و كسانى كه كفر ورزيدند گفتند اين [كتاب] جز
دروغى كه آن را بربافته [چيزى] نيست و گروهى
ديگر او را بر آن يارى كردهاند و قطعا [با چنين
نسبتى] ظلم و بهتانى به پيش آوردند ()4
و گفتند افسانههاى پيشينيان است كه آنها را براى
خود نوشته و صبح و شام بر او امال مىشود ()5
بگو آن را كسى نازل ساخته است كه راز نهانها را
در آسمانها و زمين مىداند و هموست كه همواره
آمرزنده مهربان است ()6
(سوره الفرقان)

ارگان نشراتي وزارت عدلیة جمهوری اسالمی افغانستان
سال چهارم
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ضرورت قانون اساسی

واده یا نکاح
رضاعی محرمات:
الحدیث :یحرم من الرضاع ما
یحرم من النسب.
تیره برخه کښی د رضاعی محرماتو
صورتونه بیان شول ده دغه حکم با
وجود بعضی صورتونه داسی دی
چه د نسب په وجه حرمت ثابت
وی او د رضاعت به وجه حرمت نه
ثابتیږی هغه صورتونه دادی.

حفیظ اهلل زکی

یکی از مهمترین مسایل سیاسی و حقوقی در هر کشور ،وضع،
تصویب و اجرای قانون اساسی در آن کشور می باشد .اگر سوال شود
که چرا انسانها به وضع و تصویب و رعایت قوانین و بخصوص قانون
اساسی که مادر سایر قوانین به شمار می آید ،نیاز دارند ،در پاسخ به
آن ما به بحث های عمیق فلسفی ،جامعه شناختی ،سیاسی ،حقوقی
و حتی روانشناختی ضرورت داریم که در اینجا نه مجال پرداختن به
آن بحث ها و نه متناسب به اهداف نشریه آگاهی حقوقی می باشد و
نه ضرورتی به آنها احساس می شود .لذا صرف برای درک عمیق تر
ازضرورت قانون در جامعه و لزوم احترام و رعایت آن از سوی افراد
به چند نکته اشاره می نماییم:
 -1انسان یا بر اساس طبیعت و یا برمبنای ضرورت های زندگی،
ناچار است برای رسیدن به خواست ها و رفع نیاز هایش در کنار
یکدیگر زیست و زندگی نماید .زیست جمعی انسانها ادامه بقای آنها
را در دنیا تضمین می کند و انسان به تنهایی قادر نیست ادامه حیات
خود و خانواده اش را تضمین نموده و نیازهای مادی و معنویش را
برآورده سازد و در برابر انواع تهدیدات و خطرات از خود محافظت
و دفاع نماید.
بنابر این زیست جمعی انسان ها و تمایل آنها به کسب قدرت و
ثروت بیشتر از یک طرف و منابع محدود در طبیعت از طرف دیگر،
زمینه نزاع ها ،کشمکش ها ،جنگ ها و لشکر کشی ها را فراهم می
سازد .نزاع هایی که در نتیجه زیاده خواهی ها و انحصار طلبی ها به
وجود می آید ،حیات جمعی انسان ها را به مخاطره انداخته و سبب بد
بختی و عقب ماندگی آنها می گردد .به این دلیل نیاز به یک سلسله
قواعد و موازینی که روابط و مناسبات اعضای جامعه را تنظیم نماید
و حد و حدود رفتارها و عملکردهای آنها را در محیط زندگی شان
تعیین کند ،به شدت احساس گردید.
 -2پس از تعیین قواعد ضروری و مورد نیاز ،انسان ها دریافتند که
وضع قوانین و ضوابط به تنهایی کافی نیست و باید به منظور تامین
حقوق افراد در برابر متجاوزین و تهیه لوازم و امکانات اقتصادی و
فرهنگی که تهیه آنها از حد توانایی افراد بیرون است ،دستگاهی را
به نام «دولت» تاسیس نمایند.
 -3پس از تاسیس دولت در اغلب موارد ،دولت ها به جای این که
نظم را در جامعه مستقر سازند و وسایل و زمینه های رفاهی را برای
مردم فراهم سازند ،به دیکتاتوری و استبداد روی آوردند و به آزادی
افراد لطمه زدند و راههای پیشرفت و توسعه جامعه را سد کردند.
بنابر این بشر در طول تاریخ تالش کرد تا با وضع یک سلسله
قواعد حقوقی و غیر حقوقی ،رفتار دولت را تحت کنترل در آورده و
از گرایش آن به انحصار و استبداد بکاهد .این قواعد که وظایف و
مکلفیت های دولت را در برابر مردم و مکلفیت های مردم را در برابر
دولت تبیین می کند و حدود اختیارات سازمانهای دولتی را مشخص
می سازد ،بعدها به نام قانون اساسی مورد پذیرش عام قرار گرفت
و امروزه در تمامی جوامع عمل به قانون اساسی یک وظیفه ملی و
انسانی و تخطی از آن چه از جانب نهادهای دولتی و چه از جانب
افراد و اشخاص یک گناه و یا خیانت نابخشودنی به حساب می آید.
در پرتو اصول و احکام مندرج در قانون اساسی است که آزادیهای
عمومی افراد مورد احترام قرار می گیرد و کارکردهای دولت در
چوکات مشخص و معین سامان می یابد و از ظلم و تجاوز تا حدودی
جلوگیری می شود .بنابر این بدون قانون اساسی نه حقوق شهروندان
تامین شده می تواند و نه نظم و ثبات دوامدار برقرار می گردد.

30ثور 1389
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احکام القرآن

 درضاعی ځوی خور :کله چهد رضاعی ځوی خور ده دغه
مرضعی شوده نه وی ځښکلی نو
ده هغی د حرمت وځه نشته او ده
نسبی ځوی خور حرامه ده هغه به
یاد دغه سړی خپله لور وی او یا به
ده هغی در ښځی د بل خاوند لور
وی.
 د رضاعی خور یا وروی مور!د نسبی خور یا ور ور مور یا خپله

وسایل اثبات در محکمه
وسایل ثبوت که محکمه بر اساس آن
حکم صادر می شود عبارت اند از:
الف -اقرار
ب -بینه (اسناد ،شهود و قراین)
ج -یمین و نکول (سوگند و خود داری
از سوگند)
اقرار:
اقرار در لغت به معنی اعتراف کردن
بوده اما از لحاظ اصطالح علم حقوق
عبارت است از اخبار شخص نسبت
به حق غیر باالی خودش در حضور
محکمه .ماده  1001قانون مدنی اقرار
را چنین تعریف نموده است:
«اقرار ،عبارت است از اعتراف خصم
نسبت به حق غیر ،باالی خودش در
محکمه».
بنابراین تعریف قانونی گفته می توانیم

که اقرار عبارت است اعتراف یک
طرف دعوی نسبت به حق غیر باالی
خودش در پیشگاه محکمه ،طور مثال
شخص بگوید که من مبلغ یکصد هزار
افغانی از عبداهلل قرضدار هستم.
این اقرارشخص محدود و مقید به
قبولی جانب مقابل (مقرله) نمی
باشد؛ زیرا وی هیچ نوع الزامیتی در
مورد ندارد .در صورتی که قسمتی از
این اقرار اقرار کننده رد شود ،متباقی
آن درست دانسته شده می تواند .بنا ًء
اقرار دلیل مثبته است که مطابق احکام
قانون تنها باالی خود شخص الزام آور
می باشد.
شرایط صحت اقرار
 -1اقرار کننده باید عاقل و بالغ باشد،
اقرار مجنون و صغیر درست دانسته

مبحث اول – تعریف عقد:
عقد در لغت به معنی گره بستن ،ربط
دادن ،پیوند دادن ابرام و احکام ،استوار
داشتن و عهد و پیمان بستن به کار
رفته است.
 -1تعریف عقد از نگاه حقوقی:
حقوق دانان در تعریف عقد چنین
ابراز نظر می کنند« :عقد عبارت
از توافق دو یا بیشتر از دو اراده بر
ایجاد اثر حقوقی و نقل ،تعدیل و یا
ازاله آن است ».از تعریف فوق به
خوبی استنباط می گردد که عقد

