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رسیدگی به دعاوی حقوق عامه
تتبع ونگارش:عبدالرحمن عظیمی

دعاوی حقوق عامه عبارت از دعاوی مدنی
میان اشخاص حقیقی و حکمی یا بین اشخاص
حکمی می باشد .اشخاص حقیقی انسان می باشد و
اشخاص حکمی عبارت از مؤسسات ،ادارات وسازمان
های خصوصی ،دولتی و مختلط می باشد که به
حکم قانون مانند اشخاص ،اهلیت حقوقی می داشته
باشند .اشخاص حکمی هم به دو نوع اشخاص حکمی
عام و خاص تقسیم می شود که اشخاص حکمی عام
آن شامل ادارات و شعبات دولتی و تأسیسات عامه
بوده و اشخاص حکمی خاص آن شامل رشکت های
تجارتی ،مدنی و مؤسسات می باشد .عرایض مربوط
به دعاوی حقوق عامه باید در مرحلۀ اول مستقیامً
به محکمۀ شهری والیت یا ولسوالی تقدیم کند و
محکمه در مورد اجراآت ذیل را انجام میدهد .اگر
بین افراد و مؤسسات خصوصی ،مؤسسات دولتی و
مختلط ویا هم بین دولت و مؤسسات مختلط یا
خصوصی کدام منازعه مالی پیش آید ،عریضه رسمی
باید توسط عارض ترتیب گردیده و طبق قانون اصول
محاکامت مدنی افغانستان به محکمه ابتدائیه شهری
یا ولسوالی تقدیم کند و محکمه موضوع عریضه را
به اداره قضایای دولت کتباً روان می کند .ریاست
عمومی قضایای دولت یکی از ریاست های وزارت
عدلیه می باشد که ریاست مرکزی آن در وزارت
عدلیه و شعبات والیتی آن در چوکات ریاست های
عدلیه والیات فعالیت می مناید و هدف از تأسیس
ریاست قضایای دولت حامیت و دفاع از ملکیت
و حقوق مالی و منافع دولت و مؤسسات مختلط
و بررسی مقدماتی منازعات مالی بین مؤسسات
دولتی و مختلط از یک طرف و مؤسسات خصوصی
و اتباع از طرف دیگر ،می باشد .بنابرین زمانیکه
عریضه از محکمه به ریاست قضایای دولت راجع
می گردد ،آن ریاست در مورد رسیدگی الزم را می
مناید .یکی از مهم ترین کار ریاست عمومی قضایای
دولت و شعبات والیتی آن در رابطه به عرایض وارده
اتخاذ تدابیر الزم جهت مصالحه بین طرفین منازعه
و تأیید موافقت اصالحی آنها می باشد .هرگاه در
قضیه ای که به ادارۀ قضایای دولت مواصلت می
مناید قناعت طرفین بدون رسیدگی محکمه حاصل
نشود ،ادارۀ قضایای دولت قضیه را غرض حل و فصل
به محکمه مربوطه ارجاع می مناید.
محکمه ابتدائیه
محاکم افغانستان شامل سه نوع محاکم (محاکم
ابتدائیه ،محاکم استیناف و سرته محکمه) می
باشدکه هر یک به اساس سلسله مراتب قضائی
وظیفه خویش را برای حل و فصل دعاوی جزایی
و مدنی شهروندان کشور انجام می دهند .محاکم
ابتدائیه شامل محاکم ابتدائیه شهری (مرکز والیت)،
محکمۀ اختصاصی اطفال ،محکمۀ ابتدائیۀ تجارتی،
محکمۀ ابتدائیۀ احوال شخصیه و محاکم ابتدائیۀ
ولسوالی درمراکز هر ولسوالی می باشد .هرگاه
عریضۀ مربوط به حقوق عامه از طریق شعبات
قضایای دولت به محکمه ابتدائیه مرکز والیت یا
ولسوالی راجع می گردد ،تحریرات محکمۀ ذیصالح
عرایض وارده را تسلیم و بعد از مالحظه رئیس
محکمه به دفرت مربوط ثبت می مناید .هرگاه قضیه
قابلیت دوران در محکمه را داشته باشد به حیث
یک قضیه جداگانه از کارتن عرایض خارج و به داخل
دوسیه های از قبل شامره گذاری شده انتقال می
یابد ،پس از آن اگر عریضه در محکمه ابتدائیه مرکز
والیت مورد رسیدگی قرار گیرد ،عریضه به دیوان
حقوق عامه هامن محکمه رسیدگی می شود اما اگر
محکمه ابتدائیه ولسولی باشد ،خود محکمه ابتدائیه
ولسوالی آن را رسیدگی می مناید.
محکمه ابتدائیه قضیه را به دیوان حقوق عامۀ
خویش راجع می مناید و دیوان مربوطه سوابق قضیه
و حضور مناینده قضایای دولت و مناینده قانونی
شخصیت های حکمی را با تعیین تاریخ مطالبه می
کند .جلسۀ مقدماتی ترتیب گردیده و طرفین قضیه
حضور می داشته باشند ،در این جلسه دیوان محکمۀ
مربوطه بعد از اظهارات و دفاعیات طرفین ارزیابی
خویش را بیان می کند که آیا این قضیه قابلیت
دوران در محکمه را دارد یا خیر! اگر محکمه قضیه را
اصالً در محکمه قابل دوران نداند ،قرار خود را مبنی
بر عدم دوران دعوی صادر می کند .این قرار قطعی
نبوده و طرفین قضیه می توانند که علیه آن به
محکمه فوقانی اعرتاض منایند .در اینجا شخص عارض
(عریضه کننده) بحیث مدعی و شخص معروض
(کسی که باالیش عریضه شده است) به حیث مدعی
علیه قرار گیرد که مناینده قضایای دولت می تواند
بحث مدعی یا مدعی علیه قرار داشته باشد.
مدعی باید صورت دعوی خویش را در مدت پانزده
روز به تحریرات دیوان محکمه مربوطه تسلیم
منوده و رسید اخذ مناید .هرگاه مدعی بنابر عذر
مؤجه (قابل قبول) نتواند صورت دعوی خویش را
به وقت معین آن به محکمه تسلیم مناید ،می تواند
از محکمه تقاضای مهلتی دیگری را مناید .محکمه
بعد از دریافت صورت دعوی ،آنرا ارزیابی می مناید
که آیا درست است یا خیر! در صورتیکه صورت
دعوی مشکالتی داشت ،به مدعی گفته می شود
که مشکالت آن را مرفوع منوده و بازگرداند .هرگاه
صورت دعوی درست بود ،به امر تحریری رئیس
دیوان درج فورمه معین گردیده و یک نقل آن برای
مدعی علیه داده می شود تا دفاعیه خویش را ترتیب
مناید .اگر مدعی علیه نتواند در مدت قانونی دفاعیه
خویش را تحریر و تقدیم محکمه مناید ،به جواب
شفاهی وی اکتفا منوده و رسیدگی قضائی می مناید.
ادامه در صفحه2

