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 مقدمه

ی اصالحی، شوراهاو  هاجرگهی اصالحی در منازعات مدنی که بنام طرح قانون حل منازعه در هاجرگهطرح قانون 

های جدی گردیده بود، هنوز با پرسش ارائهکابینه ج. ا. ا  4/5/1۹۳6مورخ  6توسط وزیر محترم عدلیه در جلسه شماره 

سندی حقوقی که بر توسعه و قانونی  عنوانبهی خاص خودش را دارد. این طرح مشکالتها و روبرو بوده و چالش

حقوق   به تداوم نقضعمالَهای حقوقی خواهد بود که ی از ظرفیتی در کشور تأکید دارد، یکررسمیغساختن عدالت 

 آورد.های قانونی معافیت از مجازات را در قضایای جزایی به وجود میبشری افراد کمک نموده و ظرفیت

ز جلسات دعوت ا اینکه در هیچ یکی بر رغمتسوید و تهیه این طرح  انیدر جرکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

طه به این های خویش در رابنشده است ولی روند تهیه طرح را با دقت زیر نظر و مطالعه خویش داشته و پیوسته نگرانی

 طرح با هیئت مؤظف ضمن مکاتب رسمی شریک نموده است.

م و تقویت تحکی های عینی جامعه ما سازگاری نداشته و هیچ کمکی به رونداز دید کمیسیون با واقعیت ادشدهطرح ی

 ی خوب نکرده و بر مشکالت موجود در این زمینه و توسعه فساد خواهد افزود.دارحکومتعدالت و 

مستقل حقوق بشر افغانستان به هدف مستندسازی این واقعیت، تحقیق کوتاهی را با استفاده از معلومات که  ونیسیکم

 قضایی حقوقی و جزایی که توسط جرگه یا شوراهای در بخش دیتابس کمیسیون آرشیف گردیده است، انجام داده و

قرار داده و نتایج آن را ضمن گزارشی با عنوان  موردمطالعهسال گذشته فیصله گردیده است را  ۳اصالحی در 

 رساند.به نشر می« ی بر رعایت حقوق بشرررسمیغپیامدهای عدالت »

های عینی سیستم عی نموده است تا مشکالت و چالشکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این تحقیق همچنین س

صی را ی مشخشنهادهایپی را در راستای تأمین عدالت و حمایت حقوق بشری افراد شناسایی نموده و ررسمیغعدالت 

رادی که در نهادها و اف خصوصبهنیز برای رفع این مشکالت مطرح نماید. کمیسیون امیدوار است تا دولت افغانستان 

د قرار داده و در ایجا موردتوجهرا  شدهییشناساها و مشکالت مستقیم مسؤولیت دارند، چالش صورتبهه این زمین

 های قوی تأمین عدالت در کشور از طریق تقویت نهادهای عدلی و قضایی، نقش مؤثری را ایفا نمایند.ضمانت
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 مأموریت کمیسیون

قانون تشکیل، وظایف و  21و  5 هایقانون اساسی و مفاد ماده 5۱کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس ماده 

سی و با برر آوردهعملهای خویش، صالحیت دارد تا از وضعیت حقوق بشر در سراسر کشور، نظارت به صالحیت

 ی حقوق بشر را گزارش دهد.نهیدرزمها و مشکالت موجود وضعیت و انجام تحقیقات علمی، چالش

که از طریق سیستم عدالت غیررسمی یا جرگه و شورای اصالحی  هستلعه و بررسی قضایای مطا در تالشاین تحقیق 

الوه بر تحلیل ع ادشدهاست. کمیسیون سعی نموده با بررسی قضایای ی قرارگرفتهفیصله گردیده و مورد رسیدگی 

قرار  موردمطالعهراد نیز ها یا شوراهای اصالحی قومی را بر رعایت حقوق بشری افهای جرگهآماری، پیامدهای فیصله

 دهد.

های قومی بر رعایت حقوق بشری افراد، عالوه بر اینکه ظرفیت یا های جرگهتحلیل آماری و مطالعه پیامدهای فیصله

ی تصویر روشن از میزان رعایت قانون و قواعد فقهی در این نوعی از رسیدگی به قضایا را دارد، توضیح ارائهتوانایی 

ها یا هجرگ لهیصفی و ررسمیغان نقض حقوق بشری افراد در چه سطحی با اجرای سیستم عدالت خواهد داد که امک

 شوراهای اصالحی قومی وجود دارد.