عبدالرحمن عظیمی

نمی شود.
یعنی اقرار مجنون و طفلی که سن
هفت سالگی را تکمیل ننموده صحت
ندارد اما طفل ممیز در صورتی که از
طرف ولی وی در اموری اجازه اقرار
داده شده باشد ،صحت دارد.
 -2اقرار کننده در موردی که اقرار می
نماید ،ظاهر الحال مکذب آن نباشد.
یعنی چیزی را که شخص اقرار می
کند با جریان واقعه مطابقت داشته
باشد.
چنانچه قانون مدنی در ماده 1008
تصریح نموده است( :مقر ،به اقرار خود
ملزم می باشد ،مگر اینکه از طرف
محکمه حکم به کذب اقرار او صادر
شود .در این صورت به اقرار او وقعی
داده نمی شود /... ).ادامه درص3

تعریف و شرایط اساسی تشکیل و صحت عقد
موجب ایجاد اثر حقوقی می گردد و
اثر حقوقی ممکن است موجب تعهد و
التزام و یا نقل ثمن به بایع گردد.
الف) ایجاد تعهد :مانند عقد بیع که
تعهدات معینی برای بایع و مشتری
ایجاد می نماید .بنابر این به موجب
عقد بیع ،بایع متعهد به انتقال مبیع
به مشتری و مشتری متعهد به انتقال
ثمن به بایع می گردد.
ب) تعدیل یا تغییر تعهد :مانند توافق
بر افزودن مدت یا شرطی بر تعهد
مانند اینکه بایع مبیع را در برابر ثمن

محمد عارف صباح

سید

اس
داهلل
حیدر

ی

معجله به مشتری به فروش رسانیده و
سپس بایع و مشتری به تاجیل ثمن
موافقه نمایند.
ج) نقل یا انتقال تعهد :مانند توافق
حواله که در حق از داین به داین دیگر
و یا از مدیون به مدیون دیگر منتقل
می گردد.
د) ازاله یا پایان دادن تعهد :مانند
پرداخت دین که موجب پایان دادن
تعهد می گردد.
باید افزود که اثر حقوقی در حاالت
فوق چنانچه  /...ادامه در ص3

مور وی یا دپالر منکوحه وی او د
رضاعی ور ور یا خور مورچی په
خپله دغه ته شوده نوی ځښکولی
ده هغه سره د حرمت ځه وجه نه
جوریزی.
 د رضاعی لور یا ځوی نیا :دنسبی لور یا ځوی نیا خو یا دسړی
خپله مور وی یا خواښی وی لیکن
د رضاعی اوالد د نیا سره هیځ رشته
نوی /... .پاتی پر  ۳مخ کی

اسناد
مدار
حکم
ملکیت
سید باقر حسینی

درسالهای اخیر در اسناد ملکیتها-
بخصوص زمین -تقلب های زیاد
صورت گرفته است .اکثر افراد با
اسناد تقلبی زمینی را فروخته اند.
برای این که بدانید کدام اسناد
ملکیت کسی را بر زمین تایید می
تواند ،در این مقاله این گونه اسناد
را معرفی می کنیم .که به نام اسناد
مدار حکم ملکیت یاد می کنند.
اسناد حقوقی از نگاه ماده های
 991و  995قانون مدنی افغانستان
به دو شکل عرفی و رسمی تقسیم
می شوند .ما در اینجا به هر دو نوع
سند اشاره می کنیم.
اسناد رسمی
بند اول ماده  991قانون مدنی می
گوید« :سند رسمی ورقی است که
مؤظف عمومی یا کار کنان خدمات
عامه به اساس احکام قانون در حدود
صالحیت اختصاصی خویش آنچه را
بحضور شان گزارش می یابد یا از
اشخاص ذیعالقه کسب می کند ،در
آن درج و ثبت نموده باشند».
 /...ادامه در ص3

مدني او جزايي قانون سرغړونه او د پوليسو دندي د هغوي په اړوند

څلورمه برخه
ورته وايي چې موږ د يو كال قرارداد
آيا حبيب اهلل د جزايي قوانينو احكام
دوهمه فرضي پيښه:
حبيب اهلل خپل كور د مياشتى په ليكلي نه پنځلس زره افغاني كرايه تر پښو الندي كړي او كه يا مدني
لس زره افغانى عبدالصمد ته په كرايه دركوم او نه كور خالى كوم.
قوانين؟
حبيب اهلل چې دا ځواب له
دعبدالصمد كړنه د جزايي او مدني
وركوي او ديو كال لپاره قرارداد هم
ليكي .خو د شپږ مياشتو په تيريدو سره عبدالصمد څخه تر السه كړ د پوليسو قوانينو سره په ټكر كې ده كه څه
چې په نرخونو كې ډير بدلون راغلي ،حوزي ته يې خپله عرض پاڼه وړاندې ډول؟
حبيب اهلل هم عبدالصمد ته وايې چې او د حوزى د آمر څخه يې وغوښتل
د پوليسو دنده په داسى پيښو كې څه
له بلي مياشتي څخه به ماته پنځلس زره چې عرض ته يې رسيده ګي وشي.
ده؟
آيا پوليس ددى واك لرى چې دا
افغاني كرايه راكوي او يا به كور خالى سوالونه:
پيښه حل او يا په كې تحقيق او پلټني
كوي خو عبدالصمد په ځواب كې
دا خيالي پيښه څه ډول پيښه ده؟

محمد ابراهیم بری

وكړي؟
احتمالي ځوابونه
دهېواد د مدنى قانون په  ۴۹۷مادى
كې داسى راغلى دى:
 ۱ـ عقد ،د عقد كوونكى د دواړو
خواوو څخه د يوه د ايجاب ارتباط
دى د بلى خوا د قبلولو سره خو د قانون
دحكمونو په حدودو كې
 ۲ـ په عقد سره د هر يو عقد كوونكى
التزامونه  /....پاتی پر  ۲مخ کی
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آگاهی حقوقی

مصؤونیت مسکن
انسان به منظور امرار حیات و معیشیت
زندگی نیاز به امن و مصونیت اجتماعی
و فردی دارد.
دولت که خود را حامی و پشتیبانی
حقوق و آزادی های مردم می داند،
سعی دارد تا شرایط الزمه زندگی
انسانی را برای افراد جامعه تأمین
نمایند ،بالوسیله قوانین ،حقوق و
آزادی های افراد جا معه را تنظیم می
نماید بلکه در عمل نیز ارگان های
ذیصالح و موظفین خدمات عامه را
به رعایت از قوانین موضوعه مؤظف
ساخته از تجاوز به آزادی های مشروع
افراد به هر نحوی که باشد جلوگیری
به عمل می آورد.
قانون اساسی جمهوری اسالمی
افغانستان در فصل دوم (حقوق
اساسی و وجایب اتباع) در ضمن
سایر حقوق ،آزادی ومصؤنیت اتباع
را در ماده  38خویش در مورد تأمین
مصؤنیت مسکن به همه اتباع به طور
ذیل تضمین نموده است " .مسکن
شخص از تعرض مصئون است.
هیچ شخص ،به شمول دولت ،نمی
تواند بدون اجازه ساکن یا قرار
محکمه با صالحیت و به غیر از
حاالت و طرزی که در قانون تصریح
شده است ،به مسکن شخص داخل
شود یا آن را تفتیش نماید.
در مورد جرم مشهود مامور مسؤول
می تواند بدون اجازه قبلی محکمه
به مسکن شخص داخل شود یا آن را
تفتیش کند .مامور مذکور مکلف است
بعد از داخل شدن یا اجرای تفتیش ،در
خالل مدتی که قانون تعیین می کند
قرار محکمه را حاصل نماید".
هرگاه در مورد رعایت مصؤنیت منزل
از طرف اشخاص عادی و یا مؤظفین
دولت تخلف صورت گیرد مواد خاص
قانون حاالت متخلف را ذکر و به
متخلف مؤیده جزائی را پیش بینی
کرده است.
پس باید دانست که کدام محل را
منزل یا مسکن گفته می توانیم،
مسکن عبارت از محل رهایش واقعی
شخص یا جای بود و باش که شخص
در آن امرار حیات می نماید می باشد،
فرق ندارد که محل مذکور متعلق به
خود شخص بوده ویا آن که محل

گاللی سنگر خیل عزیزی

مذکور این طور صراحت دارد" :مامور
ضبط قضایی حق دخول را به منزل
شخص ندارد مگر به اجازه ساکن
یا اجازه قاضی محکمه با صالحیت
،مامور ضبط قضایی صالحیت دارد
در حالت جرم مشهود خواه جنایت
باشد یا جنحه به منزل متهم داخل
شود وبه تفتیش آن بپردازد و اشیاء
و اوراقی را که جهت کشف حقیقت
به نزد مامور ضبط قضایی به اساس
آثار که در آن موجود است مفید معلوم
شود اخذ نماید در حاالت جرم مشهود
مامور ضبط قضائی بعد از دخول به
منزل و تفتیش در خالل مدت یک
ماه به سلسله سارانوالی تایید قاضی
محکمه با صالحیت را دایر بر صحت
اقدام مذکور حاصل می کند ".به اتکاه
ماده  34قانون فوق ،دخول به منزل
اشخاص منع قرار داده شده است مگر
به استثنای حاالت ذیل:
 -1در صورت که صاحب منزل اجازه
دخول به منزل را به رضایت خود داده
باشد.
 -2در حالت که مامور ضبط قضایی
نسبت سؤ ظن منزل را دق الباب
(کوبیدن در) نموده و صاحب منزل
وی را اجازه دخول دهد و بعد از داخل
شدن به منزل ،مامور ضبط قضایی
اثار و عالیم جرمی را بدست آورد.
چون داخل شدن به منزل به اجازه
ساکن منزل صورت گرفته حرمت
تعرض بر مسکن مورد بحث نه
گردیده شخص نمیتواند به بهانه دفاع
از مصونیت تعرض بر مسکن عمل
مامور مسوول را غیر قانونی قلم داد
نماید.