بگو آنچه در سینه های شامست
نهان دارید یا آشکارش کنید خدا
آنرا می داند و (نیز آنچه را در آسامن ها و
آنچه را در زمین است می داند و خداوند بر هر چیزی تواناست.
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دوشنبه  20قوس 1396
ایــن دیدار،بــه منظورطــرح قانــون معامــات و
امضاءهــای الکرتونیکــی صــورت گرفــت.
وزیــر عدلیــه ،در رابطــه بــه مشــکالت موجــود
معلومــات داده گفــت :طــرح ایــن قانــون کــه از
طــرف وزارت مخابــرات فرســتاده شــده دارای
مشــکالت فــراوان اســت،در ایــن راســتا وزیــر
عدلیــه از یونامــا خواهــان همــکاری گردیــده و

گفــت ایجــاب میمنایــد ،یــک مــن کــه ریاســت
عمومــی امــور قانونگــذاری را در تهی ـهی یــک
قانــون عامفهــم ،دقیــق و مؤثــر ،کمــک منایــد،
در دســرس ایــن وزارت ق ـرار داده شــود.
رییــس حاکمیــت قانــون دفــر یونامــا ،روی
اهمیــت ایــن ســند تاکیــد منــوده گفــت؛ ایــن
قانــون افغانســتان را در تفتیــش معامــات
الکرتونیکــی کمــک بیشــر میمنایــد .در ضمــن

ابـراز داشــتند کــه دفــر یونامــا تــاش میمنایــد
تــا وزارت عدلیــه را از طریــق یکتــن از
کارشناســان بیناملللــی ،در ایــن عرصــه کمــک
منایــد.
رییــس حاکمیــت قانــون یونامــا از نــر
کــود جــزا اظهــار خرســندی منــوده و آنــرا
یــک دســتآورد بــزرگ بــرای افغانســتان در
راســتای تامیــن عدالــت و ثبــات پنداشــته و
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گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

