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(ع)امام علی

ه از زبان سخنی که از دل برآید بر دل نشیند و سخنی ک»
«برآید از گوش ها فراتر نرود





چیست؟حاکمیت
چیست؟قانونحاکمیت
لیدلیمگرقانون،حاکمیتچرا

قانونآنازحاکمیتکهدارد
!بس؟وباشد

حقوقوبرابریآزادی،آیا
میتحاکتأمینبامیتواندبشر

شود؟تضمینقانون،

است؟قانونکدامآنازحاکمیت
مدنیاخالقبهمقیدقانونامکانآیا

است؟ممکن
اند؟کدامهااخالقیقانونویژگیهای
بتینسچهقانونحاکمیتبابشرحقوق

یپیمودنراهنیمهوافغانستاندارد؟
وضعبهتوجهباراقانونحاکمیت
.بزنیدمحککنونی

زارابشرحقوقباقانونحاکمیتنسبت
:مینماییمدنبالذیلسواالتطریق

.بزنیدونیمهراهپیمودنیحاکمیتقانونراباتوجهبهوضعکنونیمحکافغانستان
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«(بدنژان)«اتباعوشهروندانبردولتقانونیمحدودیتبدونبرترقدرت.

«تابعاتشاقدامکه[است]شدهواگذارکسیبهکهبرتریسیاسیقدرت

.(گروسیوسهوگو)«نیستدیگرشخص

«اختیاراتنبیشتریکهنشدنیمهارمطلق،ناپذیر،مقاومتبرتر،اقتدار

.(بالکستونفرهنگ)«استشدهگذاشتهعهده اشبرقانونی

:اندیشمندسهازتعریفسه

چوب حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیة امور، در چار»: در عبارت ساده

.«(استقالل)مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی و خارجی

ارجنمیتوانند،البتهباتوجهبهتحوالتبینالمللیصورتگرفتهدرقرنبیستموبیستویکم،کشورهادرداخلوخ

.تصمیماتمخالفبامعاهداتوحقوقعرفیبینالمللاتخاذنمایند



چیست؟(The rule of Law)حاکمیتقانون
همةوهنداشتوجودقانونازبرترشخصیونهادکهاستاینازعبارت

همهیعنیباشند؛قانونازناشیالزاماتتابعجامعه،درشهروندانوافراد
ازیکسانوودهنمرعایتراقانونکهباشندمکلفیکسانومساویانهافراد

(Legalism).ببرندامتیازآن
تنهاونقانواستجامعهدرقانونبودنمعیارازعبارتقانونحاکمیت

حقینهقانوننبدوبهتر،تعبیربه.باشدنهادهاعملکردهایارزیابیمعیار
یاحقامرهماننماید،اقتضاقانونکههرآنچهوتکلیفینهوداردوجود
(Legality).بودخواهدتکلیف

ند،کحکومتمردمبرقانونحاکم،شخصوفردارادهبجایزمانهر
.داردوجودقانونحاکمیتکهمی شودگفته

دومکدستکهاستاینقانونحاکمیتازدیگرمفهومیبرداشت
نماید؛خاذاتعقالنیتصمیمحکومتکهایناولشرط:شودمحققشرط
اقامهدالیله،کایندومشرطوکنداتخاذدالیلبرمبتنیتصمیمیعنی
.باشدقانونیشده،



!چراحاکمیتقانون؟
بهترفردیآزادیهایحوزةازهراستچون:آزادی

.دباشداشتهوجودقانونحاکمیتبایدمیگردد،تأمین

ضمینتقانونحاکمیتبدونشهروندانبرابری:برابری
.باشدداشتهوجودقانونحاکمیتبایدلذا،نمیشود،

رینبهتقانونحاکمیت:انسانیکرامتوبشرحقوق
.استبشرحقوقتأمینوتضمینبرایوسیله

!شماچهفکرمیکنید؟



اصول حاکمیت قانون
نهموقعیتربناظروشدهاعالمپیشازعام،مقرراتیعنی:قانونوسیلهبهحکومت

.باشدحاکمروابطبرشخصیتومقامبرناظر
وهوسابعتماکهمعناستاینبهقانونبرمبتنیحکومت:قانونحکومتفقط

همهبرمیزانیکبهکهداردوجودقانونیبلکهنیستیم،فردیهیچخواسته ای
.می کننداطاعتآنازشهروندانهمهوداشتهحکومت

