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قضايي رسمي  وروش طرفين، ميانجيگري، داوري وگو گفت هاي مختلف مثلطريق  مکانيزمدعاوي مدني مردم از 

قضايي غير  روشقضايي رسمي )محاکم(،  روشگردد. در کنار  قضايي غير رسمي، فيصله ميبه روش و باالخره 

فراواني به خصوص در کشورهاي جهان سوم و  ي اصالحي( نيز از اهميت رسمي، يا به تعبير بهتر جرگه )شورا

 به ويژه کشورهاي بحران زده مثل افغانستان برخوردار است. 

عدلي رسمي  روشتواند بديل و جايگزين  قضايي غير رسمي )جرگه يا شورا( با وجود امتيازات فراوان نمي روش

ر کنار هم و به کمک هم بايد اجراي عدالت تواند مکمل آن باشد. لذا هر دو د يا محاکم قرار گيرد، بلکه صرفاً مي

نمايند. براي دستيابي به اين هدف، بايد ضمن رفع تعارض آن دو مکانيزم و ايجاد پيوند ميان آنها، شوراي 

ها و معايب کالن  اصالحي بايد اصالح و بهينه سازي شود. جهت بهينه سازي شوراي اصالحي و زدايش ضعف

 يد قانونمند شود و از يک سري اصول و معيارها نيز تبعيت نمايد. نهفته در آن، شوراي اصالحي با

  قضايي غير رسمي، جرگه يا شوراي اصالحي و حقوق مدني. روشقضايي رسمي،  روش واژگان کليدي:

 

( و  restorativeهاي ديگري مثل سيستم سنتي، بومي، عرفي، اعاده کننده ) غير رسمي به نام روشمکانيزم يا 

است. اين عنوان هم « شوراي اصالحي»مردمي نيز ياد شده است. بهترين و آشناترين نام براي افغان ها، عنوان 

دهد و هم هدف يا برآيند آن را که  دارد، نشان ميکريم ماهيت آن را که شورايي است و ريشه در اسالم و قرآن 

 کند.  اصالح بين طرفين دعواست، عيان مي

قضايي يا عدلي  روشگيرد. منظور از  اصالحي در عرض مکانيزم رسمي يا محاکم قرار ميمکانيزم شوراي 

ها و تشريفات عدلي دولت محور از قبيل پوليس، سارنوالي، محاکم )ديني و عرفي( و تدابير توقيفي  رسمي نهاد

نمايد. اما هدف  باشد، که دعاوي مدني مردم را به صورت رسمي و با تشريفات و قيود خاص حل و فصل مي مي

عدلي غير رسمي نهادي مثل شورا، مارکه و جرگه است که خارج از قلمرو مکانيزم عدلي رسمي و  روشاز 

محاکم، با رضايت و تقاضاي طرفين دعوا و ضمن تشريفات کمتر و آزادي عمل بيشتر، به حل اختالف ميان 

وع داشته و از ساختار ثابت و يکنواخت در هاي متن عدلي غير رسمي گونه روشپردازد. البته  طرفين دعوا مي

ها و روشتوان اصطالح جامعي يافت که تمام روندها،  باشد، لذا مشکل مي تمامي جوامع و کشورها برخوردار نمي
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هنجارهاي عدلي غير رسمي در سراسر جهان را شامل گردد. هدف از اين تعابير در کل اين بوده است که ميان 

هاي عدلي ديگر که خارج از کنترل  روشديريت و کنترل مستقيم دولت قرار دارد و عدلي رسمي که تحت م روش

مستقيم يا  -ي که تحت کنترل دولتروشپردازد، تفکيک صورت گيرد. يعني هر مکانيزم و  دولت به حل دعاوي مي

ر شامل گردد. بنابراين، اصطالح مزبو قضايي غير رسمي مي روشقرار ندارد، مشمول اصطالح  -غير مستقيم

عدلي  روشگردد. مثالً قانون عرفي يک  مکانيزم قضايي نيمه رسمي که دولت به نحوي در آن دخيل هست، نمي

نيمه رسمي است که در برخي جوامع توسط دولت به رسميت شناخته شده و با مقرره، دستور العمل يا شيوه 

همچنين، اين اصطالح شامل کساني که قانون گردد.  هاي ديگر که به واسطه دولت تنظيم شده است، اعمال مي نامه

هاي  را در اسارت و چنگ خود گرفته اند، و نيز اردوهاي خصوصي، پوليس شخصي، باندهاي خياباني و گروه

  (Alternative Dispute Resolutionشود. همين طور شامل راه حل بديل منازعه ) سازمان يافته جنايي، نمي

 گردد. هم نميي مذهبي حل منازعه ها و سيستم

نمايد  هاي سريع، ارزان و متناسب با فرهنگ حاکم را عرضه مي هاي غير رسمي يا شوراي اصالحي راه حلروش

هاي غير رسمي در سراسر جهان به  توانند به آن دست يابند. سيستم و بيچارگان و افراد ضعيف نيز به راحتي مي

راي بسياري از مردم به خصوص فقرا و ضعفا در خصوص در کشورهاي در حال توسعه نفوذ گسترده دارد. ب

 08تا  08باشد. مثالً در افغانستان معموالً  بسياري از کشورها بنياني براي حل اختالف و دسترسي به عدالت مي

  گردد. هاي غير رسمي حل ميروشدر صد اختالفات از طريق 

 عدالت غير رسمي در جهان  روشپراکندگي  -1

ر بسياري از کشورهاي جهان به خصوص کشورهاي جنوب و جهان سوم رواج عدالت غير رسمي د روش

 نمايد.  فرواني داشته و نقش مهمي را در حل دعاوي مردم بازي مي

هاي رسمي کامالً ازبين رفته يا بي اعتبار شده و حيثيت خود را از دست روشدر کشورهاي بحران زده که در آن، 

هاي  سنتي يک وسيله حياتي براي اعاده نظم و قانون بوده و طي سالهاي غير رسمي يا  داده است، مکانيزم

غير رسمي را ندارد  روشرسمي تاثير و کارايي  روشدر مواردي حتا   باشد. همچنان تنها راه موجود مي متمادي

هاي غير روشتوان گفت که  هاي ديرينه و شديد پايان دهد. لذا، مي غير رسمي موفق شده به خصومت روشو 

 رسمي در بسياري از کشورها ابزار اوليه حل اختالفات است. 