ابـراز امیــدواری منــود تــا ایــن قانــون از طریــق
شــورای ملــی نیــز بــه تصویــب برســد.
در پایــان وزیــر عدلیــه از راه انــدازی یــک
برنامــه آموزشــی راجــع بــه کــود جــزا یــاد
منــوده گفــت کــه قــرار اســت ایــن وزارت،
قضــات ،څارنــواالن و پرســونل وزارت عدلیــه و
ســایر ادارات ذیربــط را در ایــن زمینــه آمــوزش
دهــد.

عقدحواله
تتبع ونگارش :گاللی سنگرخیل عزیزی

در دنیــای امــروزی یکــی از
موضوعاتــی کــه میتــوان جوامــع
بــری را از اختالفــات شــخصی
وجمعــی در امــان داشــت عبــارت از
آشــنایی وآگاهــی از حقــوق متقابــل
اف ـراد در پرتــو احــکام قانــون مــی
باشــد .کــه ایــن آگاهــی وآشــنایی
جهــت جلوگیــری از وقــوع بســیاری
ازاختالفــات حقوقــی میــان مــردم
میگــردد .بنابرایــن عقد حوالــه را که
یکــی ازعقــود کاربــردی درمعامــات
حقوقــی میــان مــردم میباشــد
مــورد بررســی ق ـرار دهیــم .قبــل از
وارد شــدن بــه اصــل موضــوع بــه
معرفــی اصطالحــات مرتبــط  ،ذیــآ
مــی پردازیــم:
محیل:عبــارت از مدیونیســت کــه
احالــه منــوده اســت.
محال له:عبارت از دائن است.
محــال علیــه :عبــارت از کسیســت
کــه حوالــه را بخــود قبــول کــرده
اســت.
محــال بــه  :عبــارت از مالیســت کــه
احالــه شــده باشــد.
حوالــه دین:عبــارت ازانتقــال دیــن
از ذمــه حوالــه دهنــده بــه ذمــه
شــخص حوالــه داده شــده ومطالبــه
دیــن از وی.
حوالــه مقیــد :آن اســت کــه محیــل،
محــال لــه رابــه اخــذ مــال خــود
کــه بــه ذمــه محــال علیــه دارد
ویــا در یــد اوســت ،حوالــه دهــد.
یــا حوالــه ای کــه رصفــاً برذمــۀ
شــخصی کــه بــاالی وی حوالــه داده

شــده،اجراءمی گــردد.
حوالــه مطلــق :آنســت کــه بــه
ســپردن مــال محیــل کــه نــزد محــال
علیــه وجــود داشــته و قیــد نشــده
باشــد.
معنــای لغــوی حوالــه :حوالــه یــک
واژه عربــی ،از ریشــه حــول ،بــه
معنــی تغییــر یافــن ،جــا بــه جــا
شــدن ودگرگونــی اســت.
معنای اصطالحی حواله:
در اصطــاح فقــه وحقــوق ،حوالــه
عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن،
دیــن از ذمــه مدیــون بــه ذمــه
شــخص ثالــث انتقــال مییابــد وبــه
تغییــر برخــی ،بدهکار(محیــل)
طلبــکار خــود (محتــال) را بــرای
دیــن خــود بــه شــخصی دیگر(محال
علیــه) ارجــاع میدهــد.
عقــد حوالــه یکــی از شــیوه هــای
انتقــال تعهــد از را ه انتقــال دیــن
بــه شــار مــی رود ،زیـرا بــا انتقــال
دیــن از ذمــه محیــل بــه محــال
علیــه ،تعهــد محیــل بــه پرداخــت
دیــن بــه محــال علیــه منتقــل مــی
شــود .یعنــی عقــد حوالــه در واقــع
نوعــی وســیله ی پرداخــت و یکی از
عقــود معیــن اســت .عقــود معیــن
کــه بــه غــرض اج ـرای عمــل معیــن
یــا خدمــت معیــن صــورت میگیــرد
و حوالــه بــه معنــی انتقــال دیــن
از ذمــه ی شــخصی بــه شــخصی
دیگراســت .مــاده 673مجلةاالحــکام
حوالــه را ذیالًبیان مــی دارد " :حواله
عبــارت از انتقــال دیــن از یــک ذمــه