 ی در قوانین ملیررسمیغجایگاه عدالت 

رچه در طرح باشد.  اگو از مبتنی قانونی برخوردار نمیعدالت غیر رسمی در قوانین ملی کشور جایگاه حقوقی نداشته 

ی حقوقمبنی  ون اساسی که ربطی به موضوع ندارد به عنوانقان 45ماده قانون حل منازعه در جرگه یا شوراهی اصالحی 

م دولت را ملزقانون اساسی خانواده، طفل و مادر را مورد حمایت قرار داده و  54ماده در حقیقت  معرفی شده است.

 45نماید. در حالیکه طرح قانون یاد شده بر خالف محتوای ماده ن رسوم مغایر اسالم میاز بین بردبه مبارزه جهت 

این ماده  دعمالَ در مغایرت با مفادهد که میرسیدگی به قضایای حقوقی و جزایی جرگه ها را صالحیت قانون اساسی 

 باشد.قانون اساسی می

تواند ون اساسی رسیدگی به قضایا از صالحیت قوه قضائیه افغانستان بوده و هیچ قانونی نمیقان 122مفاد ماده  بر اساس

 ی را از دایره صالحیت این قوه خارج کند.حهسادر هیچ حالتی قضیه یا 
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صل تحدید ف نیدر ا کهینحورا از دایره صالحیت قوه قضائیه به یحالت، قضیه یا ساحه چیدر ه تواندیهیچ قانون نم»

و ، هفتاد 1نهم این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و دیگر تفویض کند.و به شده، خارج بسازد 

تشکیل و  .گرددیاین قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نم ۹هفتم صد و بیست و و 2هشتم

 «.4گرددیاین نوع محاکم توسط قانون تنظیم م تیصالح

حکم دادگاه مجازات نمود مگر به توانیهیچ شخص را نم»قانون اساسی آمده است:  27ماده  ۹ دربندهمچنین 

 «.5نافذ گردیده باشد ،و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام تیباصالح

قضایی  اکم و سیستم عدلی وبنابراین رسیدگی به قضایا اعم از قضایای مدنی و قضایای جرمی از صالحیت خاص مح

ها یا هی و رسمیت بخشیدن به جرگررسمیغرسمی کشور بوده و ایجاد سیستم یا ساختارهای موازی با عنوان سیستم 

قانون اساسی قرار دارد عالوه بر اینکه اجرای عدالت از طریق  ادشدهشوراهای اصالحی در مغایرت صریح با مواد ی

افراد عادی  متشکل از عمدتاًیا شوراهای اصالحی قومی که  جرگهقضایا توسط  لوفصحلسیستم عدالت غیررسمی یا 

رین تهای حقوقی و شرعی آگاهی الزم را ندارند، دشوار و در منطقیاَ بیسواد بوده و از اصول و ارزشبعضسواد و کم

 حالت با احتمال کمتری روبرو خواهد بود.

 جرگه یا شورای اصالحی

باشد که از آن در حل و فصل منازعات اصالحی قومی یکی از ساختارهای عنعنوی کشور ما میها یا شوراهای جرگه

 شود.جرمی و حقوقی درکنار عدالت رسمی یا ساختارهای عدلی و قضایی کشور، کار گرفته می

ه جرگ»براساس تعریفی که در ماده سوم طرح قانون حل منازعات در جرگه یا شورای اصالحی صورت گرفته است، 

 .«6گرددمنازعه به رضایت طرفین دایر می وفصلحل منظوربهیا شورا مجلسی محلی است که 

در مناطق  خصوصبهاگرچه جرگه یا شوراهای اصالحی قومی، تاریخ طوالنی را در کشور ما داشته و از دیرباز 

های ماده نون اساسی ضمنو روستایی وجود داشته است. لویه جرگه یا جرگه بزرگ ملی که در فصل ششم قا دوردست

                                                           
 قانون اساسی را نماید. 6۳رئیس جمهور که ایجاب محاکمه مطابق ماده در مورد محاکمه 1 

 قانون اساسی گردیده باشند. 7۱در مورد محاکمه وزرای که مرتکب جرایم شامل ماده 2 

 قانون اساسی باید محاکمه گردند. 127در مورد محاکمه رئس و اعضای دادگاه عالی که مطابق مفاد ماده ۹ 

 122ماده  1۹۱2 سال ۱1۱ اساسی جریده رسمی شمارهوزارت عدلیه، قانون 4 

 27ماده  ۹قبلی، بند 5 

 ۹ماده  4بند  1۹۳7طرح قانون حل منازعه در جرگه یا شورای اصالحی، وزارت عدلیه ج. ا.ا، 6 
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 111های قومی بوده و مبتنی بر مفاد ماده تسجیل گردیده است در حقیقت شکل انکشاف یافته جرگه 115تا  111