 گردد:  طبق آمارها، در برخي کشورها در صد بااليي از دعاوي از طرق غير رسمي فيصله مي

 شود.  هاي عدلي عرفي رسيدگي مي % تمام دعاوي از طريق چوکات08% تا 08در کشور ماالوي  -

 گردد.  يا چوکات عرفي حل و فصل مي« ساليش»% دعاوي محلي از طريق 08تا  08در بنگله ديش تخميناً  -

 ي صالحيت قانون عرفي قرار دارند.  % مردم در حيطه80در سيراليون تقريباً  -

% معامالت زمين در 08دهد که بر  ها را پوشش مي % زمين08در اغلب کشورهاي آفريقايي، ملکيت عرفي  -

 گذارد.  اثير ميکشورهاي مثل موزامبيک و غنا ت

عرفي جهت هاي رسيدگي  % دعاوي خود را براي بار اول در نهاد08مطابق تخمين ها، مردم کشور بروندي تا  -

 نمايند. مصالحه طرح مي

 عدالت غير رسمي يا جرگه و شورا در افغانستان  روشجايگاه  -2

ان دارد و در ادوار گذشته تاريخ تا عدلي غير رسمي يا جرگه و شوراي اصالحي سابقه طوالني در افغانست روش

ی مدني، تجاري، امالکي، ديون و حتبه امروز نقش مهمي در حل و فصل دعاوي مردم اعم از دعاوي خانوادگي، 

 و ميتواند برمشکالت ها فايق آيد .  باشدهاي سياسي داشته  کشمکشقضاياي جنايي و 

مبتني بر شريعت اسالمي نيست، کامالً با هنجارها و نوشته عرفي در افغانستان در حالي که ذاتاً  قانون نا

هاي اسالمي عجين شده است. شورا، جرگه يا مارکه ابزار اوليه حل غير رسمي منازعه در افغانستان است  سنت
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 که به طور موقت از نخبگان و بزرگان روستا و تقريباً هميشه از مردان تشکيل گرديده، اختالفات به وجود آمده

 را حل و فصل نمايند.  ها  ، خانوادهميان افراد

، اخالق ، اسالم پسنديده  نمايند و از اطالعات خود راجع به عرف اعضاي جرگه اغلب به عنوان ميانجي کار مي

جهت حل و فصل رضايتمندانه دعاوي استفاده  -همچنين از فشارهاي مالي و اجتماعي -و طرفين دعواقانون 

رکه يا جرگه حفظ و اعاده يکپارچگي جامعه است که عموماً با دستيابي به نمايند. هدف اساسي شورا، ما مي

 اموال را اصالح و جبران نمايد. اي که صدمات وارده به حيثيت و يا آيد، فيصله فيصله منصفانه به دست مي

ود که امروزه، بخش عدلي و قضايي افغانستان نياز به هر دو سيستم رسمي و غير رسمي دارد. لذا بايد تالش ش

ها در محاکم بکاهد. هدف از رسميت  شوراي اصالحي مکمل و همکار سيستم رسمي شود و از تلنبار شدن دوسيه

بخشيدن به سيستم مارکه و جرگه قانونمند ساختن و به نحوي تحت کنترل درآوردن آن باشد نه جايگزين نمودن 

م و احتياط کامل شود، سيستم رسمي نه حز روشآن به جاي سيستم عدلي رسمي. اگر در قانونمند سازي اين 

 ماند.  شود و لذا جايي براي دغدغه باقي نمي شود بلکه تقويت هم مي تنها تضعيف نمي

ها و شوراها، بايد بکوشد از  دولت به جاي نفي کامل شوراي اصالحي و رنجاندن سران قومي و متنفذين جرگه

و غير رسمي، از نيروي مثبت شورا استفاده نموده و در هاي عدلي رسمي  طريق ايجاد رابطه مثبت ميان سيستم

 ها جلوگيري نمايد. ادالنه فيصلهعين حال، از تکرار موارد نادرست و ناع

هاي غير رسمي همچنين در دوران پس از جنگ توانسته اند نظم و راه حل غير خشن ارايه نمايند. به  سيستم

دهند يا  ي مناطق کشور، قضايا را به بخش غير رسمي ارجاع ميعنوان مثال، در افغانستان مقامات محاکم در برخ

ها  پذيرند. البته بخشي از اين اقبال شدن هاي معوق مي هاي غير رسمي را در رابطه با دوسيه تصميمات سيستم

نتيجه بيش از دو دهه جنگ است که طريق رسمي حل دعوا تضعيف يا نابود شده و شيوه غير رسمي به يک 

هاي مبتني بر  شده است. در طول دوره طوالني جنگ الزم بود که وراي ادارات رسمي دولتي راه حلهنجار مبدل 

ز همچنان به قوت وجو نمايند و اين سنت حتا بعد از تجديد حيات و جان گرفتن نهادهاي دولتي ني اجماع را جست

 خود باقي ماند.

