکمه طوري باشـد کـه اعتمـاد اصـحاب دعـوي،      قاضی کوشش می

. کارمندان حقوقی و مردم را در استقالل، غیرجانبداري و درستی و صداقت قضاء حفظ و آن را افزایش دهد
وکالي مدافع، شهود و سایر کسانی که قاضی با آنها در چوکات صالحیت قاضی در مقابل اصحاب دعوي، 

نماید و از هرگونه حرکات و سکناتی رسمی قضائی تعامل دارد، بردبار و مؤدب بوده وقار خود را حفظ می
قاضی مراعات عین سلوك را . نمایدحرمتی مقام قضاء گردد، اجتناب میکه موجب استخفاف خودش و بی

در زنـدگی اجتمـاعی،   . گرداندکنند، الزمی میندان محکمه و کسانی که تحت امر وي کار میباالي کارم
باشد و روي همین ملحوظ است که قاضی بایـد شـخص قابـل    قاضی از احترام و اعتبار خاص برخوردار می

.هاي اجتماعی را مراعات نمایدترین سطح اخالقیات و ارزشاعتماد و صادق باشد و عالی
شرح
بنـابراین، بـراي   . نماینـد ت نمایندگی از حیثیت و شخصیت محکمه و قوة قضائیه در پیشگاه مردم مـی قضا

تأمین و حفظ اعتماد مردم باالي محاکم، قضات باید حیثیت و وقار اتاق محاکمه را حفظ نموده و بـا تمـام   
اصل در قوانین زیادي مطرح این . شوند، با احترام و ادب پیشامد نمایندکسانی که در اتاق محاکمه داخل می

. قانون اصول محاکمات مدنی بدان تصریح شده است497شده است که از آن جمله به بعنوان مثال، در مادة 
دارد متقابالً از طرف طرفین یا اطـراف قضـیه، وکـالي    ادب و احترامی که قاضی نسبت به دیگران روا می
قاضی همچنان باید تمام وظایف خود را با شکیبایی و . تمدافع و مردم نیز معاملۀ بالمثل صورت خواهد گرف

مندي انجام دهد و این خصوصیت، با مسئولیت قاضی مبنی بر انجام وظایف با شایستگی، فوریـت و  حوصله
قضات در حالی که وظایف خود را با مسلکیت . بیان گردیده است، در تضاد نیست13سرعت که در مادة 

.صبور، شکیبا و مؤدب نیز باشنددکنند بایاداء می
قضـات  . کنـد را نیز کسب مـی کند، لزوماً احترام آناناي که اعتماد و اعتبار مردم را کسب مینظام قضائی

سازد تا وظیفۀ مشروع قضاء احترام به قضات و محاکم زمینه را مساعد می. اعضاي محترم جامعه خود هستند
ها و وظایفی که در مواد این مقرره درج گردیده است، یکی ر مسئولیتعالوه ب. به نحو احسن آن انجام یابد

تر قاضی این است که از تمام ناشایستگی ها و ظهور آن در حرکات و سکناتش، چه در هاي مهماز مکلفیت
زندگی شخصی و چه در زندگی مسلکی اجتناب ورزد و تنها با مراعات همین معیارهاي عالی سلوکی قـوة  
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از آنجایی که عملکردهاي قاضـی تحـت   . واند اعتماد مردم را نسبت به خود جلب و حفظ نمایدتقضائیه می
هایی را باشد، قاضی باید به ارادة خود و از طیب خاطر بعضی از محدودیتمراقبت و تدقیق دوامدار مردم می

هـاي  ناشایسـتگی .رسد، باالي خود اعمال نمایدکه مراعات آن براي یک شهروند عادي مشکل به نظر می
تخطی از قانون، مقررات محکمه یا احکام این : باشدگردد ولی منحصر به آن نمیحقیقی شامل امور آتی می

ظهور ناشایستگی عبارت از این است که با استناد به دالیل، یک شخص آگـاه از حقـایق نزاهـت،    . مقرره
.تردید قرار دهدغیرجانبداري و شایستگی قاضی را، در بعضی شرایط، مورد شک و 

دسترسی به عدالت و نظم در محکمهۀتبصره راجع به ایجاد زمین. 2

قابل دسترس بوده و پاسخگوي نیـاز تمـامی مـردم  قطـع نظـر از میـزان       براي همه مردم نظام عدالت باید 
اما تنها درنظر، عدالت بـه آسـانی در دسـترس و   . درآمدشان، نژاد، سن، جنسیت یا دیگر وضعیت ها باشد

در عمل، دسترسی به عدالت براي برخی از افراد آسانتر از دیگران است و نسبت . نسبت به همه برابر است
توانـد  به آن دسته از افرادي که قادر نیستند بهاي خدمات حقوقی را بپردازند، اصالً دستیابی به عـدالت مـی  

نون اساسی افغانستان نامعقول و دست قا122و 120، مواد 22ماده 2آرمانهاي ذکر شده در بند . مشکل باشد
شان دستیابی به آرمانهاي یاد شده از طریق آگاهی بخشی سازمان یافته به مردم راجع به حقوق. نیافتنی نیست

دهند و بوجود آوردن نهادهاي مسؤل ارایه خدمات حقوقی و خدماتی که ارگانهاي عدلی و قضایی ارایه می
هرچند، ایجاد چنین تحولی ممکن است سالها طول بکشـد،  . پذیر استنارزان قیمت در سراسر کشور، امکا

ولی در عین حال، بویژه این مطلب بسیار مهم است که قضات دسترسی به عدالت را براي هر یک از افراد 
الزمه آن، این است که در قدم اول، دسترسی به قاضی، به معناي واقعی کلمه، بوجود . کشور تضمین نمایند

هـاي شخصـی، بـراي    آنها ممکن است بر اساس انگیـزه . توانند مانع باشندورین اداري محکمه میمام. آید
اصحاب دعوا در دسترسی به محکمه مانع ایجاد کنند، یا پیش از آنکه به آنهـا اجـازه اقامـه دعـوا بدهنـد،      

دون هر نوع مانع قاضی باید دسترسی فیزیکی و ب. را تقاضا کنند» پرداخت مبالغی پول«بصورت غیر قانونی 
وي ملـزم اسـت   . به محکمه و دسترسی به خدمات حقوقی از ناحیه دستگاه قضاء را براي مردم تضمین کند

).مقرره طرز سلوك قضایی19و 11مواد (که مامورین اداري محکمه را نیز از این بابت کنترل کند 

براي کسی که به قدر کافی آموزش همچنین قضات باید مراجعان را از تشکیالت و خدمات نظام قضایی که 
قانون اصول محاکمـات مـدنی   49در این رابطه، ماده . حقوقی نداشته باشد، بسیار پیچیده است، آگاه سازند

هاي اشخاص شامل قضیه و نیـز  صراحتاً قاضی رئیس جلسه را مکلف به توضیح حقوق و وجایب و مکلفیت
.توضیح موضوع جلسه نموده است

محاکم، منظور از دسترسی به عدالت آن است که مدعی در یک قضیه حق داشته باشد در خصوص اجراآت 
). مقرره طرز سـلوك قضـایی  17ماده (دعوي و کلیه اسناد و مدارك ذیربط آن را به محکمه تقدیم نماید 

م یک جریان بوده و بنابراین راجع به اجراآت مدنی است، لیکن حق تقدی» طرفین«اگرچه این ماده ناظر به 
در ارتباط به شهود، این حـق صـراحتاً در   . یابدو ارایه مدارك تبرئه کننده به محاکمه جزایی نیز توسعه می

میثاق بـین  )ج)(3(14عالوه بر این، ماده.قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم ذکر شده است51ماده 
مساعدت وکیل منتخـب خـود را   المللی سیاسی مدنی روشن میسازد که متهم حق دفاع از خود شخصاً یا با

براي مثال متهم نمیتواند براي دفـاع  . این حق تنها از طریق قوانین اجراآت محاکم محدود می شود. داراست
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.از خود در هر زمانی  صحبت کند

قاضی باید به قضیه در چارچوب زمانی مذکور در قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم، قانون اصـول  
هـا  اگر در برخی قضایا تصمیمی اتخاذ نشده یا آنکه دوسـیه . سایر قوانین رسیدگی نمایدمحاکمات مدنی و

متاسفانه، بسیاري از قضایا در سراسر کشـور  . ماندانباشته شده باشند، عدالت همچنان دست نایافتنی باقی می
راي ایراد و این وضعیت در خصوص قضایاي مدنی امري مشکل آفرین و دا. محاکم قرار دارندآرشیفدر 

اشکال است اما در رابطه با امور جزائی نه تنها بدتر بلکه در مواردي که مظنون یا متهم براي چندین مـاه و  
قاضی باید تکلیف . باشدماند، غیر قانونی نیز میسال بدون آنکه محکمه تصمیمی اتخاذ نماید، در توقیف می
ن نماید؛ او باید وقت شناس بوده، فیصله صـادر  یک موضوع را با سرعت معقول و متعارف در محکمه روش

.شده را بدون تأخیر تحویل دهد و نظم و نزاکت را در محکمه با صبر و وقار و ادب حفظ نماید

هاي تعمیر عدلیه موجب حفظ احترام مردم و اعتماد آنـان بـه قـوه قضـائیه     نظم در محکمه و سایر قسمت
به خصوص در . فضایی امن و بدون مزاحمت صورت گیردضروري است که اجراآت قضایی در . گرددمی

تـا زمـان محکومیـت وفـق     ) متهم(زیرا او . اجراآت جزائی، قاضی باید متوجه باشد که متهم را بدنام نکند
بـه  ). قانون اساسی افغانسـتان 25ماده 2فقره (شود الذمه شناخته میفیصله نهایی یک محکمه ذیصالح، بري

کند کـه از اتخـاذ تـدابیر و وسـایل     ره طرز سلوك قضایی به قضات خاطرنشان میمق11همین دلیل، ماده 
.امنیتی بسیار شدید و غیر ضروري نسبت به متهم خودداري نمایند

صالحیت و مراقبت) ث

احکام مرتبط. 1

مادة چهارصد و نود و هشتم قانون اصول محاکمات مدنی
کشور و احکام شریعت اسالمی بر عرف، عادات و عنعنات قاضی باید عالوه بر احاطۀ کامل بر قوانین نافذ 

.عمومی جامعه وقوف کافی داشته باشد

مادة بیست و نهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضاییۀ افغانستان
:باشدهاي آتی میستره محکمه در امور اداري مربوطه داراي وظایف و صالحیت.1

….
.امور مربوط به آندویر کورس ستاژ قضائی و تنظیم.10
.اتخاذ تدابیر مقتضی براي ارتقاء سطح دانش و تجارب قضات. 11
….

.گردداین ماده از طریق آمریت عمومی اداري قوة قضائیه اعـمال می1هاي مندرج فقرة صالحیت.2

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات18مادة 
المللـی  ها و معاهدات بـین باید از تمام قوانین، میثاققاضی براي انجام قضاوت عادالنه و اجراي سالم قوانین 

هاي خویش که قاضی در حفظ و توسعۀ دانش و مهارت. آگاهی داشته و به اجراي آنها تعهد و وفادار باشد
نمایـد و در ایـن راسـتا، از    هاي مناسب را اتخـاذ مـی  در پیشبرد وظایف قضائی الزم و ضروري است گام

.نمایدشود، استفاده میه به همین منظور از طرف قوة قضائیه فراهم میاي کهاي آموزشیبرنامه
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شرح
هاي قضات باید مطابق احکام قانون اساسی و سایر قوانین نافذة افغانستان و در مطابقت با قوانین، تمام فیصله

و در عـین حـال،   شوندقوانین فعلی تعدیل یا لغو می. المللی باشدهاي قابل اجراي بینمعاهدات و کنوانسیون
گردد؛ بنابراین، آموزش قاضی یک عمل دوامدار بوده و در طول مدتی که سمت قوانین جدید نیز وضع می

هاي دوامـدار  ستره محکمه به منظور تحقق این مأمول، برنامه. یابدداشته باشد، ادامه میقضاء را به دوش می
نمود و قضات مکلف خواهند بود تعدادي از ساعات تعلیمات قضائی را براي قضات افغانستان فراهم خواهد

همچنان، قضاتی . هاي آموزشی قضائی را در اوقات مشخص تکمیل نمایندمشخص تعلیمات دوامدار و برنامه
حیث مربیان قضـائی  که دانش و تجربۀ کافی در موضوعات مختلف قضائی دارند، مؤظف خواهند شد تا من

.ی ایفاي وظیفه نماینددر برنامۀ تعلیمات دوامدار قضائ

تمراقبتبصره راجع به صالحیت و . 2

هاي مفصل، عمیق و متنوع را دیده باشد تـا بـا صـالحیت و    بسیار ضروري و مهم است که قاضی آموزش
هایی توسط آمریت عمـومی ادار قـوه   چنین آموزش. توانایی الزم، وظایف قضایی خویش را به انجام رساند

مقـرره  .شـود در آینده قاضی خواهند شد و نیز براي قضات فعلی تدارك دیده میقضائیه براي کسانی که 
ستاژ قضایی ستره محکمه افغانستان عناوینی را که متقاضیان قضاوت باید در طول دوره آموزش خود مطالعه 

ماده . متقاضیان قضاوت باید امتحانات میان ترم و پایانی را با موفقیت سپري کنند. کنند مشخص کرده است
درصدي امتیازات دست نیابند و یا در بـیش  55مقرره بیان می دارد که متقاضیان قضاوتی که به حداقل 29

این قانون از اهمیت ویژه اي برخوردار است . از دو عنوان مردود شوند نمی توانند وارد عرصه قضاوت شوند
ارند ریسک تصمیمات غیـر قـانونی را   زیرا استخدام قضاتی که که اطالع کافی از نظم حقوقی افغانستان ند

در کنار آن، . در نتیجه،  حاکمیت قانون نه تنها اعمال نمی شود بلکه به خطر نیز می افتد. افزایش می دهد
یـک قاضـی بایـد از تمـام     . باشندهاي نظام حقوقی میخود قضات نیز ملزم به آگاهی ضروري از انکشاف

د، به حیث مثال باید از همکاران خود راجع به قوانین روز و وسایل موجود جهت کسب آگاهی استفاده کن
گـردد و در  همچنین قضات باید مجله قضا که توسط ستره محکمه نشر مـی . منابع تشریح کننده آنها بپرسد

قضاتی که در شریعت یا . تمام محاکم استیناف در دسترس است و نیز سایر منابع در دسترس را مطالعه کنند
اند، باید به نحو اخص دانش و آگاهی خود از قانون اساسی و قوانین و مقررات وزش دیدهمدارس شرعی آم

افغانستان را افزایش دهند، درحالی که قضات داراي سابقه مطالعه در حقوق و علوم سیاسی باید بـر حقـوق   
مطالعه ایجاد گروههاي کاري محلی قضات جهت. اسالمی و افزایش دانش خود راجع به آن متمرکز گردند

.تواند وسیله خوبی براي افزایش آگاهی آنها باشدو مباحثه راجع به قوانین و منابع در دسترس می

مراقبت صـراحتاً در مقـرره   . تواند به وظایف خود به نحو موقرانه عمل کندتنها یک قاضی با صالحیت می
، از اصـول بنگلـور ذکـر    طرز سلوك قضایی ذکر نشده است لیکن این وظیفه باید به حیث ششمین ارزش

در عمـل، مراقبـت بـه    . »صالحیت و مراقبت مقدمه ضروري اجراي کامل وظیفه قضایی است«. گردیدمی
معناي آن است که وظایف قضایی یک قاضی باید بر سایر فعالیتهاي او اولویت و تقدم داشته و نیز به ایـن  

اصول بنگلـور، برخـی   . آگاهی داشته باشدهاي مرتبط حقوقی معنی است که قاضی باید از آخرین انکشاف
دهند که درجاي دیگري از این قواعد سخت و دقیق سلوك قضات را به اصل صالحیت و مراقبت نسبت می

).به حیث مثال کارآیی و سرعت، حفظ و نظم در محکمه(رهنمود مورد بحث قرار گرفته است 
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به طرز سلوك قضاییاحکام بیشتر راجع) ج

احکام مرتبط. 1

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات8مادة 
قاضی صالحیت دارد تا از تطبیق و اجراي تمام قرارها و احکام صادرة خـویش در حـدود مجـوزه قـانونی     

.مراقبت نماید
شرح

اي که قانون آن را مجـاز  در حالی که قاضی صالحیت دارد از تطبیق قرار یا فیصلۀ قضائی خود در محدوده
به عمل آورد، اما باید خیلی محتاط باشد که در نظارت آن قدر فعاالنه دخیل نشود کـه  دانسته است نظارت

هاي بعدي همان قضیه، در صـورتی کـه آن قضـیه    تواند در فیصلهدیگران طوري برداشت کنند که او نمی
.طرفی خود را حفظ کنددوباره به محضر وي جهت رسیدگی آورده شود،بی

ائی براي قضاتمقررة طرز سلوك قض12مادة 
تا زمانی که موافقۀ صریح طرفین دعوي و تأیید قاضی حاصل نشود، ثبت تصویري یا سـمعی و یـا پخـش    

.مستقیم جریان محاکمه به خارج از جلسه جواز ندارد
شرح

حیث یـک وسـیلۀ مفیـد در آگـاه     تواند منهاي ویدیویی و سایر آالت نشراتی در اتاق محاکمه میکامره
هاي محاکم و جلب اعتماد و اعتبار مردم به قوة قضائیه مورد استفاده قرار گیرد و در فعالیتساختن مردم از

تواند ها در اتاق محاکمه میعین حال، با درنظرداشت نوعیت قضیه و اطراف دخیل در آن، موجودیت کامره
رساند و در نتیجـه،  براي جریان کار محاکمه ایجاد مزاحمت کند و به وقار و اهمیت پروسۀ قضائی آسیب ب

اوالً، هر دو طرف دعوي باید در مورد نشر جلسۀ استماع . ممکن است اعتماد و اعتبار مردم را تضعیف نماید
دعوي به توافق برسند و در نهایت، قاضی باید تمام این موضوعات را بررسی نموده و با استفاده از صوابدید 

.ذ نمایددرست و سالم خود تصمیم نهایی را در مورد اتخا

طرز سلوك قضائی براي قضات14مادة 
طرفی را که علیه او فیصلۀ خود را صادر نمـوده اسـت از میعـاد و طرزالعمـل قـانونی      قاضی وظیفه دارد تا

.اعتراض بر حکم محکمه آگاه سازد
شرح

قانون 244مادة خواهی مربوطه، چنانچه علیه در مورد حقوق مرافعههنگام اختتام قضیه، قاضی باید به محکوم
عموماً، در بسـیاري از اجـراآت   . اصول محاکمات مدنی آن را الزمی دانسته است، مشوره و معلومات بدهد

کند و به همین دلیل، آنها از حقوق خود آگاهی محکمه، از اطراف قضایا هیچ وکیل مدافعی نمایندگی نمی
ق آنها نقش فعالی را در زمینه ایفاء نماید براي محکمه خیلی مهم است که جهت حفظ حقو. داشته باشندنمی

قانون 49این اصل در مادة . طرفی و برخورد مساویانه با طرفین را نیز فراموش نکندو در عین حال، وظیفۀبی
.اصول محاکمات مدنی ذکر گردیده است

طرز سلوك قضائی براي قضات16مادة 
اساسی متهم در پروسۀ کشف و تحقیق جرم هر گاه قاضی در جریان رسیدگی موضوع متوجه نقض حقوق 

گردد، او مکلف است بعد از ختم قضیه، فیصلۀ خود مبنی بر چگونگی نقض حقوق متهم را صادر و آن را به 
.مراجع مربوطه جهت اجراآت بعدي و پیگرد احتمالی راجع سازد
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شرح
اگـر در جریـان   . ام بگذارندباید به حقوق اساسی متهم احترسارنوالهنگام کشف و تحقیق جرم، پولیس و 

انـد،  حقوق اساسی متهم را نقض کـرده سارنوالرسد که پولیس و رسیدگی به قضیه، قاضی به این نتیجه می
بعـد از خـتم   . تواند طبق قانون مربوطه، نقض حقوق متهم را در فیصله و حکم خود مدنظر بگیـرد قاضی می

قض حقوق متهم را صادر و آن را به مراجع مربوطه قضیه، قاضی مکلف است فیصلۀ خود مبنی بر چگونگی ن
.جهت اجراآت بعدي و پیگرد احتمالی راجع سازد

طرز سلوك قضاییاحکام بیشتر راجع به تبصره راجع . 2

احکام مذکور در فوق از مقرره طرز سلوك قضایی صرف قواعد مربوط به اجراآت متعددي را بـه قضـات   
مـاده  (صوب پارلمان تنظیم شده یا هنوز باید تصویب و تنظیم گردند کنند که توسط قانون مخاطرنشان می

).قانون اساسی افغانستان123

تطبیق تصامیم محاکم. 1ـ2

قانون اجراآت جزائی موقـت  8ماده تبصره رسمی . قوه اجرائیه استانحصاري تطبیق تصامیم محاکم وظیفه 
قـانون  . کنـد خصوص را به روشنی بیان میهاي مربوط به صالحیت قضات در این براي محاکم محدودیت

. تصامیم محـاکم نـداده اسـت   بر و نظارتاساسی افغانستان به قوه قضائیه چنین اختیاري در رابطه با تطبیق
قـانون  8مـاده  4در همین راستا، فقره . ین قانون اصول محاکمات مدنی در این خصوص ساکت استچنهم

هـاي نهـائی را در   ابتدائیه فیصلهسارنوال«: کند کهت بیان میاجراآت جزایی موقت براي محاکم به صراح
دهد، به این منظور محکمه مرافعه و ستره محکمه فیصله اتخاذ شده را با اسناد و اشیاي عرض تطبیق قرار میم

فصل دوازدهم همین قانون، اجراآت مربوط به پس از » .نمایدابتدائیه ارسال میسارنوالضبط شده دوباره به 
.نمایدحاکمه را به تفصیل بیان میم

ستره محکمه اختیاري در تغییر اجراآت محاکم از طریق محول کردن وظیفه نظـارت بـر تطبیـق تصـامیم     
. مقرره طرز سلوك قضایی بی اعتبار است8بنابراین ماده . محاکم به قوه قضائیه را ندارد

پخش جریان محاکمه در رادیو و تلویزیون. 2ـ2

ره طرز سلوك قضایی ناظر به موضوعی است که بیش از هر زمان دیگري با قـوه قضـائیه در   مقر12ماده 
. نهادهاي ذیربط عدالت درحال افزایش اسـت ارتباط است زیرا تمایل مطبوعات خصوصی در پخش فعالیت

نشود، کند که محاکم نباید تا زمانی که موافقۀ صریح طرفین دعوي و تأیید قاضی حاصلاین مقرره بیان می
.ثبت تصویري یا سمعی و یا پخش مستقیم جریان محاکمه به خارج از جلسه را به مطبوعات بدهند

در آلمـان،  . هاي آن بسیار متفاوت می باشـد حلاین مسئله در همه کشورهاي جهان مورد بحث است و راه
ماده 2فقره (محاکمه نماید تواند اقدام به ثبت یا پخش مستقیم جریانهیچ دستگاه تلویزونی یا رادیویی نمی

، محکمه فدرال قانون اساسـی شـکایت یـک کمپـانی     2001در سال ). قانون تشکیالت محاکم آلمان169
ایـن  . تلویزیونی که اجازه فلمبرداري از یک محاکمه مهم داراي ابعاد سیاسی به آن داده نشـد، را رد کـرد  

شرقی سـابق بـود کـه مسـئول فیـر و قتـل عمـد        محاکمه راجع به پنج نفر از اعضاي اداره پولیس آلمان
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محکمه فدرال قانون اساسی اقدام . پناهندگان از آلمان شرقی به آلمان غربی در نوار مرزي داخل آلمان بودند
به ایجاد موازنه میان تضمین مذکور در قانون اساسـی جهـت علنـی بـودن رسـیدگی در محـاکم و آزادي       

مین مذکور در قانون اساسی جهت حمایت از حق حریم خصوصی از یک طرف و تض) رسانه ها(مطبوعات 
نتیجه این ایجاد تـوازن آن شـد کـه تصـمیم     . از سوي دیگر نمود) منصفانه(و نیز رعایت محاکمه عادالنه 

زیـرا  . محکمه به عدم اجازه پوشش تلویزیونی جریان محاکمه مذکور، مطابق قانون اساسی تلقی شده اسـت 
تـأمین  ) هـا ژورنالیست(نگاران با توجه به حضور حضار مختلف به شمول روزنامهاصل علنی بودن محاکمه 

هاي روشن ) کامره(دوربین . توانست تأثیر منفی بر کشف حقیقت داشته باشدها میشده بود و حضور رسانه
ـ    توانستند موجب تهدید متهم یا تحریک آنان به اغراق و مبالغـه تلویزیون می ا گـویی شـده، در نتیجـه آنه

45.توانستند سایر اشخاص درگیر در این قضیه را وسوسه نمایند تا آن را بی جهت بزرگ نمایندمی

رابطه تعارض آمیز میان . در ایالت متحده امریکا، بحثی مشابه منجر به نتیجه متفاوت در این خصوص گردید
اولین تعدیل قانون اساسی جهت حمایت از آزادي مطبوعات براي گزارش اجراآت و جریـان محاکمـه بـا    

ـ ششمین تعدیل آن قانون جهت تضمین محاکمه سریع توسط یک هیئت منصفه بی ر بـه اتخـاذ   طرف، منج
غیر (در امریکا، بر خالف آلمان و افغانستان، افراد عادي . اي محاکمات گردیدتصمیم به نفع پوشش رسانه

کنند، حتی نقش آنهـا مهمتـر از نقـش    نقش مهمی در محاکمات به حیث هیئت منصفه ایفاء می) ايحرفه
سات، اظهارنظر و توصیه سایر اشـخاص  توانند تحت تأثیر احسااي است، زیرا آنها به راحتی میقضات حرفه

قضایایی که موجب جلب عالقه عمومی به . هاي انسانی قرار گیرندو نیز تحت تأثیر دیگر قصورها و کاستی
طرف جی، سیمپسون، پیدا کردن هیئت منصفنه بی.محاکمه شده است مانند موضوع محاکمه ستاره فوتبال او

، به طـور کلـی   دوره طوالنی محاکمهها در طول ها از تأثیر رسانهو در قرنطینه نگاه داشتن و جدا کردن آن
در هر حال، در قضیه سیمپسون عقیده بر آن بود که پوشش وسیع و عمومی تلویزیـون  . بسیار سخت است

اي وارد نخواهد کرد زیرا هیئت منصفه این قضیه نظـر بـه   طرفی هیأت منصفه محاکمه سیمپسون لطمهبهبی
.سون دارد درحالی که استنباط وسیع عموم مردم بر مجرمیت او بودگناه بودن سیمپبی

ها به طور کلی بیشتر عالقمند به انعکاس احساس در رسانهبسیاري از با این همه، مشکل اساسی آن است که 
به خصوص . طرفانه به عموم نمایندمحاکمات هستند تا آنکه بخواهند از این طریق اقدام به ارائه اطالعات بی

ر محاکمات جزائی، حفاظت از اصل برائت الذمه، تحت تأثیر حضور رسانه در محاکمات به سـختی قابـل   د
مقرره طرز سلوك قضایی، گامی در مسیر درست است، و وضع قـانون  8در نتیجه، حکم ماده . تأمین است

.در جهت تقویت چنین اقدام احتیاطی، نیز مطلوب خواهد بود

ومراهنمایی محکهدایت و . 3ـ2

توانـد  یک دعوي، که حسب مورد می) مغلوب(وظیفه قضات به هدایت و راهنمایی محکوم یا طرف بازنده 
ناظر به حق این افراد جهت اعتراض، تقاضاي رسیدگی مجدد یا استینافی باشد، در هیچکدام از قوانین مربوط 

BvR 2623/95 and 1 BvR 1(2001جنیـوري  24اول محکمه فـدرال قـانون اساسـی آلمـان، تصـمیم      ) سناي(مجلس 45

622/99.(
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اي محاکم و قانون اصـول  به اجراآت، قانون تشکیالت و صالحیت محاکم، قانون اجراآت جزائی موقت بر
مقرره طرز سلوك قضایی تعهد قضات جهت مطلع ساختن کسانی که 14ماده . محاکمات مدنی نیامده است

ایـن نـوع راهنمـایی و    . کنـد ممکن است بخواهند از تصامیم آنها اعتراض نمایند را به قضات یادآوري می
به حیث یک حـق  ) محکمه(عدالت هدایت که عنصر اصلی و ضروري براي درك و فهم حق دسترسی به

قانونی و مبناي اجراآت منصفانه است، صرف محدود به مرحله اول رسیدگی یعنی رسیدگی توسط محـاکم  
تکلیف به راهنمایی طرف محکوم یک قضیه باید در قوانین مربوط به اجراآت نیـز مـورد   . باشدابتدائیه نمی

. ز سـلوك قضـایی بـراي قضـات الـزام آور نیسـت      اشاره قرار گیرد زیرا صرف ایجاد آن در مقرره طـر 
توانـد خواهـان آن باشـد کـه     حاضر، یک محکوم یا مغلوب در دعوي یا قضیه مورد رسیدگی، نمیدرحال

درخواست جبران خساره او پذیرفته شود؛ در صورتی که وي بدلیل فراموشی قاضی در راهنمایی بـه او، در  
.دموعد مقرر تقاضاي جبران خساره نکرده باش

)اساسی(ن پس از نقض حقوق بنیادیاجراآت. 4ـ2

1این ماده باید با توجه به فقره . دهدمقرره طرز سلوك قضایی صرف به قضایاي جزایی ارجاع می16ماده 
: قانون اساسی افغانستان مورد مطالعه قرار گیرد که طبق آن51ماده 

تواند باشد و میخساره میهر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران«
.»براي حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند

در مرحله تحقیقات راجع به جرم، انواع مختلف نقض حقوق اساسی اشخاص ممکن است در طول محاکمه و 
لست ذیل صرف به احصاي دو دلیل مهمتر و آشکارتر راجع به حق جبـران خسـاره   . بعد از آن اتفاق افتد

:کنداشاره می

   شکنجه یا سایر رفتارهاي تحقیرآمیز محترمانه و غیر انسانی توسط پولیس، دیپارتمنت امنیت ملـی یـا
سایر ارگانها؛ 

توقیف بدون دلیل و مبناي قانونی.