 گردد:قانون اساسی، برای رسیدن به اهداف زیر دایر می

 ؛ررد مسائل مربوط به استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشوواتخاذ تصمیم درم .1

 تعدیل احکام قانون اساسی؛ .2

 حکم مندرج ماده شصت و نهم قانون اساسی.مطابق به جمهورسیمحاکمه رئ .۹

گردد، به منازعات و دعاوی جزایی و حقوقی مردم ها یا شوراهای اصالحی که در سطح محل برگزار میاما جرگه

ای خویش هسواد بوده و فیصلهسواد یا بیافراد کم عمدتاًها و شوراهای اصالحی کند. اعضای جرگهمحل رسیدگی می

 کنند.ی حقوقی و حتا شرعی صادر میهاارزشرا مبتنی بر مصلحت و بدون در نظر داشت اصول و 

ها یا شوراهای اصالحی قومی تحت تأثیر عرف و عنعنات محلی، حقوق و های جرگهبه همین دلیل بخشی از فیصله

 کنند.حکم صادر می بد دادنی مثل راخالقیغی و حتا رقانونیغه و به جزاهای های بشری افراد را نادیده گرفتآزادی

 عدالت غیر رسمیتطبیق ناشی از  ها و پیامدهایبا نگاهی به نگرانی بررسی وضعیت

این است که چرا در حال حاضر بر رغم موجودیت نظام حقوقی  های اصلی در زمینۀ دسترسی به عدالتیکی از پرسش

تن قانونی ساخ های نیز در جهتگام رسمی و نهادهای عدلی و قضایی ملی از سیستم عدالت غیر رسمی بحث شده و

 شود؟می برداشته و رسمیت بخشیدن به این سیستم

های بحران در افغانستان سبب گردیده است که نظام سیاسی همیشه با چالش قرنمیننزدیک به حقیقت این است که 

اشند. تطبیق قوانین و مبارزه با فساد برخوردار ب ۀنیدرزمها و توانایی کمتری عی روبرو بوده و از ظرفیتنومتعدد و مت

مواجه  سانی متخصصهای اکادمیک و نیروی انکه با ضعف ظرفیتاین ساختارهای عدلی و قضایی کشور عالوه بر

ا نسبت به که اعتماد مردم ر اندوانستهنترنجور بوده و هرگز  شدتبهستانی اند از موجودیت فساد گسترده و رشوهبوده

 بیاورند. به دستاست بوده الزم  که گونهآنخودش 

غانستان که به تاریخ فگزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان وضعیت دسترسی شهروندان به عدالت در ا

مردم کشور از خدمات نهادهای عدلی و قضایی رضایت  ٪۹5۵۳به نشر رسیده بود، نشان داده است که  1۹۳6جدی  27

 از مردم کشور، موجودیت فساد و رشوه ستانی در نهادهای عدلی و قضایی را تأیید نموده بودند. ٪41نداشته و 
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برای حل منازعات و رسیدگی به دعاوی  از مردم %1 1۹۳5در جریان سال  کمیسیون همچنین نشان داده بود که گزارش

های قومی مراجعه از مردم به جرگه %11مسجد و  اناز مردم به مال امام %7.2به مخالفان مسلح دولت،  شانیحقوق

 .7اندکرده

نهادهای عدلی و قضایی کشور رضایت  عملکردهای این گزارش نشان داده است که هنوز مردم افغانستان از یافته

 ها یا شوراهایجرگه ازجملهعدالت  یررسمیغکامل نداشته و به همین دلیل در مواردی به سیستم یا ساختارهای 

 کنند.میاصالحی قومی مراجعه 

 یا شوراها پیامدهای جدی بر رعایت یررسمیغنین نشان داده است که مراجعه به سیستم تحقیقات کمیسیون همچ

 آورد.های بزرگی را در این زمینه به وجود میحقوق بشری افراد داشته و چالش

 یررسمیغهای ناشی از تطبیق عدالت نگرانیبخش اول: 

ند که کهای را روشن می، نگرانیقرارگرفتهها یا شوراهای قومی مورد رسیدگی بررسی قضایای که توسط جرگه

ی ی اساسی بشرهایدها و مشکالت زیادی را به وجود آورده و حقوق و آزاچالشها ممکن نادیده گرفتن این نگرانی

 را متأثر سازد.