ايج ايده آل را در پي دارد. حقيقت اين است که البته اينگونه هم برداشت نشود که شوراي اصالحي همواره نت

از حل اختالفات  روشکند. موارد زيادي هم بوده که اين  چنين چيزي واقعيت ندارد و شوراي اصالحي معجزه نمي

هاي غير روشتواند دعاوي را حل و فصل نمايد. مشکل ديگر  اي نمي ماند و يا به نحو شايسته و عادالنه عاجز مي

هاي  که در بسياري موارد، با معيارهاي بين المللي حقوق بشر سازگار نبوده و با حفظ سنت رسمي اين است

ضعيت رنجور و اي، نسبت به اطفال، زنان و اقشار ضعيف تبعيض روا داشته و در برابر زورمندان و ناپسند قبيله

 شکننده داشته است.

 عدلي رسمي با غير رسمي  روشي  رابطه -3

گردد. مردم به داليل متعدد از دادخواهي و حل دعاوي  صد دعاوي از طريق غير رسمي حل ميدر  08تا  08حدود 

دهند. گزارش  نمايند و رسيدگي از مجاري غير رسمي و شورا را ترجيح مي از طريق رسمي دولتي خودداري مي

قندوز و تخار( در برنامه حاکميت قانون مربوط به موسسه صلح اياالت متحده از سه واليت شمال کشور )بلخ، 

 نويسد:  مي 2880اپريل  21زمينه وضعيت سيستم عدلي رسمي در تاريخ 

نمايند. مردم  اکثر ساکنان از محاکم و قضات نفرت دارند و از توسل به آنها براي حل دعاوي خود اجتناب مي»

لب قضات دوره طالبان نمايند که محاکم بسيار کند، گران و فاسد هستند. قضات منصوب دولت کابل اغ شکايت مي

ور اند که اغلب رشوه هستند و معلومات شان نسبت به قوانين )دولتي يا شريعت( بسيار اندک بوده و مشه

 «گيرند. مي

عدلي غير رسمي شورا، جرگه يا مارکه نه تنها از نظر محاکم و مقامات دولتي مردود  روشحل دعاوي از طريق 
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نيست بلکه به داليل چندي مورد تشويق هم قرار گرفته است. حتا در برخي موارد حکم محکمه اجرا نشده، سپس 

مورد ذيل که از گردد، مثل  در شوراي محل طرح گرديده و فيصله شورا مورد قبول طرفين واقع شده و اجرا مي

 حکايت شده است:  کابلزبان رييس شوراي واليتي 

سال قبل در مزار شريف اجاره کردند. اخيراً صاحب آن ملکش را به يک  38دکان را  10گروهي از دکانداران، »

از  ها را تخريب نموده و يک بازار بزرگ بسازد. دکانداران تاجر ثروتمند فروخت. تاجر تصميم گرفت که تمام دکان

توانند دکان ديگري را با اين قيمت اجاره  ها امتناع کردند به اين دليل که سرمايه چنداني ندارند و نمي تخليه دکان

مراجعه « شوراي واليتي»نمايند. محکمه به نفع تاجر حکم صادر نمود، ولي دعوا ادامه يافت. در پايان آنها به 

تم که به دفتر من . من از صاحب ملک خواسمن مراجعه کردند و از آن طريق بخاطر حل قضيه شان بدفتر نمودند

يک شورا را داير کرديم. در نهايت، ما از صاحب ملک خواستيم که « شوراي واليتي»اعضاي  باما تيم بيايد و 

دالر آمريکايي را به هر دکاندار به خاطر تجهيزات و هزينه هايي که است، بپردازد.  2888سخاوتمند باشد و مبلغ 

کنم داشتن  و پذيرفت و دعوا حل شد. هدف اصلي ما اين است که پلي باشيم ميان دولت و مردم. من فکر ميا

 «نمايد. به دولت و مردم کمک مي شوراهاي حقيقي و صادق،

 گردد؟  هاي رسمي عدلي به غير رسمي مي روشچه عواملي باعث رويگرداني مردم از  -4

هاي عدلي دولتي يا محاکم نداشته و رسيدگي روشاي رجوع به  مردم عالقه عوامل و داليل فراواني وجود دارد که

 باشد:  غير رسمي شوراها را ترجيح دهند. از جمله داليل ذيل مي

 خويش خوري، باندبازي و رشوه ستاني و در يک عبارت: فساد دستگاه قضايي،  -1

 ن قانون، بي اعتمادي نسبت به قانون و ترس و خوف از، به اصطالح، مجريا -2

عدم درک مسايل زباني، عدم آشنايي با روند کاري مکانيزم رسمي و جو حاکم بر محکمه و سواد حقوقي  -3

 پايين مردم، 

 نابرابري در روابط طرفين دعوا،  -4

 ناتواني جسمي و مالي،  -8

ها )راحت  گروه هاي رسمي از نظر فرهنگي براي برخي افراد و هاي فرهنگي، زيرا مکانيزم احساس دشواري -0

 نيستند(، 

 فقدان مشروعيت مکانيزم رسمي در برخي جوامع به دليل اشتراک مجريان در جنگ، فساد و ستم گذشته،  -0

 هزينه هنگفت و طوالني شدن روند رسيدگي به قضايا و  -0

 براي طرفين دعوا به وجود آورد.رجوع به مکانيزم رسمي ممکن است مشکالت فراوان ديگري  -0

شود، به دليل ضعف و  ها را شامل مي در صد دوسيه 08تا  08براين، رجوع مردم به شوراي اصالحي که حدود بنا

رسمي و محاکم تاثير و کارايي شوراي اصالحي را ندارد و  روشباشد. در مواردي حتا  ها مي فساد اين سيستم

توان به جريان ذيل اشاره  مله ميهاي ديرينه و شديد پايان دهد. از ج شوراي اصالحي موفق شده به خصومت

 نمود: 

هاي متمادي طرفداران دو حزب مجاهدين در يک منطقه درگير خصومت، جنگ و بگير و ببند و گريز و بريز  سال

ها  ها و حتا سال شدند و ماه شدند، رقباي شان متواري مي بودند. هر باري که گروهي در منطقه حاکم مي