قانون اجراآت جزایی موقت براي محاکم صریحاً معین نموده است که در طول دوره تحقیق، پـولیس بایـد   
قانون اجراآت جزایی براي محاکم؛ 31ماده 1فقره (تحویل دهد سارنوالساعت به 24یک شخص را بعد از 

ساعت بعد از توقیف از مظنـون  48باید ظرف سارنوالو ) ساعت شده است72این مدت در قانون پولیس، 
72ین، بعـد از حـداکثر   بنـابرا ). قانون اجراآت جزایی موقت براي محـاکم 34و 33مواد (استنطاق نماید 
مظنون ممکن است . ، رها گرددسارنوالتوقیف شده باید در صورت عدم تأیید توقیف توسط ساعت، شخص

روز تحت توقیف پیش از محاکمه باشد، که این مدت از زمان توقیف توسط پولیس شـروع و  15حداکثر 
و تأیید محکمه ذیصـالح، سارنوالدر صورت درخواست. گرددپذیر میامکانسارنوالصرف بعد از اجازه 

شماره ب ). قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم36ماده (روز دیگر قابل تمدید است 15این مدت تا 
کند که قانونی بـودن توقیـف بایـد    قانون اجراآت جزایی موقت براي محاکم تاکید می53ماده 3از فقره 

قـانون اجـراآت جزائـی    6ماده 3فقره . ررسی قرار گیردتوسط محکمه به هنگام شروع به رسیدگی مورد ب
نماید که باید نسبت به آزادي شخص تحت توقیف، به محـض آنکـه شـرایط    موقت براي محاکم مقرر می
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86و 85اجراي مجازات حبس بایـد وفـق مـواد    . قانونی جهت نگهداري او وجود نداشته باشد، اقدام گردد
ـ 414ر مواد به عالوه قانون جزا د. قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم باشد داراي مقـررات و  417ــ

.احکامی است که به موجب آنها براي توقیف یا گرفتاري غیر قانونی، مجازات پیش بینی شده است
ضات در زندگی خصوصیطرز سلوك ق: مسوگفتار 

هاترین موازین اخالقی در قیاس با سایر افغانقضات باید نه تنها در اداره، بلکه در زندگی خصوصی به عالی
آنها مستمراً تحت نظر همشهریان و هموطنان خـود کـه   ). مقرره طرز سلوك قضایی19ماده (پایبند باشند 

در نتیجه یک قاضی باید بـه  . باشندزدنی رفتار کنند، میهاي خوب و مثالانتظار دارند قضات به حیث نمونه
او را در هر فرصت دیگر به حیث نحوي رفتار کند که جامعه به عنوان مثال اگر او هنوز قاضی نشده باشد 

.به عالوه، آنها باید از هرگونه تظاهر به اقدامات مغایر با موازین اخالقی اجتناب نمایند. قاضی انتخاب نماید

درستی و راستی و رعایت آداب) أ

یک روز، او . نورزي رئیس یک محکمه استیناف در یکی از شهرهاي کالن افغانستان است
کند تا بـراي خـود یـک    ک کمپانی بزرگ تلفون موبائیل را مالقات مینماینده محلی از ی

پرسد و نورزي آن نماینده از نورزي راجع به حرفه او می. موبائیل و سیم کارت جدید بخرد
چند لحظه بعد، مدیر آن . دهداطالعات دقیق راجع به جایگاه و موقعیت خویش را به وي می

. کنـد ک دستگاه موبائیل به طور مجانی تقـدیم مـی  شود و به نورزي ینمایندگی حاضر می
عالقمنـد اسـت زیـرا    (VIP)دهد که کمپانی به مشتریان خـاص  مدیر مذکور توضیح می

خواهد از این طریق به سایر مردم بفهماند که اشخاص مهـم از کـاالي آن   کمپانی آنها می
داند که قضات ا او میکند، زیرنورزي از پذیرش آن خودداري می. کنندکمپانی استفاده می

ریانی که به آن قرضدار تمحاکم تحتانی گاه باید به دعاوي مدنی این کمپانی تلفون علیه مش
گیرد و دسـتگاه موبائیـل و   با وجود این ، مدیر دست نورزي را می. هستند، رسیدگی کنند

ر و تشکر این دو را به حیث نشانه تقدی«: گویددهد، درحالی که میسیم کارت را به وي می
کنـد و  نورزي از او تشکر مـی . »عمیق ما از خدمات خود به مردم افغانستان دریافت کنید

کرد؟آیا او باید براي آن تلفون و سیم کارت پولی پرداخت می. رودمی

احکام مرتبط. 1

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات19مادة 
نماید سلوك وي در داخل و خارج محکمه طوري باشـد کـه اعتمـاد اصـحاب دعـوي،      قاضی کوشش می

. کارمندان حقوقی و مردم را در استقالل، غیرجانبداري و درستی و صداقت قضاء حفظ و آن را افزایش دهد
صالحیت قاضی در مقابل اصحاب دعوي، وکالي مدافع، شهود و سایر کسانی که قاضی با آنها در چوکات 

نماید و از هرگونه حرکات و سکناتی رسمی قضائی تعامل دارد، بردبار و مؤدب بوده وقار خود را حفظ می
قاضی مراعات عین سلوك را . نمایدحرمتی مقام قضاء گردد، اجتناب میکه موجب استخفاف خودش و بی

در زنـدگی اجتمـاعی،   . رداندگکنند، الزمی میباالي کارمندان محکمه و کسانی که تحت امر وي کار می
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باشد و روي همین ملحوظ است که قاضی بایـد شـخص قابـل    قاضی از احترام و اعتبار خاص برخوردار می
. هاي اجتماعی را مراعات نمایدترین سطح اخالقیات و ارزشاعتماد و صادق باشد و عالی

شرح
بنـابراین، بـراي   . نماینـد ه مردم مـی قضات نمایندگی از حیثیت و شخصیت محکمه و قوة قضائیه در پیشگا

تأمین و حفظ اعتماد مردم باالي محاکم، قضات باید حیثیت و وقار اتاق محاکمه را حفظ نموده و بـا تمـام   
این اصل در قوانین زیادي مطرح . شوند، با احترام و ادب پیشامد نمایندکسانی که در اتاق محاکمه داخل می

. قانون اصول محاکمات مدنی بدان تصریح شده است497ن مثال، در مادة شده است که از آن جمله به بعنوا
دارد متقابالً از طرف طرفین یا اطـراف قضـیه، وکـالي    ادب و احترامی که قاضی نسبت به دیگران روا می

قاضی همچنان باید تمام وظایف خود را با شکیبایی و . مدافع و مردم نیز معاملۀ بالمثل صورت خواهد گرفت
مندي انجام دهد و این خصوصیت، با مسئولیت قاضی مبنی بر انجام وظایف با شایستگی، فوریـت و  هحوصل

قضات در حالی که وظایف خود را با مسلکیت . بیان گردیده است، در تضاد نیست13سرعت که در مادة 
.کنند بایستی صبور، شکیبا و مؤدب نیز باشنداداء می

قضـات  . کنـد را نیز کسب مـی کند، لزوماً احترام آنانار مردم را کسب میاي که اعتماد و اعتبنظام قضائی
سازد تا وظیفۀ مشروع قضاء احترام به قضات و محاکم زمینه را مساعد می. اعضاي محترم جامعه خود هستند

ی ها و وظایفی که در مواد این مقرره درج گردیده است، یکعالوه بر مسئولیت. به نحو احسن آن انجام یابد
تر قاضی این است که از تمام ناشایستگی ها و ظهور آن در حرکات و سکناتش، چه در هاي مهماز مکلفیت

زندگی شخصی و چه در زندگی مسلکی اجتناب ورزد و تنها با مراعات همین معیارهاي عالی سلوکی قـوة  
عملکردهاي قاضـی تحـت   از آنجایی که. تواند اعتماد مردم را نسبت به خود جلب و حفظ نمایدقضائیه می

هایی را باشد، قاضی باید به ارادة خود و از طیب خاطر بعضی از محدودیتمراقبت و تدقیق دوامدار مردم می
هـاي  ناشایسـتگی . رسد، باالي خود اعمال نمایدکه مراعات آن براي یک شهروند عادي مشکل به نظر می

تخطی از قانون، مقررات محکمه یا احکام این : باشدیگردد ولی منحصر به آن نمحقیقی شامل امور آتی می
ظهور ناشایستگی عبارت از این است که با استناد به دالیل، یک شخص آگـاه از حقـایق نزاهـت،    . مقرره

.غیرجانبداري و شایستگی قاضی را، در بعضی شرایط، مورد شک و تردید قرار دهد

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات20مادة 
قاضـی بـه کارهـایی اشـتغال     . دهـد هاي دیگر خویش اولویت میظایف قضائی را بر تمام فعالیتقاضی و

هاي غیر قضائی خویش را طـوري انجـام   ورزد که منافی نزاهت قضائی وي باشد همچنان قاضی فعالیتنمی
و محکمه قاضی جلسۀ قضائی را بروقت آغاز نموده .اش در تعارض واقع نگردددهد که با وظیفۀ قضائیمی

قاضی بدون اجازة قبلی مافوق خود از وظیفـه غیـر حاضـر    . کندرا فقط بعد از ختم ساعات کاري ترك می
.گردد، مگر اینکه غیر حاضري او به علت شرایطی باشد که کنترول آن در اختیار وي نباشدنمی

شرح
ها تـا حـدي   این فعالیتهاي خارج از وظیفۀ قضائی دخیل باشد،در حالی که ممکن است قاضی در فعالیت

طرفی و استقالل قاضی را مورد شک و تردید قرار ندهد، اما در مجاز است که باعث تضاد منافع نگردد وبی
دخیل بودن بیش از حد . تر از هر نوع فعالیت دیگر قاضی بوده و اولویت داردهرحال، وظایف قضائی مقدم

قضاء ممکن است این برداشـت و تصـور را در اذهـان    هاي خارج از وظیفۀ یا غیرمناسب قاضی در فعالیت
مردم مطرح کند که قاضی به وظایف سمت قضائی خود متعهد نیست و این عمل قاضی، به اعتمـاد مـردم   

.کندباالي محاکم لطمه وارد می

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات21مادة 
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ورزد و به هیچ یـک از  قرار دهد اجتناب میقاضی از قبول هرگونه هبه و منفعتی که او را در مظان تهمت
قاضـی و  . دهد تا به اعتبار موقف وي هبه و یا منفعتـی را قبـول نماینـد   اقارب و وابستگان خود اجازه نمی

یافته یا کارهایی که قـرار  توانند در ارتباط به کارهاي انجامکارمندان محکمه وي یا اعضاي فامیل وي نمی
قاضی صورت گیرد، تقاضاي هدیه، جایزه یا انجام کاري را نمایند یا همچـو  است به اساس وظایف قضائی

قاضی منصب قضاء را وسیلۀ حصول منافع شخصی، منافع اعضاي فامیـل یـا شـخص    . چیزي را قبول نمایند
.سازددیگر نمی

شرح
ل او که بـا  قبول هر نوع هبه، جایزه، قرض یا مساعدت توسط قاضی یا کارمندان محکمۀ او یا اعضاي فامی

کنند، چه اینکه به اساس تقاضا باشد یا نباشد، داللت واضح بر ایـن دارد کـه قاضـی    وي یکجا زندگی می
کند تا امور متذکره را جبران کند که در همچو وضعیت، اسـتقالل و  مجبور است یا احساس مجبوریت می

ایزه، قرض یـا مسـاعدت از شـخص،    بنابراین، قبول هر نوع هبه، ج. رودغیر جانبداري قاضی زیر سؤال می
وکیل مدافع، شرکت تجاري، مؤسسه یا کدام نهاد دیگري که قرار است در حضور قاضی در ارتباط به قضیۀ 
مربوطه حاضر شود یا ممکن است در آینده حاضر شود و یا هم با قاضی کاري دارد یا ممکن است داشـته  

اي که در بدل تقدیر ن ماده مانع قبول کردن حق الزحمهای. باشد که با انجام وظایف قضایی وي بستگی دارد
اي که مصروف فـراهم سـاختن   از مشارکت قاضی در تدریس کورس از طرف کدام نهاد دولتی یا مؤسسه

. گـردد شـود، نمـی  باشد به قاضی اعطاء مـی ها یا سیمینارهاي دوامدار تعلیمات حقوقی یا قضائی میکورس
هاي شخصی و و استفادة نادرست از حیثیت و اعتبار منصب قضاء در فعالیتقضات باید میان استفادة درست

قاضی باید از به عاریت گذاشتن حیثیت و اعتبار منصب قضاء به خـاطر بـه دسـت    . مسلکی تفکیک نمایند
.آوردن منافع شخصی خود یا دیگران جداً اجتناب نماید

درستی و راستی و رعایت آدابتبصره راجع به. 2

ارزش درونی راستی و درستی و رعایت آداب در سلوك بیرونی قاضی، به تفصیل در مباحـث مربـوط بـه    
زا و سخت هاي مشکلدر زندگی خصوصی قضات، موقعیت. سلوك قضات در اداره مورد بحث قرار گرفت

در گردد که منفعت عمومی نسبت به اجراي مناسب عدالت با برخی منافع شخصـی قضـات   زمانی ایجاد می
به حیث یک پدیده نهادي در سه وضعیت در بسیاري از نظام هاي حقوقی تعارض منافع . تعارض قرار گیرند

. هاي تجارتی قضاتهاي سیاسی و فعالیتقبول تحفه یا دعوت، فعالیت: نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است
این امر از دید مـردم چگونـه   «:قضات باید همانند اداره، در زندگی شخصی از خودش این سؤال را بپرسند

نه فقط صرف رعایت آداب، بلکه نشان دادن مبادي آداب بودن، شرط ضروري اجراي یک فعالیت . »است؟
شامل مالقات جمله از را موارد دچار ایراد و مشکلدر افغانستان، . شودحرفوي مناسب براي قاضی تلقی می

راطی در مسابقات بزکشی و جنـگ حیوانـات، ارتبـاط بـا     بندي افهاي نامتناسب، شرطبا دیگران در محیط
مقرره طـرز سـلوك   21ماده (زا هاي تهمتها در موقعیتها و دعوتدشمنان و مخالفان دولت، قبول تحفه

).مقرره طرز سلوك قضائی20ماده (گردد هاي غیر قضایی نامتناسب میو درگیر شدن در فعالیت) قضائی

شـرح  . جام دعوت ممکن است با نظر داشت تأثیرگذاري بر قاضی صورت گیردتقدیم هر نوع تحفه و یا ان
دهد که قاضی منتفـع از تحفـه یـا دعـوت،     مقرره طرز سلوك قضایی به درستی هشدار می21رسمی ماده 

مرز میان فساد و عدم فساد بسـیار نزدیـک و باریـک    . ممکن است احساس تعهد به جبران آن لطف نماید
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معمـوالً اقـدام   . ضات باید با دقت بسیار تصمیم بگیرند که چه چیز را بپذیرند یا نپذیرنـد بنابراین، ق46.است
اي که به مناسبت عید از طرف یک دوسـت یـا   یک قاضی به پذیرش یک تحفه براي تعطیالت مانند هدیه

.شودشود، ناقض مقرره طرز سلوك قضایی تلقی نمیخویشاوندان به وي داده می

اي را بپذیرد در صورتی که تقدیم کننده آن یک طرف دعوي یا شخصی که داراي تحفهتواند هر قاضی می
) حلول عید(منفعت فعلی یا احتمالی در محکمه است، نباشد و یا آنکه آن تحفه صرف به دلیل زمان خاص 

ر زمان با وجود این ، تقدیم تحفه د. تقدیم گردیده باشد) فامیل بودن(یا به خاطر یک رابطه میان دو طرف 
یک قاضی نباید آن گونه رفتار کند یا به . عید از طرف یک وکیل که دوست قاضی نیست نیز ممنوع است

دیگران اجازه دهد که طوري ابراز احساسات نمایند که نشان دهنده آن باشد کـه داراي موقعیـت خاصـی    
وقتـی  . گردنـد بیـق مـی  همین اصول در ارتباط به دعوت از قضات نیز تط. جهت تأثیرگذاري بر او هستند

قضات محکوم به . دهدپذیرد، وي حق ارتباط با دوستان و آشنایان را از دست نمیشخص وظیفه قضا را می
اي، از تأثیرگذاري قضـات کـه   در واقع، چنین شیوه. آن نیستند که زندگی زهاد گوشه نشین را پیشه کنند

یک قاضی باید طوري امور حرفوي خـود را سـامان   این که. نیازمند ارتباط با جامعه هستند، خواهد کاست
عیادت و دهد که از هر نوع ناشایستگی یا تظاهر به آن به دور باشد، وي را از پذیرش احساس همدردي و 

هاي حرفوي خودشان، وکال یا سایر شهروندان ممنوع هاي اجتماعی انجمندوستان، حضور در فعالیتدیدار 
هـاي  اید به چنین روابط اجتماعی اجازه دهد که بر سلوك قضایی یـا فیصـله  لیکن او نب. و محروم نمی کند

صادره از طرف وي تأثیر گذار باشند، چنانکه به دیگران نیز نباید اجازه دهد که چنان ابراز احساسات کنند 
ها به همـین صـورت بـر    ها و دعوتقواعد مربوط به تحفه.که بیانگر تأثیرگذاري خاص آنها بر وي باشد

انواده قضات، کارمندان او، مأمورین محکمه و سایر اشخاص که تحت مدیریت و کنترل قاضـی هسـتند،   خ
قاضی باید این اشخاص را ملزم نماید که موازین صداقت و وفاداري و پشتکار را مثل خود . گرددتعمیل می

و انجـام بسـیاري از   هاي غیر قضایی، قضات مجاز بـه مطالعـه، سـفر   در ارتباط به فعالیت. او رعایت کنند
تواند بدون دریافت حق الزحمه به عنوان مدیر باشند؛ به حیث مثال قاضی میهاي خیریه و غیر آن میفعالیت

یک بنیاد اسالمی عمل کند، البته تا حدي که اقدام او در چنین سازمانهایی مطابق با احکام مذکور در قانون 
.اساسی باشد

از به قبول تحفه از کسی که در نـزد او داراي منفعـت   به حیث یک قاعده کلی، قاضی مج
اي نباشد، است؛ البته در صورتی که چنین اقدامی توسط هر دو طرف به این بالفعل یا بالقوه

نحو استنباط نگردد که تقدیم آن تحفه در جهت تالش براي تـأثیر گـذاري بـر قاضـی و     
هـاي  ها یـا تحفـه  د دعوتدر بسیاري از کشورها، قضات بای. حصول به هدف خاص است

در بسـیاري از محـاکم   . دریافتی با ارزش قابل توجه را به مقامات مافوق خود اطالع دهنـد 
در افغانسـتان،  47.دالر امریکا است100ایاالت متحده امریکا، حداکثر مجاز مبلغ یک تحفه 

46 Farouk Al-Kilani, “Corruption in the Judiciary,” Presentation, 9th International Anti-
Corruption Conference (IACC), 10-15 October, 1999, Durban, South Africa, p. 6.

.کمیته اخالق قضایی کسیون اخالقی تگزاس) 1979(44به حیث مثال مراجعه کنید به اظهار نظر مشورتی شماره 47
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درامـان  خواهد که از هرگونه تهمتی چنین قاعده رسمی وجود ندارد، اما اگر یک قاضی می
.باشد، باید اطالعات مذکور را به مافوق خود بدهد

از آنجا که کمپانی تلفون . در قضیه نورزي، صرف گزارش دریافت تحفه کافی نخواهد بود
مذکور، دعاوي خود علیه مشتریان را در محاکم تحتانی در گذشته اقامه کرده است، بسـیار  

زود به محکمه استیناف نوروزي نیـز  محتمل است که یک دعوي از کمپانی مذکور دیر یا 
بنابراین، نورزي باید بخاطر دریافت تلفون و سیم کارت پول آن را پرداختـه  . ارجاع گردد

.یا آنکه آنها را به مدیر نمایندگی اعاده نماید

هاي سیاسیفعالیت: توجه خاص) ب

بهترین فهـم و  کند که از نظر وي، او هم داراي قاضی صفیه از یک سیاستمدار حمایت می
در طول رقابت انتخابـاتی  . باشددرك از حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی در افغانستان می

همکـار او،  . عمومی کمک نمـود ) تبلیغاتی(افغانی به امور 800قبلی براي ولسی جرگه، او 
قاضی زلمی، معتقد است که این اقدام او با توجه به مقرره جدید سلوك قضایی غیر قانونی 

کند که اگر نظر او درست باشد، خود زلمی بهتر صفیه در جواب زلمی بیان می. واهد بودخ
است از کمک به یک سازمان مستقل ملی حقوق اطفال که اشتراك او در آن می تواند بـه  

هاي خود حیث یک بیان سیاسی نیز تلقی شود، خودداري نماید؛ زیرا این سازمان در گزارش
هاي مشابه فعالیت صفیه و زلمی طبق قوانین آیا فعالیت. دهدقرار میحکومت را مورد انتقاد 

افغانستان مجاز است؟

احکام مرتبط. 1

مادة سی و پنجم قانون اساسی
…

…احزاب سیاسی تشکیل دهند، اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون،

مادة یکصد پنجاه و سوم قانون اساسی
منصبان قواي مسلح و پولیس و منسوبین امنیت ملـی در مـدت تصـدي وظیفـه     صاحبان، سارنواالنقضات، 

.توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشندنمی

مادة پانزدهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
.توانند در مدت تصدي وظیفه عضویت حزب سیاسی را داشته باشندقضات نمی

اي قضاتطرز سلوك قضائی بر9مادة 
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تواند در دوران تصـدي  مگر نمی. قاضی مانند سایر شهروندان از تمام حقوق اساسی و مدنی برخوردار است
وظیفه عضویت حزب سیاسی را داشته و یا به نفع حزب سیاسی به شکل سري و یا علنی فعالیت کند و یا به 

.و یا معنوي نمایدصورت مستقیم و یا غیر مستقیم به یکی از احزاب سیاسی مساعدت مادي 
شرح
توانند عضویت کدام قانون اساسی تصریح نموده است که عضو ستره محکمه و قضات نمی153و 118مواد 

این حکم براي حفظ اسـتقالل  . دار این سمت قضایی هستند، داشته باشندحزب سیاسی را تا زمانی که عهده
.قضائی ضروري و الزمی است

اي سیاسیهتبصره راجع به فعالیت. 2

از دیدگاه این . کندقانون اساسی افغانستان بر حق هر تبعه افغانستان جهت تشکیل احزاب تأکید می35ماده 
ماده یک حزب سیاسی، سازمانی است که در جستجوي بدست آوردن قدرت سیاسی در حکومت در سـطح  

اساسی به دلیل اهمیت بسیار زیـاد  ساحه و قلمرو این حق تضمین شده در قانون . ملی، والیت یا محلی است
ها و عقاید در یک جامعـه دموکراتیـک، وسـیع و گسـترده     گفتمان سیاسی و رقابت مسالمت آمیز اندیشه

دامنه این حق از تأسیس احزاب سیاسی جدید تا عضویت و هرگونه حمایـت از احـزاب موجـود    . باشدمی
.امتداد دارد

توان از طریق خود قانون اساسی یا به وسیله قانون ون اساسی را میبا وجود این ، این حق تضمین شده در قان
قانون اساسی افغانستان صراحتاً حاکی از آن است که حـق تأسـیس   35ماده . مصوب پارلمان محدود نمود

ناظر به مصوبه دو مجلس بـه ترتیـب   » قانون«مفهوم . شوداجرا می» مطابق به احکام قانون«احزاب سیاسی 
قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس «: قانون اساسی است که وفق آن94ماده 1ر فقره تعریف شده د

شوراي ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگر این که در این قانون اساسی طور دیگري تصریح 
ون قـان 15قـانون اساسـی و مـاده    153هاي مربوط به احزاب سیاسـی در مـاده   محدودیت. »گردیده باشد

. کند، ذکر گردیده اسـت تشکیالت و صالحیت محاکم که قضات را از عضویت در احزاب سیاسی منع می
این احکام باید به نحو مضیق و محدود تفسیر گردند؛ زیرا مقررات مذکور استثنایی برحق تضمین شـده در  

