کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
بخش آموزش حقوق بشر

تهیه کننده :محمد شریف طیبی ،کارمند کمیسیون حقوق بشر
صاحب امتنیاز :بخش آموزش حقوق بشر

«سخنی که از دل برآید بر دل نشیند و سخنی که از زبان
برآید از گوشها فراتر نرود»

امام علی(ع)

نسبت حاکمیت قانون با حقوق بشر را از
طریق سواالت ذیل دنبال مینماییم:
 حاکمیت چیست؟
 حاکمیت قانون چیست؟
 چرا حاکمیت قانون ،مگر دلیلی
دارد که حاکمیت از آن قانون
باشد و بس؟!
 آیا آزادی ،برابری و حقوق
بشر میتواند با تأمین حاکمیت
قانون ،تضمین شود؟

 حاکمیت از آن کدام قانون است؟
 آیا امکان قانون مقید به اخالق مدنی
ممکن است؟
 ویژگیهای قانون اخالقی کدامها اند؟
 حقوق بشر با حاکمیت قانون چه نسبتی
دارد؟ افغانستان و نیمه راه پیمودنی
حاکمیت قانون را با توجه به وضع
کنونی محک بزنید.

افغانستانونیمهراهپیمودنیحاکمیتقانونراباتوجهبهوضعکنونیمحک بزنید.

سه تعریف از سه اندیشمند:

حاکمیتچیست؟



«قدرت برتر بدون محدودیت قانونی دولت بر شهروندان و اتباع»(ژان بدن).



«قدرت سیاسی برتری که به کسی واگذار شده [است] که اقداماتش تابع
شخص دیگر نیست»(هوگو گروسیوس).



«اقتدار برتر ،مقاومت ناپذیر ،مطلق ،مهار نشدنی که بیشترین اختیارات
قانونی بر عهدهاش گذاشته شده است»(فرهنگ بالکستون).

در عبارت ساده« :حق تصمیم گیری و آزادی عمل کشور در کلیة امور ،در چارچوب

مرزهای خود و عدم وابستگی به هر قدرت داخلی و خارجی(استقالل)».
البتهباتوجهبهتحوالتبینالمللیصورتگرفتهدرقرنبیستموبیستویکم،کشورهادرداخلوخارجنمیتوانند،
تصمیماتمخالفبامعاهداتوحقوقعرفیبینالمللاتخاذنمایند.

حاکمیتقانون()The rule of Lawچیست؟
 عبارت از این است که نهاد و شخصی برتر از قانون وجود نداشته و همة
افراد و شهروندان در جامعه ،تابع الزامات ناشی از قانون باشند؛ یعنی همه
افراد مساویانه و یکسان مکلف باشند که قانون را رعایت نموده و یکسان از
آن امتیاز ببرند)Legalism(.
 حاکمیت قانون عبارت از معیار بودن قانون در جامعه است و قانون تنها
معیار ارزیابی عملکردهای نهادها باشد .به تعبیر بهتر ،بدون قانون نه حقی
وجود دارد و نه تکلیفی و هرآنچه که قانون اقتضا نماید ،همان امر حق یا
تکلیف خواهد بود)Legality(.
 هر زمان بجای اراده فرد و شخص حاکم ،قانون بر مردم حکومت کند،
گفته میشود که حاکمیت قانون وجود دارد.
 برداشت مفهومی دیگر از حاکمیت قانون این است که دست کم دو
شرط محقق شود :شرط اول این که حکومت تصمیم عقالنی اتخاذ نماید؛
یعنی تصمیم مبتنی بر دالیل اتخاذ کند و شرط دوم این که ،دالیل اقامه
شده ،قانونی باشد.

چراحاکمیتقانون؟!
آزادی :چون هراست از حوزة آزادیهای فردی بهتر
تأمین میگردد ،باید حاکمیت قانون وجود داشته باشد.
برابری:برابری شهروندان بدون حاکمیت قانون تضمین
نمیشود ،لذا ،باید حاکمیت قانون وجود داشته باشد.

حقوق بشر و کرامت انسانی:

حاکمیت قانون بهترین

وسیله برای تضمین و تأمین حقوق بشر است.

شماچهفکرمیکنید؟!

اصول حاکمیت قانون


حکومت به وسیله قانون :یعنی مقررات عام ،از پیش اعالم شده و ناظر بر موقعیت نه
ناظر بر مقام و شخصیت بر روابط حاکم باشد.
فقط حکومت قانون :حکومت مبتنی بر قانون به این معناست که ما تابع هوس و
خواستهای هیچ فردی نیستیم ،بلکه قانونی وجود دارد که به یک میزان بر همه
حکومت داشته و همه شهروندان از آن اطاعت میکنند.