مذکور را طوری کرایه ،اجاره و رهن
تحت استفاده خود قرار داده در آن
حیات به سر میبرد طوری که دیده
میشود در این جا مسکن به معنی
سرپنا یا محلی که شخص در آن جا
زندگی شباروزی خود را می گذراند
بنا ًء مسکن محلی است که عامه مردم
در آن حق دخول را نداشته و شخص
ساکن طوری که خواسته اش باشد
در آن حیات بسر می برد .بر عکس
در محالتی که عامه مردم در اوقات
معین حق دخول را داشته باشدآن را
مسکن گفته نمی توانیم.
حرمت تعرض بر مسکن
از این که مسکن محل رهایش واقعی
شخص پنداشته می شود وموصوف
حق دارد طوری آزادانه بدون آنکه به
حقوق سایر افراد صدمه وارد آورد در
آن جا حیات به سر برد ،هر گا شخص
دیگری این حق را اخالل نموده بدون
اجازه صاحب منزل ویا حکم قانونی
محکمه با صالحیت ،در آن داخل شود
بدون در نظر داشت اینکه شخص
عادی باشد و یا مامور موظف دولت،
عمل غیر قانونی را مرتکب شده باشد
و به حیث متخلف و متجاوز به حقوق
و آزادی های افراد جامعه مستوجب
مجازات دانسته می شود.
دین مقدس اسالم حرمت مسکن را
محترم شمرده ومسلمانان را جازه نمی
دهد تا بدون مجوز شرعی واستیذان
صاحب خانه داخل منازل اشخاص
غیر شوند .خداوند (ج) در سوره النور
آیه  27قرآن شریف چنین ارشاد
مینماید ترجمه" :ای مومنان در نیائید
به خانه هایی که غیر از خانه های
شماست تا آن که اجازه بگیرید وسالم
کنید بر اهل آن ،این بهتر است برای  -3در حالت ارتکاب جرم مشهود که
جنایت یا جنحه باشد در این صورت
شما شاید بپذیرید.
همچنان به اساس فرموده حضرت نیز اجازه دخول مامور موظف به منزل
محمد (ص) باید شخص سه مرتبه شخص داده شده و هر گاه دخول به
سالم بگوید و اجازه داخل شدن را منزل بعد از اخذ اجازه محکمه صورت
بگیرد .اگر با آن هم اجازه نیافت واپس گرفته باشد خوب در غیر آن در خالل
بر گردد ،قوانین کشور ما با پیروی از مدت یک ماه مامور ظبط قضائی
ارشادات دین مبین اسالم تعرض بر مکلف گردانید شده تا پیشنهادی به
پیشگاه محکمه تقدیم و با ذکر و شرح
مسکن را ناجایز پنداشته است.
چنانچه در تعدیل قانون اجراآت جزائی همه جوانب قضیه و حالت آن اجازه
تحت فصل تالشی اشخاص دخول به محکمه را مبنی بر صحت تالشی اخذ
منزل و تفتیش آن ماده  34قانون نماید.

تعریف و شرایط اساسی تشکیل و صحت عقد ...
 /...در تعریف مزبور و ماده 497
قانون مدنی کشور نیز بدان اشاره شده
است در صورتی ایجاد می گردد که
قانون بر آن تصریح نموده باشد.
بنابر این توافق باید موجد اثر حقوقی
باشد؛ زیرا در صورتی که توافق دو
اراده ایجاد تعهد ننماید ،عقد آن
طوری که در تعریف مذکور و ماده
 497قانون مدنی بدان تصریح گردیده
است حاصل نمی گردد؛ مانند این
که شخص دیگری را برحسب آداب
اجتماعی به مهمانی دعوت نماید
و مدعو نیز این دعوت را بپذیرد .در
چنین توافقی طرفین قصد ایجاد تعهد
حقوقی را ندارند بنابر این در صورتی
که مدعو از آمدن به مهمانی امتناع
ورزد و یا داعی از دادن مهمانی
منصرف شود مسؤولیتی متوجه هیچ
یک نمی گردد؛ زیرا چنین توافقی عقد
به شمار نمی آید.

 -2تعریف عقد از نگاه قانون مدنی
کشور:
در ماده  497قانون مدنی کشور
چنین تعریفی از عقد ارایه شده است:
 -1عقد عبارت از توافق دو اراده
است به ایجاد ،تعدیل یا ازاله حق در
حدود قانون
 -2به اثر عقد وجایب هریک از
عاقدین در برابر یکدیگر مرتب می گردد.
 -3تعریف عقد از نگاه اسالمی
در حقوق اسالم عقد با در نظرداشت
عامل تعداد اراده اشخاص در انشای
آن به دو صورت عام و خاص تعریف
شده است .فقهای مالکیه ،شافعیه و
حنابله و آنانی که یک اراده را برای
صحت پاره ای از عقود کافی می دانند
هر آنچه را شخص مصمم به انجام
آن می شود عقد می دانند؛ اعم از
اینکه یک اراده صادر شده باشد مانند
وقف ،ابرا و طالق و یا اینکه در انشا یا

پیدایش آن دو یا چند اراده دخیل بوده
باشد؛ مانند اجاره ،بیع و نظیر اینها.
ولی بیشتر فقها اعمال حقوقی نیازمند
به یک اراده را ایقاع می دانند و بر
این عقیده اند که عقد عبارت از بسته
شدن شرعی کالم هریک از متقاعدین
به کالم دیگر است به نحوی که در
همان محل ایجاد اثر کند .به عنوان
مثال هرگاه شخصی به دیگری بگوید
فالن چیزی را به تو فروختم (ایجاب)
و جانب مقابل بگوید آن را خریدم
(قبول) و در چنین مواردی که اسباب
پیوند این دو سخن مانند شرایط الزم
شرعی عقد از قبیل اهلیت تعاقدی در
هریک از طرفین وجود داشته باشد،
این ایجاب و قبول منجر به اثر می
گردد همچنین فقها توافق دو اراده
برای ایجاد اثر حقوقی از قبیل :التزام،
انتقال ،تعدیل یا پایان دادن آن را عقد
می دانند.
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مدني او جزايي قانون سرغړونه او د پوليسو...