صالحیت محـاکم صـرف   بنابراین قانون اساسی افغانستان و قانون تشکیالت و. شوندقانون اساسی تلقی می
اند، لیکن سایر اشکال حمایـت ماننـد کمـک مـالی در     عضویت رسمی در یک حزب سیاسی را منع کرده

قانون تشـکیالت و صـالحیت   90به عالوه، ماده . رسدهاي انتخاباتی به یک کاندیدا مجاز به نظر میرقابت
یا کاندیدا شدن براي انتخاب کند که یک قاضی در صورت عضویت در یک حزب سیاسی محاکم مقرر می

.پارلمان یا شوراي شاروالی باید از وظیفه خود استعفا دهد

این مقرره قضات را از هرگونـه حمایـت از   . تر استمقررة طرز سلوك قضائی بسیار محدود کننده9ماده 
کارکرد تري به تر ماده مذکور، ضروري است به نحو نزدیکبراي درك روشن. کنداحزاب سیاسی منع می

. اولین کارکرد احزاب سیاسی، کارکرد سازمانی اسـت . گانه احزاب سیاسی نظر بیافکنیمهاي سه)عملکرد(
آوري این کارکرد شامل تجمیع پول، استخدام نیروها و داوطلبان، تشویق حامیان جهـت رأي دادن و جمـع  

اطالعـاتی و اخبـاري   دومین کارکرد یک حزب سیاسی، کـارکرد . آراء و حفاظت از ادارات حزبی است
این کارکرد شامل تمام انواع تبلیغات مانند ارسال تصاویر کاندیداهاي انتخاباتی و انتشار مواد و اقالم . است
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ایـن کـارکرد متضـمن    . سومین کارکرد یک حزب، کارکرد ایدئولوژیک است. رقابتی در انتخابات است
مقرره طرز سلوك 9عبارات مذکور در ماده . تانکشاف مفاهیم سیاسی و بحث از آنها در ساحه عمومی اس

» به نفع حزب سیاسی به شکل سرّي و یا علنی فعالیـت کنـد  «تواند قضایی مبنی بر این که هیچ قاضی نمی
با وجـود  . باشدناظر به منع هرگونه فعالیت در هر کدام از سه زمینه فوق الذکر راجع به کارکرد احزاب می

قانون اساسی صراحتاً اجـازه تقلیـل و   35انون اساسی محل تردید است، زیرا ماده این ، انطباق این ماده با ق
تحدید حق تشکیل احزاب سیاسی از طریق قانون مصوب پارلمان را داده است، در حالی کـه مقـرره طـرز    

.باشدسلوك قضائی، آشکارا داراي وصف قانونی نمی

فاقد اعتبار است؟ این مقرره اگر به نحـوي درك و  مقرره طرز سلوك قضائی ملغی یا 9در نتیجه آیا ماده 
. فهم شود که در راستاي مقررات و احکام مربوط به حفظ استقالل قضایی باشد، ملغی و باطل نخواهـد بـود  

همانگونه که در مباحث قبل شرح داده شد، قوه قضائیه باید به شدت مستقل از سایر قواي دولتـی باشـد، و   
استقالل خود را حفظ کنند، بلکه باید مستقل بودن خود نسبت به هرگونه تأثیر یک یک قضات نه تنها باید 

کند ممکن است قاضی که به نحو فعاالنه از یک حزب سیاسی حمایت می. گذاري خارجی را نیز نشان دهند
این که آیا یـک فعالیـت   . طرف نباشدبه هنگام برخورد با کسی که داراي عقیده سیاسی متفاوت است، بی

قضـیه  (قاضی ناقض مقررات مربوط به استقالل قضایی است یا نه، باید با دقت و به صورت موردي خاص
نمایـد  این رهنمود، در این خصوص صرف برخی پیشنهادها را ارایه مـی . تحت بررسی قرار گیرد) به قضیه

:که عبارتند از

 یک حزب سیاسی استفاده کندخود براي حمایت از ) قضایی(در هر حال، قاضی نباید از جایگاه اداري
با وجود این ، اشتراك و . قاضی نباید تقاضاي اعطاي پول و منابع مالی براي هیچ سازمان سیاسی بنماید

مساعدت گاه به گاه یا منظم وي در حمایت مالی از یک حزب سیاسی، تا آنجا کـه آن حـزب داراي   
.اساسی افغانستان نباشد، احتماالً قابل قبول استاي مغایز با نظم مورد توجه و تاکید در قانون مرامنامه

درگیر شدن یک قاضی در . قاضی نباید علناً اقدام به تأیید و تصدیق یک کاندیداي اداره عمومی نماید
دهد و استقالل قاضی را در نزد عمـوم  رقابت سیاسی شخص دیگر، قاضی را در جایگاه مبارزه قرار می

.بردمردم زیر سؤال می
باید چه به صورت آشکار یا به شکل سرّي با یک کاندیداي انتخابات عمومی مالقات نمایـد و  قاضی ن

.هاي سیاسی یک گروه خاص را مورد بحث قرار دهدمسائل سیاسی مانند استراتژي رقابت
در تبلیغـات  » قاضـی «کنـد نبایـد از عنـوان    قاضی که براي تصدي یک مسئولیت عمومی فعالیت می

حتـی  » .به قاضی نصراهللا براي ولسی جرگه رأي دهید«تی استفاده کند و مثالً بنویسد سیاسی و انتخابا
.توانند از جایگاه قضایی سابق خود براي اهداف سیاسی استفاده کنندنمی) تقاعد یافته(قضات متقاعد 

   یر قاضی باید کارمندان اداره خود، خویشان و دوستان خویش را از استفاده از نـام و جایگـاه و تصـو
.هاي سیاسی منع نمایدمثبت از اداره خود در رقابت

. در صورت تردید، قاضی باید از مافوق یا آمریت عمومی اداري قوه قضائیه جهت اخذ مشوره سـؤال کنـد  
هـاي سیاسـی   نظري اجمالی به مقررات سایر کشورها بیانگر آن است که پاسخ یکسانی به موضوع فعالیت

تر کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، قضات به طور کلی فرصت اظهـار عقیـده   در بیش. قضات داده نشده است
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توانند وظایف سیاسی سیاسی خود را دارند؛ فراتر از این، در بیشتر کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، قضات می
حتـی  . توانند داراي پست و موقعیتی در احـزاب سیاسـی باشـند   به حیث مثال، قضات آلمان می. را بپذیرند

حتـی در  . توانند در مواقع و مجامع سیاسی سخنرانی کننددر برخی کشورهاي عضو اتحادیه اروپا میقضات
قضات بر اساس عضویتشان در یک حزب سیاسی به سمت ــ باشد که عضو اتحادیه اروپا نمیــ سوئیس 

.گردندقضا انتخاب می

گـرایش  . و کامالً درستی متفاوت بودبا وجود این ، در بسیاري از کشورهاي اروپاي شرقی، وضعیت به نح
کشـور  . عمومی به حفظ استقالل قضایی از ساحه امور سیاسی، بعد از فروپاشی پـرده آهنـین تشـدید شـد    

در رژیم قبلی، حدود پنجاه فیصد قضات عضـو حـزب   . هانگري یک نمونه آموزنده در این خصوص است
ند که اعضاي حزب پیش از افـراد غیـر عضـو در    بسیاري بر این عقیده بود. اندکارگران سوسیالیست بوده

، عموم افراد جامعه بر این عقیده قرار گرفتند که این سیاست مناسـبی  1989بعد از سال . حزب ارتقاء یافتند
قانون اساسـی  50ماده 2بر این اساس، فقره . نبود که به قضات اجازه عضویت در احزاب سیاسی داده شود

هـاي  قضات نباید عضو هیچ حزب سیاسی گردند و نیز نباید به انجام فعالیت«جدید هانگري مقرر نمود که 
.»سیاسی مبادرت ورزند

مقرره 9رسد که حمایت مالی به رقابت انتخاباتی یک سیاستمدار، مناقض ماده تنها در نگاه اول، به نظر می
به حقوق و آزادیهـاي  لیکن سنجش و ارزیابی حقوقی این موضوع با توجه. طرز سلوك قضایی خواهد بود
ها نیازمند مجوز و توجیه مبتنی بـر قـانون   گردد و هرگونه اعمال محدودیتمقرر در قانون اساسی آغاز می

قانون اساسی افغانسـتان و در  35هاي سیاسی مذکور در ماده صفیه از حق اشتراك در فعالیت. اساسی است
قـانون تشـکیالت و صـالحیت محـاکم،     15مـاده  آن قانون و 153عین توجه به محدودیت مقرر در ماده 

مقررة طرز سلوك قضائی به تنهایی جزئی از یک مقرره داخلی وضع شـده توسـط   9مادة . برخوردار است
تواند بیش از حد مقرر در قانون اساسی افغانستان، حقوق مذکور در آن قانون را ستره محکمه است که نمی

قـانون تشـکیالت و   2قانون اساسی افغانستان و ماده 116ماده 1فقره با این وجود،. تقلیل داده، سلب نماید
حمایت . باشند باید مدنظر قرار گیرندصالحیت محاکم که در مقام حفاظت و حمایت از استقالل قضایی می

شـود کـه   مالی از یک سیاستمدار توسط یک قاضی، در صورتی که جنبه عمومی پیدا کند موجب آن مـی 
در این صورت، صرف کمک صفیه منـاقض  . د که قاضی فاقد استقالل قضایی الزم استمردم احساس کنن

.با مقرره طرز سلوك قضایی است که البته باید در راستاي قانون اساسی افغانستان تفسیر گردد

مقـرره طـرز   9حمایت قاضی زلمی از یک سازمان مستقل ملی حقوق اطفال، ناقض مـاده  
ن مذکور یک حزب سیاسی که بخواهد به قدرت حکومتی سلوك قضایی نیست زیرا سازما

.فعالیت قاضی زلمی مجاز است. باشدبرسد، نمی

هاي تجارتیفعالیت: توجه خاص)پ

بعد از یک گفتگوي الهام بخش و اثر گذار در جشن عقد یک دوست مشترك، حکیم که 
کنـد آیـا   مییک تولید کننده تلویزیون است از قاضی فرید که سخنور ماهري است سؤال
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مایل است یک پروگرام هفتگی راجع به قانون در یکی از کانالهاي تلویزیون ملـی داشـته   
از آنجا که فرید بسیار عالقمند به شرح انکشاف حقوقی در کشور است، این پینشهاد . باشد

کنند که در آن وظایف او و نیز حـق  او و حکیم به زودي قراردادي منعقد می. پذیردرا می
پروگرام تلویزیونی فرید . شودمه قابل توجهی که به وي قابل پرداخت است، تعیین میالزح

در . اصوالً متمرکز بر آموزش و تربیه مردم نسبت به وظایف و کارکردهاي محاکم اسـت 
کنار آن، او به نحو انتقادي به شرح و تفسیر قوانین جدید و تصامیم ستره محکمه افغانستان 

روند رداري، با توجه به دعوت فرید یک صبح از هر هفته به اداره او میتیم فلمب. پردازدمی
آیا این فعالیت مجاز و قانونی . خواهد فضا واقعی باشدو این فلم را می سازند، زیرا حکیم می

است؟

احکام مرتبط. 1

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات20مادة 
قاضـی بـه کارهـایی اشـتغال     . دهـد هاي دیگر خویش اولویت میقاضی وظایف قضائی را بر تمام فعالیت

هاي غیر قضائی خویش را طـوري انجـام   ورزد که منافی نزاهت قضائی وي باشد همچنان قاضی فعالیتنمی
نموده و محکمه قاضی جلسۀ قضائی را بروقت آغاز .اش در تعارض واقع نگردددهد که با وظیفۀ قضائیمی

قاضی بدون اجازة قبلی مافوق خود از وظیفـه غیـر حاضـر    . کندرا فقط بعد از ختم ساعات کاري ترك می
.گردد، مگر اینکه غیر حاضري او به علت شرایطی باشد که کنترول آن در اختیار وي نباشدنمی

شرح
ها تـا حـدي   باشد، این فعالیتهاي خارج از وظیفۀ قضائی دخیلدر حالی که ممکن است قاضی در فعالیت

اما در طرفی و استقالل قاضی را مورد شک و تردید قرار ندهد،مجاز است که باعث تضاد منافع نگردد وبی
دخیل بودن بیش از حد . تر از هر نوع فعالیت دیگر قاضی بوده و اولویت داردهرحال، وظایف قضائی مقدم

وظیفۀ قضاء ممکن است این برداشـت و تصـور را در اذهـان    هاي خارج از یا غیرمناسب قاضی در فعالیت
مردم مطرح کند که قاضی به وظایف سمت قضائی خود متعهد نیست و این عمل قاضی، به اعتمـاد مـردم   

.کندباالي محاکم لطمه وارد می

تبصره راجع به فعالیتهاي تجارتی. 2

هـاي تجـارتی   نخسـت، فعالیـت  . هاي تجارتی قضات، دو دلیل وجود داردبراي ایجاد محدودیت در فعالیت
دوم آنکـه، قضـات از جملـه مسـتخدمان     . تواند استقالل و بی طرفی قضات را دچار صدمه و لطمه نمایدمی

جـود، مشـارکت در   با ایـن و . دولت هستند و بر این اساس باید به انجام وظایف قضایی خود اولویت دهند
شرط آن است که قاضی به وظایف قضایی خود . هاي تجارتی به طور کلی براي قضات ممنوع نیستفعالیت

مقرره طرز سلوك قضایی بر اجراي این تعهد 20ماده ــدر طول ساعات اداري به نحو مناسبی عمل نماید 
ت او به حیث یک قاضـی تـأثیر منفـی    تأکید خاص دارد، و فعالیت تجارتی جنبی بر انجام وظیفه و موقعی

یک نوع از تعارض منافع به حیث مثال وقتی قابل تحقق است که قاضی در یک کمپانی اشتراك و . نگذارد
فعالیت کند که ممکن باشد نزد او به حیث قاضی آمده و یا آنکه خطرهاي مالی شدید در صورت تضرر و 

حاظ اقتصادي به طرفهـاي تجـارتی خـود وابسـته     ورشکستگی موجب آن شود که وي قرضدار شده و به ل
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پذیرش مسئولیت فاقد . بنابراین، قضات مجاز نیستند که مدیر یا عضو هیئت امناي یک شرکت شوند. گردد
به عالوه، اگر قاضی در تجارت یک کمپانی سهمی بگیرد که اغلب آن کمپانی . محدودیت نیز ممنوع است

اشد، باید از رسیدگی به تمام دعاوي که آن شرکت یک طرف آن بیکی از طرفین دعوي در محکمه او می
.تعیین شرایط امتناع از رسیدگی یک وظیفه قضایی است. است، امتناع نماید

او خصوصاً نباید جایگاه اداري و شـغلی  . گردندهایی حتی بعد از تقاعد قاضی نیز اعمال میچنین محدودیت
به حیث مثال مقبول نخواهد بـود کـه   . دیگران گرو بگذاردخود را براي توسعه منافع خصوصی خویش یا

بر کارت تجارتی یا » قاضی تقاعد متقاعد ولسوالی«یک قاضی متقاعد، که وکیل شده است از عبارتی مانند 
.روي دروازه اداره خود استفاده کند

. ندبه طور کلی قضات مسئولیت دارند که عموم مردم را از خدمات نهادهاي قضایی مطلع کن
دسترسی به بخش زیادي از مردم از طریق یک پروگـرام تلویزیـونی مـنظم، اصـوالً فکـر      

با وجود این ، مجاز و قانونی بودن فعالیت جانبی حکیم، نظر به مـاده  . مناسب و خوبی است
قبل از هر نکته، این مقرره . مقرره طرز سلوك قضایی سؤال برانگیز و قابل بحث است20

هـاي دیگـر خـویش اولویـت     وظایف قضائی را بر تمام فعالیت«که کندوي را مکلف می
. بنابراین حکیم نباید ساعات اداري کار خود را به تهیه فلم مذکور اختصاص دهد. »دهدمی

بنابراین، دعوت فریـد  . دوم آنکه، قوه قضائیه مرجع ذیصالح داخلی براي یک محکمه است
ایستگاه تلویزیونی مـذکور نیازمنـد مجـوز    .براي ساختن فیلم در اتاق محکمه کافی نیست

، مبلغ پرداخت شده به فرید در صورتی »حق الزحمه قابل توجه«در ارتباط به . رسمی است
.که اصل اقدام او قانونی باشد، فاقد ایراد و اشکال خواهد بود

محتوي و مضمون پروگرام تلویزونی فرید تا آنجا که صرفاً جنبه اطالع رسـانی راجـع بـه    
با وجود این ، او نباید به شرح و تفسیر انتقادي قوانین و . ایع داشته باشد، قابل قبول استوق

صـراحتاً  121قـانون اساسـی افغانسـتان در مـاده     . تصامیم ستره محکمه افغانستان بپـردازد 
باق قوانین و سایر مصوبات قوه مقننه با قانون اساسی را بر عهده ستره قصالحیت بررسی انط

ماننـد  ) اتبـاع (شرح و تفسیرهاي ارایه شده توسـط سـایر شـهروندان    . اده استمحکمه نه
تا آنجا که اقدام آنها ناقض سایر احکام قانون اساسی نباشد، ) نگارانروزنامه(ها ژورنالیست

بـا  . آن قانون اسـت 34داراي پشتوانه حمایت قانون اساسی از آزادي بیان مذکور در ماده 
ي فرید موجب نقض و بی احترامی بـه سلسـله مراتـب قضـایی و     وجود این ، اظهار نظرها

بنابراین، او مجـاز بـه   . گرددتفکیک قوا به ترتیب تعیین شده در قانون اساسی افغانستان می
به همین ترتیب انتقادات او نسبت به تصامیم ستره محکمه داراي ایراد . انتقاد از مقنن نیست

قوقی حتی تصامیم ستره محکمـه توسـط قضـات    هاي حبحث راجع به جنبه. و اشکال است
بهترین جاي مناسب براي اینگونه مباحـث کـه داراي مخاطبـان مسـلکی و     . باشدمجاز می

در مقابل، اظهار نظر راجع به تصامیم محاکم بلندتر، به . حرفوي است یک مجله حقوقی است
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موجب ــکیم نحوي که حاوي دیدگاههاي شخص نویسنده نیز باشد، ــ در اینجا توسط ح
این گونه اظهار . نقض سلسله مراتب قضایی به ترتیب تعیین شده در قانون اساسی خواهد بود

.باشندزادي بیان نمیآنظرها، مشمول حمایت از 
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:فصل چهارم
ستانافغانضات در ز سلوك ققواعد طرتطبیق 

خواه آنکه قوانین مربوط به سلوك قضات یا رهنمودهاي اخالق حرفوي آنها وضع و تقنین گردد یا آنکه تکیه بر اصول 
کلی که مبناي چنین ابزارها و اقداماتی هستند ترجیح داده شود، تدابیر انضباطی و تأدیبی، مطابق به اجرا اتی که انعکـاس  

یابند، در دسترس بوده و باید از استقالل قوه قضائیه شروع شده و ادامه میدهنده حمایت از اصول هستند، یعنی اصولی که
) 1985(اصول اساسی سازمان ملل متحد راجع به استقالل قوه قضائیه 19به عالوه، به استناد ماده . باشند

قطعنامـه  (» .تعیین گردنـد باید مطابق به موازین ایجاد شده ناظر به رفتار قضایی ) 000(تمام اقدامات انضباطی و تأدیبی «
48).1985دسمبر 13مورخ 146/40و قطعنامه شماره 1985نومبر 29مورخ 32/40شماره 

بدیهی است که قاضی باید داراي مصؤنیت شخصی در مقابل ادعاهاي مربوط به ایراد خسارات مدنی که در نتیجه اقدامات 
این نکته به معناي آن نیسـت کـه شـخص    . اند، نباشددث شدهنا مناسب و ناشایست یا امتناع از اجراي وظایف قضایی حا

.زیان دیده، حق دریافت جبران خساره ندارد، بلکه جبران خساره او باید توسط دولت صورت گیرد نه قاضی

مطابق نظر این شـورا، اقـدامات   . کندشوراي مشورتی قضات اروپایی از مسئولیت همه جانبه و کامل قضات حمایت نمی
باید صرف نسبت به سوء رفتارهاي شدید و مخفیانه و آشکار مورد استفاده قرار گیرنـد و از آنجـا کـه قضـات     انضباطی 

، )به حیث مثال، در صورت دریافت رشوت(توانند ادعاي داشتن مصونیت از اجرا آت جزائی عادي را نمایند نمی

48 Judge Taghrid Hikmet, “Judicial Ethics and the Role of Judges in Society,” Paper Presented at the
Transitional Judicial Dialague, Conference at Harvard University Law School, 1-2 December 2006, p. 3.
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بـه صـورت   (...) یگري کـه  یک قاضی نباید تحت تهدیدات مجازاتهاي مالی، حبس کمتر، و شرایط د«
به همین ترتیب، در ارتبـاط بـه   . »گیري قاضی تأثیر گذار هستند، انجام وظیفه نمایدناخودآگاه بر تصمیم

به حیث یک اصل کلی، نظر به «: مسئولیت مدنی، شوراي مشورتی مذکور چنین اظهار نظر نموده است که
مطلق در مقابـل هرگونـه ادعـاي جبـران     شان، آنها داراي مصونیتحسن نیت قضات در اجراي وظایف

49.»باشندمی) مسئولیت مدنی(خسارت 

باید اضافه نمود که در صورت فقدان موازین قانونی صریح و روشن، باید نسبت به قابلیت تطبیق قواعد و مقررات مربوط 
صاً وقتـی قابـل تاکیـد    این امر مخصو. به سلوك قضائی در زمینه اجراآت مدنی و جزائی توسط محاکم عادي محتاط بود

انـد،  که به بررسی اصطالحات وسیع و قابل تفسیري که در چنین مقرراتی به طور کلی مورد استفاده قـرار گرفتـه  . است
50.پردازیممی

و غیر مجازدر برابر تأثیرات نارواضاتحمایت از ق: گفتار یکم

احکام مرتبط) الف

مادة یکصد و سی و دوم قانون اساسی
….

.باشدترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه میتبدل،تقرر، 
….

مادة بیست و نهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
:باشدهاي آتی میستره محکمه در امور اداري مربوطه داراي وظایف و صالحیت.1

….
.مدید خدمت و تقاعد قضات مطابق احکام این قانونپیشنهاد تقرر، تبدل، ترفیع، ت.6

…
2.….

مادة شصت و سوم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
تواند، مگر به اثر تقاضاي خودش و ارائۀ دالیل مؤجه که طـرف قناعـت اداره   قاضی قبل از سه سال تبدیل شده نمی.1

.واقع گردد
2.….

حیت محاکم قوة قضائیهمادة هفتاد و سوم قانون تشکیالت و صال

49 Judge Taghrid Hikmet, “Judicial Ethics and the Role of Judges in Society,” Paper Presented at the
Transitional Judicial Dialague, Conference at Harvard University Law School, 1-2 December 2006, p. 4.
50 Judge Taghrid Hikmet, “Judicial Ethics and the Role of Judges in Society,” Paper Presented at the
Transitional Judicial Dialague, Conference at Harvard University Law School, 1-2 December 2006, p. 4.
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اند امنیت وحفاظت قضات و دفاتر مربوط و ادارات محاکم را تـأمین  وزارت امور داخله و سایر مراجع ذیربط مکلف.3
.نمایند

.ها و قرارهاي قطعی محاکم را تطبیق نماینداند فیصلهاین ماده مکلف1مراجع مندرج فقرة .4

و غیر مجازتأثیرات نارواتبصره راجع به حمایت از قضات در برابر ) ب

فشار و تأثیر نارواي داخلـی بـر   . قضات باید به نحو موثري در مقابل فشارهاي خارجی و داخلی مورد حمایت قرار گیرند
مرز میان مشوره مجاز و سایر انواع حمایت از یک همکار با دخالت غیر مجاز . قضات باید در داخل قوه قضائیه دفع گردد

نقض این مقرره از طریق تطبیق مقررات انضباطی . مقرره طرز سلوك قضائی تعیین شده است5در ماده و غیر قابل قبول 
51.باشدقضات قابل تعقیب می

اگرچه ایـن مسـئولیت   . حمایت از قوه قضائیه در مقابل دخالت خارجی، صرف توسط خود قوه قضائیه امکان پذیر نیست
جرائیه و مقننه اجتناب کنند، لیکن اصوالً این مسئولیت بر عهـده حکومـت   قضات است که از ارتباط نامتناسب با قواي ا

است که اقدام به اتخاذ ترتیبات ضروري جهت حفاظت از قوه قضائیه به طورکلی و حمایت از قضات به نحـو اخـص در   
کردنـد  تالش مـی مواردي از اقدامات سیاستمداران و مقامات رسمی در تمام سطوح که. مقابل اقدامات قواي دیگر نماید

یک اقدام معمول در این خصوص، گفتگوي تلفنی با قاضی مربوطه . برتصامیم قضائی تأثیر گذار باشند، گزارش شده است
اگر پول یا سایر مزایا نیز به قضات تقدیم شـود، آنهـا بایـد    . جهت اخذ تصمیم خاص در یک قضیه است» ارائه نظر«و 

تواند از چنان فشار و دخالتی کند که نمیاگر یک قاضی احساس می. ی تسلیم نمایندلسارنواگزارشی از موضوع را به اداره 
).مقرره طرز سلوك قضائی6ماده (اید راه گریزي داشته باشد، باید از رسیدگی به قضیه امتناع نم

. افتدان اتفاق میبه عالوه، حمالت خشونت آمیز و تهدید نسبت به قضات از طرف اشخاص قدرتمند در تمام قلمرو افغانست
کنند تا قضات را تهدید به اتخاذ تصامیمی خاص نموده یا از تحقیق راجع به یک موضوع نفوذ اغلب تالش میاشخاص ذي

قـانون  73مـاده  1فقـره  . منصرف ساخته یا از رسیدگی به قضایاي مدنی و جزائی علیه آنها، جلوگیري به عمـل آورنـد  
فغانستان را مکلف به تأمین امنیت و حمایت از قضات، دفـاتر مربـوط و ادارات   تشکیالت و صالحیت محاکم، حکومت ا

کند، در عین حال ناظر بـه مکلفیـت پـولیس جهـت     این مقرره که صریحاً از وزارت امور داخله یاد می. نمایدمحاکم می
الت خشـونت آمیـز از   تهدیدات و حم. کندباشد، زیرا پولیس تحت اثر وزارت مذکور عمل میحمایت از قضات نیز می

خانواده و اموال شخصی یک قاضی ممکن است . طرف اشخاص قدرتمند نسبت به قضات در تمام نقاط کشور وجود دارد
اگر حمایت دولتی کافی نباشد، قاضی باید متوسل به امتنـاع از رسـیدگی بـه آن    . در قضایاي مهم، نیازمند حمایت باشند

ماده 1فقره (تواند تقاضاي انتقال خود به یک ولسوالی یا والیت دیگر را بنماید یدر بدترین شرایط، قاضی م. قضیه گردد
).قانون تشکیالت و صالحیت محاکم63

قضاتو پاسخگوئی پذیري مسئولیت: گفتار دوم

و قضـات  . حتی تا این زمان اخیر، بسیار نا متعارف و غیر معمول بود که از مسئولیت و پاسخگویی قوه قضائیه بحث شود

.شوددر مطالب آتی این فصل، به مطالعه مفصل تر این موضوع پرداخته می51
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لزوم پاسخگویی (دادند که قوه اجرائیه ممکن است با توسل به این موضوع سایر ناظران حساس و دقیق همواره هشدار می
لیکن درحال حاضـر،  . اي که صرف زیانبار خواهد بود، دریافت نمایدجواز دخالت در قلمرو قضایی به شیوه) قوه قضائیه

پذیري و پاسخگویی، در صورتی که به دور از ایجاد فساد و اختالل در درك این نکته در حال افزایش است که مسئولیت 
تواند مسئول و پاسخگو باشد، این واقعیت که شخص قاضی می. گردداستقالل قضایی باشد، موجب تقویت قوه قضائیه می

از قدرت قضـائی  موجب افزایش صحت اقدامات قضایی و نیز تقویت اعتماد عمومی به قوه قضائیه شده و از سوء استفاده
.جلوگیري خواهد نمود

نمایند، یا با توجه به محیطی کـه  در افغانستان، قضات با توجه به روش خاصی که طی آن اقدام به اعمال قدرت قضایی می
.باشـند پردازند و نیز با توجه به کیفیت تطبیق قوانین و مقررات ناظر به رفتار قضایی، مسئول میبه انجام وظیفه در آن می

این اقـدام نمـادین   . سوگند قضات به هنگام قبول وظیفه قضا که در اتاق محکمه تعلیق است قبالً مورد اشاره قرار گرفت
:شوندهایی است که از طریق آن قضات افغان مسئول و پاسخگو تلقی میصرف یکی از روش) سمبلیک(

نشینند که به روي عموم باز است؛قضات در محاکمی می
 در محکمه استیناف و ستره محکمه قابل بررسی مجدد است؛تصامیم آنها
آنها مکلف به اتخاذ تصامیم مستدل بوده و باید تصامیم خود را اعالن نمایند؛
طرفی باید از رسیدگی امتناع نمایند؛طرفی یا احساس عدم امکانبیآنها در صورت عدمبی
ناري هستند؛ و قضات با همکاري ستره محکمه و رئیس جمهور قابل عزل و برک
ها و مطبوعات قرار دارندهاي انتقادي رسانهآنها تحت انتقادات و بررسی.