مستندات کمیسیون نشان 

 ۳دهد که در جریان می

سال گذشته از اول حمل 

 1۹۳7تا آخر حوت  1۹۱۳

 قضیه شامل 1۳6به تعداد 

قضیه عدم رضایت از  117

ها یا های جرگهفیصله

 ۱۳ شوراهای اصالحی و

ضیه از نقض فیصله ق

                                                           
قابل دریافت در ویب سایت  1۹۳5کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش وضعیت دسترسی شهروندان به عدالت، 7 

https://www.aihrc.org.af/home/research_report/6942 
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 اند، به ثبت رسیده است.را پذیرفته لهیصف بعدازآنکهتوسط یکی از دو طرف 

 ها یا نقض فیصله توسط طرف دیگری قضیه شکایتهای جرگهاز عدم عادالنه بودن فیصله درمجموعکنندگان مراجعه

ردیده یا شوراهای اصالحی قومی گ هاهای جرگهاند. چیزی که سبب افزایش نگرانی کمیسیون در مورد فیصلهداشته

 است.

سال اخیر نشان داده است  ۳ی در جریان ررسمیغهای را که مطالعات کمیسیون از روند تطبیق عدالت ترین نگرانیمهم

 گردد.شامل موارد زیر می

 هاالف: نقض قوانین به دلیل عدم آگاهی و فهم حقوقی اعضای جرگه

های گذشته و مفاد فقره دوم ماده هفتم طرح قانون حل منازعه در جرگه یا شورای اصالحی، واضح تجارب سال 

بنابراین  ؛توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشند حداقلتواند از میان افرادی باشند که نماید که اعضای جرگه میمی

تحصیالت اکادمیک حقوقی داشته و از قوانین و مقررات ضرور نیست که اعضای جرگه یا شورا، افرادی باشند که 

وده و از عدم ها، نگران بگردد، نسبت به عادالنه بودن فیصلهملی آگاهی الزم را داشته باشند. واقعیتی که سبب می

 نباشیم. مطمئننقض حقوق و آزادهای بشری 

 ب: نقض قوانین به دلیل نفوذ افراد زورمند بر اعضای جرگه

راد های افها و شوراهای قومی تحت تأثیر منافع و دیدگاههای جرگهزیادی وجود داشته است که فیصله هاینمونه

های بشری یکی از دو طرف قضیه گردیده است. و سبب نقض قوانین و حقوق و آزادی صادرشده قدرتمندو  بانفوذ

ها یا قضیه مربوط به جرگه 1۳6از میان سال اخیر  ۳دهد که در جریان های بانک معلومانی کمیسیون نشان میداده

 انفوذبقضیه شاکی مدعی بوده است که فیصله جرگه را به دلیل که تحت تأثیر افراد  27شوراهای اصالحی در 

 اند.بودن آن در کمیسیون شکایت ثبت نموده رعادالنهیغه و از ردکناست قبول  صادرشده

 گویی اعضای جرگهاسخج: نقض قوانین به دلیل عدم موجودیت میکانیزم پ

انجام داده  که یصلهیفگویی از ها یا شوراهای اصالحی قومی را به پاسخهیچ میکانیزم روشنی که بتواند اعضای جرگه

ی. امرحلهها و شوراهای اصالحی قومی همیشه نهایی بوده و یک های جرگهاست وادارد. بر اساس عرف حاکم فیصله

ها و شوراهای اصالحی اعتراض نماید. به این دلیل های جرگهندارد نسبت به فیصلهی از دو طرف حق کیچیههمچنین 

ها و شوراهای اصالحی قومی، عادالنه نبوده و سبب نقض های جرگهاین نگرانی همیشه وجود داشته است که فیصله

 های بشری یکی از دو طرف قضیه گردد.قوانین و حقوق و آزادی
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 فیصله های جرگه هاد: عدم امکان نظارت از 

نظارت از جرگه ها به دلیل نداشتن کدام ساختار مشخص، موقتی بودن و .. نه تنها ممکن نیست بلکه امر نظارت نیاز 

حقوق  طلبد و نهاد هایبه تشکیالت، منابع مالی و انسانی دارد و فصل جداگانه از چگونگی نظارت از جرگه ها را می

فس آن نقض حقوق بشری )خالف حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت( است بشری به دلیل اینکه موضوع که ن

 چگونه نظارت به عمل آورد و نظارت از آن نوعی مشروعیت بخشیدن به نقض حقوق بشریست.