زدند، در خفاي کامل و در شب هنگام، اين کار  خانواده خود سر بزنند و اگر سر مي توانستند علناً از خانه و نمي

کردند و در هر فرصت و با هر  دادند و رجزخواني مي کردند. گروه حاکم زوزه کشان در منطقه مانور مي را مي

کالن بر آنها وضع  هاي پرداختند و جريمه هاي شان مي ها و تالشي خانه بهانه به اذيت و آزار خانواده فراري

نمودند و در هر دعوايي از جمله دعاوي حقوقي پيروز ميدان بودند. تا اينکه در اين اواخر يک جناح موفق  مي
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ها محکمه فيصله نموده  شد چند نفر از افراد وابسته به جناح ديگر را به سارنوالي و محکمه بکشاند. بعد از ماه

نش همچنان بين دو گروه حاکم بود تا اينکه ريش سفيدان منطقه و مناطق و مجازاتي براي آن افراد تعيين کرد. ت

اطراف مارکه قومي تشکيل دادند و فيصله کردند براي رهايي زندانيان، بايد جناح شان خانه کالن طرف مقابل 

ينه رهايي دعوا رفته و از آنها عذر خواهي نمود و آنها نيز با اغماض از حوادث گذشته زندانيان را ببخشند و زم

 آنها را فراهم نمايند. 

هاي جناح زندانيان با قرآن مجيد، تعدادي ريش سفيد و پيچه سفيد )زنان پير(، مالي منطقه و  باالخره، خانواده

يک گوسفند، به رسم نانواد، عذر خواهي رفتند و آن طرف هم ضمن استقبال از اين جناح آنها را بخشيدند و 

ها خصومت، درگيري و گريز و بريز پايان  آزاد شدند. در نتيجه، مارکه قومي به سال باالخره زندانيان از زندان

 هاي متخاصم را از لجاجت و سماجت نجات داد.  داد و جناح

 هاي غير رسمي در بسياري از دعاوي ابزار اوليه حل اختالفات است. روشتوان گفت که  بنابراين، مي

 هاي شوراي اصالحي  ويژگي -8

عدلي غير رسمي که در افغانستان به جرگه، شورا و يا در برخي مناطق، به مارکه معروف است،  شروانتخاب 

هاي اسالمي دارد. طبق دستور  براي حل دعاوي، از نظر مبنا منافاتي با اسالم نداشته و حتا ريشه در آموزه

تا با رعايت مصلحت هر دو، شود  اسالم، براي حل دعاوي بين زوجين از خانواده هر کدام يک داور انتخاب مي

اي بودن جامعه افغاني و سازگاري مکانيزم جرگه  داوري و فيصله نمايند. در طول تاريخ افغانستان، به دليل قبيله

ها داشته و در سه دهه گذشته که  اي در ساماندهي و حل دعاوي افغان نقش عمده روشاي، اين  با نظام قبيله

 روشحضورش کم رنگ بوده، نقش جدي تر و فراگير تري يافته است. البته  سيستم عدلي رسمي وجود نداشته يا

غير رسمي هم مزايايي دارد و هم معايبي. بهترين گزينه اين است که از سيستم غير رسمي استفاده نماييم و در 

، عين حال، آن را رسوب زدايي کنيم. زيرا از يک طرف سيستم عدلي رسمي از چنان زمينه، کيفيت، جامعيت

گستردگي مطلوبيت برخوردار نيست که بتواند جامعه افغاني را به خود جذب و از سيستم غير رسمي بي نياز 

ها داراي چنان زمينه و  ها در حل نزاع غير رسمي يا جرگه و شورا در ميان افغان روشسازد و از طرف ديگر، 

د. رسيدگي در شوراي اصالحي منافاتي با توان جاي آن را به آساني با سيستم رسمي پر کر پيشينه هست که نمي

 دهد.  قانون اساسي هم ندارد و به عالوه، بار سنگين محاکم را کاهش مي

 باشد:  هاي ذيل مي مکانيزم عدلي غير رسمي يا شوراي اصالحي داراي خصيصه

 مشارکت عمومي به ميزان بااليي وجود دارد،  -1

 يد، نما تصميم گيري يک روند مشورتي را طي مي -2

 گيرد،  روي مصالحه و اعاده همبستگي اجتماعي تاکيد فوق العاده صورت مي -3

 شوند،  داوران از درون جامعه و بر مبناي وضعيت اجتماعي يا خانوادگي تعيين مي -4

 قواعد حاکم بر ارزش مدارک و داليل و نيز تشريفات رسيدگي انعطاف پذير است،  -8

 سان حقوقي نيست، جريان رسيدگي در دست کارشنا -0

 روند رسيدگي اختياري بوده و تصميم گيري بر توافق و اجماع طرفين استوار است،  -0

 از مقبوليت و مشروعيت بااليي در جامعه برخوردار است،  روشاين  -0

هاي کم اهميت جزايي(  غير رسمي اغلب به هر دو نوع دعاوي: مدني و جزايي )به خصوص دوسيه روش -0

 نمايد و تفکيکي ميان قضاياي جزايي و مدني وجود ندارد،  رسيدگي مي

 شود،  دعاوي مدني به سرعت و با هزينه کمتر فيصله مي -18

 نمايند،  طرفين دعوا فيصله را با ميل و رغبت اجرا مي -11

شود، يعني نسبت به  اختالف و مشکل طرح شده به عنوان معضل کل جامعه و به مثابه يک گروه تلقي مي -12
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 منافع جمعي در موضوع مورد اختالف مالحظه قوي وجود دارد، 

 باشد، و  فشار اجتماعي ضمانت اجراي تصميمات مي -13

هاي غير رسمي و ساختارهاي حکومت محلي اغلب تفکيکي وجود ندارد شخصي که از طريق  روشميان  -14

صالحيت  از اموال يا سرزمين نمايد، ممکن است روي برخي عدلي غير رسمي اعمال صالحيت قضايي مي روش

 اجرايي هم داشته باشد.