د يو بل په مقابل كې ترتبيږي.
له پورته مادى څخه داسى
جوتيږي چې په دي فرضي پيښه
كې يو عقد د دوه كسو د ارادو پر
بنست تر سره شوي دي دهمدى
مدني قانون په  ۶۹۶مادى كې داسى
ذكر شوى دى.
 ۱ـ د عقد نافذيدو وروسته الزم
گڼل كيږي د عقد څخه رجوع او
دهغه تعديل بى د دواړو خواو د
رضا يا دقانون د حكم په غير جواز
نلري.
 ۲ـ په هغه صورت كې چې
استثنايې حادثي يا طبيعي آفتونه يا
داسى واقعي ظهورو كې چې دهغه
اټكل عكس ته وي او پوروړي د
هغي په علت دداسى سختيو سره
مخامخ شي چې هغه په فاحشى
خساري تهديد كړي كه څه هم د
عقد څخه د پيدا شوي التزام تنفيذ
تسجيل نه وي محكمه كولي شي
چې د عقد دواړو خواوو دگټو د
موږزني وروسته د پور وړي دا ډير
مشكل التزام تر يوي عادالنه اندازي
پوري را كښته كې د دي حكم په
خالف هر قسم موافقه باطله گڼل
كيږي.
له پورته مادې څخه داسي
پوهيدلي شو كله چې يو تن د ټولو
شرايطو او ركنونو سره يو عقد د
خيار څخه پرته السليك او يا منقول
كړ عقد الزمي او پر دواړو خواوو
يو شمير حقوق او وجايب رامنځ ته
كيږي چې د هغو حقوقو او وجايب
ماتول او نه رعايت كول ماتوونكي
اړخ ته مسووليت متوجه كوي.
بنا ًء حبيب اهلل نه شي كوالى او دا
حق نلري چې له عبدالصمد څخه
زياته كرايه وغواړي او يا هغه د
كور خالى كولو ته مجبور كړي.
د هېواد د داساسى قانون )(۳۲
ماده كې داسى راغلى دى.
پور د پور وړي د آزادي د سلبيدو
يا محدوديدو سبب كيداى نشي.
د پور د بيرته اخيستلو الرې
چارې او وسايل د قانون له لياري
تنظيميږي.
د حقوق د تحصيل دقانون لمړي
ماده
 ۲ـ د محكمي او حقيقى اشخاصو
مدني او تجارتي حقوق د اسالمي
شريعت د حنفي فقهې او ددى
قانون دحكمونو سره سم تحصيل
كيږي.
د همدى قانون په دوهمه مادى
كې داسى راغلى
د حقوقو دتحصيل د قانون تطبيق
په مركز او واليتونو كې د عدليى
وزارت د حقوق د څانگو له لياري
تر سره كيږي.
او بيا په دريمى مادى د دى قانون
كې داسى لولو
ټولي دولتي ادارى او خصوصي
موسسات مكلف دى چې ددى
قانون دحكمونو په تطبيق كې
د عدلى وزارت سره همكاري
وكړي.
دمدنى اصولو د محاكماتو د
قانون په  ۱۲مادى كې داسى بيان
شوى دى.
 ۱ـ د مدنى حق استدعا د رسمى
عريضى په واسطه غوښتل كيږي.
 ۲ـ حقوقى عريضى محكمو ته په
مستقيم ډول يا د حقوقو د څانگو له
ليارى محكمو ته وړاندى كيږي او
تر څيړنى الندې نيول كيږي.

له پورته يادو شويو مادو څخه
داسى پايله الس ته راځي كه ټولي
مدني پيښي د حقوقو د ادارى او
اړوندو څانګو لخوا واك لرونكو
محاكمو ته استول كيږي او دى
قانون ټولي دولتي ادارى دى ته اړ
كړي چې ددي اداري سره مرسته او
همكاري وكړي او پوليس هم چې
ددولتي ادارو يوه ځانگړي څانگه ده
هم مكلفه ده چې د حقوقو د اداري
كه مرسته وكړي خو د تحقيق او
پلټني حق هيڅ ډول نلري او كوالى
شي چې د شاكي د مراجعي په
وخت پوليس هغه شاكي د حقوقو
ادارى ته رهنمايي او وهڅوى.

دريمه فرضي پيښه:

ايمل پنځوس زره افغاني له اجمل
څخه په حسنه پور اخلي او وعده
كوي چې يو كال وروسته به يې پور
واپس وركوي .اما د يو كال تيريدو
څخه وروسته اجمل څو ځله خپل
قرض له ايمل څخه غواړي ولي
ايمل دهغه پور بيرته نه وركوي.
اجمل محكمي ته حاضريږي او د
محكمي په وړاندې خپله دعوى
كوي په پاى كې محكمه حكم
كوى چې د ايمل د كور يوه برخه
خرڅه او دهغه د قيمت څخه د
اجمل پور وركړي .اجمل په داسى
حال كې چې د محكمي پريكړه
په الس لري د پوليسو حوزى ته
راځي او د پوليسو دحوزى له امر
څخه غوښتنه كوى چې د ايمل
كور خرڅ او يا خالى كړي او دى
په خپل حق ورسوي.

احتمالي سوالونه:

۱ـ پيښه څه ډول پيښه ده؟
۲ـ آيا پوليس واك لري چې كور
تخليه يا خرڅ كړي؟
۳ـ د پوليس دنده په داسى حالت
كې څه ده؟

احتمالي ځوابونه:

د هېواد مدنى قانون په ۱۲۸۸
مادى كې داسى راغلي دي:
قرض دداسى عقد عبارت دى
چې د هغى په موجب د عقد دواړو
خواوو څخه يو د نقدو پيسو يا د
يوه عيني ملكيت چې مثلي وي
بلى خوا ته نقل كې چې بل طرف د
هغى مثل په نوعى ،اندازه او صفت
كې د ټاكلى مودى وروسته قرض
وركوونكى ته رد كى.
د همدي قانون په  ۱۲۹۲مادى كې
داسى ذكر شويدي.
قرض اخيستونكي د كميت او
كيفيت له لحاظ دشي د مثل په
ردولو او په هغه وخت او ځاى كې
چې پري موافقه شوي .مكلف دې،
كه تر مخه د ردولو وخت او ځاى نه
وى ټاكل شوى ،قرض اخستونكي
كوالى شي هروخت چې يې زړه
وغواړي هغه د عقد په ځاى كې
بيرته وركړي.
د پورته مادو په بنسټ دا عقد يو
مدنى د دوتنو تر منځ دى او دواړه
خواوى يو دبل په وړاندې حقوق او
وجايب لرى.
د هېواد د اساسى قانون  ۴۰ماده
داسى وايي
ملكيت د تيري څخه خوندې وي
هيڅوك د ملكيت د ترالسه كولو
او په هغه كې له تصرف كولو څخه
نه منع كيږي مګر د قانون د احكامو
په حدودو كې د هيچا ملكيت
د قانون د حكم او د باصالحيته

محكمي له پريكړې پرته نه مصادره
كيږي.
د شخص ملكيت استمالك
يوازي د عامه گټو د تامين په
مقصد ،د مخكيني او عادالنه بدل
په وركولو د قانون د د مخي مجاز
دى دشخص دشتمني پلټنه او اعالن
يوازي د قانون په حكم كيداى شي.
د حقوقو د تحصيل كولو د قانون
 ۲۴ماده داسى وضاحت راكوي.
۱ـ هر كله چې پوروړي خپل ثابت
پور د پورور كوونكي د غوښتني او
دحقوق د اداري د موظف شخص
د بيان سره ادا نكړي ،د پور وركړه
د جبر تنفيذ له لياري سرته رسيږي.
۲ـ جبري تنفيذ په هغو مالونو
صورت مومي چې د پور وړي په
لمړنۍ احتياج كى شامل نه وي
۳ـ جبري تنفيذ د مالونو په سر
د حقوقو د اراري په وړانديز او
اړوندي محكمي په تجويز تر سره
كيږي.
۴ـ ددى مادى په دريمي فقرى
كې شامل مالونه د هغه موظف
هيات چې د حقوقو د اداري استازي
محلي اداري ،ښاروالي ،پوليس او
نورو استازو او پوروړي يا دهغه
قايم مقام په وړاندي د داوطلبي او
مزايدي په شكل د پور په اندازي
خرڅيږي او پوروړي ته وركول
كيږي .په دي اړوند د ضرورت په
وخت كې د اهل خبره نظر اخيستل
كيږي.
او ددى قانون په  25ـ  26مادو كې
داسى راغلي دي.
۱ـ د پوروړي د لمړني احتياج
عبارت له يو مسكن اوسيدو څخه
دى چې په نشتوالى كې شخص
نشي كوالى په عادي ډول ژوند
وكړي.
۲ـ ددي مادي د لمړي فقرو
وسايلو لست د موظف هيات چې
د حقوقو ،ښاروالي او پوليسو استازو
لخوا تثبيت په مركز كې دعدليي
وزير او په واليتونو كې د واليانو
تاديږي.
د حقوقو د تحصيل د قانون ۲۶
ماده داسى وايي:
كه چيري پوروړي ددى مادى
د لمړي فقري د شاملو مالونو د
خرڅ څخه انكار وكړي ،موضوع
د جبري خرڅالو لپاره د حقوقو د
اداري لخوا واك لرونكي محكمي
ته پيشنهاد كيږي .په داسى حالت
كې محكمه د څارنواالنو له ډلي
څخه يو څارنوال د مسخر وكيل په
ډول ټاكي تر څو د متمرد پوروړي
په ځاى د هغه د غير منقول خرڅ
شوي جايداد اقرار د محكمي
په وثيقه كې وكړي .دا اقرار د
پوروړي د اقرار په حكم دي.
د پورته ذكر شويو مادو پر بنسټ
پوليس حق دا واك نلري چې په
خپلواكه توگه عمل وكړي د ايمل
كور تش او يا خرڅ كړي بلكه دلته
هم پوليس دنده لري چې اجمل
ته داسي رهنمايي وكړي تر څو
دحقوقو اداري ته مراجعه وكړي
او كله چې د حقوقو اداري د پيښي
په اړوند ټول مقدماتي كارونه سرته
ورسول يو تن پوليس هم كوالي
شي چې د هيات په تركيب كې
خپله دنده واخلى او يا دحقوق اداره
د حقوق د تحصيلولو د قانون د ۲۶
مادى پر بنسټ د څارنوال د ټاكني
لپاره اړوندي محكمي ته وليږي.