 : نقض قوانین به دلیل امکان اعمال سلیقه اعضای جرگهه

یی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات در سیستم عدالت رسمی یا روند رسیدگی به قضایا در نهادهای عدلی و قضا

این اصل  اسبر اسی جلوگیری گردد. خوببهسبب گردیده است که از اعمال سلیقه یا تنوع احکام در قضایای مشابه 

روشن تعیین گردیده است. لذا در هر  صورتبهانگاری شده و مجازات آن نیز رفتارهای مجرمانه از قبل در قانون جرم

های کسی که عمل جرمی را مرتکب گردد، با عین مجازات محکوم خواهد شد. ولی در فیصلهی و هرهرزمانجا، 

ها یا شوراهای اصالحی قومی وضعیت متفاوت بوده و اعضای جرگه مطابق سلیقه شخصی در مورد قضایا، حکم جرگه

 ی مشابه پیروی نخواهد کرد.هیروکاز ی وقتچیهصادر نموده و 

 یررسمیغ: افزایش جرایم به دلیل امکان فرار از مجازات در سیستم عدالت و

ی آن، قناعت دو طرف قضیه است. چیزی که کاهی سبب گردیده مجرمین هاصلهیفهای قومی و اصل اساسی در جرگه

اصالح  یکند، مجازات نشده و به نحوی تحت تأثیر روند عرفکه عدالت و قانون ایجاب می گونهآنقضایای جنایی 

یا مصالحه، برائت حاصل نمایند. به این دلیل حراسی که باید یک فرد پس از ارتکاب جرم داشته و از مجازات خودش 

خاطر و  آسودگی باکمالکه افراد  وجود داردباشد، از بین رفته و این امکان  مطمئنبه دلیل ارتکاب اعمال مجرمانه، 

 تکاب جنایت و اعمال مجرمانه بزنند.از عدم مجازت خویش، دست به ار نانیبا اطم

 یررسمیغنقض حقوق بشری ناشی از تطبیق عدالت بخش دوم: 

ها یا شوراهای اصالحی های جرگهقضیه مربوط به فیصله 1۳6سال گذشته  ۳اشاره گردید در جریان  قبالً گونه که همان

کسانی  عمدتاًاند قومی در کمیسیون به ثبت رسیده است. شاکیان که به کمیسیون مراجعه نموده و شکایت ثبت نموده

 می دانسته یا از عدم تطبیق و نقض آن توسطها یا شوراهای قوهای جرگهاند که به نحوی خود را قربانی فیصلهبوده

 عدالن  ان به ها یا عدم اطمینبنابراین عدم رضایت یکی از دو طرف قضیه از فیصله جرگه؛ اندطرف مقابل شکایت نموده

بودن حکم، سبب مراجعه به کمیسیون گردیده است.گفتنی است که تمامی قضایای به ثبت رسیده، توسط کمیسیون 
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و در راستای تأمین عدالت در قضایا، دادخواهی  قرارگرفتهگیری یپمورد  رسمی عدلی و قضایی از طریق مراجع

 صورت گرفته است.

 الف: بد دادن

که اصل رضایت در ازدواج را که یک اصل شرعی و قانونی است نادیده گرفته و نوعی از ازدواج بد دادن عالوه بر این

 الوسآید، از مصادیق خشونت علیه زنان نیز بوده و اصل شخصی بودن جرم و مجازات را زیر می حساببهاجباری 

 برد.می

و ماده  ۱قانون اساسی 26گردد ماده ها یا شوراهای اصالحی قومی صادر میبنابراین حکم به بد دادن که توسط جرگه

 ند.کقانون منع خشونت علیه زن را نقض می 5ماده  ۳کدجزای و بند  ۳

ها یا شوراهای مورد جرگه ۱سال گذشته در  ۳دهد دکه در جریان در دیتابس کمیسیون نشان می شدهثبتمعلومات 

امل صرف قضایای را ش ادشدهاصالحی قومی به بد دادن زنان و دختران حکم نموده است. باید تأکید نمود که موارد ی

 ت به قومی مورد تأیید آنان نبوده اسحکم یا فیصله جرگه یا شوراهای  ازآنکهپسکردد که یک از دو طرف قضیه می

 

                                                           
 قانون اساسی( 26)ماده  کند.تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم وتطبیق جزا براو به شخص دیگری سرایت نمی جرم یک عمل شخصی است.۱ 

 یکی از نمونه های فیصله به بد دادن دختران

 که عروسیولی قبل از این .قرار بود که ازدواج کند .سال عمر دارم خواهر بزرگم نامزد بود 12دختری هستم که 