بــه ذمــه ،دیگــر اســت ".اگــر محیــل
بــه دائــن خودبگویــد کــه تــرا بــه
فــان شــخص حوالــه دادم ودائــن
بپذیــرد ،حوالــه منعقــد میگــردد.
حوالــه در قامــوس اصطالحــات
حقوقــی ذیــاً بیــان مــی
گردد":عقــدی کــه مبوجــب آن
طلــب شــخصی از ذمــۀ مدیــون
بــه ذمۀشــخص ثالثــی منتقــل مــی
گــردد".
طوریکــه دیــده مــی شــود در ایــن
عقــد برخــاف ســایر عقــود کــه
معمــوالً در آنهــا دو طــرف درگیــر
هســتند ،کــه درایــن عقــد بــا ســه
طــرف مواجــه هســتیم .بنابرایــن در
ایــن ق ـرارداد بــر توافــق واراده ســه
نفــر نیــاز اســت.
مثـاً  :اگــر فــرض گــردد کــه شــخص
(الــف) بایــد مبلغــی دو هــزار
افغانــی را بــه شــخص(ب) بدهــد
ودر واقــع شــخصی (الف)بــه
شــخصی (ب) دیــن دار اســت .حــال
اگرشــخص(الف) دیــن خــود را بــه
شــخص دیگــری یعنــی (ج) حوالــه
دهــد وشــخص(ج) ملــزم شــود کــه
بــه جــای شــخصی(الف) دوهــزار
افغانــی را بــه شــخص(ب)بپردازد
عقــد حوالــه محقــق شــده اســت.
در مثــال فــوق مدیــون یــا محیــل
بــه شــخص (الــف) دایــن یــا محــال
بــه شــخص (ب) وشــخص ثالــث
یــا محــال علیــه بــه شــخص (ج)
میباشــد.

توســط عقــد حوالــه بدهــکار بــه
انجــام حوالــه ،دیــن خــود را ادا
مــی کنــد وبعــد از ایــن کــه عقــد
حوالــه بســته شــد،دیگر بــه طلبــکار
هیــچ بدهــی ای نخواهــد داشــت.
در عــوض شــخص محــال علیــه
اســت کــه در مقابــل طلبــکار
مســئول مــی شــود وبایــد بدهــی را
بپــردازد .طلبــکار هــم مــی توانــد از
او پرداخــت دیــن را مطالبــه کنــد
ودیگــر نــه مــی توانــد رساغ طلبــکار
اولــی بــرود وطلــب خــود را از او
مطالبــه کنــد .
همچنــان اگــر شــخصی بــه دیگــری
گویــد حوالــه دینــی را کــه بــر
فــان شــخصی اســت بخــود بگیــرد،
دیگــری گویــد قبــول کــردم یــا
گویــد بــر حوالــه دیــن تــو کــه بــر
فــان شــخص بــوده وانــدازه آن
چنیــن اســت قبــول کــن ،بعــدا ً آنـرا
پذیرفــت حوالــه صحیــح میشــود
واگــر محــال علیــه بعــد از آن نــادم
شــود ندامــت آن فایــده نــدارد.
حوالــه ایکــه میــان محیــل ومحــال
علیــه انعقــاد مــی یابــد موقــوف بــه
قبــول محــال لــه میباشــد.
بطــور مثــال :اگــر شــخصی بــه
دیگــری گفــت حوالــه دینــی را که از
فــان شــخص بــه ذمــه ی مــن قـرار
دارد بخــود بگیــر وی آنـرا پذیرفــت،
حوالــه موقوفــه منعقــد میگــردد
واگــر محــال لــه آن ـرا بپذیــرد نافــذ
میگــردد.
ادامه در صفحه 2

آگاهیحقوقی

			
سال یازدهم

رسیدگی به دعاوی ...