سال چهارم * شماره 30 * 52ثور 1389

20 May 2010

وسایل اثبات در محکمه ...
 -3اقرار اقرار کننده وابسته به شرط نباشد .اما
زمانی اقرار وابسته به شرط شده می تواند که
رسیدن آن شرط عرف ًا امکان پذیر باشد.
 -4اقرار مقر به جبر و اکراه گرفته نشده باشد.
درصورتی که اقرار به جبر و اکراه گرفته شده
باشد ،هیچ اثر قانونی بر آن مرتب نمی گردد.
 -5اقرار عندالمحکمه صورت گرفته باشد .اقرار
خارج از محکمه اعتبار شرعی و قانونی نداشته
شرع ًا و قانون ًا کدام الزامیت را به اقرار کننده بار
نمی آورد.
طوری که گفتیم اقرار کننده به اقرار خود ملزم
می باشد و همچنان اقرار باید در محکمه
صورت گیرد.
در صورتی که محکمه به کذب اقرار حکم صادر
بنماید ،الزامیتی را برای مقر بوجود نمی آورد.
اینکه آیا اقرار تجزیه را می پذیرد یا نه؟ قانون
مدنی در ماده 1002شرح می دارد »:اقرار به
قبول مقرله مربوط نبوده ،مگر از طرف او رد
شده می تواند ،اگر بعضی از آن رد شود اقرار در
باقی صحیح است».
در رابطه به تجزیه اقرار باید گفت که اقرار
تجزیه را نمی پذیرد به این معنی که در یک
موضوع واحد مقر نمی تواند اقرار تجزیه شده
را ارایه بکند؛ ولی نکته قابل توجه این است در
صورتی که وقایع متعدد با هم ارتباط نداشته
باشد تابع این امر نمی باشد ،آن هم در صورتی
که وقایع متعدد باید غیر مرتبط بوده که وجود
یکی از وقایع مستلزم وجود واقعه دیگر نباشد.
قابل یاد آوریست زمانی که اقرار کننده در
اموری در پیشگاه محکمه ا قرار نماید به هیچ
صورت از اقرار خویش رجوع کرده نمی تواند.
 بینه :یکی از وسایل ثبوت که اسباب حکممحکمه قرار گرفته ،محاکم در حین رسیدگی
قضایا از آن استفاده می کند ،بینه می باشد.
بر اساس احکام قانون اصول محاکمات مدنی
بینه شامل اسناد ،شهود ،قراین قاطعه و قراین
مستنبطه می باشد که به شرح آتی طور فشرده
هریک آن بیان می گردد:
 -1اسناد :یکی از وسایل ثبوت در پیشگاه
محکمه اسناد بوده که قانون اصول محاکمات
مدنی در ماده  282آن را به دو نوع بیان نموده
است :اسناد رسمی و عرفی.
اسناد رسمی :عبارت از همان سندی است که
موظف عامه یا کارکنان خدمات عامه به اساس
احکام قانون در حدود صالحیت اختصاصی
خویش آنچه را به حضور شان گزارش می یابد
و یا از اشخاص ذی عالقه کسب می کند در
آن درج و ثبت نموده باشد .همچنان فیصله ها
و قرار های قطعی محاکم در صورتی که عاری
از جعل و تزویر بوده دارای ثبت محفوظ قضا و
یا اداره دولتی باشد ،اسناد رسمی شناخته شده
منحیث اسناد مثبته دلیل الزام و اثبات می باشد.
 -2اسناد غیر رسمی (عرفی) :قانون مدنی در
ماده  991خویش ضمن توضیح اسناد رسمی
در قسمت اخیر به شرح اسناد غیر رسمی
پرداخته چنین تصریح می دارد« :سند رسمی
ورقی است که موظف عمومی یا کارکنان
خدمات عامه به اساس احکام قانون در حدود
صالحیت اختصاصی خویش آنچه رابه حضور
شان گزارش می یابد یا از اشخاص ذی عالقه
کسب می کند ،درآن درج و ثبت نموده باشد.
در صورتی که ورق مذکور صفت سند رسمی را
کسب ننموده ،مگر اشخاص ذی عالقه به آن
امضاء ،مهر و نشان انگشت نموده باشد ،حیثیت
سند عرفی را دارد».
بنابر صراحت این ماده اسناد عرفی به سندی
گفته می شود که طرفین به توافق همدیگر
تحریر نموده و در اخیر اسناد مذکور امضاء و
نشان انگشت ایشان گذاشته شده باشد.
همچنان بر اساس ماده  289قانون اصول
محاکمات مدنی اسناد عرفی عبارت از سندی
است که به خط و کتابت شخص تحریر و
امضاء شده باشد و توسط اهل خبره تثبیت گردد

مانند سند رسمی مدار اعتبار می باشد .مینوت
مکاتب ،تیلگراف و سایر اسناد امضاء شده در
دفتر مربوطه حیثیت سند عرفی را دارد.
شهادت :شهادت از لحاظ قوت اثبات در دعوی
بعد از اسناد به درجه دوم قرار دارد .قانون اصول
محاکمات مدنی در ماده  321در مورد شهادت
شهود چنین تصریح داشته است« :شهادت
شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس
قضا به لفظ اشهد».
شهادت شهود طوری که شخص به لفظ اشهد
از یک موضوع خبر دهد قسمی که شخص در
حضور قاضی و طرفین دعوی در محکمه بگوید
که دین احمد باالی محمود حقیقت دارد .خبر
دهنده را شا هد و شخصی که خبر به مفاد
آن تمام می شود مشهود له و کسی شهادت
به ضرر آن واقع می شود مشهود علیه گفته
می شود.
برای این که شهادت صحت پیدا نماید شرایط
ذیل الزمی دانسته می شود:
 شاهدان باید عاقل ،بالغ ،بینا ،گویا و عادلباشند و شهادت شان برای جلب منفعت و
یا دفع ضرر نباشد و ضمن ًا شهادت به حضور
طرفین دعوی ،در مجلس قضا به طور انفرادی
ادا گردد .ا لبته بحث شهادت وسیع بوده که
ایجاب تفصیل بیشتر را می نماید انشاء اهلل در
شماره های بعدی روی آن بحث خواهد شد.
قرائن :قرائن بدو دسته منقسم گردیده است.
قرائن قاطعه.
قرائن مستنبطه.
قرائن قاطعه آن است که به داللت آن ،وجود
یک امر مجهول معلوم گردد و این داللت قرینه
را به واقعیت تبدیل نموده از آن در اصل موضوع
استفاده به عمل بیاید .طور مثال شخص برای
مدت طوالنی تصرفات مالکانه باالی یک
ملکیتی را داشته و شخصی دیگری این مالکیت
وتصرفات وی را مشاهده نموده بدون هیچ نوع
عذر قانونی ممانعت ویا شکایتی در مورد به
مراجع عدلی و قضایی ننموده ،درصورتی که
شخص بعداً ادعای مالکیت آن ملک را بنماید،
دراین صورت محکمه تصرفات مالکانه مالک
را منحیث قرینه قاطعه پذیرفته ،ادعای مدعی
ملکیت را منتفی می داند.
قراین مستنبطه عبارت از قرینه ای است که
هیأت قضایی در محکمه از جریان دعوی و
حاالت مربوط به دعوی استنباط نموده و به
حیث یک دلیل به آن اتکاء می نماید؛ اما در
صورت موجودیت نص صریح قانون استناد به
این قرینه جواز ندارد.
یمین (سوگند) و یا نکول(خوداری از سوگند):
سوگند حق مدعی است درصورتی که مدعی
در ادعای خویش اسناد و مدارک اثباتیه الزمه
را در محکمه ارایه کرده نتوانست بر مدعی
علیه سوگند را توجیه می نماید .در صورتی
که مدعی علیه سوگند یاد نمود ،دعوی مدعی
رد شده ،محکمه به قطع خصومت حکم می
نماید .طوری که تذکر یافت سوگند حق مدعی
است ،در صورتی که مدعی از این حق منصرف
گردد در این حالت هیأت قضایی حکم به ترک
خصومت را در زمینه صادر می نماید.
هرگاه مدعی علیه از ادای سوگند خود داری
کرد یعنی نکول نماید ،در این حالت محکمه او
را مکلف به رد و سپردن مدعی بها می نماید.
قانون مدنی این موضوع را در ماده  1020چنین
تصریح می دارد »:هرگاه طرفی که قسم به او
توجیه گردیده ،بدون رد آن به طرف دیگر ،از
آن نکول نماید یا طرفی که قسم به او رد شده،
نکول اختیار کند ،دعوی به ضرر او خاتمه می
یابد».
در این بحث به طور مختصر از سوگند و نکول
یاد آوری شده ،خواننده گان محترم جهت
کسب معلومات بیشتر می توانند به کتب فقهی
و قوانین نافذه مراجعه نموده به غنا مندی
معلومات خویش بیفزایند.
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آگاهی حقوقی