 از فرار او بعد. است پروان بندوالیت درمحبس  ،اتهام زنابهفعالَ  برگزار شود بدلیل نارضایتی از منزل فرار کرده و

ه بموسفیدان مرا به عوض خواهرم ی پس از فیصلهمادرم  پدر و .خانواده نامزدش باالی خانواده ام فشار آوردند

وبازدید با پدر ومادرم را نداشتم و دیداز خانه ها بودم اجازه بیرون رفتن وبرآمدن که درخانه آن ماه 7دادند  بد

صحی  مرا به کلینیک نهایت وضعیت ام خیلی خراب شد و انجام داد که درشوهرم به اجبار باالیم تجاوز جنسی را 

 اکنون درخانه امن پروان هستم. .بردند وقضیه به ولسوالی رسید
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ها یا ، این احتمال وجود دارد که تعداد قضایای که جرگهرونیازااند. کمیسیون مراجعه کرده و قضیه ثبت نموده

شوراهای اصالحی قومی به بد دادن زنان و دختران حکم نموده و فیصله صادر کرده باشند، خیلی از این رقم بیشتر 

 باشد.

 اجباری ب: ازدواج

عقد  دو طرفبر اساس اصول و قواعد شرعی و حقوقی یکی از اصول اساسی و شرط صحت ازدواج رضایت هر 

با عنوان ایجاب و قبول نیز مورد تأیید قرارگرفته است. نکاح  ۳قانون مدنی 77و  66های . این اصل ضمن مادههست

 26بوده و مطابق مفاد ماده  11مصادیق خشونت علیه زنانقانون منع خشونت علیه زن از  5ماده  11بر اساس بند  اجباری

حکم به ازدواج اجباری و بدون رضایت، یکی از  نیبنابراآمده و قابل پیگرد قانونی است.  حساببهجرم  11این قانون

 یرد، جرمگدو طرف، توسط فیصله جرگه یا شوراهای قومی عالوه بر اینکه اصول و قواعد فقهی و شرعی را نادیده می

 گردد.نیز محسوب می

نفر به دفاتر ساحوی یا والیتی  ۹سال گذشته  ۳دهد که در جریان در دیتابس کمیسیون نشان می شدهثبتمعلومات 

افراد  اند. اینرضایت شکایت ثبت نموده و بدونورا در مورد ازدواج اجباری کمیسیون مراجعه نموده و از فیصله ش

ت ، جرگه یا شورای قومی پس از افشای قضیه و شکایاندقرارگرفتهکه مورد تجاوز فردی اند که بعد از اینمدعی بوده

 دختر قربانی داده است. ای زن باقربانی حکم به ازدواج مرد 

                                                           
 قانون مدنی( 66)ماده  و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج با ایجاب۳ 

 شاهد نفر دو حضور – 2 .شان وکالی یا اولیاء یا عاقدین توسط صحیح قبول و ایجاب انجام – 1برای صحت عقد نکاح و نفاذ آن شرایط آتی الزم است: 

 قانون مدنی( 77)ماده  ناکح و منکوحه. بین موقت یا و دائمی حرمت موجودیت عدم – ۹ .اهلیت با

 (قانون منع خشونت علیه زن 5ماده  11نکا اجباری. )بند  11...  ارتکاب اعمال ذیل علیه زن، خشونت شناخته میشود:11 

به عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که از دو سال هرگاه شخصی، زنی را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نموده بدون رضایت وی نامزد یا 11 

 قانون منع خشونت علیه زن( 26)ماده  کمتر نباشد محکوم، نامزدی و نکاح مطابق احکام قانون فسخ می گردد.

 

رد کردم موهای زراعتی کار میکه روی زمین، سه سال قبل توسط یک فرد بنام ... در حالیشاکی مدعی است

که قضیه را با پدرم گفتم، وی به مویسفیدان مراجعه کرد و در نهایت موی سفیدان تجاوز قرار گرفتم. بعد از این

 باشم.من از این فیصله ناراضی می ؛ ونموده بود مرا به عنوان خانمش عقد کندفیصله کرد که مرد که باالیم تجاوز 

 سفیدان مبنی بر نکاح اجباریشکایت زنی از فصیله موی
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 مجرم و عدم رسیدگی به قضیهج: حکم به گذشت و بخشیدن 

العبد، بخشیدن مجرم و متخلف یک امر اخالقی و انسانی است ولی بر اساس اصول اخالقی و حقوقی مربوط به حق

ی مندانه و بدون اجبار باشد. برخی از شاکیان که به دفاتر ساحوکه عدالت زیر پا نشده و بخشیدن مجرم رضایت شرطبه