اي که براي پاسخگویی و مسئولیت پذیر ساختن قضات مورد استفاده قرار گیرد، نباید موجـب نقـض و   هر روش و شیوه
مسئولیت و پاسـخگویی قضـات نبایـد    به عالوه، احکام مربوط به . اغماض مفهوم اساسی و محوري استقالل قضائی گردد

تعقیـب  .مستمسکی به دست مدعیان ناراضی و متهمان بدهد تا اقدام به تضییع منابع و اذیت و آزاد و تهدید قضات کننـد 
قضات افغان داراي مصونیت نیستند اما آنها . جزائی قضات، نمونه خوبی از رعایت اعتدال میان استقالل و پاسخگویی است

.باشندجزایی، مشمول اجراآت خاص و حمایتی میدر صورت تعقیب

و رد قاضی) امتناع از رسیدگی(سلب صالحیت از خود ) الف

امتناع از رسـیدگی  . هر کدام از قضات استهوشیاري و پاسخ دهیمهمترین میکانیزم تطبیق مقرره طرز سلوك قضائی،
دست کشیدن و ترك از رسیدگی حقوقی به دلیل منافع که از آن تحت عنوان سلب صالحیت نیز یاد شده است، به معناي 

قانون اصول محاکمات مدنی و قـانون اجـراآت جزائـی    . متعارضی است که قاضی ممکن است در یک قضیه داشته باشد
ایجاد این امکان براي قضـات کـه در صـورت    . اندموقت براي محاکم، موازین مربوط به امتناع از رسیدگی را بیان کرده

ی منافع در رسیدگی به یک قضیه بتوانند از بررسی آن اجتناب نمایند، موجـب رعایـت انصـاف در اجـراآت     وجود برخ
قاضی در صورتی که دالیل و موجبات . شودجزائی و نیز تقلیل احتمال زیر سؤال بودن و مورد اعتراض قرار گرفتن او می

اگر قاضی از دالیل امتناع از رسیدگی مطلع نباشـد،  . م نمایدامتناع از رسیدگی را محقق بداند، باید هرچه زودتر به آن اقدا
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به حیث یک قاعده کلی، امتناع از رسیدگی ممکن اسـت در صـورت موافقـت    . کنداین خطا و غلطی اشکالی ایجاد نمی
حقق شرایط اگر امتناع از رسیدگی با وجود ت. افتدطرفین و قاضی مورد استفاده قرار نگیرد، اگرچه در عمل کمتر اتفاق می

.آن صورت نگیرد باید نسبت به ثبت و ضبط موضوع براي محکمه استیناف اقدام نمود

هم قانون اصول محاکمات مدنی و هم قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم داراي احکامی راجع به رد قاضی که یکی 
.اي بعد بحث می شونداینها در قسمت ه.باشدکند، میطرفی او را مطرح میاز طرفین ادعاي عدمبی

و رد قاضی در اجراآت جزائی) امتناع از رسیدگی(سلب صالحیت از خود . 1

احکام مرتبط. 1ـ1

مادة یازدهم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
.تواند تحت شرائط ذیل به قضیه رسیدگی نمایدقاضی نمی.1

.وي صورت گرفته باشددر صورتی که جرم ارتکاب شده علیه قاضی و یا خویشاوندان .۱
، شاهد و یا اهل خبره در آن قضیه دخالـت کـرده   سارنوالدر صورتی که قاضی به صفت مأمور ضبط قضائی، .۲

.باشد
.در صورتی که قاضی به صفت وکیل مدافع شخص متهم ایفاي وظیفه نموده باشد.۳

خـود را بـه اطـالع رئـیس     این ماده قاضی مکلف است موضوع امتنـاع  1در صورت موجودیت شرائط مندرج فقرة .2
.محکمۀ مرافعه برساند

این ماده متوجه تمام اعضاي محکمه باشد، موضوع امتناع آنها به سمع رئـیس محکمـۀ   1هر گاه شرائط مندرج فقرة .3
.شودمرافعه رسانیده می

ا بـه  این ماده صرف متوجه رئیس محکمه باشد، وي مکلف است که موضوع امتنـاع ر 1هر گاه شرائط مندرج فقرة .4
.سمع رئیس محکمۀ فوقانی برساند

تصمیم رئیس محکمه در ایـن  . نمایدآوري قبول یا رد میرئیس محکمۀ فوقانی درخواست امتناع قاضی را بعد از علم.5
.باشدمورد نهائی می

در این صورت قاضـی دیگـري را   هر گاه رئیس محکمۀ فوقانی درخواست امتناع قاضی یا رئیس محکمه را بپذیرد،.6
.نمایدغرض رسیدگی قضیه تعیین و توظیف می

.شودکه حکم نهائی رئیس محکمۀ فوقانی صادر گردد به تعویق انداخته میاجراآت دوسیه تا زمانی.7

مادة دوازدهم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
1دالیل مندرج فقرة حق دارد درخواست سلب صالحیت قاضی یا رئیس محکمه را به اساس یکی ازسارنوالمتهم یا .1

.مادة یازدهم ارائه نماید
تواند درخواست را رد رئیس محکمه می. گرددمادة یازدهم ارائه می4، و 3، 2هاي درخواست به رئیس محکمۀ مندرج فقره

.یا قبول نماید
ب رئیس محکمۀ مربوطه عوض قاضی یا رئیسـی کـه از وي سـل   در صورت اتخاذ تصمیم در مورد سلب صالحیت،.2

در . باشـد تصمیم رئیس محکمه قابل اعتراض نمی. داردصالحیت به عمل آمده قاضی دیگري را تعیین و توظیف می
.شوداین حالت اجراآت جزائی تا زمان تصمیم نهائی رئیس محکمه به تعویق انداخته می



116116پالنک براي اخالق قضایی در افغانستان ــ تیلمن روداررهنمود ماکس

سلب صالحیت از خود و رد قاضی در اجراآت جزائیتبصره راجع به . 2ـ1

اي که شخصاً یـا حسـب وظیفـه    قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم، قاضی را از رسیدگی به قضیه11ماده 1فقره 
در صورتی که جرم ارتکاب شده «از فقره مذکور مقرر شده است 1در شماره . کندرسمی با آن مرتبط بوده است، منع می

اصـطالح  . بـه قضـیه را نخواهـد داشـت    قاضی صالحیت رسیدگی» علیه قاضی و یا خویشاوندان وي صورت گرفته باشد
در قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم و نیز در قانون اساسی یا در قـانون تشـکیالت و صـالحیت    » خویشاوندان«

قانون اصول 65ماده 1بنابراین ضروري است که با توسل به قیاس از تعریف مذکور در فقره . محاکم تعریف نشده است
قیاس، اجراي یک قاعده حقوقی است که براي یک موقعیت خاص وضـع  . خصوص استفاده شودمحاکمات مدنی در این

در صـورت  . شـود اي درباره آن وجود ندارد، تسرّي داده مـی شده است و در نتیجه به موقعیت یا وضعیتی که چنان قاعده
یـا در صـورت عـدم    » اوندانخویش«وجود خالئی قانونی، همانند وضعیت مذکور در فوق راجع به عدم تعریف اصطالح 

قـانون اصـول   65مـاده  1در این قضـیه، فقـره   . وجود حکم در خصوص یک وضعیت مشابه، توسل به قیاس مجاز است
محاکمات مدنی درحال بیان حکم یک وضعیت بسیار مشابه یعنی بحث از اقارب به حیث یکی از دالیل امتناع از رسیدگی 

1در فقره . ی مجاز است که ایجاد خالء در حکم قانون، توسط مقنن عمدي نباشددر نتیجه توسل به قیاس در صورت. است
نیازمند توضیح و تفصیل بیشتر است تـا از در  » خویشاوندان«قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم، اصطالح 11ماده 

به رسیدگی جزائی است قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم، یک قانون شکلی و مربوط. نادرست آن اجتناب گردد
هیچ دلیل واضح و مشخص وجود ندارد که بیـان کنـد چـرا قانونگـذار     . که باید تا حداکثر امکان، صریح و روشن باشد

توان تقصور بنابراین می. ترجیح داده است از بیان قطعی مقصود خویش در ارتباط به اصطالح خویشاوندان خودداري نماید
65ماده 1توسط مقنن فراموش شده و در نتیجه رجوع به تعریف مذکور در فقره » اوندانخویش«نمود که تعریف اصطالح 

:قانون اصول محاکمات مدنی ضروري است که طبق آن
اقارب به این منظور عبارت است از برادر، برادر زاده، خواهر، خواهر زاده، کاکا، عمه خاله، ماما، خسر و «

».خشو
توانند در قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم مقرر شده است که قضات نمی11ماده 1از فقره 3و 2هاي در شماره

اهد و یا اهل خبره، یا به صفت قاضی و وکیـل ایفـاي وظیفـه    ، شسارنوالقضایایی که قبالً به صفت مأمور ضبط قضائی، 
ا اشتراك قبلی در بررسی یک قضیه در مرحله اولیه رسیدگی صریحاً در اینج. نموده بودند، جهت رسیدگی اشتراك ورزند

شد؛ زیرا مفهوم رسیدگی استینافی یا بررسی قضائی یک قضـیه اصـوالً   مورد اشاره قرار نگرفته است لیکن باید اضافه می
توان به قـانون  یکبار دیگر، می. مبتنی بر رسیدگی جدید به آن قضیه و آنهم توسط یک قاضی دیگر جز قاضی قبلی است

قانون مذکور، یـک قاضـی صـالحیت    68اي که وفق ماده اصول محاکمات مدنی، به طریق قیاس مراجعه نمود، به گونه
.اي را که قبالً در هر مرحله از رسیدگی ابتدائیه به آن اشتراك ورزیده بود، نخواهد داشتبررسی قضیه

قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم به تفصیل بیان 11ماده 7ــ2هاي اجراآت مربوط به امتناع از رسیدگی در فقره
.شده است

تنـاع از رسـیدگی   توانند تقاضاي عدم صالحیت یک قاضی را بر مبناي همان دالیل قابل توجـه در ام میسارنوالمتهم و 
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حـق  . ا بیان کرده استقانون اجرا آت جزائی موقت براي محاکم، اجراآت مربوط به این موضوع ر12ماده . مطرح کنند
این حق باید به نحـو اخـص در   . رد قاضی داراي اهمیت قابل توجهی جهت تضمین رعایت موازین محاکمه عادالنه است

یک نظام حقوقی همانند نظام حقوقی افغانستان که در آن اشخاص امکان مراجعه به محکمه قانون اساسی یا هر نهاد دیگر، 
52.رسیدگی قضایی را ندارند، مورد رعایت قرار گیرددر صورت نقض حقوقشان در مرحله

مدنیسلب صالحیت از خود و رد قاضی در اجراآت . 2

احکام مرتبط.1ـ2

مادة شصت و پنجم قانون اصول محاکمات مدنی
رئیس و اعضاي محکمه هر یک در حاالت آتی از اشتراك در ترکیب محاکمه و رسـیدگی بـه دعـوي مـدنی اجتنـاب      

:ورزندمی
نفع و یا دعوي مربوط به اصول و فروع، زوج، زوجه و یـا اقـارب آنهـا    در صورتی که در قضیۀ مورد رسیدگی ذي.1

.باشد
.است از برادر، برادرزاده، خواهر، خواهرزاده، کاکا، عمه، خاله، ماما، خسر و خشواقارب به این منظور عبارت

سند را تحریر یا امضاء نموده یا در موضوع دعوي قبالً به در صورتی که در اسناد مربوط به قضیۀ مطروحه در محکمه .2
.حکم، اهل خبره، یا شاهد اظهار عقیده کرده باشدسارنوالحیث 

در صورتی که بین رئیس یا اعضاي محکمه یا یکی از طرفین قضیه دعوي موجود باشدو.3
.وجود باشددر صورتی که بین رئیس یا یکی از اعضاي محکمه یا یک طرف دعوي خصومت قبلی م.4

مادة شصت و ششم قانون اصول محاکمات مدنی
توانند در ترکیب محاکمه در این قانون با همدیگر قرابت داشته باشند نمی65مادة 1قضاتی که بر طبق حکم مندرج فقرة 

.رسیدگی قضیۀ مدنی شامل شوند

مادة شصت و هفتم قانون اصول محاکمات مدنی
این قانون از اشتراك در رسیدگی دعوي 66و 65اسبابی خارج از احوال مندرج در مواد تواند در صورت بروز قاضی می

.اجتناب نماید

مادة شصت و هشتم قانون اصول محاکمات مدنی

رئـیس  . النکا گزارش شده است که طی آن یک فرد به حضور رئیس محکمه در جلسه رسیدگی اعتراض نمودیک موضوع مشکل ساز از سري52
به اتهام توهین بـه محکمـه،   ) معترض(محکمه، تجدید نظر خوانده در اعتراض شخص تجدید نظر خواه بود و این درحالی بود که تجدید نظر خواه 

. هیچ کدام از اعضاي شرکت کننده در جلسه رسیدگی این حکم را مورد رسیدگی قرار نداده بودنـد . دید یکسال حبس گردیدمحکوم به مجازات ش
:مراجعه کنید به

Nihal Jayawickram, “International Principles to Enhance Judicial Integrity and to Protect the Judiciary
from Undue Political Influence,” Discussion Paper, Octopus Interface Corruption and Democracy
Conference, Strasbourg, 14 November 2006, p. 14.
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:باشددر احوال آتی اشتراك رئیس و اعضاي محکمه در رسیدگی بعدي قضیه مجاز نمی
در صورت اشتراك در رسیدگی ابتدائی قضیه؛.1
.هاي ستره محکمهراك در رسیدگی قضیه در دیواندر صورت اشت.2

مادة شصت و نهم قانون اصول محاکمات مدنی
این قانون قاضی مکلف است موضوع اجتناب خـود را در قضـیه بـه    68و 67در صورت موجودیت حاالت مندرج مواد 

.محکمه تقدیم نماید

مادة هفتادم قانون اصول محاکمات مدنی
این قانون رد قاضـی را در رسـیدگی بـه    68و 67ر حال موجودیت یکی از حاالت مندرج مواد توانند دطرفین دعوي می

.موضوع تقاضا نمایند

مادة هفتاد و یکم قانون اصول محاکمات مدنی
.گرددطلب رد قاضی به صورت تحریري و مستند قبل از آغاز رسیدگی موضوع در خالل سه روز به محکمه تقدیم می

قانون اصول محاکمات مدنیمادة هفتاد و دوم
هیئت قضائی محکمه اسباب و دالیل رد را طی جلسۀ قضائی بررسی نموده در مورد قبول و عدم قبـول بـه اکثریـت    .1

.نمایندآراء تصمیم اتخاذ و قرار صادر می
.شوددر صورت تساوي آراء به رد قاضی ترجیح داده می.2

مادة هفتاد و سوم قانون اصول محاکمات مدنی
صورتی که در محکمۀ ابتدائیه یک نفر قاضی باشد، تقاضاي رد به محکمۀ فوقانی تقدیم و در حـال قبـول رد، قاضـی    در 

.گردددیگري به رسیدگی قضیه مؤظف می

مادة هفتاد و چهارم قانون اصول محاکمات مدنی
هیئـت قضـائی دیگـري از طـرف     در صورت قبول رد، هر گاه مطالبۀ رد متوجه تمام هیئت قضائی محکمۀ ابتدائیه باشد،

.گرددمحکمۀ فوقانی به منظور رسیدگی و صدور حکم تعیین می

مادة هفتاد و پنجم قانون اصول محاکمات مدنی
هاي ریاست محکمۀ والیت یا محکمۀ معادل آن باشد، رئیس محکمه هر گاه اسباب رد متوجه هیئت قضائی یکی از دیوان

.داردرد قبول و عدم قبول رد تصمیم اتخاذ میبه اشتراك یک نفر قاضی دیگر در مو
شوراي عالی ستره در صورتی که اسباب رد متوجه رئیس محکمۀ والیت، محکمۀ معادل آن یا اعضاي ستره محکمه باشد،

.کندمحکمه در مورد تصمیم اتخاذ می

مادة هفتاد و ششم قانون اصول محاکمات مدنی
.شودرسیدگی اصل دعوي معطل قرار داده میزمانی که موضوع رد قاضی مطرح باشد، 

مادة هفتاد و هفتم قانون اصول محاکمات مدنی
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گیرد در خواست کنندة رد داراي سوء نیت اي که به عدم ثبوت رد تصمیم میمحکمههر گه موارد رد قاضی ثابت نشود،
.کندرا به جزاي نقدي الی سه هزار افغانی محکوم می) علیهٌمدعی ــ مدعی(

مادة هفتاد و هشتم قانون اصول محاکمات مدنی
.باشدشود نهایی میقرارهایی که از طرف محکمه در مورد رد صادر می

مدنیسلب صالحیت از خود و رد قاضی در اجراآت تبصره راجع به . 2ـ2

ت در امور مدنی فصل چهارم اصول محاکمات مدنی، احکام گسترده و مفصلی را در خصوص امتناع از رسیدگی و رد قضا
در محاکمات مدنی، تقریبـاً  . انداین احکام نیاز به شرح بیشتر ندارند زیرا به نحو قابل فهمی بیان گردیده. بیان نموده است

قـانون اصـول   65مـاده  1دالیل و موجبات بیشتري جهت امتناع از رسیدگی و رد قاضی وجود دارد، به حیث مثال فقره 
اي است که اقارب او در قضیه مطروحـه نـزد   کی از عدم صالحیت قاضی در رسیدگی به قضیهمحاکمات مدنی نه تنها حا

باشند، بلکه اگر یک رابطه غیر مستقیم مانند رابطه خانوادگی میان قاضی با یکی از طـرفین دعـوي   وي داراي منفعتی می
قانون اصول محاکمات مدنی 65ماده 4و 3ه فقر. وجود داشته باشد نیز قاضی مذکور باید از رسیدگی به قضیه امتناع نماید

نیز بیان کرده است که اگر بین رئیس یا اعضاي محکمه با یک طرف قضیه، دعوي یا خصومت قبلی وجود داشته باشـد،  
قانون اصول محاکمات مدنی اشتراك قضـاتی کـه بـا یکـدیگر     66ماده . توانند به قضیه مطروحه رسیدگی کنندآنها نمی

فراتـر از  . در تمام موارد مذکور قاضی باید از رسیدگی امتناع نماید. کندا در رسیدگی به یک قضیه منع میقرابت دارند ر
امکان ترك و رد قضات را بنا به هر دلیل قابل درك دیگر فراهم نمـوده  67این، شرط وسیع و گسترده مذکور در ماده 

اگر یک قاضـی  . باشداع نماید، لیکن مکلف به انجام آن نمیتواند از رسیدگی به قضیه امتندر این حالت، قاضی می. است
باید یا بتواند که از رسیدگی امتناع نماید، ضروري است موضوع امتناع از رسیدگی را به رئیس محکمـه تقـدیم و اعـالم    

.نماید

محکمه توسـط  قانون اصول محاکمات مدنی حاوي اجراآت مفصلی راجع به رد یک قاضی یا تمام اعضاي 78ــ70مواد 
قانون اصول محاکمات مدنی شایسته است که مورد اشاره قرار گیرد زیرا مقرر نمـوده اسـت در   77ماده . باشدمدعی می

صورت عدم اثبات موارد رد قاضی، اگر درخواست کننده رد داراي سوء نیت بوده باشد، توسط محکمه رسیدگی کننده به 
در چنین مواردي، جزاي نقدي صرف در صورتی قابـل  . گرددغانی محکوم میموضوع رد، به جزاي نقدي الی سه هزار اف

.اعمال است که مدعی، آشکارا از عدم صحت ادعاي خود مطلع بوده است

تعقیب جزائی قضات) ب

احکام مرتبط. 1

مادة شصت و چهارم قانون اساسی
:باشدها و وظایف ذیل میرئیس جمهور داراي صالحیت

…
….
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رتبـه  منصبان قواي مسلح، پولیس و امنیت ملی و مأمورین عالیقبول استعفا و عزل قضات، صاحبتقاعد،تعیین، .13
مطابق به احکام قانون؛

….

مادة یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی
دولت نافذ در مورد مأمورین و سایر کارکنان اداري قوة قضائیه، احکام قوانین مربوطه به مأمورین و سایر کارکنان اداري 

مجازات و مکافاتشان توسط ستره محکمه مطـابق بـه احکـام قـانون صـورت      باشد ولی تقرر، انفکاك، ترفیع، تقاعد، می
.گیردمی

یکصد و سی و دوم قانون اساسیمادة
….

.باشدتقرر، تبدل، ترفیع، مؤاخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صالحیت ستره محکمه می
….

مادة یکصد و سی و سوم قانون اساسی
هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نمـوده، پـس از   

در صورتی که ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پیشنهاد عزلش را به رئیس جمهور تقدیم و با منظوري آن استماع دفاع او،
.شودقاضیِ متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات میرئیس جمهور،از طرف

ام قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیهمادة سی
:باشدهاي ذیل میرئیس ستره محکمه ممثل قوة قضائیۀ جمهوري اسالمی افغانستان بوده، داراي صالحیت

….
. یاي ناشی از جرایم و تخلفات قضائی واداري قضاتاصدار امر مبنی بر رسیدگی قضا.5

….
.پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات محاکماتی وتأدیبی قضات به مقام ریاست جمهوري.11
….

مادة شصت و هفتم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
.استٰمشهود از این حکم مستثنیحاالت جرم.توان بدون حکم رئیس جمهور گرفتار و یا توقیف نمودقاضی را نمی.1
هرگاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم گردد، ستره محکمه مطابق حکم مادة یکصـد و سـی و سـوم قـانون اساسـی      .2

.دارداجراآت می

تبصره راجع به تعقیب جزائی قضات. 2

تعقیـب  عزل قاضی به عنوان پیش شـرط  نافذ گردید، اجراآتی را براي) 2004(1382قانون اساسی افغانستان که از سال 
قانون اساسی می گوید که ستره محکمه پس از رسیدگی و استماع دفاع قاضی متهم، 133ماده . تعیین کرده استاوجزائی

براي آنها احتمال مجرم بودن مـی  . در صورتیکه اتهام را وارد بداند، باید پیشنهاد عزل وي را به رییس جمهور تقدیم کند
تنها آنگاه، راه بـراي تعقیـب   . قاضی باید عزل شودپس از تایید رییس جمهور . بایست بیشتر از احتمال بیگناه بودن باشد
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بنابراین، حارنوالها نمی توانند همچون مردم عادي از قضات بازجویی کنند و آنها را در مقابل یک دادگاه . جزایی باز است
ن تشـکیالت و  قانو67ماده . این اجراآت اولیه اجباري محافظی استوار براي استقالل قوه قضائیه است. جزایی متهم نمایند

صالحیت محاکم می افزاید که قضات را نمی توان دستگیر یا بازداشت کرد مگر با اجازه رییس جمهور تنها در صورتیکه 
اجراآت مربوط به این محاکمات باید از قانون اجراآت جزائی موقت براي محاکم و قـانون  .مدارك علیه او مشهود باشد

البته به شرط آنکه اجراآت مذکور در این قوانین مناقض با اجراآت مذکور در تشکیالت و صالحیت محاکم تبعیت کند، 
.قانون اساسی افغانستان نباشد، زیرا بدیهی است که قانون عادي نباید مناقض قانون اساسی باشد

30مـاده  (مسئولیت بررسی و مدیریت قضیه مطروحه علیه قاضی را بر عهـده دارد  ) قاضی القضات(رئیس ستره محکمه 
قانون اساسی افغانستان، رئـیس جمهـور افغانسـتان را نیـز در     133ماده 3و 2فقره ). قانون تشکیالت و صالحیت محاکم

ستره محکمه در صورتی که اتهام قاضی را وارد بداند پینشـهاد  . اجراآت مربوط به تعقیب جزائی قضات وارد نموده است
یجه منظوري رئیس جمهور، قاضی از سمت خود عزل گردیده و مجازات کند و در نتعزل او را به رئیس جمهور تقدیم می

به همین ترتیب، رئیس جمهور باید در صورتی که یک قاضی توقیف یا گرفتار شده است مداخله نماید، مگر در . شودمی
تثناء باید با این اس). قانون تشکیالت و صالحیت محاکم67ماده 1فقره (مواردي که قاضی مرتکب جرم مشهود شده باشد 

دقت و به نحو مضیق تفسیر گردد زیرا مقرره مذکور با هدف حمایت از قاضی که فرض برائت او تا زمـان محکومیـت   
شرایط و اوضاع و احوال تهمت زا و مشکوك و نیز وجود شایعه، براي توقیـف یـا   . قطعی استمرار دارد، تنظیم شده است

آور باید مبتنی بر شـهادت شـهود و   مدارك قطعی و الزام. کافی نیستگرفتاري یک قاضی بدون منظوري رئیس جمهور 
دالیل و قرائنی باشد که هر شخص داراي سابقه قضایی و عاقل و محتاطی را به این نتیجه برساند که به احتمال زیاد قاضی 

.مظنون، مرتکب جرم شده است

این عبـارات بـه   . مطابق با احکام قانون مجازات شودقانون اساسی ادامه می دهد که قاضی باید پس از عزل) 3(133ماده 
اما ستره محکمه تا این زمان تنها بـه ایـن   . دقت مشخص نمی کند که آیا قاضی باید با محاکمه بیشتر مجازات شود یا نه

.نکته پی برده که قاضی گناهکار است و تحقیقات و محگمه دادگاه ضروري است

تطبیق مقررات طرز سلوك قضائی) پ

احکام مرتبط. 1

قانون اساسی133مادة 
دگی نمـوده، پـس از   یت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیهرگاه قاضی به ارتکاب جنا

م و با منظوري آن یس جمهور تقدیشنهاد عزلش را به رئیاستماع دفاع او، در صورتی که ستره محکمه اتهام را وارد بداند پ
.فه  معزول و مطابق قانون مجازات می گرددیس جمهور، قاضی متهم از وظیرئاز طرف 

مادة بیست و چهارم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
:باشدهاي ذیل میستره محکمه در ساحۀ تفسیر قوانین و امور قضائی داراي وظایف و صالحیت
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….
.ظامی قضاتاتخاذ تصمیم در مورد تخلفات جنائی و انت.8

….