اسناد مدار حکم در ملکیت ...
اسناد عرفی
مطابق به تعریف بند دوم این ماده «در
صورتی که ورق مذکور صفت سند رسمی
را کسب ننموده ،مگر اشخاص ذی عالقه
به آن امضاء ،مهر یا نشان انگشت نموده
باشند ،حیثیت سند عرفی را دارد».
در مورد حجت بودن اسناد رسمی در ماده
 992قانون مدنی می خوانیم« :محتویات
اسناد رسمی مندرج مادۀ ( )991این قانون
حجت شمرده می شود ،به شرطی که از
جعل و تزویری که قانون ًا تصریح شده ،خالی
باشد« .این قانون در ماده  995بند اول دارد:
«صدور ورق عرفی از طرف امضاء کننده
اعتبار داده می شود ،مگر اینکه شخص از
امضاء ،مهر و نشان انگشت خود صراحت ًا

تملیک ،هبه ،ترکه ،تقسیم ،تبادلۀ زمین،
ابراء خط ،اصالح خط و سند فیصله قطعی
که مستند بر اسناد امالکی قبلی صادر
گردیده و حاوی شرایط زیر باشد:
•دارای ثبت محفوظ به دیوان قضاء باشد؛
•مبطل آن موجود نباشد؛
•زمین داخل وثیقۀ شرعی درصورتی که
تابع مالیه بوده ،به دفتر مالیه قید باشد.
 -2فرمان دولت ،فرمان حکومت (صدارت)
و سند خرید زمین از ملکیت دولت که
شرایط ذیل را دارا باشد:
•از اداره با صالحیت صادر شده باشد؛
•مبطل آن موجود نباشد؛
•در صورتی که زمین تابع مالیه بوده به
دفتر مالیه قید باشد.

طرف پلوان شریکان و اهالی محل که
زمین درآن موقعیت دارد ،تصدیق شود.
 -6سند رسمی ملکیت زمین که شرایط
ذیل را دارا باشد:
•سند مدارحکم زمین موجود باشد.
•سند بعد از تصفیۀ قانونی زمین صادر شده
باشد.
•سند در دفاتر اساس امالک و مالیه ثبت
باشد.
•باالی زمین ادعا موجود نباشد.
 -7سند ملکیت زمین (قباله شرعی) که
شرایط ذیل را داشته باشد:
•سند بعد از تصفیۀ قانونی زمین ،از طریق
محکمۀ مربوط ترتیب و صادر شده باشد؛
•در دفاتر اساس امالک و مالیه ثبت باشد.

**************************************************************************

اگر سند دولتی تایید شده ملکیت قطعه زمینی را داشته باشید ،کسی نمی تواند ملکیت تان را غصب
کند .درصورتی که ملکیتی را می خرید باید اسناد مدارحکم ملکیت ان را از مالک قبلی اخذ نمایید .اگر
زمین قب ً
ال در دفتر اساسی ثبت اراضی خصوصی ثبت نشده ،باید ثبت گردد.
**********************************************************

انکار نماید .مگر اینکه قانون خاص طور
دیگری حکم نموده باشد».
همیشه قبل از خرید زمینی با استفاده از
اسناد مدار حکم ،غصبی نبودن زمین را
معلوم کنید .اگر وقت و زمینه تحقیق بیشتر
برای صحت ادعای فروشنده داشته باشید،
از ادارات مربوطه و سایر پلوان شریکان نیز
معلومات جمع آوری کنید.
اگر سند دولتی تایید شده ملکیت قطعه
زمینی را داشته باشید ،کسی نمی تواند
ملکیت تان را غصب کند .درصورتی که
ملکیتی را می خرید باید اسناد مدارحکم
ملکیت ان را از مالک قبلی اخذ نمایید.
اگر زمین قب ً
ال در دفتر اساسی ثبت اراضی
خصوصی ثبت نشده ،باید ثبت گردد.
اکنون که انواع اسناد را دانستیم ،نوبت
معرفی اسناد مدار حکم می رسد .بند 16
ماده سوم قانون تنظیم امور زمینداری:
«اسناد مدارحکم ملکیت ،اسنادی مندرج
مادۀ پنجم این قانون است که درآن
مشخصات زمین مالک ثبت می باشد».
اسناد مدار حکم ملکیت
 -1سند شرعی محکمه مبنی برخرید،

 د رضاعی ور ور خور! د نسبی ور ورخور خپله خور یا میرنی خور وی خو در
رضاعی ور ور خور سره هیځ قرابت نه
وی.
د رضاعت په سلسله کښی د علما پدی
اتفاق دی.
ده یو سړی دوه شځی وی او هغوی پر
دوه بیلو بیلو ماشومانو ته په رضاعت سره
شوده ورکړی وی نو دغه ماشومان هم په
رضاعت سره یو بل ته رضاعی خور او ور
ور جور یږی د فقه په اصطالح کښی ده
ته ده )میره په شودو( رضاعت وائی)لبن
الفحل(
د محرمه رضاعت مقدار او مدت
رضاعت که لږ وی او که ډیر کله چه
ثابت شی په هغی سره رضاعت ثابتیږی
او د رضاعت حکم په دوه نیو کالو کښی
ثابتیږی که د دغه مدت ځخه وروسته
چادیوی ښځی شوده ځښلی وی په هغه
حرمت نه ثابتیږی
در محرماتو بل قسم موقته محرمات دی
محرمات موقته :هغه ته وائی چه ده حرمت
سبب د زوال یعنی زائیل کید ونکی دی،
کله چه هغه سبب زائل شی حرمت قطع

 -3سند مالیه دهی که شرایط ذیل را داشته
باشد:
•مبطل آن موجود نباشد؛
•به دفاتر اساس امالک ثبت بوده و قبل
از  15اسد سال  1354تکت مالیه دهی
را داشته باشد.
 -4سند حقابه که حایز شرایط ذیل باشد:
•مبطل آن موجود نباشد؛
•به دفاتر اساس امالک و مالیه ثبت باشد.
 -5سند عرفی تحت شرایط ذیل مدار حکم
می باشد:
•فروشندۀ زمین ،سند مدار حکم داشته
باشد.
•سند عرفی قبل از تاریخ  15اسد سال
 1354ترتیب و مشتری قبل از سال
 1357فورمۀ اظهار نامه را خانه پری
و بعد از تصدیق پلوان شریکان همان
قطعه به شعبۀ مربوطه تسلیم داده باشد.
در محالتی که قبل از سال  1357توزیع
اظهار نامه صورت نگرفته و یا صورت
گرفته ،اما دفتر ثبت آن از بین رفته باشد،
درحالی که باالی زمین ادعا موجود نباشد
و خرید زمین و تصرف خریدار بر آن از

احکام القرآن ...