هرگاه مدعی صورت دعوی خویش را در
میعاد قانونی آن به محکمه تقدیم نکند ،محکمه
قرار قضایی مبنی بر ترک خصومت را صادر می
کند و هرگاه قرار قضایی در مورد رسیدگی به
دعوی حقوق عامه صورت گیرد ،اجراآت در مورد
آن دعوی متوقف می گردد مگر اینکه شخص
دالیل مؤجه خویش را به محکمه تقدیم مناید و
تقاضای رسیدگی مجدد را مناید .محکمه پس از
ارزیابی دالیل مدعی ،به رسیدگی مجدد با رعایت
سوابق آن اقدام می مناید .جلسات قضایی غرض
حل و فصل دعوی حقوق عامه بین طرفین دعوی
صورت می گیرد و در نهایت بعد از اینکه هئیت
قضایی به نتیجه می رسند ،فیصله خویش را به
اساس قانون و دالیل مستند در باره دعوی صادر
می مناید .هرگاه طرفین به فیصله محکمه ابتدائیه
قناعت داشته باشند ،حکم محکمه قطعی و نهایی
می باشد اما در صورتیکه یکی یا هر دو طرف
دعوی به فیصله صادره محکمه ابتدائیه قناعت
نداشته باشد ،می تواند به صادر کننده حکم یا
محکمه فوقانی (استیناف) اعرتاض مناید .جلسات
دعوی حقوق عامه بصورت علنی دایر می گردد و
عالوه بر طرفین قضیه ،سایر افراد عالقه مند نیز
می توانند در جلسه قضایی اشرتاک منایند مرشوط
به اینکه محکمه امکانات حضور مردم را داشته
باشد و محکمه تدویر جلسه را به طور رسی الزم
داند .جریان رسیدگی قضایای حقوق عامه نهایت
چهار ماه ادامه خواهد یافت و از این بیشرت نباید
در محکمۀ مربوطه بدون اصدار حکم باقی مباند.
محکمه استیناف
هرگاه شخص مدعی یا مدعی علیه از فیصلۀ
صادر شده محکمۀ مربوطه در مورد دعوی
حقوق عامه قناعت نداشته باشد ،می تواند خود
یا توسط مناینده قانونی خود به دفرت تحریرات
محکمۀ صادر کننده فیصله یا دفرت تحریرات
محاکم استیناف والیت مراجعه کرده و بر فیصله
مذکور اعرتاض خویش را در ظرف یک ماه از
تاریخ ابالغ فیصله تقدیم مناید .طرفین دعوی در
موارد ذیل می توانند که به احکام صادره محکمۀ
ابتدائیه اعرتاض منایند:
 .1در صورتیکه محکمه در تطبیق احکام قانونی
خطا کرده باشد.
 .2در صورتیکه محکمه در تأویل (برداشت و
فهم) احکام قانون اشتباه کرده باشد.
 .3درصورتیکه اجراآت محاکم بخاطر صادر کردن
حکم غیرقانونی باطل باشد.
اعرتاض زمانی قابل پذیرش است که در میعاد
معینه آن از طرف مدعی یا مدعی علیه به
تحریرات محاکم استیناف تقدیم گردد بخاطر
اینکه آنها یا یکی از آنها از فیصله محکمه راضی
منی باشد و این اعرتاض از جانب رئیس دیوان
حقوق عامه محاکم استنیاف والیت مورد ارزیابی
قرار می گیرد .درصورتیکه دیوان مذکور اعرتاض
بر فیصله محکمه ابتدائیه را بجا بداند ،دعوی
را استینافاً (مرحله دوم) رسیدگی می مناید و
اعرتاض کننده باید در ظرف بیست روز از تاریخ
اعرتاض ،صورت اعرتاض مفصل خویش را به دیوان
مربوطه تقدیم کند .درصورت درست بودن
صورت اعرتاض ،تحریرات دیوان حقوق عامه آن
را ثبت منوده و درج دوسیه می کند و طرف دیگر
دعوی می تواند یک نقل آن صورت اعرتاض را
دریافت مناید .تحریرات دیوان حقوق عامه بعد
از دریافت صورت دفاعیه طرف مقابل ،زمان دایر
شدن جلسه قضایی از طرف دفرت تحریرات دیوان
مربوطه تعیین می گردد .دیوان حقوق عامه
محاکم استیناف بعد از جلسه قضایی و ارزیابی
دوسیه به اساس اعرتاض ،تصامیم ذیل را خواهد
گرفت:
 .1دیوان مدنی می تواند که اجراآت محکمه
تحتانی را باطل اعالن منوده و برای رسیدگی
مجدد به هامن محکمه اولی یا محکمه مامثل
آن ارسال مناید.
 .2دیوان مدنی می تواند که فیصله محکمۀ
ابتدائیه را نقض منوده و برای رسیدگی مجدد به
محکمه اولی ارسال مناید ویا هم خود در مورد
فیصله صدر منایند.
 .3دیوان مدنی می تواند که فیصله محکمۀ
ابتدائیه را تأیید مناید.
اگر شخص اعرتاض کننده به فیصله دیوان حقوق
عامه محاکم استیناف در مورد دعوی دین قناعت
نداشته باشد ،می تواند اعرتاض خویش را به دفرت
تحریرات حقوق عامه محاکم استیناف مربوطه یا
دیوان مدنی سرته محکمه افغانستان تقدیم مناید.
محکمه عالی (سرته محکمه)
فرجام خواهی عبارت از این است که شخص
محکوم علیه به فیصله صادر شده محکمه
استیناف والیت مربوطه قناعت نداشته و می
خواهد که دعوی وی مجدداً از جانب قوۀ قضائیه
مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد .محکوم علیه غیر
قانع می تواند که عدم قناعت و فرجام خواهی
خویش را ظرف دو ماه از تاریخ ابالغ فیصله به
دیوان حقوق عامه محکمۀ استیناف هامن والیت
تقدیم کند و اگر در کابل باشد ،می تواند به
دیوان مدنی و حقوق عامه سرته محکمه مراجعه
فرموده و تقدیم کند .قابل یادآوری است که در
مرحله فرجام خواهی ،سرته محکمه فقط اجراآت
محاکم تحتانی را ارزیابی منوده و می تواند
سه نوع تصمیم را در مورد فیصله های محاکم
تحتانی اتخاذ مناید که عبارت اند از :تأیید ،نقض
و بطالن می باشد ،یعنی اینکه یا فیصله محاکم
تحتانی را تأیید می کند ،یا باطل می کند یا نقض
می کند .هرگاه دیوان مدنی سرته محکمه فیصله
محاکم تحتانی را تأیید مناید ،این فیصله قطعی و
نهایی است و محکوم علیه منی تواند که بار دیگر
بخواهد که دعوی وی مورد رسیدگی مجدد قرار
گیرد .هرگاه موارد ذیل در اجراآت محاکم تحتانی
ثابت شود ،شخص محکوم علیه می تواند که برای
تجدید نظر به سرته محکمه مراجعه مناید:
موضوع تجدیدنظر از جانب شورای عالی سرته
محکمه در کابل مورد رسیدگی قرار می گیرد ،اگر
اعرتاض محکوم علیه درست بود ،فیصله قبلی لغو
گردیده و برای رسیدگی مجدد به محکمه مامثل
آن راجع می شود.