ام قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیهمادة سی
:باشدهاي ذیل میرئیس ستره محکمه ممثل قوة قضائیۀ جمهوري اسالمی افغانستان بوده، داراي صالحیت

….
. اصدار امر مبنی بر رسیدگی قضا یاي ناشی از جرایم و تخلفات قضائی واداري قضات.5

….

هشتم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیهمادة شصت و 
.گیردشود صورت میتأدیب قضات مطابق مقررة خاصی که از طرف ستره محکمه تصویب می

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات22مادة 
اعتبـار محکمـه   نماید تا آنها نتوانند با سوء رفتار خود به وقـار و قاضی سلوك و رفتار همکاران خود را جداً مراقبت می

کند و یـا محاولـه   هر گاه قاضی تخلف از احکام این مقرره را از طرف یکی از همکاران خود مشاهده می. صدمه برسانند
.دهدکند، موضوع را به ستره محکمه گزارش میبراي تخلف را مشاهده می

شرح
عملکرد قضات دیگر باشـند و هـر نـوع    به منظور حفظ حیثیت و وقار قوة قضائیه، این وظیفۀ هر قاضی است که مراقب

گیرد بـه سـتره محکمـه جهـت اتخـاذ      تخلف یا سعی در جهت تخلف از احکام این مقرره را که توسط آنان صورت می
اي کـه  باشد، قاضـی هاي ستره محکمه میاز آنجایی که تأدیب قضات منحصراً از صالحیت. اقدامات الزمه گزارش دهند

.کند، نباید این موضوع را با کس دیگري در جریان بگذاردکمه تهیه میگزارش تخلف را به ستره مح

مقررة طرز سلوك قضائی براي قضات23مادة 
هرگاه قاضی وظایف و معیارهاي سلوکی مندرج این مقرره را در اجراي وظایف قضائی خویش رعایت ننمایـد، شـوري   

.نمایدأدیبی را علیه او تجویز میعالی ستره محکمه مطابق احکام مقررة تأدیبی قضات مجازات ت

دگی به تخلفات قضاتیرسمقررة15الی 1مواد 
زیـرا،  مقـرره   . مقرره رسیدگی به تخلفات قضات در اینجا خودداراي به عمل آمـده اسـت  16الی 1از نقل احکام مواد (

.)ده استیمه گردین کتاب ضمیر ایرسیدگی به تخلفات قضات به صورت کامل در اخ

ره راجع به تطبیق مقررات طرز سلوك قضائیتبص. 2
ن یا. دیگردیبتوسط ستره محکمه تصو) 1387جدي، 31( 2009جنوري 20خ یدگی به تخلفات قضات به تأریرسمقرره 

عقرب سـال   15) 543(منتشره شــماره ) 1362(مقرره، مقرره طرزالعمل تأدیب وبررسی قضایاي تأدیبی قضات مصوب 
شوراي عالی ستره محکمه  منتشره ) 1368(می و مقرره بررسی قضایاي تأدیبی قضات مصوب سال جریده رس) 1362( 

ر یسم اتخـاذ تـداب  یکانید حاوي میمانند مقررات گذشته، مقرره جد. مجله قضاء را ملغی نمود)1368( سال ) دهم ( شماره  
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ن و جلب توجه قضات به جنبه هاي ینظم و دسپله حفظ یبی داخلی قوه قضائیم تأدیاهداف رژ. ه قضات استیبی بر علیتأد
ـ 2ماده ( ري از ارتکاب جرم توسط قضات است یف آنها و مهم تر از همه، جلوگیمهم وظا دگی بـه تخلفـات   یمقرره رس

ده، بلکه در سه مـاده  یک ماده واحد به صورت فشرده ذکر نگردیمتأسفانه در » فويیتخلف وظ« ف مفهوم یتعر). قضات
دگی بـه تخلفـات قضـات،    یمقرره رس2فقره 3ماده . عمل آمده است که نسبتاً داراي سبک حقوقی استاز آن تذکر به

عدم توجه وسهل انگاري در رعایت احکام قانون  و مقررات  وعدم تطبیق  لوایح، طرزالعمل : فوي را به مفهومیتخلفات وظ
ولی، ماده . وانین و مقررات در ماده مزبور واضح استمفهوم ق. دیف می نمایها واوامر قانونی مقامات وآمرین مافوق تعر

، تعلل، تاخیر وعدم دقت )1فقره 5ماده ( مقره رسیدگی به تخلفات قضات با اضافه نمودن  برخورد نامناسب با مراجعین 5
در مقـرره  ذکر  این فقرات. این تعریف را غیر واضح می گردد) 2فقره 5ماده ( در اجراي اوامر قانونی و وظائف محوله

زیرا، مفهوم سلوك قضائی وسیع است که در مقرره طرز سلوك . رسیدگی به تخلفات قضات غیر ضروري به نظر می رسد
حکم سومی که حاوي بخشی . از طرفی، این فقرات بر رژیم تأدیبی قوه قضائیه تأثیر منفی ندارد. قضائی تشریح می گردد

صرف تخطی  از :رسیدگی به تخلفات قضات است که  تصریح می نمایدمقرره5از تعریف تخلفات وظیفوي است، ماده 
احکام مقررات و لوایح مربوط به سلوك قضائی هنگامی که یک قاضی وظیفه خویش را انجام می دهد مـی توانـد قابـل    

قضـائی  حکم این ماده  باید خیلی محتاطانه رعایت شود هنگامی که با یک تخلف قواعد مربوط به سـلوك  . تأدیب باشد
. مربوط به زندگی خصوصی قاضی و عدم رعایت عالی ترین ارزش هاي اخالقی و اجتماعی  رسیدگی صورت می گیـرد 

سلوك خصوصی یک قاضی شاید ناخوشایند باشد، ولی در صورتی که این سلوك به نحوي با وظیفـه او ارتبـاط نداشـته    
.باشد، نمی تواند منجر به آثار و نتایج تأدیبی گردد

سـتره محکمـه   . هارم مقرره رسیدگی به تخلفات قضات حاوي طرزالعمل اتخاذ تدابیر تأدیبی بر علیه قضات اسـت فصل چ
مقـرره رسـیدگی بـه تخلفـات     10مـاده  ( مرجع اي مسؤول  اتخاذ تدابیر  تأدیبی علیه قضات و تطبیق تدابیر تأدیبی است

مقرره سلوك قضائی مطابقت دارد که تصـریح مـی   23در این زمینه، مقرره رسیدگی به تخلفات قضات با ماده ). قضات
.شوراي عالی ستره محکمه مسؤول تعیین و تجویز تدابیر تأدیبی براي قضات است: نمایدکه

پروسه اتخاذ تدابیر تأدیبی با آگاه شدن قاضی القضات از ارتکاب تخلف وظیفوي آغاز می شود که بعد از آگـاه شـدن،   
که این بررسـی  ) مقرره رسیدگی به تخلفات قضات11ماده ( قضیه را صادر می نمایدقاضی القضات دستور بررسی سري 

این ریاست نتایج بررسی و تحقیق خویش را به خصوص راجع ). 12ماده ( توسط ریاست تفتیش قضائی صورت می گیرد
ی القضات تصمیم اتخاذ بر مبناي نتایج این تحقیقات قاض. به نوع و شدت تخلف، دوباره به قاضی القضات گزارش می دهد

می نماید که آیا دالئل کافی براي الزام قاضی متخلف مبنی بر احاله قضیه به شوراي عالی ستره محکمـه وجـود دارد یـا    
مقرره رسـیدگی بـه تخلفـات    5فقره 3در ماده »  دالئل کافی« کلمه ). مقرره رسیدگی به تخلفات قضات13ماده ( خیر

این به این معنـی  . تعریف گردیده است» اثباتیه  کافی و مقنع مبنی برتخلف وظیفويموجودیت مدارك « قضات منحیث
است که قاضی القضات نباید متقاعد گردد که قاضی معین مرتکب تخلف وظیفوي گردیده، بلکه صـرف عقیـده قاضـی    

بنی بر ارائه وسـائل  حاوي حکمی م13ماده . القضات مبنی بر موجودیت حداقل احتمال، مبنی بر ارتکاب جرم کافی است
ن امر موجب اعطاي صـالحیت  یبنابراین، سمع دلیل و ارائه بینه در این مرحله مدنظر گرفته نشده است که ا. اثبات نیست

. وسیع براي قاضی القضات مبنی بر اتخاذ تصمیم راجع به هر قضیه می گردد
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مکلف است نوع جرم را که احتماالً توسط قاضـی  زمانی که قضیه به شوراي عالی ستره محکمه احاله گردد، شوراي عالی 
ارتکاب یافته است معین، دستور تحقیق بیشتر را صادر،  و در صورت مجرم تلقی گردیدن قاضی،  یکی از مؤیدات تأدیبی 

در تمام مراحـل تحقیـق تمـام    . پیش بینی شده در فصل سوم مقرره رسیدگی به تخلفات قضات را براي قاضی معین نماید
. محاکمه عادالنه باید رعایت گردداساسات

مقرره رسیدگی به تخلفات قضات نیـز براسـاس   7مؤیدات تخلفات وظیفوي قضات مندرج مقرره سلوك قضائی در ماده 
توصیه، اخطار،کسر معاش مطابق بـه احکـام قـانون، تبـدیلی و     : این مؤیدات عبارت اند از. شدت تخلف، پیش شده است

احـوال  : این عوامل عبارت انـداز . در جریان رسیدگی باید عوامل متعدد مدنظر گرفته شوند.  لالتواي ترفیع براي یک سا
مقرره رسـیدگی بـه   8ماده ( قاضی، شرائطی که در آن تخلف ارتکاب یافته است، تجارب کاري و رفتار و سلوك قاضی

14مـاده  ( الی را تطبیق مـی نمایـد  ریاست امور ذاتیه ستره محکمه مؤیدات تأدیبی معین شده شوراي ع). تخلفات قضات
تمام مؤیدات تأدیبی باید در دوسیه استخدامی متخلف بخاطر مالحظات آینـده حفـظ   ). مقرره رسیدگی به تخلفات قضات

). مقرره رسیدگی به تخلفات قضات15ماده ( شود
باوجوداین، مـتن ایـن   . ندفهرست مؤیدات تأدیبی مقرره رسیدگی به تخلفات قضات نهائی و اندکی ضعیف به نظر می رس

تبدیلی، کسر معاش و التواي ترفیع بـراي یـک سـال  در بـاره قاضـی      : ماده متضمن امکان تطبیق مؤیدات بیشتر از قبیل
در صورت تکرار تخلف، ستره محکمه می تواند قاضی متخلف را با حفظ انسالك قضائی، به وظایف اداري . متخلف است

عالوه براین، قاضی متخلف ممکن است مورد تعقیب عدلی عالوه بـر  ). ه تخلفات قضاتمقرره رسیدگی ب9ماده ( بگمارد
در صـورتیکه  : مقرره رسیدگی به تخلفات قضات در این باره تصریح می نمایدکـه 6ماده . مؤیدات تأدیبی نیز قرار بگیرد

از طی مراحل قانونی مندرج در تخلفات و ظیفوي مندرج این فصل مطابق به احکام قانون جرم تشخیص گردد، متخلف بعد 
بنابراین، هرچند عزل یک قاضـی ناشـی از تخلفـات وظیفـوي     53.قانون اساسی مورد تعقیب عدلی قرارمی گیرد133ماده 

براساس مقرره رسیدگی به تخلفات قضات نباشد، یک مؤیده تأدیبی توأم با مؤیده جزائی می توانـد منجـر بـه عـزل وي     
.گردد

در تمام اجراآت علیه قضات) نصافا(عدالت : گفتار سوم

هاي جزائی رعایت شود بلکه باید در رسیدگی به قضایاي تأدیبی نه تنها باید در رسیدگی) عادالنه(اصل اجراآت منصفانه 
این اصول به نحو گسترده و مفصلی در رهنمود ماکس پالنک پیرامون . یا انضباطی نسبت به قضات هم مدنظر قرار گیرد

ـ ، ذکر این نکته مهم است که مقرره نیاباجود54.محاکمه عادالنه مورد بحث قرار گرفتندموازین  دگی بـه تخلفـات   یرس
بیشـتر اصـول   : به صورت عموم می توان گفـت کـه  .استدادهن، صراحتاً برخی از این اصول را مورد اشاره قرار قضات

به حیث مثال، قاضی که متهم . توان از حق دفاع مناسب و کافی اقتباس و استخراج نمودرا می) عادالنه(اجراآت منصفانه 
به نقض مقرره طرز سلوك قضایی است باید تا زمان اتخاذ تصمیم علیه او بري الذمه تلقی گردیده و در عین حال وي باید 

.مراجعه شود90به صفحه . 53
.1385و دیگران، رهنمود ماکس پالنک پیرامون موازین محاکمه عادالنه در افغانستان، چاپ سوم، ترجمه بشیر طنین، . گوور، ا54
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. سفانه، قضات افغانستان در صورت محکومیت به تدابیر انضباطی حق استیناف طلبی ندارندمتأ.حق سکوت نیز داشته باشد
گردید، حتی اگر وفـق قـوانین افغانسـتان و نیـز     ه آنها اعطا میدگی به تخلفات قضات بیرسچنین فرصتی باید در مقرره

المللی حقوق مدنی و سیاسی، به حیث مثال، میثاق بین. قوانین بین المللی امکان تقاضاي آن براي قضات وجود نداشته باشد
: صرف مقرر نموده است که

هر شخص محکوم به ارتکاب جرم، باید حق داشته باشد که محکومیت و مجازات او توسط یک محکمه «
»باالتر مطابق به احکام قانون مجدداً بررسی شود

.که البته صریحاً ناظر به تعقیب و محکومیت جزایی است

م مرتبطاحکا) الف

.مقررة بررسی قضایاي تأدیبی قضات20الی 17مواد 
.مندرج در انتهاي این رهنمود2براي مطالعۀ این مواد بنگرید به ضمیمۀ 

اصل تساوي در برابر قانون

مادة بیست و دوم قانون اساسی
.هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است

.مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجایب مساوي می باشنداتباع افغانستان اعم از زن و

مادة چهاردهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
. باشندمحاکم حین رسیدگی به قضایا مستقل بوده و در صدور احکام صرف تابع قانون می
و محکمه و رعایت عدالت و بی طرفی رسیدگی و اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوي طرفین در برابر قانون 

.گیردصورت می

مادة چهاردهم قانون تشکیالت و صالحیت محاکم قوة قضائیه
. باشندمحاکم حین رسیدگی به قضایا مستقل بوده و در صدور احکام صرف تابع قانون می

رعایت عدالت و بی طرفی رسیدگی و اصدار حکم توسط محاکم بر اساس اصل تساوي طرفین در برابر قانون و محکمه و
.گیردصورت می

المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمادة چهاردهم کنوانسیون بین
گیري هر اتهـامی  در امور تصمیم. برابر برخوردارند) از حقوق(همۀ افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهاي دادگستري .1

به وسیلۀ یک دادگـاه  ) اتهامات او(حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که ) علیه(علیه فرد و یا 
مطبوعات و افکار عمـومی ممکـن   . انه و علنی، رسیدگی شودطرف، به طور منصفقانونی، صالحیت دار، مستقل و بی

. ساالر منع شونداست از تمام و یا قسمتی از دادگاه به دالیل اخالقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعۀ مردم
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وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوي اقتضا کند و یا تا حدي که دادگاه در شـرایط خاصـی علنـی بـودن     
) محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسـمتی از دادرسـی  (آور به مصالح دادگستري بداند، را زیان)جلسات(

امکان دارد، اما حکم صادره در امور جزائی و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و 
ال باشدیا روند دادرسی، مربوط به اختالفات زناشوئی یا سرپرستی اطف

گناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قـانون  هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بی.2
.ثابت شود

شدة زیر برخوردار در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوي کامل، از حداقل حقوق تضمین.3
.گردد

از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده اسـت، آگـاه   ) باید(فهمد، درنگ و به تفصیل با زبانی که او ببی.أ
.گردد

.وقت و تسهیالت کافی جهت تهیۀ دفاعیۀ خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ب
.بدون تأخیر موجه، دادگاهی شود.ج
از (وکیلی که خود انتخاب کرده است شخصاً از خود دفاع نماید و یا از طریق . در حضور خودش محاکمه شود.د

او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتی که مصالح دادگستري اقتضا ). خود دفاع کند
را نداشته باشد، بدون پرداخـت  ) دستمزد وکیل(در صورتی که او توانائی کافی براي پرداخت ) نیز(نماید و می

.گرددین میاي، وکیلی براي او تعیهزینه
بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحـت شـرایط   ) شهادت داده اند(از شهودي که علیه او .ه

.مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت به نفع او حاضر شوند
به طور رایگـان مترجمـی   ) باید(تواند بفهمد و یا صحبت کندرود را نمیاگر او زبانی که در دادگاه به کار می.و

.جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود
.اجباري در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.ز

.آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.4
حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او به وسـیلۀ یـک   ) باید(بق قانون شود مطاهر کس که مجرم شناخته می.5

.تر مورد تجدید نظر قرار گیرددادگاه عالی
هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعداً در نتیجۀ یک کشف جدید با وجود شـواهد قطعـی   .6

ست و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، معلوم گردد که محکومیت او در نتیجۀ یک اشتباه قضائی بوده ا
او یعنی شخصی که در نتیجۀ این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قـانون اعـادة   

موقع و چگونگی امر نامعلوم به طور کلی و یا جزئی منتسب جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشاي به
.استبه خود او بوده

هیچ کس را نباید به وسیلۀ قانون دادرسی جزائی کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، .7
.محکوم و مجازات نمود

المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمادة بیست و ششم کنوانسیون بین
از این . باشندمساوي در مقابل قانون می) حمایت(حق حفاظت تمام افراد در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعیض، مست

مؤثر و مساوي را علیـه هـر نـوع    ) حمایتهاي(لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و براي تمام افراد حفاظتهاي 
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ی یا اجتمـاعی،  اي مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشـأ ملتبعیض و در هر مرحله
.و یا هر وضعیت دیگري تضمین نماید) نسب(دارائی، تولد 

فرض بیگناهی
مادة بیست و پنجم قانون اساسی

.برائت ذمه حالت اصلی است
.شودگناه شناخته میعلیه قرار نگیرد، بیصالحیت محکوممتهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمۀ با

مؤقت براي محاکممادة چهارم قانون اجراآت جزائی 
گناه گیرد، بیعلیه قرار میاز آغاز اقامۀ دعوي جزائی الی تثبیت مسئولیت جرمی که شخص به حکم نهائی محکمه محکوم

گردد، باید استوار به دالیل قانونی بوده که اگر فیصله باعث سلب و یا محدودیت حقوق بشري شخص می. شودپنداشته می
.محدود به کشف حقیقت باشد

المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمادة چهاردهم کنوانسیون بین
گیري هر اتهـامی  در امور تصمیم. برابر برخوردارند) از حقوق(همۀ افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهاي دادگستري .1

به وسیلۀ یک دادگـاه  ) اتهامات او(حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که ) علیه(علیه فرد و یا 
مطبوعات و افکار عمـومی ممکـن   . طرف، به طور منصفانه و علنی، رسیدگی شودقانونی، صالحیت دار، مستقل و بی

. ساالر منع شونداست از تمام و یا قسمتی از دادگاه به دالیل اخالقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی در یک جامعۀ مردم
دعوي اقتضا کند و یا تا حدي که دادگاه در شـرایط خاصـی علنـی بـودن     وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین 

) محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسـمتی از دادرسـی  (آور به مصالح دادگستري بداند، را زیان) جلسات(
جاب نماید و امکان دارد، اما حکم صادره در امور جزائی و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ای

یا روند دادرسی، مربوط به اختالفات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد
گناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قـانون  هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بی.2

.ثابت شود
شدة زیر برخوردار قوق تضمیندر مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوي کامل، از حداقل ح.3

.گردد
از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده اسـت، آگـاه   ) باید(درنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، بی.ح

.گردد
.وقت و تسهیالت کافی جهت تهیۀ دفاعیۀ خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ط
.شودبدون تأخیر موجه، دادگاهی.ي

از (شخصاً از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است . در حضور خودش محاکمه شود.ك
او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتی که مصالح دادگستري اقتضا ). خود دفاع کند

را نداشته باشد، بدون پرداخـت  ) دستمزد وکیل(در صورتی که او توانائی کافی براي پرداخت ) نیز(نماید و می
.گردداي، وکیلی براي او تعیین میهزینه
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بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحـت شـرایط   ) شهادت داده اند(از شهودي که علیه او .ل
.مشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت به نفع او حاضر شوند

به طور رایگـان مترجمـی   ) باید(تواند بفهمد و یا صحبت کند رود را نمیاو زبانی که در دادگاه به کار میاگر .م
.جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود

.اجباري در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.ن
.و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شودآئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت .4
حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او به وسـیلۀ یـک   ) باید(شود مطابق قانون هر کس که مجرم شناخته می.5

.تر مورد تجدید نظر قرار گیرددادگاه عالی
شـواهد قطعـی   هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعداً در نتیجۀ یک کشف جدید با وجود.6

معلوم گردد که محکومیت او در نتیجۀ یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، 
او یعنی شخصی که در نتیجۀ این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قـانون اعـادة   

موقع و چگونگی امر نامعلوم به طور کلی و یا جزئی منتسب جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشاي به
.به خود او بوده است

هیچ کس را نباید به وسیلۀ قانون دادرسی جزائی کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، .7
.محکوم و مجازات نمود

حق سکوت
ام قانون اساسیمادة سی

.از متهم یا شخص دیگري به وسیلۀ اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارداظهار، اقرار و شهادتی که 
.صالحیتاقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمۀ با

مادة پنجم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
.ز تحقیق، ارتکاب جرم به وي نسبت داده شودشود که در هر مرحله اشخص زمانی مظنون پنداشته می.1
مادة سی و نهم علیـه وي اقامـۀ دعـوي    4مطابق حکم فقرة سارنوالشود که از طرف شخص زمانی متهم پنداشته می.2

.صورت گرفته باشد
:ماند کهشخص تا زمانی متهم باقی می.3

.محکمه به برائت وي حکم ننموده باشدــ
.علیه قرار نگرفته باشدبه اساس فیصلۀ نهائی محکمه محکومــ

.تواننداشخاص مظنون و متهم تحت هیچ گونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته نمی.4
.گردداظهارات مظنون و متهم در فضاي کامالً آزاد اخذ می.5
گرچه توسط پـولیس یـا مقامـات    زد؛مظنون و متهم حق دارد سکوت اختیار نموده از اظهار هر گونه بیان امتناع ور.6

.قضائی تحت بازپرسی قرار گیرد
اند معلومات واضح را در وقت گرفتاري و قبل از استنطاق راجع به حـق سـکوت،   و محکمه مکلفسارنوالپولیس، .7

حق تعیین وکیل مدافع در تمام مراحل، حق حضور در هنگام تفتیش، مقررات شناسـائی مجـرمین از طریـق صـف     
.معاینات توسط اهل خبره و محاکمه براي مظنون و متهم ارائه نمایندکشیدن، 
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.باشددر برگیرندة تعریف وکیل مدافعشان نیز می» متهم«و » مظنون«اصطالح .8

مادة هفتم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
تواند مستند به آن حکم کمه نمیآوري شده باشد فاقد اعتبار بوده، محدالیل و شواهدي که بدون رعایت احکام قانون جمع

.نماید

مادة پنجاه و سوم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
.ابتدائیه مکلف است حین رسیدگی قضیه در جلسۀ قضائی اشتراك نمایدسارنوال.1
.متهم و وکیل مدافعش حق دارند که حین رسیدگی قضیه در جلسۀ قضائی حاضر باشند.2
.گیردضائی با رعایت مراتب ذیل صورت میرسیدگی به قضیه در جلسۀ ق.3

.نمایددر آغاز رسیدگی قضائی محکمۀ مربوط صورت دعوي را قرائت می.۱
در صورتی که متهم تحت توقیف باشد، محکمه مکلف است فوراً قضیه را رسیدگی نماید که آیا توقیف قانونی .۲

به رهاي مـتهم فیصـله را   تشخیص دهد،است یا خیر و در صورتی که توقیف او را غیر قانونی و غیر ضروري 
.نمایدصادر می

.نمایدابتدائیه قرار تحقیق قضیه را به شکل شفاهی با توضیح نتایج تحقیق ارائه میسارنوال.۳
.نمایدشده را ارائه میهاي انجامپولیس عدلی که امور تحقیق را به دوش داشته، گزارش شفاهی فعالیت.۴
.گرددداً علیه اظهارات شهود دیگر و اهل خبره استماع میٌعلیه بوده بعشاهد اول مجنی.۵

مـتهم و  . نمایـد تواند توضیحات الزم را ارائـه در صورتی که متهم نخواهد از حقوق سکوت خویش استفاده کند می
.تواند شهود و اهل خبره را مورد سؤال قرار دهندوکیل مدافع می

تواند شهادت آنها را در محل محکمه حاضر شده نتوانند، محکمه میهر گاه شهود بنا بر معاذیر صحی به پیشگاه .۶
.اقامتشان استماع نماید

.توانند از متهم سؤال نمایندابتدائیه و وکیل مدافع میسارنوال.۷
االقتضـاء آنهـا را بـه مقابلـۀ     تواند در جلسات قضائی از شهود و متهم سؤال نماید و عنـد محکمه در همۀ حاالت می.4

.نمایدنظریات امر
.تواند که به سؤاالت محکمه به اساس حق سکوت جواب ندهدمتهم می.5

المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمادة چهاردهم کنوانسیون بین
گیري هر اتهـامی  در امور تصمیم. برابر برخوردارند) از حقوق(همۀ افراد در مقابل دادگاهها و دیوانهاي دادگستري .1

به وسیلۀ یک دادگـاه  ) اتهامات او(حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشته باشد که ) علیه(علیه فرد و یا 
مطبوعات و افکار عمـومی ممکـن   . طرف، به طور منصفانه و علنی، رسیدگی شودقانونی، صالحیت دار، مستقل و بی

. ساالر منع شوندت ملی در یک جامعۀ مردماست از تمام و یا قسمتی از دادگاه به دالیل اخالقی، نظم عمومی و یا امنی
وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوي اقتضا کند و یا تا حدي که دادگاه در شـرایط خاصـی علنـی بـودن     

) محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسـمتی از دادرسـی  (آور به مصالح دادگستري بداند، را زیان) جلسات(
در امور جزائی و یا مدنی باید علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و امکان دارد، اما حکم صادره

یا روند دادرسی، مربوط به اختالفات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد
هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبـق قـانون   .2

.ثابت شود
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شدة زیر برخوردار د قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوي کامل، از حداقل حقوق تضمیندر مور.3
.گردد

از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده اسـت، آگـاه   ) باید(درنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، بی.س
.گردد

.وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشدوقت و تسهیالت کافی جهت تهیۀ دفاعیۀ خود و گفتگو با.ع
.بدون تأخیر موجه، دادگاهی شود.ف
از (شخصاً از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است . در حضور خودش محاکمه شود.ص

ري اقتضا او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتی که مصالح دادگست). خود دفاع کند
را نداشته باشد، بدون پرداخـت  ) دستمزد وکیل(در صورتی که او توانائی کافی براي پرداخت ) نیز(نماید و می

.گردداي، وکیلی براي او تعیین میهزینه
بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحـت شـرایط   ) شهادت داده اند(از شهودي که علیه او .ق

.علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت به نفع او حاضر شوندمشابهی که 
به طور رایگـان مترجمـی   ) باید(تواند بفهمد و یا صحبت کند رود را نمیاگر او زبانی که در دادگاه به کار می.ر

.جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود
.نداشته باشداجباري در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود .ش

.آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.4
حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او به وسـیلۀ یـک   ) باید(شود مطابق قانون هر کس که مجرم شناخته می.5

.تر مورد تجدید نظر قرار گیرددادگاه عالی
حکم نهائی محکومیت جزائی گرفته است و بعداً در نتیجۀ یک کشف جدید با وجود شـواهد قطعـی   هر گاه شخصی .6

معلوم گردد که محکومیت او در نتیجۀ یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و یا مورد عفو قرار گیرد، 
ق دارد طبق قـانون اعـادة   او یعنی شخصی که در نتیجۀ این محکومیت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، ح

موقع و چگونگی امر نامعلوم به طور کلی و یا جزئی منتسب جبران خسارت نماید، مگر ثابت شود که عدم افشاي به
.به خود او بوده است

هیچ کس را نباید به وسیلۀ قانون دادرسی جزائی کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، .7
.جازات نمودمحکوم و م

حق برخورداري از وکیل مدافع

مادة سی و یکم قانون اساسی
.تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و یا براي اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کندهر شخص می

محکمه حاضر کند درمتهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل میعادي که قانون تعیین می
.گردد

.نمایدبضاعت وکیل مدافع تعیین میدولت در قضایاي جنایی براي متهم بی



131131پالنک براي اخالق قضایی در افغانستان ــ تیلمن روداررهنمود ماکس

مادة یکصد و سی و پنجم قانون اساسی
گیرد نداند، حق اطالع به مـواد و اسـناد قضـیه و صـحبت در     اگر طرف دعوا زبانی را که محاکمه توسط آن صورت می

.گرددبرایش تأمین میمحکمه به زبان مادري، توسط ترجمان 

مادة سی و هشتم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
.وکیل مدافع حق دارد در تمام مراحل جریان استنطاق مظنون حاضر باشد.1
وکیل مدافع و مشنون حق دارند در جریان تالشی، مقابلۀ شناسایی مجرمین در بین صف، معاینه توسط اهل خبـره و  .2

.محاکمه حاضر باشند
اند غرض حضور مظنون و وکیل مدافع در تمام مراحل تحقیق در صورت تفتـیش، مقابلـۀ   و پولیس عدلی مکلفرنوالسا

این مکلفیت صرف در صورتی .شهود، طرزالعمل شناسائی از روي صف و معاینات توسط اهل خبره ایشان را مطلع نمایند
.وف از بین رفتن دالیل الزام متصور باشدتواند ساقط شود که احساس ضرورت عاجل در جرم مشهود یا خمی

مادة چهل و سوم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي محاکم
را مالحظه و اطمینـان  39مادة 6شدة مندرج فقرة متهم و وکیل مدافع وي حق دارند که اسناد شامل دوسیه و اشیاي ضبط

.حاصل نمایند

محاکممادة پنجاه و سوم قانون اجراآت جزائی مؤقت براي 
.ابتدائیه مکلف است حین رسیدگی قضیه در جلسۀ قضائی اشتراك نمایدسارنوال.1
.متهم و وکیل مدافعش حق دارند که حین رسیدگی قضیه در جلسۀ قضائی حاضر باشند.2
.گیردرسیدگی به قضیه در جلسۀ قضائی با رعایت مراتب ذیل صورت می.3

.نمایدقرائت میدر آغاز رسیدگی قضائی محکمۀ مربوط صورت دعوي را.۱
در صورتی که متهم تحت توقیف باشد، محکمه مکلف است فوراً قضیه را رسیدگی نماید که آیا توقیف قانونی .۲

به رهاي مـتهم فیصـله را   است یا خیر و در صورتی که توقیف او را غیر قانونی و غیر ضروري تشخیص دهد،
.نمایدصادر می

.نمایدبه شکل شفاهی با توضیح نتایج تحقیق ارائه میابتدائیه قرار تحقیق قضیه راسارنوال.۳
.نمایدشده را ارائه میهاي انجامپولیس عدلی که امور تحقیق را به دوش داشته، گزارش شفاهی فعالیت.۴
.گرددٌعلیه بوده بعداً علیه اظهارات شهود دیگر و اهل خبره استماع میشاهد اول مجنی.۵
ارائـه نمایـد  توانـد توضـیحات الزم را  ق سکوت خویش استفاده کند مـی در صورتی که متهم نخواهد از حقو.۶

.تواند شهود و اهل خبره را مورد سؤال قرار دهندمتهم و وکیل مدافع می
تواند شهادت آنها را در محل هر گاه شهود بنا بر معاذیر صحی به پیشگاه محکمه حاضر شده نتوانند، محکمه می.۷

.اقامتشان استماع نماید
.توانند از متهم سؤال نمایندابتدائیه و وکیل مدافع میالسارنو.۸

االقتضـاء آنهـا را بـه مقابلـۀ     تواند در جلسات قضائی از شهود و متهم سؤال نماید و عنـد محکمه در همۀ حاالت می.4
.نظریات امر نماید

.تواند که به سؤاالت محکمه به اساس حق سکوت جواب ندهدمتهم می.5

بررسی قضایاي تأدیبی قضاتمادة هژدهم مقررة 
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:گیردبررسی تخلفات و اجراآت تأدیبی قضات به ترتیب ذیل صورت می
موضوع رسیدگی و تاریخ انعقاد جلسۀ تأدیب با درنظر داشت بعد مسافه در مدت الزم توسط احضـارنامه بـه اطـالع    .1

.شودقاضی یا وکیل مدافع او رسانیده می
….

تأدیبی قضاتمادة نزدهم مقررة بررسی قضایاي 
دیوان محاکمۀ قضات و تنازع صالحیت ستره محکمه بعد از مطالعۀ راپور ریاست تفتیش قضـائی و توصـیحات متخلـف    

در صورتی . نمایدابالغ ابالغ میمطابق به احکام این مقرره تصمیم اتخاذ و آن را به متخلف یا وکیل قانونی او ذریعۀ پارچۀ
.گرددقع ابالغ حاضر نگردد، پارچۀ ابالغ به محل وظیفه یا سکونت او ارسال میکه متخلف حاضر نباشد و یا در مو

حق محاکمه بدون تأخیر غیر موجه

مادة سی و یکم قانون اساسی
.تواند براي دفع اتهام به مجرد گرفتاري و یا براي اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کندهر شخص می

کند در محکمه حاضر اتهام منسوب اطالع یابد و در داخل میعادي که قانون تعیین میمتهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از 
.گردد

.نمایدبضاعت وکیل مدافع تعیین میدولت در قضایاي جنایی براي متهم بی

المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمادة نهم کنوانسیون بین
1.….
2.….
درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازي که گردد، باید بیازداشت میهر کسی که به اتهام جرمی دستگیر و یا ب.3

کند، آورده شود و شایسته است که در مدت معقولی دادرسی شـود و یـا   به وسیلۀ قانون، قدرت قضائی را اعمال می
مرحلـه از  نباید بازداشت و انتظار دادرسی افراد به صورت قاعدة عمومی و کلی در آیـد، ولـی در هـر    . آزاد گردد

جهت حضور در دادگاه و به اقتضاي حکم دادگـاه  ) مؤقت(ممکن است با تضمین، آزادي ) متهم(رسیدگی قضائی، 
.موکول گردد

….

الملل حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحدمادة چهاردهم کنوانسیون بین
1.…
2.…
شدة زیر برخوردار حداقل حقوق تضمیندر مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوي کامل، از .3

.گردد
از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده اسـت، آگـاه   ) باید(درنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، بی.ت

.گردد
.وقت و تسهیالت کافی جهت تهیۀ دفاعیۀ خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.ث
.دادگاهی شودبدون تأخیر موجه، .خ
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از (شخصاً از خود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است . در حضور خودش محاکمه شود.ذ
او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتی که مصالح دادگستري اقتضا ). خود دفاع کند

را نداشته باشد، بدون پرداخـت  ) دستمزد وکیل(رداخت در صورتی که او توانائی کافی براي پ) نیز(نماید و می
.گردداي، وکیلی براي او تعیین میهزینه

بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحـت شـرایط   ) شهادت داده اند(از شهودي که علیه او .ض
.دمشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت به نفع او حاضر شون

به طور رایگـان مترجمـی   ) باید(تواند بفهمد و یا صحبت کند رود را نمیاگر او زبانی که در دادگاه به کار می.غ
.جهت کمک در اختیار اوگذاشته شود

.اجباري در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.ظ
….

ارائۀ ادلۀ کافی به قاضی

قضایاي تأدیبی قضاتمادة هژدهم مقررة بررسی 
:گیردبررسی تخلفات و اجراآت تأدیبی قضات به ترتیب ذیل صورت می

1.….
2.….
نوع تخلف به متخلـف یـا وکیـل    . شودهر گاه متخلف یا وکیل قانونی او حاضر باشد به جلسه اجازة حضور داده می.3

.گرددقانونی او یک جا به اسناد و مدارك موجود ارائه می
4.….
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:پنجمفصل 
قضاء و اخالق قضایی در اسالم

مقررة طرز سـلوك قضـایی   . این فصل  صرف به لسان انگلیسی براي استادان غرض معلومات عمومی به طبع رسیده است
نافذ گردیده است، تا کنون براي دانشمندان و حقوقدانان به صورت وسیع ناشناخته باقی مانـده  ) 1387( 2007که در می 

. است
غانستان را فارغ می دهند، مفهوم قضاوت در اسالم را تـدریس مـی   فاکولته هاي شرعیات و مدارس که اکثریت قضات اف

.بنابراین، استادان ضرورت به دانش اساسی این مفهوم غرض بحث در صنف دارند. نمایند
مطالب این فصل بر مبناي قرآن و . هدف این فصل ارایۀ بینش اساسی در مورد مفهوم سنتی اخالق قضایی در اسالم است

اي حنفی و شافعی که کار آنها تأثیر به سزایی در انکشاف حقـوق در آسـیاي مرکـزي بـه شـمول      سنت که توسط فقه
55.افغانستان داشته است، تألیف گردیده است

برعالوه، در تألیف این کتاب از منابع فرعی که توسط دانشمندان افغانی به خصـوص پوهنمـل عبـدالرازق وردك اسـتاد     
56.استفاده شده استفاکولتۀ شرعیات پوهنتون کابل نیز 

مشروعیت قضاء در اسالم: نخستگفتار 

از خوانندگان تقاضاء به عمل آورده می شود تا به یاد داشته باشند که مباحثات زیادي در این مورد توسط دانشمندان کالسیک صورت پذیرفتـه 55
.است که  برجسته ترین این مباحثات در این فصل ارایه می گردد

است، در این فصل تأریخ ها بر اساس سال هجري قمـري و  برخالف فصول قبلی که تأریخ ها به براساس سال هجري شمسی نگاشته شده: نوت56
.سال عیسوي محاسبه می شوند
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تعریف قضاء ) الف

در اصطالح شرعی قضـاء  . قضاء که ریشۀ عربی دارد داراي معانی متعدد است که یکی از آنها به معناي اتمام چیزي است
یکی از امامـان  . ی گرددکلمۀ مرتبط قاضی به  قضاوت کننده اطالق م. عبارت از فیصله کردن خصومت میان مردم است

که یکی از چهار مذهب سـنی را بنیانگـذاري نمـوده    57)819/ 204متوفی ) ( رح(سابق مسلمان محمد ابن ادریس شافعی
قضاء عبارت از حل و فصل خصومت ها میان دو یا بیشتر از دو نفر بر مبناي احکـامی  « :است در تعریف قضاء می گوید

راکه در راستاي ایجاد نظم مانع ظلـم ظـالم مـی    ) خرد( صورت ضمنی معنی حکمتقضاء همچنین به 58».شریعی است
.گردد، نیز افاده می نماید

مشروعیت قضاء) ب

و  اجماع یعنی توافق آراي فقهاي مسـلمان  ) سنت)( ص(مشروعیت قضاء در اسالم بر مبناي قرآن، گفتار و اَعمال پیامبر
.ثابت است

مشروعیت قضاء بر مبناي قرآن. 1

:منتسب نموده است) ع( وظیۀ قاضی را به داود» ص« قرآن کریم در سورة
لَّ [ ضـى فَیولَا تَتَّبِعِ الْهقِّ ونَ النَّاسِ بِالْحیکُم بضِ فَاحی الْأَریفَۀً فخَل لْنَاكعإِنَّا ج وداوا دینَ     یذ ه إِنَّ الـَّ بِیلِ اللـَّ ن سـ عـ ک

)36/26: ص( -]ه لَهم عذَاب شَدید بِما نَسوا یوم الْحسابِیضلُّونَ عن سبِیلِ اللَّ
گردانیدیم پس میان مردم به حق داورى کن و زنهار از هوس پیروى ] و جانشین[اى داوود ما تو را در زمین خلیفه «

آنکه روز حساب را ] سزاى[روند به مکن که تو را از راه خدا به در کند در حقیقت کسانى که از راه خدا به در مى
».خواهند داشتاند عذابى سختفراموش کرده

قرار داده ) ع(آیۀ فوق به صورت تحت اللفظی حکم، مفهومی را که منتسب به حکم، قاضی و حاکم می شود، وظیفۀ داؤود
. سالم وارد گردیده اسـت این مفهوم از فرهنگ یهودي گرفته شده و وارد شریعت اسالم مانند سایر شرایع قبل از ا. است

.بنابراین، قضاء و حکم توسط اسالم ایجاد گردیده است
:را مورد خطاب قرار داده می فرماید) ص(در سورة نساء پیامبر) ج(همچنین، خداوند

]105/ 4: النساء[ -]تَکُن لِّلْخَآئنینَ خَصیماإِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیک الْکتَاب بِالْحقِّ لتَحکُم بینَ النَّاسِ بِما أَراك اللّه والَ [
آنچه خدا به تو آموخته داورى کنى و زنهار جانبدار ] موجب[ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به «

. »خیانتکاران مباش

:جهت معلومات مختصر راجع به کارکردهاي شافعیه رجوع نمایید به57
Sami Zubaida, Law and Power in the Islamic World, London (Tauris) 2005, pp. 22 - 24.

.2007در بارة قضاء و اخالق قضایی در اسالم، کابل، عبدالرازق وردك، اثر غیر مطبوع 58
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در اسالم قضاء را منحیث » حق«آیات دیگري نیز وجود دارد که داللت بر مشروعیت قضاء در اسالم می نماید و توجه به
).رسمیت می بخشد( یک اصل اسالمی در دولت اسالمی  انشاء می نماید

59مشروعیت قضاء بر مبناي سنت. 2

:فرموده است) ص(پیامبر) 664/ 43متوفی ( به روایت عمر ابن العاص
 » کَمأَجران وإذا ح فلَه ابأص ثم دتَهفاج ماکالح کَمأجرإذا ح أخطأَ فله ثم 60.»فاجتهد

هرگاه حاکم اجتهاد کند ؛ و حکمی صادر نماید که مطابق حق باشد، به او دو پاداش می رسد، اما اگر اجتهـاد کنـد و   «
.»حکمی صادر نماید که دچار اشتباه شود، یک پاداش به او می رسد

:دیگري فرموده است61در حدیث) ص(به روایت امام بخاري پیامبر
62.»ا جلس الحاکم للحکم بعث اهللا له ملکین یسددانه و یوفقانه، فإن عدل أقاما، و إن جار عرجا و ترکاهإذ«

دو ملک را جهت حمایت و مؤفق گردانیدن وي نـازل مـی   ) ج(زمانی که حاکم جهت صدور قضاوت بنشیند، خداوند« 
ند و اگر غیر عادالنه قضاوت نمایـد، وي را تـرك مـی    اگر حاکم عادالنه قضاوت نماید، آن دو ملک با وي باقی می مان. نماید
.».نمایند

همچنـین،  . خود قاضی بود و قضایاي متعددي را میان مـردم حـل و فصـل نمـود    ) ص(عالوه بر پیامبري، حضرت محمد
بارز آن مثال هاي .  چندین تن از اصحاب خویش را به ساحات دور قلمرو دولت اسالمی منحیث والی و قاضی فرستاد) ص(پیامبر

در ) ص(که اولین والی پیامبر63که در یمن منحیث قاضی توظیف شد و  عتاب بن اسید) 762-660/ 53-41( ابو موسی اشعري
64.مکه بود، است، هستند

وظیفۀ قضاء را انجام داده و اشخاص واجد شرایط به مناطق دور قلمـرو  ) ص(طبق نظر فقهاي شیعه و سنی، اخالف پیامبر
خلیفۀ دوم مسلمین، امـام  ) 664/ 15متوفی )( رض(مثال هاي بارز آن حضرت عمر بن خطاب. قضات فرستاده اندخویش منحیث 

، معـاذ بـن   )رح(شاگرد امـام ابـو حنیفـه   ) 798/ 169متوفی )( رح(، امام ابو یوسف)661/ 31متوفی ) ( رض(علی بن ابی طالب
وایات در بارة زندگی و کار این اشخاص بیانگر اهمیت عـالی  ر. هستند) 1036/ 427متوفی ( و شیرویه بن حارث 65)رض(جبل

:جهت معلومات مزید در این باره بنگرید به. گفته می شود که شوافع منابع مورد اعتماد سنت را گفتار و فعل پیامبر می دانند59
Wael Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: an introduction to Sunni usual al-fiqh, Cambridge

(University Press) 1997; Wael Hallaq, ‘Was al-Shafi’I the Master Architect of Islamic
Jurisprudence?’(1993) 25 International Journal of Middle East Studies, pp. 587-605. N. J. Coulson, A
History of Islamic Law, Edinburgh (University Press) 1971, pp. 53-61.

.4262، شمارة 18صحیح مسلم، کتاب العقدیه، کتاب 60
).منحیث جزء از سنت( است) ص(حدیث عبارت از گفتار و افعال و تقریر پیامبر61
.أخرجه البیهقی من حدیث ابن عباس، و إسناده ضعیف62
.سال وفات وي نامعلوم است. والی مکه تعیین شد630عتاب بن اسید در تأریخ 63
.5935-5934، صص 8الفقه االسالمی و ادلته، جلد 64
.سال وفات وي نامعلوم است65
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فقهاي معاصر اسالم بر اهمیت این مسلک تأکید می ورزند و اکثر آنها وظیفۀ قضاء را به پیش . مسلک قضاء در دین اسالم است
.می برند

مشروعیت قضاء بر مبناي اجماع. 3
اجمـاع بـه معنـی اتفـاق مجتهـدین اسـالمی بعـد از وفـات         . استاجماع عالوه بر قرآن و سنت یکی دیگر از منابع فقه 

فقهاء، دانشمندان و مجتهدین همیشه در مورد  مشروعیت . در یک عصري از عصور در مورد یک حکم شرعی است) ص(پیامبر
وسایل و راه قضاء اجماع داشته و تا اکنون در مورد ضرورت مقرر نمودن قضات در ادارات قضایی در میان اعضاي جامعه منحیث

موجودیت سیستم قضایی در چارچوب دولت به صورت عمـوم یـک ضـرورت    . هاي جلوگیري از ظلم و بی عدالتی توافق دارند
66.جدي تلقی می شود

انواع مشروعیت قضاء در اسالم . 4
ل حـل  مسـؤو ) ج(تصور عمومی این است که تمام اعضاي جامعـه در برابـر خداونـد   . قضاء در اسالم فرض کفایی است

بنابراین، اگر یکی از اعضـاي جامعـه ایـن    . منازعات و مجازات مجرمین هستند در صورتی که هیچ قاضی اي وجود نداشته باشد
درنتیجه، یکی از مسؤولیت هاي خیلی مهم رهبر . وظیفه را به نحو کافی انجام دهد، مسؤولیت سایر اعضاي جامعه ساقط می گردد

.رایط و احتماالً ایفاي وظیفه منحیث قاضی توسط خود رهبر اسالمی استاسالمی مقرر نمودن قضات واجد ش
:دلیل فرض بودن قضاء از این آیۀ قرآن استنباط می گردد

ینَ إِن یکُنْ غَنیا أَو فَقَیرًا فَاللّه أَولَى واألَقْرَبِیا أَیها الَّذینَ آمنُواْ کُونُواْ قَوامینَ بِالْقسط شُهداء للّه ولَو علَى أَنفُسکُم أَوِ الْوالدینِ[
67]بِیرًابِهِما فَالَ تَتَّبِعواْ الْهوى أَن تَعدلُواْ وإِن تَلْوواْ أَو تُعرِضُواْ فَإِنَّ اللّه کَانَ بِما تَعملُونَ خَ

] به زیان[اید پیوسته به عدالت قیام کنید و براى خدا گواهى دهید هر چند به زیان خودتان یا اى کسانى که ایمان آورده«
] از شـما [توانگر یا نیازمند باشد باز خـدا بـه آن دو   ] یکى از دو طرف دعوا[باشد اگر ] شما[پدر و مادر و خویشاوندان 

عدول کنید و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید قطعـا  ] درنتیجه از حق[سزاوارتر است پس از پى هوس نروید که 
.»دهید آگاه استخدا به آنچه انجام مىً

: فقهاي مسلمان بر این نظـر اندکـه  . تأمین اجراي جهانی عدالت وظیفۀ قضات است. این آیه مقتضی حمایت عدالت است
بنابراین، فقهاء ازآیۀ فوق  چنین . این دستور بیانگر فرضیت آن امر استدستور اجراي امري را می دهد،) ج(هنگامی که خداوند

قضاء وظیفۀ شرعی هر جامعۀ اسالمی که هدف آن حمایت و تضمین حقوق اعضاي جامعۀ مربـوط از هـر   : استنباط نموده اند که
68.نوع تجاوز است

.2007عبدالرازق وردك، اثر غیر مطبوع در بارة قضاء و اخالق قضایی در اسالم، کابل، 66
.135/ 4: النساء67
.2007،عبدالرازق وردك، اثر غیر مطبوع در بارة قضاء و اخالق قضایی در اسالم، کابل68
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حکم پذیرش قضاء) ج
اي پیدا شود که وظیفۀ قضاء را به عهده بگیرد، بر وي الزم است تـا آن را  فقهاء بر این نظر اند که اگر تنها فرد شایسته

حاکم اسالمی حتی می تواند وي را اجبار . اما، اگر از پذیرش این مسؤولیت امتناع ورزد، گنهگار محسوب می شود. بپذیرد
در نظام اسالمی، . منازعات شان دارندزیرا، مردم نیاز به میکانیسم فعال جهت حل و فصل. نماید تا این مسؤولیت را بپذیرد

چنین اشخاص شایسته اي مانند افرادي تلقی شوند که به قدر وافر غذا و آب دارند، امـا از دادن آن بـه اشخاصـی کـه از     
69.گرسنگی می میرند و ضرورت شدید به غذا دارند، امتناع می ورزند

ه وجود داشته باشد، شخص شایسته می تواند از پذیرش این باوجوداین، اگر در یک مملکت تعداد کثیري از قضات شایست
امتنـاع  : در این مورد نظریات متعددي میان فقهاء وجود دارد، اما اکثریت آنها بر این عقیده انـد کـه  . وظیفه امتناع ورزد

:فرموده است) ص(زیرا، پیامبر. ورزیدن از پذیرش جایز است
70»غیرِ سکِّینمنْ جعلَ قاضیاً فـَقَد ذُبـِح بِ« 

.».اگر کسی را به عنوان قاضی در میان مردم مقرر کنند، چنین کسی را بدون چاقو کشته اند« 
)( رح(امام ابـو حنفیـه  : و فقهاي گذشته مثل) 693/ 74متوفی )( رض(عبداهللا ابن عمر: مانند) ص(برخی از پیروان پیامبر

مسلک قضاء که در حـدیث فـوق انعکـاس یافتـه اسـت امتنـاع       از پذیرش قضاء به سبب وضع منفی ) 767/ 150متوفی 
:به عبدالرحمن بن سمره) ص(طلب فعاالنه مسلک قضاء حتی مکروه تلقی می شود به دلیل این قول پیامبر. ورزیدند

»لتکیتَها عن مسألۀٍ وطعلیها و إن أُع نْتیتَها من غیرِ مسألۀ ٍ أُعطإن أُع 71.»إلیهاال تَسألِ اإلمارةَ فإنّک

تو را بـه حـال   ) ج(اي عبدالرحمن درخواست امارت مکن، چون اگر قضاوت به درخواستت به تو واگذار شود، خداوند«
.».در امر قضاوت تو را یاري می کند) ج(خودت رها می کند، اما اگر بدون درخواست به تو واگذار شود، خداوند

:فرموده است) ص( در حدیث دیگري پیامبر
72.»ألَ القَضَاء، وکِّلَ إلی نَفسه، و من اُجبـِرَ علیه نَزَلَ إلیه ملَک فَسددهمن س« 

کسی که قضاء را بخواهد، تنها خواهد گذاشته شد، اما شخصی که آن را تقاضاء ننماید و این مسـلک بـه وي   «
.».داده شود، ملکی نازل خواهد گردید و وي را کمک خواهد نمود

واجـد  ( الیل فوق، درخواست تقرر منحیث قاضی مکروه است، به خصوص زمانی کـه اشـخاص شایسـته اي   باتوجه به د
برعکس، درخواست زمانی جایز است که شخص به قـدر کـافی واجـد شـرایط، داراي     . دیگر وجود داشته باشد) شرایط

.مردم قرار دهدشهرت نیک و توسط جامعۀ اسالمی حمایت گردد و آماده باشد تا دانش خویش را در خدمت
براي شخصی که قلباً می خواهد منصب قضـاء را  : یکی از فقهاي حنفی عالوه می نمایدکه) 1057/ 428متوفی ( القدوري

اما، اگر چنین شخص واجد شرایط 73)او باید تقاضاء نماید: یعنی( احراز نماید مناسب نیست تا آن را شفاهاً تقاضاء ننماید