کیږی او نکاح کیدلی شی د هغه تفصیل
دا دی:
 -1د یو سړی په نکاح کښی د دوه محرمه
ښځی جمع کول.
لکه دوه خویندی یا ترور او وریره د یوه
سړی په نکاح کښی را تلل پدغه مسئله
کښی د فقهاؤ کلیه قاعده دا ده:
کله چه دوه ښځی داسی وی چه یوه
پکښی )نر( نارینه ،فرض کړی نو دهغوی
په خپل میځ کښی نکاح جائزه نه وی
لکه دوه خویندی چه یوه خور ورور
فرض کړی نو د ورور او خور نکاح نشی
کیدالی دغه شان دوه خویندی هم په یو
نکاح کښی نشی جمع کیدلی :د خویندو
په هکله د قرآن کریم حکم دا دی:
)وان تجمعوا بین االختین( دغه شان د عمه
او خاله (ترور یا نو) په باره کښی د حدیث
حکم دا دی )ال تنکح المرة علی عمتها و
ال المراة علی خا لتها(
 -2مطلقه ثالثه :یعنی کومه ښځه چه په
طالق مغلظه سره خاوند طالقه کړی وی:
دهغه ښځی سره ثر هغه وخته واده نشی
کولي چه ده بل چا سره نکاح ،جماع
اودوباره طالق او عدت ئی نه وی مکمل

نبود اسناد مدار حکم
الف) اگر اسناد مدار حکم ملکیت نداشته
باشید ،آیا مالک زمین تان نیستید؟ قانون
تنظیم امور زمینداری در بند اول ماده
هشتم می گوید« :زمینداری که سند مدار
حکم نداشته و زمین متصرفه وی ثبت
دفتر امالک دولتی نبوده و اشخاص دیگر
نیز ادعای ملکیت در آن نکرده و عالیم
آبادی و کار زراعتی در آن مشاهده شود و
پلوان شریکان بیشتر از  35سال تصرف او را
تائید بدارند و تحت پروژۀ دولتی قرار نداشته
باشد ،زمین مذکور الی صد ( )100جریب
اصل مساحت به اساس تصرف مالکانه
ملکیت شخص محسوب می گردد».
ب) برخی اوقات فردی اسناد مدار حکم
ملکیت اش مفقود می گردد .ممکن کسی
با استفاده از شرایط در صدد غضب ملکیت
وی بر آید .ماده دوازدهم قانون تنظیم امور
زمینداری در این مورد می گوید« :هرگاه
سند ملکیت زمین یا سند توزیع از نزد
شخص مفقود شود ،مثنی آن برایش داده
می شود».

شوی :حکم سورة النساء )االیه(
 -3پنځمه ښځه چه څلور په نکاح کښی
وی تو ځو چه د څلورو تعداد په موت یا
طالق سره نه وی کم شوی.
که یوه ښځه په عدت کښی هم وی د
پنځمی ښځی سره نکاح نه شی کولی
 -4غیر مسلمه او غیر کتابیه:
کومه ښځه چه مسلمانه یا اهل کتابه یعنی
(په تورات ،انجیل ایمان لرونکی نه وی د
هغي سره نکاح نه کیږی د ایمان یا کتابیت
نه وروسته نکاح ور سره جائز ده.
 -5مالعنه :د کومی ښځی او خاوند تر
منځ چه د لعان په وجه تفریق راغلی وی.
دغه خاوند د دغه ښځی سره دوباره نکاح
نشی کولی ترځو چه ځان ته درو غژن )
دروغگو( ونه وائی او د قذف حد پری ونه
لکیږی.
د بل منکوحه یا دبل شخص په عدت
کښی چه کومه شځه وی دهغوی سره
نکاح نکیږی.
د حره )داصیلي( ښځه ده پاسه دوینځی )
کنیز( سره نکاح نه کیږی.
پاتی برخه ادامه لری
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حق انتخاب نام نیکو برای طفل

سید محمد رضا فخری

از جمله حقوق طفل بر والدین ،انتخاب بهترين و
زيباترين نا م براي او است .منظور از نام زيبا ،نامي
است كه از ديدگاه شرع پسنديده و داراي معاني نيكو
باشد كه شامل اسامي انبيا ،صحابه ،علما ،دالوران
ميدان جنگ و شهدا است .متأسفانه با اينكه فرهنگ
اسالم غني و گسترده است ،ما مسلمانان تحت تأثير
فرهنگ بيگانگان قرار می گیریم و اسمهاي كام ً
ال
بيگانه براي فرزندان خود انتخاب ميكنیم .انتخاب
نام نيك ،بهترين هديهاي است كه هر طفل نوزاد
در روزهاي نخست زندگي از پدر و مادر ميگيرد.
که این نام به عنوان يادگار پدر و مادر باقي
ميماند و نام آنها را زنده نگه ميدارد چنانچه
پيامبر اسالم ميفرمايد ”:نخستين هديهاي
كه هر يك از شما به فرزندش ميبخشد ،نام
خوب است .پس بهترين نام را براي فرزند
خود انتخاب كنيد”.
در دین اسالم حقوق و وظائف متقابلی
میان پدر و فرزند وجود دارد .که هر یک از
پدر و فرزند موظف اند به وظایف و حقوقی
که بر عهده دارند به بهترین وجه عمل
کنند .حضرت امیرالمؤمنین علیه السالم
در نهج البالغه به این حقوق و وظائف اشاره نموده
است که می فرماید:
(ان الولد علی الوالد حقا و ان للوالد علی الولد حقا
فحق الوالد علی الوالد ان یعطیعه فی کل شی اال فی
معصیته اهلل سبحانه و حق الوالد علی الوالد ان یحسن
اشمه و یحسن ادبه و یعلمه القرآن) ترجمه“ :بدرستی
که فرزند بر پدر حقی دارد و پدر نیز بر فرزند حقی
دارد .حق پدر بر فرزند این است که در همه چیز جز
در معصیت خدا او را اطاعت کند و حق فرزند بر پدر
آنکه برای او نام نیک انتخاب کند و تربیتش را نیکو
قراردهد و قرآن را به او بیآموزد”.
بنابراین با توجه به اینکه نام هرکسی تا پایان
زندگی تابلوی
وجود او می
اصطالحات
باشد و نام
حقوقی
نیکو تأ ثیر
بسزایی در
فاضالب :آبهای مستعمل و
شخصیت
کثیف فابریکات و اماکن خصوصی
طفل دارد در
و عمومی.
دین اسالم
غنای مدیون :اعاده وضعیت
سفارش های
بهتر مادی شخص قرضدار ،که در
فراوانی برای
آن حالت توان پرداخت دین را دارا
گذاشتن نام
می گردد.
نیکو برای
غیر محصود :حاصل زراعتی درو
کودکان شده
نشده
است و جالب
غایه :هدف نهایی
است بدانید
غبن :زیانی که یکی از طرفین
نام گذاری
حین انعقاد عقد نسبت عدم مهارت
هر کودک
متحمل شده و نظر به آن یک نوع
مادر یا پدر
عدم تعادل بین وجایب متقابله
یا پدربزرگ
طرفین عقد بمیان می آید.
و دیگران
غره :مجازات مالی که فقها آن را
نیست بلکه
به اندازه هزار دینار می دانند
حق کودک
عناق :در بغل گرفتن زن بیگانه
است و چون
و غیر محرم
«قاموس اصطالحات حقوقی» خودش زبان

ندارد و قدرت انتخاب و بیان در او نیست خداوند که
مدافع منافع انسان ها است این حق را بر عهده پدر
گذارده و بر او واجب نموده که نام نیک بر کودک
خود بگذارد یعنی اگر تخلف کند و نام ناهنجار بر او
بگذارد فرزندش حق بازخواست دارد .انتخاب نامهاي
پيامبران الهي يادآور انسانهاي شايسته مقرب
درگاه خداوند (ج)

است واکثر مردم
از روی محبت و ارادتي كه به پیامبران
دارند ،اين نامها را براي فرزندان خويش انتخاب می
کنند .تا محبت دوستان خدا را در دل فرزندانشان
کشت نمایند و راه درست زندگي را به آنان نشان
دهند ،وجود اين نامهاي زيبا ،مايه بركت در اعضای
خانواده است.چنانچه پيامبر اكرم صلياهللعلي هوآله
وسلم ميفرمايد“ :خانهاي كه نام محمد در آن باشد،
خداوند روزي آن را گسترده گرداند .پس اگر فرزندتان
را محمد نام گذاشتيد ،او را مزنيد و دشنامش ندهيد”.
پس یكی از مهمترین حقوق از اطفال بر والدین
نامگذاری نیك و شایسته است .طفل همیشه حقیر
و كوچك نمیمانند ،بزودی آنها قد كشیده در میان
اجتماع وارد خواهند شد ،ارتباطات دنیای امروز بسیار
گسترده است و هر انسانی جهت اشتغال و كسب در
آمد با چندین نفر دیگر در تعامل میباشند.
اطفال از بدو تولد قادر به انتخاب و گزینش نام
نیك برای خود نیستند ،وخداوند(ج) این حق را برای
والدین داده است ،از طرف دیگر انتخاب اسم یك
ضرورت است زیرا انسان فاقد مسمی قابل تعریف
و تشخیص نخواهد بود .خداوند در قرآن كریم سوره
حجرت آیه ()13میفرماید “ :اى مردم ما شما را از
مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله
گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد
در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين
شماست بىترديد خداوند داناى آگاه است” مهمترین
فلسفه نامگذاری همین است كه انسان قابل خطاب
باشد و دیگران بتوانند بخوبی با او ارتباط بر قرار نماید.
اسامی حقیر و پست ،در ادوار طفلی چندان
مشخص نیست ،اما فرد وقتی بالغ و رشید گردید
برای خود شخصیت و ارزش قایل خواهد شد .و اسم
پست میتواند برای او آزار دهنده باشد ،لذا ممكن
است برخالف میل والدین خود اقدام بهتغییر نام كند و
این میتواند سرآغاز مخالفت با انتخاب والدین باشد.
برای اینكه در آینده چنین مشكالتی دامنگیر