دارنداقوفاصلاینبردموکراتیکنظام هایامروزه:قانونبهمقیدحاکمانی
قانوناآیکهجاستاینسوالحال.استمردمنهاییواصلیحاکمانکه

اینبهومی باشندقانونگذارخودمردمیامی سازد،محدودرامردمقدرت
کهه اندگفتجوابدرمی نمایند؟اجراوتصویبراخواستندهرچهوسیله،

تفاوتیچهینیزمردمکهمی گرددبراینبهاولی،اصلباجمعدراصلاین
برمبتنیبایدنیزمردمحکومتبنابراین،.ندارندخودکامهحکومت هایبا

.باشدقانون
فرصتثانیا،ودباشنبی طرفحاکماناوالکهمعنااینبه:قانونیتشریفاترعایت

.شوددادهمتهمبرایدفاع
شرایطیمندنیازشدنقانونبرایقانون:اخالقیقانونیامدنیاخالقبهمقیدقانون

.می شودمطالعهبعدیسالیددرکهاست



چهقانونیبایدحاکمباشد؟
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در حوزه سیاست، 
م رقابت سالم، تقسی

عادالنه قدرت و 
سرشکن ساختن آن
میان مردم میسر 

.می شود
در حوزه حقوق، تعهد 

شهروندی نسبت به
قانون و حکومت خلق

.می نماید
در حوزه اقتصاد، 

رقابت، برابری 
فرصت ها و بازار آزاد 

.شکل می گیرد

ارزشی-دومین اثر آن، هنجاری
ه است که این اثر با توجه به س

ز حوزه سیاست، حقوق و اقتصاد ا
.هم متمایز می باشد

، اولین اثر حاکمیت قانون
گی تفکیک قوا و ایجاد هماهن

ثر یعنی یک ا. میان آن است
سازمانی بر جای می گذارد 

و میان بخش های مختلف 
قدرت، در ضمن تفکیک، 
.هماهنگی ایجاد می نماید
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:نحاکمیتقانوهمچونمبنایحقوقبشر
هبراساسقبالگفتهشدکهحقوقبشریکیازمبانیاستک

عالوهبرآن،عدالت.آنحاکمیتقانونتوجیهمیشود
زرویهای،اصلآزادیوبرابریازجملهاصولیاستکها

اویکسوریشهدرحقوقبشردارندوازدیگرسو،مبن
.توجیهحاکمیتقانوندانستهمیشوند

:نقانوحاکمیتبسترهمچونحقوقبشر
ایدازازایننظر،حقوقبشرمجموعهاصولیراکهحاکمیتقانونب
ثالم.آنتبعیتنمایدویابرآنمتکیاست،رادرمتنخوددارد

ریعدمرجعتقانونبهگذشته،قانونیتجرایمومجازاتها،براب
همجموعهاصولیاستک...افراددربرابرقانون،منعتبعیضو

واقعحاکمیتقانوندر.حقوقبشرآنراتضمینوارائهکردهاست
.ایناصولآمادهرادرصحنهعملپیادهمیکند
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:مهمترینچالشهایحاکمیتقانونعبارتانداز
فساداداری،سیاسیواقتصادی:بنداول

خودگزینشیواختیاراتمافوققانون:ب
عرفهایکهن:ج
بیاعتمادینسبتبهنهادهایقانونی:د
عدمآگاهیازحقوققانونی:ه
بحرانهایناشیازضعفحکومت:د
اشتیاقبهعدالتذاتی:ه
تعارضارزشیبینقانونوارزشها:و
قانونیهزینهبربودنفرایندمراجعهبهحکومتودستگاه:ز

ن
تقانو

یحاکمی
شها

چال



:موارد ذیل را تحلیل کنید

یق می شد، در افریقای جنوبی آپارتاید به عنوان یک قانون تطب-1
.از نظر حاکمیت قانون ارزیابی کنید

، چنین در دوران طالبان، دختران از رفتن به مکاتب منع می شد-2
قانونی از نظر حاکمیت قانون چگونه ارزیابی می شود؟

نی شود و در آفریقا دختران را ختنه می کنند، اگر این رسم قانو-4
ابی شما مردم نیز قبول داشته باشند، از نظر حاکمیت قانون ارزی

چیست؟

شری موارد فوق را یکبار دیگر با در نظرداشت ارزشهای حقوق ب
.قایسه کنیدتحلیل نموده و نتیجه آن را با نتیجه حاکمیت قانون م
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