حاکمانی مقید به قانون :امروزه نظامهای دموکراتیک بر این اصل وفاق دارند
که حاکمان اصلی و نهایی مردم است .حال سوال این جاست که آیا قانون
قدرت مردم را محدود میسازد ،یا مردم خود قانونگذار میباشند و به این
وسیله ،هرچه خواستند را تصویب و اجرا مینمایند؟ در جواب گفتهاند که
این اصل در جمع با اصل اولی ،به این بر میگردد که مردم نیز هیچ تفاوتی
با حکومتهای خودکامه ندارند .بنابراین ،حکومت مردم نیز باید مبتنی بر
قانون باشد.
رعایت تشریفات قانونی :به این معنا که اوال حاکمان بیطرف باشند و ثانیا ،فرصت
دفاع برای متهم داده شود.
قانون مقید به اخالق مدنی یا قانون اخالقی :قانون برای قانون شدن نیازمند شرایطی
است که در سالید بعدی مطالعه میشود.






چهقانونیبایدحاکمباشد؟

دومین اثر آن ،هنجاری -ارزشی
است که این اثر با توجه به سه
حوزه سیاست ،حقوق و اقتصاد از
هم متمایز میباشد.

اگرقانونحاکمباشدچهمیشود؟

اولین اثر حاکمیت قانون،
تفکیک قوا و ایجاد هماهنگی
میان آن است .یعنی یک اثر
سازمانی بر جای میگذارد
و میان بخشهای مختلف
قدرت ،در ضمن تفکیک،
هماهنگی ایجاد مینماید.

در حوزه سیاست،
رقابت سالم ،تقسیم
عادالنه قدرت و
سرشکن ساختن آن
میان مردم میسر
میشود.
در حوزه حقوق ،تعهد
شهروندی نسبت به
قانون و حکومت خلق
مینماید.
در حوزه اقتصاد،
رقابت ،برابری
فرصتها و بازار آزاد
شکل میگیرد.

نسبتحقوقبشروحاکمیتقانون

نسبتحقوقبشروحاکمیتقانون

حقوقبشر

حاکمیتقانون

:
همچونمبنای
قبالگفتهشدکهحقوقبشریکیازمبانیاستکهبراساس
آنحاکمیتقانونتوجیهمیشود.عالوهبرآن،عدالت
رویهای،اصلآزادیوبرابریازجملهاصولیاستکهاز
یکسوریشهدرحقوقبشردارندوازدیگرسو،مبناو
توجیهحاکمیتقانوندانستهمیشوند.

حقوقبشر همچونبسترحاکمیتقانون

:

ازایننظر،حقوقبشرمجموعهاصولیراکهحاکمیتقانونبایداز
آنتبعیتنمایدویابرآنمتکیاست،رادرمتنخوددارد.مثال
عدمرجعتقانونبهگذشته،قانونیتجرایمومجازاتها،برابری
افراددربرابرقانون،منعتبعیضو...مجموعهاصولیاستکه
حقوقبشرآنراتضمینوارائهکردهاست.حاکمیتقانوندر واقع
ایناصولآمادهرادرصحنهعملپیادهمیکند.

چالشهایحاکمیتقانون

مهمترینچالشهایحاکمیتقانونعبارتانداز:
بنداول:فساداداری،سیاسیواقتصادی
ب:خودگزینشیواختیاراتمافوققانون
ج:عرفهایکهن
د:بیاعتمادینسبتبهنهادهایقانونی
ه:عدمآگاهیازحقوققانونی
د:بحرانهایناشیازضعفحکومت
ه:اشتیاقبهعدالتذاتی
و:تعارضارزشیبینقانونوارزشها
ز:هزینهبربودنفرایندمراجعهبهحکومتودستگاهقانونی

موارد ذیل را تحلیل کنید:
 -1در افریقای جنوبی آپارتاید به عنوان یک قانون تطبیق میشد،
از نظر حاکمیت قانون ارزیابی کنید.
 -2در دوران طالبان ،دختران از رفتن به مکاتب منع میشد ،چنین
قانونی از نظر حاکمیت قانون چگونه ارزیابی میشود؟
 -4در آفریقا دختران را ختنه میکنند ،اگر این رسم قانونی شود و
مردم نیز قبول داشته باشند ،از نظر حاکمیت قانون ارزیابی شما
چیست؟

موارد فوق را یکبار دیگر با در نظرداشت ارزشهای حقوق بشری
تحلیل نموده و نتیجه آن را با نتیجه حاکمیت قانون مقایسه کنید.
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