 هاي شوراي اصالحي  نارسايي -0

 دخالت زورمندان  -1

هاي شوراي اصالحي، نابرابري روابط قدرت و آسيب پذيري در برابر دخالت زورمندان در اثناي  از ضعف

موجود را به ضرر مردم  باشد و ممکن است سلسله مراتب قدرت و ساختار اجتماعي رسيدگي غير رسمي مي

محروم تقويت نمايد. همان خطر اعمال نفوذ سياسي يا دخالت نخبگان، که در محاکم برخي کشورها عيان است، 

 کند.  سيستم عدلي غير دولتي را نيز تهديد مي

بيند.  هاي درگير وجود داشته باشد، طرف ضعيف آسيب پذير شده و لطمه مي هرجا عدم توازن قدرت ميان طرف

هاي عدلي غير رسمي عموماً به حل اختالف ميان دو طرفي که داراي سطوح متفاوت قدرت  به همين دليل، سيستم

 کند. ند، کمکي نميباش يا اختيار مي

 فقدان پاسخگويي  -2

عدلي غير رسمي پاسخگو و مسووليت پذير نيست )هرچند که معموالً در انظار مردم برگزار  روشبه طور کل، 

ر حالي که حق استيناف خواهي يا تجديد نظر طلبي جزيي از سيستم حقوقي پاسخگو و شفاف است، گردد(. د مي

 هاي حل منازعه غير رسمي وجود ندارد. روشاما اين خصيصه هميشه در 

 فقدان ضمانت اجرا  -3

ب غير هاي شان در اختيار ندارند، اغل هاي سنتي وسايل خاص اجرايي براي حمايت از تصميمروشاز آنجا که 

ها غالباً به دانش و اعتبار اخالقي  باشد. فيصله الزام آور بوده و در قدم نخست بر فشار اجتماعي استوار مي

ميانجي يا داور متکي است. عموماً معيارهاي حد اقلي وجود ندارد که از آن تبعيت نمايد. به همين دليل، درستي 

 نمايد.  ها بستگي به شخصي دارد که به آن رسيدگي مي رسيدگي

 فقدان معيار خاص براي تعيين اعضاي جرگه  -4

گردد و اين انتصاب و  شوند يا به صورت ارثي تعيين مي بزرگان قريه انتخابي نيستند، بلکه بيشتر منصوب مي

رسمي يا محاکم که براي انتصاب و تعيين قضات معيارهاي  روشکند و مانند  تعيُّن از معيار خاصي تبعيت نمي

 ن وجود دارد، ساز و کار غير رسمي، فاقد آن است. خاص و روش

 امکان باندبازي يا رشوه ستاني  -8

باشند، ممکن است از صالحيت خود به نفع افراد  عامالن عدلي غير رسمي که داراي صالحيت حل منازعات مي

نند، يا پول دريافتي بسيار ک شناخته يا رشوه ده استفاده نمايند. آنها اکثراً پولي به عنوان حق الزحمه دريافت نمي

ناچيز است و درامد شان متکي به هدايا و رشوه است. طبيعي است که اين وضعيت روي نتيجه رسيدگي تاثير 

( نيز يک معضل است. فعاالن عدلي غير رسمي ممکن است بر اساس  nepotismگذارد. خويش خوري ) مي

 يي يا نسبت فاميلي تعيين شوند.آشنا

  Opaque interfaceمرز مبهم ميان عدالت غير رسمي و رسمي  -0

از نظر اختيارات حوزه صالحيت ابهام حقوقي وجود دارد. به دليل فقدان معلومات عامالن عدالت غير رسمي از 

نمايند و در نتيجه بعضي را از حقوق  قانون نوشته، آنها بدون توجه به قانون رسمي دولت تصميم گيري مي

 سازند.  شان محروم مي قانوني
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مصوبات »به عنوان مثال در کشور سيراليون، قانون نانوشته عرفي بايد مطابق قانون اساسي ملي باشد و با 

د و يا گرد ها به ندرت اعمال مي مخالف نباشد. اما اين محدوديت« اصول عدالت طبيعي و انصاف»يا « پارلمان

 گردد. هيچگاه رعايت نمي

 اساسي، قوانين آمره و احکام شرعي تخطي از قانون  -0

هاي جزايي، به تخلف از قانون اساسي و قوانين آمره و نقض  گاهي، رسيدگي شورا يا مارکه قومي به دوسيه

 آورد. به نمونه ذيل توجه فرماييد:  اصول حقوق بشر انجاميده و پيامدهاي زيانبار و وحشتناکي به دنبال مي

سال اجازه يافت که به خانه پدرش عيد مبارکي برود. به همين دليل، بسيار  18در عيد فطر امسال زني بعد از 

زد. در اين مدت طوالني، وي اجازه  مسرور و خوشحال بود و خوشحالي در چهره بشاش و متبسمش موج مي

اش را  نداشت که به خانه پدرش برود و با اعضاي خانواده ديدار نمايد و حتا براي اينکه نتواند اعضاي خانواده

 نمايد.  ببيند، به ايران برده شده و چند سالي در آنجا سپري مي

 18دليل اين رنج عظيم ممنوعيت ديدار با خانواده و اذيت و آزار از سوي خانواده شوهر، جرمي بود که برادرش 

. مارکه سال پيش در زمان مجاهدين مرتکب شده بود. برادر اين زن برادر شوهر وي را با ضرب گلوله کشته بود

 13بدهد. اين زن که در آن زمان تنها « بد»قومي فيصله کرده بود که خانواده قاتل بايد به خانواده مقتول دختر 