.2007عبدالرازق وردك، اثر غیر مطبوع در بارة قضاء و اخالق قضایی در اسالم، کابل، 69
.259، ص 8نیل االوطار، ج 70
.260، شمارة 89، کتاب 9صحیح بخاري، جلد71
).میالدي887/ 886-824/ هجري قمريA.D.273 )273 886/887-824(ابن ماجه.2397ابن ماجه، کتاب االحکام، حدیث شماره 72
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: دالیل مختلف نمی تواند عدالت به صورت مناسب تأمین نماید، القدوري بر این عقیده است کهعقیده داشته باشد که بنابر
74.نیست) مستحب( احراز وظیفۀ قضاء توسط وي قابل توصیه

متـوفی  ( ابو الحسـن المـاوردي  : واضح را براي احراز منصب قضاء مقرر نموده اند، مانند) معیارها( برخی از فقهاء شرایط
مسلمان بودن، داشتن دانش شرعی را شرایط ضروري براي احراز منصب قضاء مـی  : که برخی شرایط مانند)1058/ 450
زیـرا، تمـام   . اسـت ) مسـتحب (سایر فقهاء نیز بر این نظر اند که احراز منصب قضاء در چنین حالتی قابل توصـیه 75.داند

ایر افراد  منحیث تابعین آنها مکلف اند تا راه آن ها را و نیز خلفاي راشدین این وظیفۀ را انجام داده اند و س) ص(پیامبران
فقهاي مزبور استدالل می نمایند که حدیث فوق که ظاهراً احراز منصب قضاء را توصیه نمی نماید، مربوط . تعقیب نمایند

احادیثی وجود . اشخاص فاقد شرایط و علمایی که صادق و قادر نیستند تا در برابر وسوسه هاي فساد مقاومت نمایند،است
زیـرا،  در چنـین حـالتی چنـین     . دارد که ایفاي وظیفه منحیث قاضی را به نحوه غیر عادالنه و غیرمناسب منع می نمایـد 

زیـرا، وي بایـد   . اسـت ) ج(در نهایت، قضاوت قاضی مسؤولیت وي در برابر خداوند. شخصی مستحق بهشت نخواهد شد
76.پاسخ آن را در روز قیامت بدهد

:در یک حدیثی می فرماید) ص(ابطه پیامبردر این ر
77.»ما من عبد یسترعیه اهللا رعیۀ فلم یحطها بنصحه إال لم یجد رائحۀ الجنۀ« 

هر شخصی که خداوند وي را صالحیت قضاوت میان مردم را داده و او میان آنها صادقانه رفتار نمی نماید، بوي بهشت « 
.».را هرگز احساس نخواهد کرد

فقهاي مزبور بر این نظر اند که قضاوت تأمین کنندة عدالت اللهی است و بنابراین یکی از بهتـرین عبـادت هـا    برعالوه، 
:در حدیثی می فرماید) ص(در واقع، پیامبر. تلقی می گردد

78.».یوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستین سنۀ« 

79.».یک روز امام عادل از عبادت شصت ساله بهتر است« 

) آداب قضاء( قواعد سلوك قضایی براي قضات:دومگفتار 
قضات اسالمی که قاضی نامیده می شوند باید یکسلسله ارزش هاي اخالقی را که ماهیت مسلک قضاء و هدف خدمت بـه  

زیـرا  » وصی اشخاص تلقی می شود که وصی دیگر ندارند« قضات. مردم  و تأمین عدالت اقتضاء می نماید، رعایت کنند
80.به صورت عموم مسؤول رفاه عامه هستندآنها نیز 

.5942، ص 8الفقه االسالمی و ادلته، جلد 73
.5942، ص 8الفقه االسالمی و ادلته، جلد 74
-98، صـص  1996انتشارات طه، ) لندن( ، االحکام السلطانیه،، ترجمۀ داکتر اسداهللا یات)1058/ 450متوفی ( ابوالحسن علی بن محمد الماوردي75

102.
Sami Zubaida, Law and Power in the Islamic World, London (Tauris) 2005, p 44.76

.264، شمارة 89صحیح بخاري، مجموعۀ احادیث، جلد نهم، کتاب 77
.رواه أسحاق بن راهویه والطبرانی فی األوسط عن ابن عباس78
.2007عبدالرازق وردك، اثر غیر مطبوع در بارة قضاء و اخالق قضایی در اسالم،کابل،79

Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford (University Press) 1982, p. 188.80
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قواعد اساسی سلوك قضایی که از این ارزش هاي اخالقی اقتباس شده است، در جریان قرن دوم الی هشتم و سوم الی نهم 
81.انکشاف داده شده است

از مکلفیت قاضی ادب القاضی عبارت « :را چنین تعریف می نماید» ادب القاضی « کلمۀ ) 1413/ 816متوفی ( الجرجانی
تأمین عدالت، مبارزه علیه بی عدالتی و بـی طرفـی را انجـام    ] وظیفۀ[است مبنی بر آنچه که قانون دستور می دهد تا وي 

82.».دهد

به ابو موسی اشعري و  رساله ابوبکر احمـد  ) رض(فصل بعدي بر مبناي نامه اي خلیفۀ دوم اسالم، حضرت عمر بن خطاب
ادب القاضـی الخاسـف شـامل یـازده شـرح و      . تحریر گردیده است)  874/ 261متوفی ( لخاسفابن عمر ابن الشیبانی ا

عالوه بر تفصیالت خودش در مورد اخالق قضـایی، او در مـورد   . تفسیري است که در دوره هاي متعدد نوشته شده است
.ددر دوره هاي گذشتۀ اسالمی معلومات مفصلی را ارایه می نمای) اجراي عدالت( احقاق حق

استقاللیت) الف
زیرا، اگر یـک قاضـی از ایـن    . در حقوق اسالمی، استقاللیت یکی از خصوصیات و شرایط مهم یک قاضی خوب است

یگانه عاملی که می تواند یـک قاضـی را   . خصوصیت برخوردار نباشد، نمی تواند به گونه اي مؤثر عدالت را تأمین نماید
نفـوذ  : قاضی باید در برابر نفوذ داخلـی مثـل  . تعهد وي به منصب قضاء استکمک نماید تا به استقاللیت خویش برسد،

او باید صرف قوانین را رعایت نماید نه چیزي دیگري . فامیلی، منطقوي، زبانی، قرابتی و ارتباطات فرقه اي مقاومت نماید
هر شخصی که منصـب قضـاء را   « :در این مورد الماوردي می گویدکه. همچنین، او نباید هیچ تحفه اي را قبول نماید. را

احراز می نماید، نباید تحفه اي را از یکی از طرفین دعوي  و سایر اشخاصی که با وي در قضاء کار می نماینـد، هرچنـد   
83.».زیرا، آنها ممکن است بعداً متقاضی حمایت قاضی شوند. آنها یکی از طرفین دعوي نباشند قبول نماید

بسیاري از حکایات حاکی از آن است که . اوانی وجود دارد که این قاعده را ثابت می نمایددر عرف اسالمی مثال هاي فر
:قضات با حاکمان مخالفت کرده اند

جهـت  . ایوبی در حضور قاضی به منظور اداي شهادت ظاهر شد) رهبران(گفته می شود که یکی از حاکمان«
ید نه شهادت می دهد، اما حاکم اصرار ورزید تا حاکم دستور صادر می نما: رعایت ادب، قاضی به حاکم گفت

آیا مـی  : شهادت دهد و بعضی کلمات توهین آمیز به زبان فارسی گفت و قاضی آن را فهمید و به حاکم گفت
خواهید دلیل اصلی اي را که به موجب آن نمی توانم شهادت شما را قبول نماید بدانید؟  دلیل اصلی این اسـت  

این امر به . ه است معموالً به قصر شما می آید و هر شب براي شما رقص می نمایدکه یک زن که اسمش اجیب

متـوفی  ( ، محمد بن حسـن شـیبانی  )798/ 182متوفی ( اکثر رساله هاي مرتبط به آداب قضاء به شمول کار هاي قاضی القضات امام ابو یوسف81
( ، الحسن بن زیاد اللولوي فقیه حنفـی )819/ 204متوفی ( ر مذهب شافعی یکی از مذاهب اهل سنت محمد ابن ادریس شافعی بنیانگذا،)805/ 189

ناپدیـد  ) 847/ 233متـوفی  ( و فقیه حنفی محمـد ابـن سـمع   ) 839/ 225متوفی ( ، ابو عبداهللا اسباغ ابن الفارج فقیه مالکی)820-819/ 204متوفی 
.گردیده اند

.14، ص 1985) تجدید چاپ بیروت( G. Flügel, Leipzig1845:تعریفات، تصحیحعلی بن محمد الجرجانی، کتاب 82
.115ابوالحسن علی بن محمد الماوردي، االحکام السلطانیه، ص 83
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. سپس، قاضی از وظیفۀ خویش استعفی نمود و به خانـه رفـت  . من اجازه نمی دهد تا شهادت شما را قبول نمایم
اء کردند تا حـاکم  آنها تقاض. سیاستمداران و علماء حاکم را راجع به نتایج منفی برخورد با قاضی، اخطار دادند

حاکم چنین کرد و قاضی دوبـاره  . شخصاً به خانۀ قاضی برود و از وي تقاضاء نماید تا دوباره به وظیفۀ برگردد
84.».به وظیفه برگشت

تـرس و  . چنین مثالی از حکایات قضات متعهد، جسور و مستقل قواعد سلوك قضایی را به دیگران می آموزاند
در عین حال، قاضی باید . تأثیر وارد نماید) اجراي عدالت( سلمان حین احقاق حقوسواس نباید بر یک قاضی م
یگانه مرجع اي است که او باید در برابر آن مطیع و فداکار باشد نـه شـخص   ) ج(به یاد داشته باشد که خداوند

. دیگر
دخالـت قاضـی در   اگـر  . به منظور حفظ استقاللیت خویش، قاضی باید از فعالیت هاي تجـارتی اجتنـاب ورزد  

فعالیت هاي تجارتی اجتناب ناپذیر باشد، قاضی باید هویت خویش را نمایان نسازد و بـراي اینکـه اسـتقاللیت    
اگر شخصی که بـا قاضـی ارتبـاط    . انجام دهد) نایب( خویش را حفظ نماید، باید این عمل را از طریق نماینده
اکثر . د، قاضی باید قضیه را به قاضی دیگر محول نمایدتجارتی دارد ویا داشت، در محکمۀ وي اقامۀ دعوي نمای

85.براي یک قاضی کافی است) مزد( فقهاي متقدم تقدیر و اندازه نکرده اند که چه مقدار معاش

مشورت و استفتاء) ب
دیگـران در  استفتاء از . قاضی باید از دیگران معلومات بخواهد وبا علماي الیق راجع به مسایلی که نمی داند مشوره نماید

:جامعۀ اسالمی به صورت عموم در سورة آل عمران مطالبه شده است
] منْهع ففَاع کلونْ حیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ما غَلفَظ کُنت لَوو ملَه نتل نَ اللّهۀٍ ممحا رفَبِم   مهشَـاوِرو م رْ لَهـتَغْفاسو

زَمرِ فَإِذَا عی األَمینَفکِّلتَوالْم بحی إِنَّ اللّه لَى اللّهکَّلْ عفَتَو 86]ت

از پیرامون تو شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعاً] و پرمهر[رحمت الهى با آنان نرمخو ] برکت[پس به «
با آنان مشورت کن و چون تصمیم ] ها[شدند پس از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارپراکنده مى

.»داردکنندگان را دوست مىگرفتى بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل
:گفته است) ص(یکی از اصحاب پیامبر) 681/ 57متوفی )( رض(ابوهریره

.2007عبدالرازق وردك، اثر غیر مطبوع در بارة قضاء و اخالق قضایی در اسالم، کابل، 84
متـوفی  ( ؛ ابوالحسن علی بن محمد الماوردي214ب القاضی و مایستحب للقاضی در کتاب االم، ص محمد بن ادریس شافعی، اد: رجوع نمایید به85

( ؛ اسماعیل بن یحیی المزانـی 373-367، صص 71-1971، جلد دوم، بغداد  M. H. Al-Sirhan, Leipzi: ، ادب القاضی، تصحیح)1058/ 450
؛ شهاب الدین ابو اسـحق  403، ص 1983، طبع دوم، بیروت، 8الشافعی، کتاب االم، جلد : المختصر در: ، در8کتاب ادب القاضی، جلد ): 878متوفی 

:، کتاب ادب القضاء، تصحیح)1244متوفی( ابراهیم ابن ابو الدام
M.M al Zuhayli ،49-12میالدي، 1975، دمشق.

.159: 4: آل عمران86
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بیشتر متمایل به طلب مشـوره از  ) ص(من هیچ گاه هیچ شخصی را ندیدم که نسبت پیامبر)ص(بعد از پیامبر« 
87.».یاران خود بوده باشد

نظر می دهند، ] مطروحه[هنگامی که قاضی از چند تن از علماء طلب مشوره می نماید، و آنها به اتفاق آراء در مورد قضیه
اگر آنها نظریات متفاوت داشته باشند، . یه مطابق نظر آنها صادر نمایدبر قاضی الزم است تا حکم خویش را در مورد قض

.قاضی باید نظري را انتخاب نماید که خود نیز عقیده داشته باشد که آن بهترین است
اما، به طور کلی قضاوت باید مطابق نظریۀ مذهبی که قاضی به آن متعلق است صادر شود، در صورت کجـروي، اعتبـار   

88.د اعتراض قرار خواهد گرفتقضاوت وي مور

اگر قاضی مطالب استفتاء از عالمی شود که از اوفقیه تر است، مستحب است تا قاضی نظـر آن عـالم را   
بعد از صدور فیصله براساس مشورة برخی عالمان، قاضی نباید از تصمیم خویش رجوع نمایـد  .قبول نماید

به هر حـال،  . بیشتر مرتبط به قضیۀ مطروحه بوده استهرچند بعداً بداند که نظر برخی دیگري از عالمان
زیرا، حقوق اسالمی تام مراحـل مرافعـه خـواهی را بـه     . وسایل تعدیل قضاوت غیر عادالنه وجود ندارد

90.باوجوداین، قاضی مذکور می تواند در قضایاي مشابه مطابق نظر دوم حکم صادر نماید89.رسمیت نمی شناسد

عادالنه در برابر متداعیین بی طرفی و رفتار ) ج
این اساساً به این . قاضی باید بی طرف باقی بماند و اصل انصاف را نسبت به متداعیین حین بررسی قضیه آنها رعایت نماید

معنی است که او باید با آنها از نقطه نظر سخن گفتن، دیدن و نشستن در میان آنها به نحوي که هـر دو رو در روي وي  
هنگـام قضـاوت میـان قـوي و     « :به عنوان مثال، الماوري در این مورد می گویدکه. برخورد مساویانه نمایدقرار گیرند، 

قاضی باید حتی در اشارات و دیدن به طرف آنها حین شنیدن 91.».باید با هر دو مساویانه برخورد نماید] قاضی[ضعیف، او
ت خصوصی مالقات نماید، یک تأسیس حقوقی مناسـب را بـه   او نباید با یکی از متداعیین به صور. سخن آنها عادل باشد

.نماید و بر یکی از آنها ترش رویی نماید) بذله گویی( یکی از آنها تلقین نماید، با یکی از آنها  مزاح
در جریان سخن گفتن با یکـی از آنهـا   . قاضی نباید با یکی از متداعیین با لسانی که جانب مقابل نمی فهمد صحبت نماید

شنیدن سخنان یکی از آنها، قاضی باید طرف دیگر منازعه را ساکت نماید و سپس به وي فُرصـت دهـد تـا سـخنان     ویا
. خویش را ابراز بدارد

:فرموده است) ص(پیامبردر این مورد 

.2007قضایی در اسالم، کابل، عبدالرازق وردك، اثر غیر مطبوع در بارة قضاء و اخالق 87
88. Joseph Schacht, An Introduction to Islamic Law, Oxford (University Press) 1982, p. 196.

.تا اندازة می تواند محکمۀ مرافعه تلقی گرددMazalimصرف محکمۀ . 1630؛ ن ج کولسن، تأریخ حقوق اسالمی، ص 189همان، ص 89
.447-408، الماوردي، ادب القاضی، ص 448؛ ابن ابوالدام، کتاب ادب القضاء، ص 219شافعی، ادب القاضی، ص : رجوع نمایید به90
.108الماوردي، االحکام السلطانیه، ص 91
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من ابتلی بالقضاء بین المسلمین، فلیسو بینهم فی المجلس، واإلشارة والنظر، وال یرفع صوته علی أحد الخصـمین « 
92.».أکثر من آخر

شخصی که میان مسلمانان منحیث قاضی تعیین می شود، باید میان آنها از نقطه نظر نشستن، اشارت  و دیدن « 
93.».مساویانه برخورد نماید و نباید بر یکی نسبت به دیگري با صداي بلند تر صحبت نماید

عدالت میان مسلمانان خیلی مشهور اسـت، در نامـه   که بخاطر احساس ویژه اش نسبت به ) رض(خلیفۀ دوم، حضرت عمر
:اش به ابو موسی اشعري نوشت

عادل باش تا هیچ  ) در برابر آنها( عدالت را میان مردم تأمین کن، در رفتارت نسبت به مردم  و نیز در نشستن« 
اش از عدل شخص به جهت منزلتش بخاطر عدم عدالتت آزمند طرفداري از تو نگردد و شخصی به جهت ناتوانی

.»...تو مأیوس و ناامید نشود
:می گویدکه) رض(همچنین، امام حسن

آمد و او را به مهمـانی  ) ص(بن ابی طالب پسر کاکا و دامام حضرت محمد) رض(شخصی نزد حضرت علی« 
او بر علیه شخص دیگري اقامۀ دعوي خواهد کرد، حضرت : دعوت کرد و به مجردي که شخص مذکور گفت

ما را از قبول اشـتراك در  ) ص(زیرا، پیامبر. من در مهمانی شما اشتراك نخواهم کرد: او گفتبه ) رض(علی
.».مهمانی یکی از متداعیین منع نموده است، مگر اینکه جانب مقابل نیز دعوت شود و در مهمانی اشتراك نماید

94

:به ابو موسی اشعري گفته است) رض(همچنین روایت شده است که حضرت عمر
زیرا، اجراي حق در جایش خودش، موجب مـی  . اضطراب، نگرانی و مالمت از مراجعه طرفین پرهیز کناز « 

95.».گردد که خداوند اجر و پاداش را بزرگ نماید و اندوختۀ نیکو نصیب مجري آن گراند

:گفته است) 692/ 73: متوفی( همچنین، عبداهللا بن زبیر
امر است که قاضی باید روبه روي متداعیین بیشیند و چیزي به یکـی  با متداعیین مثبِت این ) ص(عمل پیامبر« 

قاضی نباید اظهاراتی به عمل آورد که شهود را راجع به واقعۀ در مورد قضیۀ : از آنها و شهود تلقین ننماید؛ یعنی
96.».مطروحه آگاه نماید

ست که قانون با طرفین برخورد مساویانه این تعالیم روشن می سازد که تأمین عدالت در میان مردم صرف زمانی ممکن ا
داشته و همه در برابر قانون مساوي باشند و بی اعتنایی قاضی نسبت به ایـن اصـل موجـب نقـض عـدالت و فسـاد مـی        

.رواه إسحاق بن راهویه فی مسنده و أبو یعلی و الدارقطنی والطبرانی عن أم سلمۀ. 92
.2007ثر غیر مطبوع در بارة قضاء و اخالق قضایی در اسالم، کابل، عبدالرازق وردك، ا93
؛ ابـن  407، ص 8؛ مـوزانی، کتـاب ادب القاضـی، جلـد     391-387ماوردي، ادب القاضی، صص : در مورد اشتراك در مهمانی رجوع نمایید به94

.51ابوالدام، کتاب ادب القضاء، ص 
.109الماوردي، االحکام السلطانیه، ص 95
.أن الخصمین یقعدان بین یدي الحکم« 3581: 24انعکاس دهندة حدیث داود است » متداعیین« بخش تا96
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گزارشات از رهبران مسلمان گذشتۀ جوامع اسالمی نشان می دهد که  چگونه این اصل در زمان آنها رعایـت شـده   .گردد
:به عنوان مثال. است

. بن ابو طالب اقامه دعـوي کـرد  ) رض(بر علیه حضور حضرت علی) رض(یک یهودي حضور حضرت عمر« 
یهـودي را  بـا نـام و    ) رض(ایستادند، حضـرت عمـر  ) رض(هنگامی که هردوي آنها در حضور حضرت عمر

.همانطوري که عادت داشت، خطاب کرد) پدر حسن( با لقب ابو الحسن) رض(حضرت علی
براز ناراحتی کرد و حضرت عمر از وي سؤال کرد آیا او از اینکه وي را با خصم وي که ا) رض(حضرت علی

جواب داد که دلیل ناخوشنودي وي ) رض(یک یهودي است برابر ایستاده نموده است متأثر است؟ حضرت علی
قب ابو یهودي را با نام و حضرت علی را به ل) رض( این نیست، بلکه دلیل تأثر وي این است که حضرت عمر
حضرت علی اظهار ناخوشنودي کـرد کـه حضـرت    . الحسن که نشانۀ احترام و تکریم است خطاب کرده است

97.».با وي نسبت به خصمش سهواً محترمانه تر برخورد کرده است) رض(عمر

این قضیه یک مثالی از انصاف و عدالت تعبیر می شود که در بحث میان یـک یهـودي گمنـام از یکطـرف و حضـرت      
و پدر امام هـاي شـیعه هـا    ) ص(دختر پیامبر) رض(، شوهر فاطمه)ص(که یکی از مهم ترین اصحاب پیامبر) رض(علی

.از طرف دیگر به وقوع پیوسته است) 680متوفی ( و حسین) 70-669متوفی ( حضرت حسن
: نقل شده است که) رض(روایتی دیگر منحیث مثال خوب از حضرت عمر

ه منحیث خلیفه ایفاي وظیفه می نمود، برعلیه یک صـحابی دیگـر ابـی ابـن     هنگامی ک) رض(حضرت عمر« 
زیـد تحـت   . به حیث قاضی اقامۀ دعوي کرد) 656/ 27متوفی ( حضور زید ابن ثابت) 649/ 20متوفی ( کعب

. تأثیر موقف بلند حضرت عمر منحیث خلیفه قرار گرفته و به وي یک پشتی تقدیم کرد تا بـر آن تکیـه کنـد   
این داللت بر عدم عدل تو مـی نمایـد و سـپس در    : پشتی را دور انداخت و به زید گفت) رض(حضرت عمر

98. ».پهلوي خصم خویش در برابر زید ایستاد

قاضی باید خواهان تحقق عدالت و حقیقت . عدل در توجه به متداعیین باید با عدل در صدور فیصله تکمیل شود
فیه باشد و باید متوجه باشد که بزرگتر بر جوانتر ترجیح ندارد و میان طرفین دعوي حین بررسی موضوع متنازع 

.هیچ شخص بلند رتبه بر شخصی که از موقف اجتماعی پایین تر برخوردار است، برتري ندارد

آسودگی خاطر و لطف)  د

هنگـامی کـه در   هنگام بررسی قضیه، قاضی باید از آسودگی خاطر مناسب برخوردار باشد و بنابراین نباید یک قضیه را 
:در این مورد چنین است) ص(یکی از احادیث پیامبر. حالت روحی مناسب قرار ندارد، مورد بررسی قرار دهد

99.»ال یقضینَّ حکم بین اثنین وهو غضبان«

؛ این وضع همچنین به علی ابوالوحید وافـی نسـبت داده   2007عبدالرازق وردك، اثر غیر مطبوع در بارة قضاء و اخالق قضایی در اسالم، کابل، 97
).نسخۀ الکترونیکی( می شود، حقوق بشر در اسالم

.2007عبدالرازق وردك، اثر غیر مطبوع در بارة قضاء و اخالق قضایی در اسالم، کابل، 98
.272، شمارة 89، کتاب، 8صحیح بخاري، مجموعۀ احادیث، جلد 99
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.».قاضی نباید میان دو شخص هنگامی قهر است قضاوت نماید« 

قرار ندارد و در نتیجه قادر نخواهد بود که به صورت نورمال هنگام قهر قاضی از نظر احساسی  احتماالً در وضعیت ثابتی 
بنابراین، بسیار مهم است که قاضی از تمام فشارها و . فکر نماید و قهر به صورت منفی بر تصمیم وي تأثیر وارد می نماید

یـد رفتـار دوسـتانه    قاضی با. احقاق حق نماید: وسواس فارغ باشد تا تمام قوة فکري خود را متمرکر بر وظیفۀ اش؛ یعنی
اگر قاضی در برابر متداعیین ترش رو باشد، آنها احتماالً قادر نخواهند بود تا اظهارات خویش را آزادانه بیـان  . داشته باشد

برعالوه، مردم به قاضی اي که ترش رو است مراجعـه نخواهنـد   . نمایند و درنتیجه حقایق مربوطه غیر منکشف باقی بماند
100.ب اخالل احقاق حق در جامعه خواهد گردیدنمود و این امر موج

که قاضی باید واجد آن باشدخصوصیاتی)ه 
از نتایج کار هاي الخاسف و برخی دیگري نویسنده هاي قدیم، قواعد اساسی سلوك قضایی براي قضات می تواند استنباط 

را انعکاس می دهد، بلکه ازرش هاي کلـی  کار آنها نه تنها مفهوم قضاء و ارزش هاي اخالقی که فوقاً شرح گردید .گردد
101.اسالمی بیشتري را که مرتبط به قضات که اعضاي مهم جامعۀ اسالمی تلقی می شوند را نیز انعکاس می دهد

برعالوه، قاضی باید براساس . صورت پذیرد) ج(به نظر الخاسف انتخاب قاضی صرف باید به منظور کسب رضایت خداوند
او باید به نحوي عمل نماید کـه عمـل وي   . از دیگران تفکیک شود)  ج(ی و عقیده به خداوندتقوي، رعایت تکلیف دین

102. موجب اکتساب ثواب و مانع عذاب اخروي گردد

:هدف از اولین مجموعۀ قواعد، حفظ استقاللیت و بی طرفی و کیفیت تصامیم قاضی است
103باشد؛] یشرع[قاضی باید داراي شخصیت مسلط و داراي علم کافی حقوقی) 1

به منظـور  ( قاضی باید با فقهاء104.قاضی نباید در حصول چیزي اهمال ورزد، بلکه باید از آنهایی که علم دارند بپرسد)  2
105و نیز با اشخاص متقی، مدار اعتبار و عادل شهر آشنایی داشته باشد؛) مشوره

106بداند؛او باید رفتار و عادات اشخاصی را که با وي منحیث قاضی مقرر شدند،) 3

.او باید در قضاوتش عادل باشد) 4
:در اجراي وظایف

؛ ابن 407، ص 8؛ موزانی، کتاب ادب القاضی، جلد 284-277، ماوردي، ادب القضاي، صص 214ص (...) شافعی، ادب القاضی: رجوع نمایید به100
.69-35ابوالدام، کتاب ادب القضاء ، صص 

101 Muhammad Ibrahim H. I. Surty, The Ethical Code and Organized Procedure of Early Islamic Law
Courts, with Reference to Abu Bakr Ahmad ibn ‘Amr ibn al-Shaybani al-Khassaf, Adab al-Qadi, in:
Muhammad Abdel Haleem et al., Criminal Justice in Islam, London (Tauris) 2003, p. 151.