ربانی را و ق صادرشدههای قومی اند که توسط جرگههای شکایت نمودهاز فیصله ردهوالیتی کمیسیون مراجعه ک و

بزور وادار به بخشیدن مجرم یا متخطی نموده است. کاری که بدون تردید جرم بوده و نقض قانون و حقوق بشری 

 باشد.افراد می

گردد. می مجازات ،مانه گردیده باشنددهم کد جزای افغانستان تمامی کسانی که مرتکب عمل مجربر اساس مفاد ماده 

ادر شود صاز سوی نهادهای عدلی و قضایی رسمی یا توسط جرگه یا شورای اصالحی قومی  که یهر فیصله بنابراین

زای ماده دهم کدج مفاد از مجازات عفو کند،که مرتکب عمل مجرمانه گردیده بر خالف رضایت قربانی را افرادی  و 

  ود.شنقض آشکار حقوق بشری افراد قربانی نیز شمرده میعالوه بر این که  .افغانستان را نقض نموده است

قضیه که از فیصله شورا شکایت صورت گرفته است  1۳6دهد که در سال گذشته نشان می ۳معلومات کمیسیون در 

وی اعضای جرگه یا شورای اصالحی قومی بوده است. شاگیان قضیه آن مربوط به تحمیل گذشت بر قربانی از س 11

 حق وی حکم نموده است که مجرم بخشیده شود. نظر گرفتناعتراض داشته که جرگه مویسفیدان بدون در 

 شکایت یک خانم از اجبار به بخشیدن مجرم

ازدواج  نیزداشتی خانمی هستم که مطلقه بودم مدت سه سال قبل با شخص دیگرکه قبل ازمن خانم دیگر

زندپسرشدم درمدت متذکره همیشه من صاحب فر د.که فرزند نداشت با من عروسی کرنمودم شخص مذکور 

را شدیداً لت وکوب کرده بود که همه میک روز او  .داده است قرار تحقیر توهین و را مورد لت وکوب،م

 وسفیدان را آورد یمو همان روز شبشوهرم  .من به حقوق عریضه کردم .ضای بدنم سیاه وکبود شده بوداع

جرگه دایر کرد. مویسفیدان از من خواست تا از او گذشت نمایم و او را ببخشم باالخره در اثر فشار مویسفیدان 

 محکمه طالق را درحاال م .مرا ذریعه محافظ پولیس ازمنزل اخراج کرد. پس از این کار نیز شوهرم گذشتم

سوی قاضی مربوطه همیشه مورد توهین  اما از؛ دعوا دارم طفل وحق مهرحضانت به خواطر فعالً  .داده است

 باشم.فعالً خواهان حمایت شما می .گیرمقرارمی وتحقیر
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 د: عدم رعایت حقوق شرعی و قانونی 

ی رود ولهرچند یکی از اهداف تطبیق عدالت غیر رسمی رعایت حقوق شرعی و قانونی اصحاب دعوی به شمار می

حقوق شرعی و قانونی اقشار آسیب پذیر را در عمل رعایت ننموده در بسا از فیصله های جرگه ها ضمن اینکه به 

زیان وارد نموده و در مغایرت با اصل حقوق اقشار آسیب پذیر به خصوص زنان و اطفال بیشتر از پیش آسیب و 

حاکمیت قانون نیز قرار داشته و به جرگه های که سال های متمادی فیصله های را که در بسا موارد خالف قانون و 

 بخشد. شریعت به نفع اشخاص با نفوذ و پول دار اتخاذ نموده اند تداوم می

 ه: کوتاه نمودن دسترسی اشخاص به عدالت

ه ها تر گردد ولی رسیدگی قضایا در جرگطلبد تا دسترسی به عدالت سهلصل حاکمیت قانون این را میاز آنجا که ا

سازد هرچند محاکم در بسا موارد به دلیل اینکه دسترسی شهروندان را به عدالت و مراجع عدلی و قضایی کوتاه می

داشته  یا خارج از مراجع عدلی و قضاییشود نظر مثبتی در خصوص رسیدگی به قضاتراکم قضایا در محاکم کمتر می

باشند. اما هرگاه به عدالت غیر رسمی رسمیت داده شود شهروندان زورمند تمایل دارند تا قضایای شان در جرگه ها 

رسیدگی شود در اینجاست که شهروندان متنفذ به عوض محاکم به جرگه ها مراجعه نموده و جرگه ها با محاکم 

؛ هر چند مانعی وجود ندارد که طرفین یا یکی از طرفین، به تصمیم مصالح یا مصلحین قناعت موازی عمل خواهند نمود

تواند به مراجع عدلی و قضایی مراجعه نماید ولی با توجه به عرف موجود در میان جامعه سنتی و حاکمیت نداشته و می

چنین جرگه ها هیچ 

یک از اتباع کشور نه 

تنها به خود حق 

دهند بلکه نمی

رئت آن را نیز ج

نخواهند داشت با 

وجود ذیحق بودن 

علیه فیصله جرگه 

 اعتراض نمایند.