خلی

لا

خانوادهها نگردد رسول خد(ص) سفارش نموده اسم
نیكو برای اوالد برگزینید و آن را بهعنوان یك حق
از طرف فرزندان بهعهدة والدین قرار داده و فرموده
است « :من حق الولد علی الوالد ان ُیحسِ ّن اسمه و
حسن ادبه « یعنی یکی از حقوق فرزند بر پدر این
ُی ّ
است که برای او نام نیکو برگزیند و او را نیکو تربیت
کند.
همچنین میفرماید« :إنكم تدعون یوم القیامة
بأسمائكم وأسماءآبائكم ،فأحسنوا
أسمائكم» یعنی شما در روز قیامت
بهنام خود و پدران تان خوانده میشوید
پس در انتخاب نام نیك اهتمام كنید.
در اسالم ،انتخاب نام نیکو از وظایف
والدین و یکی از حقوق فرزند بر پدر و
اهمیت نامگذاری
مادر شناخته شده استّ .
فرزند به ح ّدی است که سفارش شده ،ح ّتی
پیش از تولّد فرزند ،برای وی نام مناسب
برگزیده شود .در این مورد حضرت علی
(علیه السالم) می فرماید :فرزندان خود را
پیش از والدتشان نامگذاری کنید و اگر نمی
دانید فرزندتان پسراست یا دختر ،نامی برایش
برگزینید که مناسب دختر و پسر باشد؛ زیرا اگر
به دنیا آمد ،به همان نام یاد می کنید ،و اگر مرده
متولد شد ،روز قیامت شما را مالقات می کند و
به پدرش می گوید :چرا برای من نام ننهادی؟ مگر
پیامبر خدا (صلی اهلل علیه وآله) نوه خود را قبل از
تولّد ،محسن نام ننهاده بود؟
چنانچه از احاديث فهميده ميشود نامگذاري
ميتواند در روزهاي مختلفي از جمله همان روز اول
والدت در زمان تحنيك يا سه روز بعد ،يا در روز هفتم
كه سنت عقيقه به جا آورده ميشود ،انجام گيرد.
در مورد حق نامگذاری طفل دراسناد بین المللی
در ماده( )7کنوانسیون حقوق طفل چنین آمده
است»:یک طفل بعد از تولد فوراً باید سجل شود،
حق دارد از بدو تولد نامی داشته باشد،صاحب هویت
ملی گردد و تا جای ممکن ،حق شناخت والدین خود
و مراقبت از جانب آنان را دارد .دول طرف کنوانسیون
باید اجرای این حقوق را مطابق به قوانین ملی و
در چهار چوب اسناد بین المللی مربوط دراین زمینه
تضمین کنند بخصوص اگر عکس قضیه منجر به بی
هویتی طفل شود».
در نتیجه درمیابیم که فرزند به عنوان يادگار پدر
و مادر باقي ميماند و نام آنها را زنده نگه ميدارد.
بنابراين والدين بايد در انتخاب نام يادگارشان دقت
عمل به خرج داده و رابطه اسم با مسمي را به خاطر
بسپارند .انتخاب بهترين و زيباترين نامها براي فرزند
نامي است كه از ديدگاه شرع پسنديده و داراي معاني
نيكو باشد و شامل اسامي انبيا ،صحابه ،علما ،دالوران
ميدان جنگ و شهدا باشد .متأسفانه با اينكه فرهنگ
اسالم غني و گسترده است ،اما تحت تأثير فرهنگ
بيگانگان قرار گرفته یم و اسمهاي كام ً
ال بيگانه براي
فرزندان خود انتخاب ميكنیم.
منابع و مآخذ:

نهج البالغه ،کلمات قصار ،شماره .399
-1
سوره حجرت آیه ()13
-2
کنوانسیون حقوق طفل مصوب مجمع عمومی
-3
سازمان ملل متحد مورخ  20نوامبر .1989

هلل
سلط

د ولسی جرګې په اړه معلومات

ا

نی

ولسی جرګه د افغانستان د اسالمی جمهوریت د دولت د
ملي شوری یوه برخه تشکیلوي.
ملي شوری له دووه برخو څخه تشکیل شوې:
ولسی جرګه.
-1
مشرانو جرګه.
-2
د ولسی جرګې جوړښت
د ولسی جرګې ټول ) (۲۴۹غړی د خلکو لخوا د )(۵
کلونو لپاره ټاکل کیږي ،ټولي قومی ډلې په ولسي جرګه
کې استازي لري .ښځې هم په ولسي جرګه کې ټاکل
کيږي ،په حقیقت کې د ولسي جرګې له څوکېو څخه یو
پر څلورمه برخه ) ۶۸کسان( ښځوته ځانګرې شوې.
د ولسي جرګې دندې او واکونه:
ولسی جرګه د ملي شوری تر تولو ځواکمن مجلس دی
 ،نوموړی مجلس حتي کولی شي دغړو د دوه پر درې
برخو رأیو سره هغه قوانین تصویب کړي چې جمهور
رئیس هغه توشېح کړې نه وي .همدارنګه ولسي جرګه
الندې نورې دندې هم ترسره کوي:
 -1د وزیرانو ،لوی څارنوال ،د مرکزي بانک د رئیس،
د ملی امنیت د ادارې سر پرست ،د سرې میاشتې د ټولنې
د رئیس ،د سترې محکمې د رئیس او غړو په شمول د
جمهور رئیس د مقرریو تأیید.
 -2د کابینې د هرة یو وزیر استیضاح په سلوکې د )(۲۰
غړو په موافقو رأېو سره ،دغه استیضاح امکان لری د وزیر
د نه باور د رأیې باعث شي.
 -3د پیسو د چاپولو او خپرولو په باره کې له اقتصادي
کمیتې سره د مشورو لپاره د مرکزي بانک ملزمول.
 -4د هېواد د بودجې او ملی پرمختیا په اړه تصمیم نیول.
 -5د جمهور رئیس په علیه د مطرح شوو )د بشریت
علیه جنایتونه ،ملی خیانت یا جرم( تورونو په اړه رأیه
اخیستنه .ولسي جرګه کولی شي د دوه پر درې برخو رأیو
پرښست ،د جمهور رئیس تورونو ته رسیدګی وکړي،
پداسې حال کې چې د جمهور رئیس عزلول په بشپړو
اضطراري شرایطو کې د امکان منونکی وي ،دغه واک
د یوې قاعدې په شکل نه رامنځته کیږي.
په هغه صورت کې چې ولسې جرګه د جمهور رئیس
تورونو ته په رسیدګۍ شروع وکړی ،په وروستې قدم
کې به دلویې جرګې دایرېدل ،یعني )د افغانستان د خلکو
ستر تمثیلوونکی( وي .دغه لویه جرګه د ملی شوري د
غړو ،د والیتي او ولسوالیو له رئیسانو څخه جوړه ده .څه
وخت چې لویه جرګه د جمهور رئیس لخوا دایره شی،
لویه جرګه کولی شي د اساسي قانون د تعدیل لو اصالح،
تصمیم نیونې )دخپلواکی ،ملی حاکمیت ،ځمکنۍ بشپړتیا
او دهېواد دلوړې ګتې( په اړه دندې تر سره کړي.
تاریخچه او اوسنی وضعیت
د استازو د غونډې په اړوند ټاکنې :د ولسي جرګې او نوو
شورا ګانو ټا کنې ،په ) (۱۳۸۴ﻫ  .ش کال د تلې په )(۱۹
نېټه په بریالیتوب سره تر سره شوه .پدې ټاکونوکې ،خلکو
په ځانګړي ډول نه دګوندونو په استازیتوب سیالۍ وکړې.
دغه ټاکنې د مقننه قوې لومړنۍ عمومي ټاکنې وې چې له
) (۱۳۴۸ﻫ  .ش کال څخه راپدېخوا تر سرې شوې وي.
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