.90-60، صص 1980، مناء، 1آي سورتی، جلد . محمد ابراهیم، هیج: لقاضی، تصحیحخاسف، ادب ا102
.204، ص 1325-1321شافعی، کتاب االم، قاهره، 103
.112و 110، صص1خاسف، ادب القاضی، جلد 104
.104-67، صص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 105
.80، ص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 106
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او باید به  قضایاي آنها توجـه  . قاضی باید جواب مساوي به مدعی و مدعی علیه بدهد و با هر دو مساویانه رفتار نماید) 5
107داشته و باید بعد از استماع دعوي و دفاع آنها فیصلۀ خویش را صادر نماید؛

در جریان استماع، نزاع و مشاجره و فریاد زدن یکی از طرفین بر . 108مطالب باحوصله بودن در محکمه باشدقاضی باید ) 6
بنـابراین،  الزم اسـت تـا قاضـی     . دیگري به وقوع خواهد پیوست و به وقوع پیوستن اشتباه در چنین حالتی متصور است

زیرا، وظیفۀ قاضی کشف حقیقت در بارة قضیه مطروحه . باحوصله باشد و حوصلۀ خود را در برابر متداعیین از دست ندهد
.است و رسیدن به این هدف مستلزم حوصله و تحمل است

قاضی باید زبان لطیف داشته باشد و  از استعمال تمام انواع کلمات تـوهین  109.قاضی نباید در سخن گفتن خشن باشد) 7
. اشتراك کننده را مورد هتک حرمت قرار دهد پرهیز نمایدآمیز که تبعیض آمیز باشد و کرامت متداعیین، شهود و سایر

استعمال چنین کلمات هتک حرمت به کرامت انسان تلقی  می شود و خداوند در  قرآن کریم در سـورة اسـراء در ایـن    
:مورد می فرماید

] می آدننَا بکَرَّم لَقَد110]و

.»و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم « 
قاضی اي که کرامت انسانی را رعایت نمی . رفتار خارجی قاضی باشد) روحی(عمال ادبیات لطیف باید یک نشانۀ باطنیاست

. نماید، عالوه بر نقض اصل قرآنی، اعتماد مردم را نیز از دست می دهد
111.قاضی نباید هنگام خشم و هنگامی که تحت فشار هاي عاطفی قرار گرفته است، قضاوت نماید) 8

.112.قاضی باید زمینه دسترسی همگان را به سادگی به محکمۀ مساعد بسازد) 9
113او باید مواظب جدي امور روزمرة کارمندان محکمه باشد؛) 10

او نباید زمانی که خواب بر وي غالب است، در مورد قضیۀ تصمیم اتخاذ نماید و نه هنگامی بی نهایـت خسـته ویـا    ) 11
قاضی نباید هنگـامی  . خویش را زمانی که قهر است ویا پرخوري نموده است، صادر نمایداو نباید فیصلۀ . خوشحال است

114.که فیصله می نماید موجب تضعیف خود با گرفتن روزة نفلی گردد

115رشوت نگیرد؛او باید هیچ ) 12

.1984احمد حسن، کتاب العقدیه، الهور، : ؛  ابو داود، سنن ابی داود در100، ص 1جلد خاسف، ادب القاضی، 107
.204، ص 1325-1321شافعی، کتاب االم، قاهره، 108
.37و 36، ص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 109
.70: 17: االسراء110
.12و 11، صص 1خاسف، ادب القاضی، جلد : جهت مطالعۀ بیشتر رجوع نمایید به111
.204شافعی، کتاب االم، ص 112
.84، ص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 113
؛ المـاوردي، ادب  83، ص 1950-194اي، ام المراغـی، قـاهره،   : ، تصـحیح 1؛ وکی، اکبر القضاء، جلـد  116، ص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 114

46؛ ابن ابوالدام، کتاب ادب القضاء، ص 284و 281-280لقاضی، صص ا
، ابن ابوالدام، کتاب ادب القضـاء : ؛ در مورد عدم پذیرش تحفه از طرفین دعوي رجوع کنید به135-121، صص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 115

52ص 
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116قاضی نباید بر طرفین دعوي بخندد و نه آنها را مسخره نماید؛) 13

پیشنهاد نماید و نه به یکی از طرفین دعـوي  ] به مجنی علیه[ قاضی نباید مجنی علیه را تلقین نماید و نباید جوابات را) 14
117اشاره نماید؛ 

118.او نباید به احساسات متداعیین عالقه اي نشان بدهد) 15

:در زندگی خصوصی
اگـر یـک   « :می نمایـد تشریح سی این اصل را چنین السرخ. قاضی می تواند در مهمانی هاي عمومی اشتراك نماید) 16

اما، اگر اشتراك قاضـی در آن حتمـی   . مهمانی بتواند بدون حضور قاضی به وقوع بپیوندد، مهمانی عمومی تلقی می شود
. باشد، در این صورت، چنین مهمانی خصوصی تلقی می گردد

مشابهاً، قاضی نبایـد یکـی از طـرفین دعـوي     119. ».تاین مهمانی خاصتاً براي قاضی ترتیب شده اس: به این توضیح که
120.مطروحه را دعوت نماید ویا به یکی از آنها تحفه بدهد

قاضی می تواند از اشخاص مریض عیادت نماید و در مراسم جنازه اشتراك نماید، اما در چنین حاالت او نباید راجـع  ) 17
121به مسایل قضایی متداعیین صحبت نماید؛ 

اید به یکی از طرفین دعوي اجازه اعطاء نماید تا در خانۀ او وارد شود، اما اشخاصی کـه در قضـیه ذیـدخل    قاضی نب)  18
نیستند، می توانند به منظور مالقات و سایر مقاصد قاضی را مالقات نمایند؛

ا یکجا دعوي نماید؛اما، می تواند هر دوي متداعیین ر. قاضی نباید یکی از طرفین دعوي را به خانه اش دعوت نماید) 19
122

123قاضی نباید در صدد ثروت  اندوختن باشد و نه هم بندة شهوات نفسانی خویش باشد؛)  20

124قاضی نباید از کسی بترسد؛) 21

125قاضی نباید از منعزل شدن ترس داشته باشد، مدح کسی را نماید ویا از انتقاد کسی هراس داشته باشد؛) 22

اما، قاضی می تواند از اقارب خویش تحفه را بپذیرد تا از کسانی که منتظر محاکمـه  . قاضی نباید تحفه اي را بپذیرد) 23
قاضی همچنین می تواند از کسانی که قبل از تقرر وي منحیث قاضی، به وي تحفه می دادند، تحفه را بپذیرد، امـا  . هستند

.100، ص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 116
.101، ص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 117
.60، ص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 118
.؛104-67، صص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 119
(...)شافعی، ادب القاضی: به حوالۀ25ص ؛ ابن ابوالدام، کتاب ادب القضاء،410، ص 8موزانی، کتاب ادب القاضی، جلد 120
؛ 387و 381؛ مـاوردي، ادب القاضـی، صـص    220ادب القاضی، ص شافعی،: همچنین، رجوع نمایید به. 103، ص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 121

.407، ص 8موزانی، کتاب ادب القاضی، جلد 
.150، ص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 122
.80و 79، صص 1وکی، اکبر القضاء، جلد 123
.60، ص 1خاسف، ادب القاضی، جلد 124
.80و 79، صص 1وکی، اکبر القضاء، جلد 125
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126.، افزایش دهند، جایز نیست قاضی تحفه را بپذیرداگر آنها ازرش تحفه را بعد از تقرر قاضی

در این صورت، کرامـت  127.قاضی نباید از ترس کسی از حقیقت انحراف  ورزد و نباید در سرك ها تنها قدم بزند) 24
.وي حفظ و در معرض اقدامات غیر مناسب اطراف ذینفع قرار نخواهد گرفت

.50؛ ابن ابوالدام، کتاب ادب القضاء، ص 104، 1خاسف، ادب القاضی، جلد 126
.183، ص 1وکی، اکبر القضاء، جلد 127
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مقررة رسیدگی به تخلفات قضات: ضمیمۀ اول

:فهرست 
احکام عمومی-فصل اول
تخلفات وظیفوي قابل تأدیب-فصل دوم

مویدات  تأدیبی وموا رد تطبیق آن–فصل سوم 
.رسیده گی به قضایاي تأدیبی-فصل چهارم
.احکام متفرقه -فصل پنجم 

فصل اول
احکام عمومی

: ماده اول 
قانون تشکیل و صالحیت محاکم قوه قضائیه و بارعایـت احکـام مقـرره سـلوك     ) 68(این مقرره به تاسی از حکم ماده 

. قضائی، طرز تأدیب قضات ناشی ازتخلفات قضائی را تنظیم می نماید

: ماده دوم 
: طبق  این مقرره عبارتند ازاهداف مؤیدات تأدیبی

. سالم  تأمین نظم و انضباط بمنظور قضاوت .1
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. جلب دقت قاضی به جوانب دقیق  وظیفه .2
. جلوگیري از تخلفات وظیفوي .3

: ماده سوم 
: اصطالحات آتی درین مقرره مفاهیم ذیل را افاده می کند

.عبارت است از تطبیق یکی ازمواردمندرج ماده هشتم این مقرره: تأدیب.1
رعایت احکام قانون  و   مقررات  وعدم تطبیق  عبارت است از عدم توجه وسهل انگاري در:  تخلف وظیفـوي  .2

.لوایح، طرزالعمل ها واوامر قانونی مقامات وآمرین مافوق
.عبارت است ازبهانه جوئی بمقصد گریز از اجراي وظیفه :  تعلل.3
.عبارت است ازموجودیت مدارك اثباتیه  کافی و مقنع مبنی برتخلف وظیفوي :دالیل کافی.4
.اند از جزاهاي تأ دیبی مندرج این مقررهعبارت: مویدات تادیبی.5

فصل دوم
تخلفات وظیفوي قابل تادیب

: ماده چهارم 
به مفهوم این مقرره، تخلفاتی که ناشی از اجراي وظیفه بوده ، ویا به علت اجراي آن بعمل آمده باشد، وظیفوي پنداشـته  

. میشود

: ماده پنجم
: قابل تأدیب شناخته می شود قرار آتی  میباشدتخلفات وظیفوي  که قاضی درمبادرت به آن

. برخورد نامناسب با مراجعین.1
. تعلل، تاخیر وعدم دقت در اجراي اوامر قانونی و وظائف محوله.2
. تخطی از احکام مقررات و لوایح داخلی  در امور قضائی وا داري .3
.تخطی از معیار هاي اخالقی پیش بینی شده در مقرره طرز سلوك قضات .4
. عدم دقت در نگهداشت و نظارت دفتر و لوازم کار.5
. عدم رعایت دسپلین کار.6
عدم توجه به نظافت شخصی ومحل کار.7

: ماده ششم 
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در صورتیکه تخلفات و ظیفوي مندرج این فصل مطابق به احکام قانون جرم تشخیص گردد، متخلف بعد از طـی مراحـل   
.تعقیب عدلی قرارمی گیردقانون اساسی مورد 133قانونی مندرج در ماده 

فصل سوم 
مویدات تأدیبی و موارد تطبیق آن

: ماده هفتم 
: مویدات تأدیبی قابل تطبیق بر قاضی عبارتند از 

. توصیه.1
.  اخطار.2
.کسر معاش مطابق به احکام قانون.3
. تبدیلی.4
.  التواي ترفیع براي یک سال.5

: ماده هشتم 
. هنگام بررسی تخلفات تأدیبی شرایط تخلف،احوال قاضی، سابقه کار و سلوك او در نظر گرفته می شود

: ماده نهم 
.در صورتیکه قاضی بیشتر ازدوبار مرتکب تخلف گردد،  باحفظ انسالك قضائی به وظایف اداري گماشته میشود

فصل چهارم
رسیده گی به تخلفات وظیفوي

: ماده دهم 
. به تخلفات وظیفوي قضات توسط شوراي عالی ستره محکمه صورت می گیردرسیدگی  

:ماده یازد هم
. اصدار امر بررسی تخلفات وظیفوي منسوب به قضات   از صالحیت رئیس ستره محکمه می باشد

:ماده  دوازدهم
ورمه راپور دهی منضـمه  مرجع ذیصالح  تفتیش قضائی نوع تخلف منسوبه ودرجه آن را در نتیجه یک بررسی سري در ف

.این مقرره تعیین می کند

:ماده سیسزدهم
.فورمه راپور دهی  به رئیس ستره محکمه تقدیم میگردد
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هرگاه دالیل الزام  از طرف رئیس ستره محکمه کافی دانسته شود، موضوع غرض اتخاذ تصمیم به شورایعالی ستره محکمه 
.هدایت صادرمیشوداحاله می گردد، درغیر آن به حفظ اوراق 

فصل پنجم
احکام متفرقه
:ماده چهاردهم

مویدات تأدیبی که بر طبق احکام این مقرره صادر میگردد، ازطریق ریاست  ذاتیه ستره محکمه مورد تطبیـق قـرار مـی    
.گیرد

:ماده پانزدهم
.مویدات تادیبی مندرج  این مقرره  در دوسیه استخدامی متخلف نگهداري میشود

:شانزدهمماده
.این مقرره از تاریخ تصویب شورایعالی ستره محکمه نافذ ودر مجله قضاء نشر گردد

:با انفاذ این مقرره اسناد ذیل ملغی شمرده می شود
( عقـرب سـال    15) 543(منتشره شــماره ) 1362(مقرره طرزالعمل تادیب وبررسی قضایاي تأدیبی قضات مصوب -1

.جریده رسمی) 1362
( سال    ) دهم ( شورایعالی ستره محکمه  منتشره شماره  ) 1368(ه بررسی قضایاي تأدیبی قضات مصوب سال مقرر-2

.مجله قضاء)1368



فورمه راپور دهی
تفصیالت  موضوع هویت قاضی متخلف هویت راپوردهنده

مقرر محکمه نام محکمه شهرت شماره تیلیفون آدرس محل سکونت شهرت

ولسوالی والیت ولد اسم ولسوالی والیت ولد اسم

/    /    تاریخ    ...............................................محل امضاء راپوردهنده 
.بعد از تکمیل این فورمه آنرا دوباره به محلیکه آنرا دریافت نموده بودید بسپارید



فورمه ثبت بررسی تخلفات وظیفوي قضات
تصویب  
شورایعالی 

ستره 
محکمه

تادیب 
درخواست 

شده

مرجع 
تفتیش

نوع ودرجه تخلف 
وموادقونین 

ومقررات مربوطه

تاریخ منبع راپور دالیل
ومدارك 

تخلف

هویت قاضی متخلف

شماره

کشف ارتکاب دراثر تفتیش
توسط ارگان 

مربوطه

توسط 
فرد

وظیفه محل 
سکونت

شهرت

فعلی 
ومحل 

آن

قبلی فعلی اصلی ولدیت ولد اسم

.توضیحات مندرج درین فورمه سري بوده وبه هیچ صورت براي عامه مردم افشا نمیگردد : نوت



قانون مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري: دومضمیمه

!محترم قانونپوه عبدالرحیم کریمی وزیر عدلیه
از طـرف مجلـس   1383، 7، 6مـؤرخ  30قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداري که به اساس مصوبۀ شـماره  

ماده تصویب و از جانب ما منظور گردیده است، به شما ارسال شد تا به 15فصل و 3داخل ه ي وزراء بٰٰٰعال
.رسمی اقدام نمائیدةنشر آن در جرید

حامد کرزي
افغانستانرئیس دولت انتقالی اسالمی

دولت انتقالی اسالمی افغانستان در مورد انفاذ قانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداريرئیس فرمان
77:شماره
1383، 7، 7: تاریخ

:مادة اول
از طرف مجلس عالی 1383، 6،7مؤرخ 30ةقانون مبارزه با ارتشاء و فساد اداري را که به اساس مصوبۀ شمار

.دارمماده تصویب گردیده، توشیح می15فصل و 3وزراء به داخل

:دومةماد
.این فرمان از تاریخ توشیح نافذ و در جریدة رسمی نشر گردد

حامد کرزي
رئیس دولت انتقالی اسالمی افغانستان 
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و فساد اداريارتشاء قانون مبارزه علیه
فصل اول

احکام عمومی

مبنی
:ماده اول

مادة پنجاهم و جزء سوم مادة هفتاد و پنجم قانون اساسی به منظور تنظـیم امـور   این قانون در روشنی احکام 
ها و مؤسسات مختلط، خصوصـی و غیـر   و فساد در تمام ادارات دولتی، تصديءمربوط به مبارزه علیه ارتشا

.طرف قرارداد یا معامله با ادارات دولتی باشد، وضع گردیده استاي که دولتی

ادارة مسؤل
:مادة دوم

و فساد اداري ادارة مبارزه علیه ءمرجع اساسی بازرسی و تنظیم امور مربوط به مبارزه علیه جرایم ارتشا.1
.نمایدو فساد اداري بوده که بصورت مستقل تحت نظر رئیس جمهور فعالیت میءارتشا

تقنینی نافذ را ادارة مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري در اجراآت خویش احکام این قانون و سائر اسناد .2
.دهدمالك عمل قرار می

اصطالحات
:مادة سوم

:نمایداصطالحات آتی در این قانون مفاهیم ذیل را افاده می
ی، قواي مسـلح، پـولیس، امنیـت ملـی،     سارنوال،ءعبارت است از تمام ادارات دولتی اعم از قضا: اداره.1

در معاملـه بـا دولـت قـرار     ءانحاها و مؤسسات مختلط خصوصی و غیر دولتی که به نحوي ازتصدي
.گیرندمی

.باشدقانون جزاء می267الی 254عبارت از مفاهیم مندرج مواد : رشوت.2
عمل خالف قانون است که توسط کارکنان دولتی و سایر مؤظفین خدمات عامه به مقصد : فساد اداري.3

:گیردحصول اهداف و منافع شخصی و یا گروهی به اشکال ذیل صورت می
؛اختالس و غدرــ

؛ــ سرقت اسناد
؛ــ اتالف اوراق و اسناد رسمی

؛ــ تجاوز از حدود صالحیت قانونی
؛ــ استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی

؛ــ امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی
؛ــ کتمان حقیقت

؛ــ جعل و تزویر اسناد
؛نباشدکه وظیفۀ مؤظف خدمات عامهحیت اجرا و یا امتناع از اموريــ وانمودساختن صال

؛ــ تجاوز از حدود صالحیت قانونی
؛ــ اخذ هر نوع تحفه به منظور اجراي کار در امور مربوط

؛ــ تعلل بی مورد در اجراآت وظیفۀ محوله
؛مؤظفین خدمات عامه در برابر افرادوءــ رویۀ س
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؛تماس غیر قانونی و واسطه شدنــ تطمیع، سفارش، ال
انتخـاب و  ــ دخیل ساختن مالحظات قومی، منطقوي، مذهبی و لسانی، حزبی، جنسـی و شخصـی در  

.استخدام
.باشدقانون جزا می12عبارت از مفهوم مندرج مادة : مؤظفین خدمات عامه.4
این مـاده توسـط   1ها و ادارات مندرج جزءکه از اجراآت وزارتاي عبارت است از بررسی: بازرسی.5

مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري بر مبناي اطالعات حاصله و آثار و عالیم جرایم مندرج ةمؤظفین ادار
.گیرداین قانون صورت می

اهداف
:ماده چهارم

:اند ازاهداف این قانون عبارت
.بردن آنهاي فساد در ادارات و اتخاذ تدابیر الزم و مؤثر جهت از تشخیص علل و انگیزه.1
.ارتقا شفافیت در اجراآت ادارات و نهادهاي طرف معامله و قرارداد با دولت.2
هاي مالی و اقتصادي مشکوك ادارات به نحوي که منجر به تقویت و انکشاف اقتصـاد  بازرسی فعالیت.3

.هاي عامه گرددداراییدهی دقیقملی، رشد اجتماعی و حصول اطمینان از صحت حساب
هاي مالی و اقتصادي و مؤثریت کاري ادارات مرکزي و والیتـی کـه در آن   فعالیتتحلیل و ارزیابی.4

.اشتباه رشوت و فساد اداري موجود باشد
.مادة سوم این قانون1مبارزه دوامدار علیه جرم رشوت و انواع فساد اداري در ادرات مندرج جزء.5
.ردم در حدود صالحیتسالم، کارآمد و مسئول در برابر مةسعی مستمر براي ایجاد ادار.6
.هاي عامه مطابق احکام قانونبازرسی از چگونگی حراست و مراقبت از اموال و سایر دارایی.7
.جلب همکاري و کمک سایر ادارات دولتی به منظور از بین بردن فساد اداري.8
.شکن و معرفی آنها غرض تعقیب عدلیشناسایی افراد و ادارات قانون.9

صل دومف

هاوظائف و صالحیت
وظائف

:پنجمدةما
:باشدادارة مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري داراي وظائف ذیل می

طرح پالیسی دولت در امر مبارزه علیه ارتشاء و انواع فساد اداري و تطبیق آن بعـد از منظـوري مقـام    .1
.ریاست دولت

.آنایجاد میکانیزم فعال و مؤثر جهت تطبیق احکام این قانون و نظارت بر اجراي.2
.سالمةمقصد ایجاد اداره هاي مناسب بانجام مطالعات الزم جهت دریافت شیوه.3
.گرددکه موجب ایجاد فساد در سیستم ادارة عامه میتشخیص علل و اسبابی.4
هاي استفاده معقول از امکانات مادي تخنیکی در امـر جلـوگیري از فسـاد    مشوره در مورد شیوهۀارائ.5

.اداري
.بوط به ارتشاء و فساد در اداراتبازرسی از امور مر.6
.آورد هاي اداره به مقام ریاست دولتگزارش منظم در مورد اجراآت و دستۀارائ.7
.اداره جهت آگاهی عامهۀهاي ساالننشر راپور مفصل فعالیت.8
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.هاي مؤظفین خدمات عامهایجاد مرکز معلوماتی براي ثبت دارایی.9
ها غرض ارتقاء مؤثریت و ظرفیت کاري مربوطکنفرانسها وها، سیمینارها، ورکشاپتدویر کورس.10

.در مرکز و والیات
.المللیها با ادارات مماثل دول متحابه و مؤسسات بینبرقراري و توسعه مناسبات و توامیت.11
هاي مالی و اقتصادي ادارات پیشنهاد اتخاذ تدابیر الزم غرض ارتقاي مؤثریت کاري و شفافیت فعالیت.12

.والیتیمرکزي و 
.شودسائر وظائفی که از جانب رئیس جمهور به عهده آن گذاشته می.13

هاصالحیت
:ششمةماد

.باشدهاي ذیل میاداره مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري داراي صالحیت
اتخاذ تصامیم عاجل جهت معرفی مظنونین جرایم ارتشاء و فساد اداري مندرج این قانون غرض تعقیب .1

.عدلی
.این ماده1و حصول اطمینان از چگونگی تطبیق تصامیم مندرج جزء تعقیب .2
فرامین و سائر اسناد تقنینی در عرصۀ مبارزه علیه ارتشاء و ،حصول اطمینان از تطبیق و رعایت قوانین.3

.فساد اداري
که عدم شفافیت و مؤثریت آنها حین بازرسی صدور هدایات در مورد متوقف ساختن اجراآت اداراتی.4

.گرددت میتثبی
.در صورت لزوم ارزیابی مجدد اسناد بررسی شده.5
.مطالبه اسناد مورد ضرورت از ادارات.6
مشوره در مـورد موضـوعات تحـت    ۀدعوت مسئولین ادارات داخلی و اهل خبره جهت توضیح و ارائ.7

.بررسی
.جلب همکاري مسئولین ادارات غرض رسیدگی به شکایات ناشی از فساد اداري.8
.هاي عامه در ادارات تحت کارگیري و حراست داراییاز صحت حسابحصول اطمینان.9

هاي مالی و اقتصادي ادارات و چگونگی تحقق مفاد قراردادهـاي عقـد   بازرسی عینی از جریان فعالیت.10
خدمات در صورت مظنون بـودن  ةکنندها و اشخاص انفرادي تداركادارات با مؤسسات، شرکتةشد

.مؤظفین آنها به ارتکاب جرایم مندرج این قانون

فصل سوم

احکام متفرقه
تشکیل

:مادة هفتم
باشد که از طرف رئـیس  وي میيادارة مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري داراي تشکیالت مرکزي و حوزو

.گرددآن پیشنهاد و مطابق احکام قانون منظور می

ه قضایاي ادارات محلیرسیدگی ب
:هشتمةماد
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مبارزه علیه ةهاي مربوط آنها توسط مرکز حوزوي ادارقضایاي ارتشاء و فساد اداري در والیات و ولسوالی
.گرددآن قرار دارند، بازرسی میۀارتشاء و فساد اداري که در ساح

همکاري ادارات
:نهمدةما

مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري در موارد ذیل ةنون با اداراند در تحقق اهداف مندرج این قاادارات مکلف
:همکاري نمایند

مبـارزه علیـه ارتشـاء و فسـاد اداري حـین بازرسـی       ةآوري تسهیالت الزم براي مـؤظفین ادار فراهم.1
.موضوعات مورد نظر

.معلومات و توضیحات الزم به مؤظفین ادارة مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري عندالمطالبهۀئاار.2
مبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري ةتوظیف کارکنان متخصص و مسلکی جهت همکاري با مؤظفین ادار.3

.حین بازرسی
امـات ذیصـالح در   هاي قبلی و تطبیق هدایات و احکـام مق گزارش در مورد تحقق نتایج بازرسیۀارائ.4

.شودمبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري معین میةکه از طرف ادارمیعادي

تصویب لوایح
:مادة دهم

مبارزه علیه ارتشاء و فساد ادراي به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون و تنظیم وظایف ةهیئت رهبري ادار
.نمایدشعبات مربوط لوایح را وضع و تصویب می

اجراآتمحرمیت 
:مادة یازدهم
در ؛اسناد و اسرار اداره خـودداري ورزنـد  ءاند از افشامبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري مکلفةمؤظفین ادار

. دنگیرغیر آن تحت تعقیب عدلی قرار می

احکام جزایی قابل تطبیق
:دوازدهمدةما
ه علیه ارتشاء و فساد اداري مطـابق  مبارزةمرتکبین جرائم مندرج در این قانون به شمول کارکنان ادار.1

.گردنداحکام قانون جزا و سایر قوانین نافذه مجازات می
بینی که براي یکی از تخلفات مندرج این قانون، در قانون جزا و سائر قوانین مجازات پیشدر صورتی.2

.نمایدنگردیده باشد، محکمه صالحیت دارد مرتکب را با نظرداشت حاالت ارتکاب جرم تعزیر 

وظایف مراجع عدلی
:سیزدهمدةما

مراجع تعقیب عدلی و قضایی و سایر ادارات ذیربط از اجراآت مربوط در مورد جرایم مندرج این قانون در 
.دهندمبارزه علیه ارتشاء و فساد اداري اطالع میةموعد معینه به ادار

عدم تداخل در وظایف
:چهاردهمدةما
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سـائر ادارت دولتـی را اخـالل    ةالحیت هاي مندرج در اسـناد تقنینـی نافـذ   احکام این قانون وظایف و ص
.نمایدنمی

:نفاذ
:پانزدهمدةما

.رسمی نشر گرددةاین قانون از تاریخ توشیح نافذ و در جرید
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