بد دادن نکاح اجباری
اجبار به بخشیدن مجرم

و متخطی
سایر موراد مجموع

تعداد 8 3 10 175 196

درصد 4.1 1.5 5.1 89.3 100

فیصله های غیر قانونی جرکه ها

تعداد درصد
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 یریگجهینت

مطالعات این تحقیق نشان داد که در افغانستان به دلیل مشکالتی موجود در سیستم رسمی عدالت یا نهادهای عدلی و 

نمایند. این روند ها یا شوراهای اصالحی مراجعه میی عدالت یا جرگهررسمیغهای قضایی، در مواردی مردم به روش

ی ها یا شوراهای اصالحممکن در برخی از موارد به نتیجه مطلوبی نیز رسیده و هر دو طرف قضیه از فیصله جرگه

رفته و گها یا شوراهای اصالحی، اعتراض صورت ی جرگهراضی بوده باشند. ولی در موارد متعددی نسبت به فیصله

بودن حکم یا نقض حکم توسط طرف دیگر، بعد از قبولی آن، به کمیسیون  رعادالنهیغیکی از دو طرف قضیه به دلیل 

 ی نموده است.دادخواهمستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه نموده و برای تأمین عدالت 

راهای ها یا شوکه توسط جرگه یهاصلهیفهای به ثبت رسیده در این زمینه نشان داده است که برخی از شکایت

ی های فقهی و شرعی بوده و در مغایرت با اصول و ارزشرقانونیغ کامالًاست،  صادرشدهاصالحی به هدف حل قضیه 

ی، ها و شوراهای اصالحهای مثل عدم داشتن آگاهی حقوقی و فقهی بیشتر اعضای جرگهقرار داشته است. ظرفیت

ی اعضای جرگه از دارجانبها یا شوراهای اصالحی، امکان اعمال سلیقه یا رگهامکان نفوذ زورمندان روی تصمیم ج

تم های بوده است که در سیسترین نگرانییکی از دو طرف قضیه و تقویت امکان معافیت از مجازات مجرمین از مهم

 ی و سنتی وجود دارد.ررسمیغعدالت 

هادهای ی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنمررسیغها و مشکالت ناشی از سیستم عدالت نگرانی بر اساس

رود دولت افغانستان و افراد و را به هدف رفع مشکالت و تأمین هرچه بهتر عدالت مطرح نموده است که توقع می

 نهادهای ذیربط این پیشنهادها را در نظر گرفته و عملی نمایند.

 پیشنهادها

نقض حقوق بشری  ها و امکانهای مربوط به ظرفیتید بر نگرانیکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با تأک .1

خواهد که یم مسئولی، از دولت افغانستان و نهادهای ررسمیغافراد در توسعه و قانونی ساختن سیستم عدالت 

در تصویب طرح قانون حل منازعه در جرگه یا شورای اصالحی و اعتبار بخشیدن به عدالت غر رسمی عجله 

 ی نماید؛ریگمیتصمدقت تمام نکرده و با 

ۀ نیدرزمنرژی ی صرف توان و اجابهکند دولت افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیشنهاد می .2

های نظارتی بر فعالیت نهادهای عدلی و قضایی پرداخته و در ی، به تقویت میکانیزمررسمیغتوسعه عدالت 

 ؛وجود داردهای باشد که در برابر کار دروست و قابل قبولی این نهادها تالش حل پرسش
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کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأمین عدالت و رسیدگی به قضایای حقوقی و جزایی را مطابق با مفاد  .۹

های خاص نهاد قضایی کشور دانسته و تفویض این صالحیت را به قانون اساسی از صالحیت 122ماده 

خواهد تا در رابطه به طرح قانون حل ها یا نهادهای مشابیه خالف قانون دانسته و از دولت افغانستان میجرگه

 ی نماید.ریگمیمتصقانون اساسی  ادشدهمنازعه در جرگه یا شوراهای اصالحی با قدت و رعایت ماده ی
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