سال داشت، به سزاي جنايت برادر خود و براي فرونشاندن دعواي ناخواسته و تحميلي به ازدواج زجر آميز و 

ادي را با نيش و طعن و زجر و آزار خانواده شوهر هاي متم دردناک برادر مقتول درآورده شد. وي اين سال

 اش را ببيند.  سال باالخره دل خانواده شوهر به رحم آمد و وي اجازه يافت خانواده 18گذراند. بعد از 

 تخطي از معيارهاي بين المللي حقوق بشر  -0

هد که براي خود نماينده د دهد يا به وي اجازه نمي هاي متهم گوش نمي هاي عدلي غير رسمي گاهي به حرفروش

کند که با اصول بينادين حقوق بشر منافات دارد،  اي فيصله مي مناسب تعيين نمايد و گاهي از نظر ماهوي به گونه

مثل منع انواع مجازات وحشيانه و غير انساني مثل شالق يا تبعيد يا فيصله هايي که باعث انقياد زنان يا استثمار 

غير رسمي اغلب افراد را مسوول مالکيت عمومي جامعه و منافع وسيع تر  عدالت روشگردد.  کودکان مي

همسر را مورد سوال ها مثل عدم توانايي شان در انتخاب  هاي جديد تر محدوديت آزادي داند. نسل اجتماعي مي

  دهد. قرار مي

 هاي همکاري احتمالي  عرصه -0

اند سودمند باشد، مشخص سازد. دعاوي امالکي و تو دولت بايد عرصه هايي را که سيستم عدلي غير رسمي مي

توانند باهم همکاري نمايند. درصورتي که  قضاياي جرمي دو عرصه حساس است. در زمينه امالک دو سيستم مي

اي در حل دعوا دخيل  مکانيزم ثبت دقيق امالک وجود نداشته باشد، براي حل منازعات ملکي بايد جامعه تا اندازه

تواند با ايجاد يک مبناي قوي براي ثبت و مبارزه با تهديد يا تصرف  ، سيستم رسمي ميگردد. در عين حال

 عدواني به بهترين نحو نقش بازي کند. 

کرد تا دعاوي حقوقي شان را حل نمايند،  يک پروژه مساعدت حقوقي که به عودت کنندگان و بيجاشدگان کمک مي

 ثير را در حل دراز مدت آن دعاوي داشته است. نشان داده است که ادغام اين دو راه، بهترين تا

همکاري در عرصه حقوق جزا هرچند حساس است، ولي بازهم براي حل درازمدت اختالفات حياتي است. در 

عرصه جنايي دولت، حق و همچنين تکليف دارد که عدالت را اجرا نمايد. اما جرم روابط اجتماعي را مخدوش 

قوه اش وسيع تر از خود عمل جرم، دارد. در حالي که جوامع بايد صالحيت سازد و بنابراين، تاثير بال مي

انحصاري دولت در زمينه مجازات نمودن مجرمان را به خصوص در جرايم خشن به رسميت بشناسد، دولت نيز 

ها جهت جلوگيري از خشونت بيشتر بايد به رسميت بشناسد. بنابراين، محاکم بايد  نياز جوامع را به حل تنش

شارکت جامع را در تشکيل چوکات جداگانه محلي براي عفو و اعاده به وضعيت سابق تشويق نمايد. دولت م
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توان از  تواند جرم را به دو دسته تقسيم نمايد: جرمي که بايد تعقيب شود و جرمي که تعقيب حتمي نيست و مي مي

حق »به اين صورت، دولت در قبال  هاي کوچک(. آن به نفع روند رسيدگي غير رسمي اجتناب نمود )مثل سرقت

 هاي غير رسمي هم به حل اختالفات مربوط به حق العبد کمک خواهد نمود.  مسوول خواهد ماند و مکانيزم« هللا

همين طور، دولت بايد عرصه هايي را که سيستم غير رسمي نقش بسيار منفي دارد، تعيين نموده و با آن مقابله 

سبت به ازدواج رضامندانه، ارث و ايمني از خشونت خانگي بايد براي دولت در نمايد. حمايت از حقوق زنان ن

ها و نهادهاي عرفي بايد اولويت داشته باشد. مبارزه آگاهي عمومي همراه با پيگيري تخلفات  رفتارش با سنت

بنيادين را آشکار عالمتي خواهد داد براي اينکه مکانيزم محلي حل منازعات بد نيست، ولي سنت هايي که حقوق 

کند، پذيرفتني نيست. از آنجاکه دسترسي زنان به هر دو سيستم رسمي و غير رسمي محدود است، دولت  نقض مي

  ي در اولويت کاري خود قرار دهد.دسترسي زنان را به سيستم رسم

 رويکردهاي عملي  -0

يکرد رسمي، نهادهاي دولتي اساساً دو راه براي ادغام دو سيستم وجود دارد: رسمي و غير رسمي. براساس رو

شود. ولي رويکرد غير  هاي غير دولتي تاسيس مي جديدي براي به عهده گرفتن، ادغام کردن يا مديريت مکانيزم

 کوشد از طريق ابزار عملي ميان دو سيستم پيوند ايجاد نمايد.  رسمي مي

شود. رسمي  ط رسمي شديداً رد ميماند، زيرا همکاري غير رسمي توس رويکرد کامالً رسمي احتماالً ناکام مي

ي اصلي آنها را ازبين  گردد و خصيصه سازي نهادهاي غير رسمي باعث تبديل شدن آنها به نهادهاي دولتي مي

تواند ظرفيت خود را به حدي افزايش دهد که عرصه را به طور کامل  برد. همچنين، دولت به احتمال زياد نمي مي

ي کاالي عمومي با ارايه خدمات مفيد گسترش  خود را به عنوان يک عرضه کنندهاشغال نمايد. دولت بايد اعتبار 

 بدهد نه با تحميل آنها. 

کليد همکاري ايجاد يک پيوند مفيد دوجانبه ميان دو سيستم است بدون اينکه يکي تماميت ديگري را تهديد نمايد. 

هاي اصلي که  اي منفي بايد باشد. شاخصه هاي مثبت هر سيستم و تضعيف جنبه هدف هر برنامه هم تقويت جنبه

شود، عبارتند از: تعريف و کاربرد پيوند، تعريف و کاربرد خود  در ايجاد پيوند ميان دو سيستم در نظر گرفته مي

هاي  نيزماي که در چوکات غير رسمي قابل رسيدگي است و مکا مکانيزم حل غير رسمي دعوا و انواع دعاوي

 رسمي تجديد نظر طلبي.

 قانونمند شدن شوراي اصالحي  -0

هاي مثبت و منفي فراوان دارد. از يک طرف مزاياي زياد دارد که اغلب  غير رسمي يا شورا و جرگه جنبه روش

هاي عديده و کالني دارد که باعث تضييع حقوق مردم و احياناً  آورند و از سوي ديگر نارسايي به آن رو مي

براي حفظ مزايا و زدودن معايب آن بايد تالش نموده و تابع معيارهاي گردد. لذا  تضعيف سيستم عدلي رسمي مي

 ذيل قرار داد: 

طرح دعوا در سيستم غير رسمي يا شورا بايد اختياري و با رضايت طرفين دعوا باشد. بنابراين، در صورتي  -1

سيدگي از طريق مارکه يا که طرفين يا يکي از آنها نخواهند دعواي شان در شورا يا مارکه مطرح شود، نبايد به ر

 شورا مجبور شوند. 

کرده، تصميم  دختر جواني که پس از فوت پدرش، همراه با خواهر و مادر خود تحت سرپرستي کاکايش زندگي مي

نمايد. ولي کاکايش با آن مخالفت نموده و  گيرد با پسر جواني ازدواج نمايد. مادرش با اين ازدواج موافقت مي مي

ها از دختر مراقبت  نمايد، به اين دليل که سال شروط به پرداخت صد و پنجاه هزار افغاني ميموافقت خود را م

گويند، آنها از دسترنج خودشان زندگي کرده و سر بار کاکا  نموده و وي را بزرگ کرده است. اما مادر و دختر مي

بيند، با آن  ل چنين بار سنگين نمينبوده اند. پسر هم که از يک طرف پول ندارد و از طرف ديگر دليلي براي تقب

خواهد که پسر را به پرداخت پول  نمايد. کاکا پيش مالي معروف و معتبر رفته از وي مي خواسته مخالفت مي
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تواند با دختر ازدواج نمايد.  کند که بايد پول را بپردازد وگرنه نمي وادار نمايد. مال پسر را احضار نموده، حکم مي

شود. کميسيون اطراف قضيه را همراه با مال به دفتر  بيند به کميسيون حقوق بشر متوسل مي اي نمي پسر که چاره

فرستد تا روشن شود وي به  ورزد. کميسيون کسي را پيش مال مي خواهد، ولي مال از حضور در دفتر ابا مي مي

ماند،  ارايه دليل عاجز مي کدام دليل و به استناد چه چيزي )قانون يا شريعت( چنين فتوا داده است؟ مال که از

دهد که يا فتوا و حکم بدون دليل خود را پس بگيرد و يا اينکه وي را از مجراي قانوني تحت تعقيب  هشدار مي

 نمايند.  گيرد و دو جوان باهم ازدواج مي بيند، فتواي خود را پس مي اي نمي دهد. مال هم چاره قرار مي

صالحي بايد در دسترس همگان باشد و تبعيضي بر مبناي جنسيت، مکانيزم عدلي غير رسمي يا شوراي ا -2

 منطقه، طبقه، مذهب يا وضعيت اجتماعي و سياسي و غيره وجود نداشته باشد. 

هاي غير رسمي که اغلب تحت سيطره مردان قرار دارد، داراي موقعيت باالست. استيالي مردان زمينه را روش

 نمايد. هاي ستمديده فراهم مي هان، جوانان و گروبراي تضييع حقوق زنان، اقليت ها، کودک

هاي حقوق بشري رعايت  در رسيدگي غير رسمي بايد قانون اساسي، قوانين عادي آمره و اصول و معيار -3

ر، قانون اساسي، اي، بر خالف اصول حقوق بش شود. بنابراين، شورا نبايد، به تاسي از عنعنات نارواي قبيله

رهاي پذيرفته شده جهاني فيصله نمايد، هرچند که با اجراي آن جلو اختالفات کالن قومي و معيا «قوانين آمره»

هاي قومي يا ازدواج  هاي خالف قوانين مثل بد دادن دختران به خاطر فرونشاندن خصومت گرفته شود. از فيصله

ت مالي و قرضداري بايد اي يا به خاطر رفع اختالفا اجباري و ناخواسته براي تحکيم پيوندهاي فاميلي و قبيله

 جلوگيري شود. 

رسيدگي در مکانيزم غير رسمي بايد به دعاوي مدني محدود گردد و دعاوي جزايي مخصوصاً جرايم سنگين  -4

هاي کالن و مسلحانه و تجاوز جنسي در محاکم رسيدگي شود. بنابراين، طرفين دعوا يا  مثل قتل، راهزني، سرقت

د دعاوي جزايي را به شورا و مارکه ارجاع دهند. زيرا شورا يا مارکه نهاد مدني مسووالن و ادارات دولتي نباي

 اجتماعي است و صالحيت و قدرت اجرايي قهري ندارد. اين صالحيت بايد در انحصار دولت باشد. 

و هاي شورا سنجيده، و محلي براي آن تعيين يا ايجاد شود )مثل محکمه يا دفتر  راه کاري براي ثبت فيصله -8

 هاي شوراي واليتي چند فايده خواهد داشت:  نهاد مستقل و خاص(. ثبت فيصله

توان شوراهاي اصالحي را ساماندهي نمود و از تشتت و پراکنده کاري آنها جلوگيري  ها مي با ثبت فيصله -الف

 هاي متناقض با شرايط مشابه گردد،  نموده و تا حدودي مانع صدور فيصله

 نمايد،  طرح مجدد دعوا جلوگيري مي از تکرار رسيدگي و -ب

اي است براي نظارت و کنترل شوراهاي اصالحي و راهي است براي اطمينان يافتن از عدم تناقض  وسيله -ت

 ها با قانون اساسي، قوانين آمره و اصول حقوق بشر،  فيصله

 ي. هاي شوراي اصالح اي براي اعطاي وزنه و قوت و اعتبار قانوني به فيصله وسيله -ث

هاي رسمي و روشهاي رسمي و غير رسمي حفظ گردد و هدف اصلي تقويت روشهماهنگي و پيوند ميان  -0

غير رسمي  روشغير رسمي يا جرگه باشد.  روشگسترش تدريجي و دراز مدت حوزه عمل آن به حوزه عمل 

وفقيت نشده و به عدم اي تقويت شود که مکمل مکانيزم عدلي رسمي گردد و باعث تضعيف و عدم م بايد به گونه

اقبال مردم به مکانيزم عدلي رسمي نينجامد و مردم را از محاکم رويگردان نسازد. از طرف، محاکم بايد حامي 

 غير رسمي باشد، مثالً در صورتي که فيصله شورا خالف قانون نباشد، محکمه بايد آن را تاييد نمايد.  روش

ن حاکميت قانون و به هدف کمک به محاکم و سيستم رسمي کشور ها بايد در راستاي تامي هاي شورا فيصله -0

 هاي گريز از قانون گرفته شود.  باشد و سعي شود جلو تالش

در هيات داوري شورا بايد زنان نيز اشتراک داشته باشند. چون از يک طرف زمينه مشارکت زنان فراهم  -0

گردد. در آن صورت، جرگه کمتر  تامين مي شود و از طرف ديگر با حضور زنان حق شان بهتر و بيشتر مي
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 هاي تبعيض آميز و به زيان زنان صادر خواهد نمود.  فيصله

ها و فعاالن امر توسعه به  ها و موانعي در سيستم غير عدلي يا جرگه وجود دارد که از نظر دولت برخي چالش -0

ا اهداف وسيع تر توسعه ناسازگار شود و ب تلقي مي« سنتي»هاي ارتجاعي، غير دموکراتيک و  عنوان رفتار

را براي ضعفا تحميل  ها اجراي عدالت با کيفيت پايين شوند. نگراني در اين است که قبول چنين سيستم خوانده مي

 نمايد. مي

و  شود در شرايط خاصي قابل تجديد نظر باشد، شبيه مواردي که در فيصله محاکم تجديد نظر طلبي مي  -18

 و يا اينکه تميز طلب شود.  خواهی نمايدناف تواند استي متضرر مي

رعايت معيارهاي فوق نيازمند تبليغات و اطالع رساني فراوان و گسترده و ارتقاي آگاهي حقوقي و آموزش 

همگاني مخصوصاً افراد ذيدخل مثل اشتراک کنندگان در شورا، قضات، سارنواالن، مسووالن دولتي ذيربط مثل 

هاي همگاني تبليغ و اطالع رساني شود، براي  راي آموزش همگاني بايد در رسانهباشد. ب والي و ولسوال مي

مجريان و دست اندرکاران شورا بايد رهنمود کامل تدوين گردد و براي عموم دست اندرکاران و افراد مرتبط با 

وط آماده و در غير رسمي و شورا بايد يک کتاب راهنما تدوين گردد. در عين حال بايد مجموعه قوانين مرب روش

 اختيار شورا قرار داده شود. 

  نتيجه گيري  -18

هاي منفي و نقايص شوراي اصالحي  هاي مثبت و منفي فراواني دارد. با زدودن جنبه شوراي اصالحي جنبه

توان از مزاياي آن در کنار سيستم رسمي و محاکم و به صورت مکمل آن بهره گرفت. در مجموع مقاله به اين  مي

عدالت رسمی و غير نيازمند هر دو مکانيزم امروزی  و در جهان رسيم که اجراي عدالت در افغانستان مينتيجه 

توانيم از  اي است که نمي نياز داريم. فعالً وضعيت محاکم به گونه فوقبه هر دو مکانيزم باشد. ما  ميرسمی 

شوراهاي اصالحي بي نياز باشيم. اما بايد متوجه شويم که توجه به شوراي اصالحي نبايد باعث تضعيف و يا 

 هاي اصالح و تقويت محاکم گردد.  کندي تالش

ال گردد. ورود طرفين دعوا به رسيدگي توسط براي استفاده بهينه از شوراي اصالحي بايد شرايطي در آن اعم

شوراي اصالحي بايد رضايتمندانه، در دسترس همگان و محدود به دعاوي مدني و يا حد اکثر دعاوي جرمي تا 

ها در  هاي مخالف قانون اساسي، قوانين آمره و اصول حقوق بشر نباشد، فيصله قباحت و جنحه باشد، فيصله

ها بايد در محاکم ثبت شود که از يک  طلبي باشد و فيصله استينافي يا نظرخواه موارد خاصي بايد قابل تجديد

هاي  طرف با ثبت بر قوت و اعتبار آن افزوده و جلو تکرار طرح دعوا گرفته شود و از طرف ديگر جلوي فيصله

 مخالف قانون اساسي نيز گرفته شود. 

 

 و من هللا التوفيق
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 غانستاناف –کابل 

 

 