انواع حواله:
فقها وحقوق دانان معارص حواله را به دو
نوع ،حواله مقید وحواله مطلق تقسیم می
منایند:
-1حواله مقید:
حواله ایست که در آن محیل قید میکند
محال علیه دین موضوع حواله را از محل
دینی که به محیل دارد یا از عین متعلق
به محیل که به گونه غصبی یا امانتی
نزد اوست ،بپردازد.حواله مقید در ماده
1719قانون مدنی ذیالً بیان می گردد:
"حواله مقید آنست که مدیون داین خود
را به اخذ دینیکه باالی شخص حواله داده
شده دارد ،به چنین قید حواله دهد که
شخصی حواله داده شده دین را از مدرک
دینی که باالی شخص حواله داده شده
داشته یا از مدرک عین که نزد وی امانت یا
مال مغضوبه ادا مناید".
در حواله مقید ،حق حواله دهنده راجع
به مطالبه دین از حواله داده شده قطع
گردیده وشخص حواله داده شده منی تواند
دین را برای حواله دهنده تادیه کند .دراین
صورت تخلف نزد حواله گیرنده مسئول
دانسته می شود در این صورت حواله
گیرنده می تواند راجع به آن به حواله
دهنده رجوع مناید.
 _2حواله مطلق:
حواله مطلق که مانند حواله مقید قیدی
ندارد .البته سپردن مال محیل که نزد
محال علیه وجود دارد وقید نشده باشد.
ودر ماده  1718قانون مدنی حواله مطلق
ذیالً بیان گردیده است که " :حواله مطلق
اینست که مدیون داین خود را بر شخص
دیگری به طور غیر مقید حواله تادیه
دین بدهد ،شخص حواله داده شده آنرا
از مدرک دینی که حواله دهنده بر ذمه
وی دارد یا دینی که از لحاظ مال ودیعت
یا غصب شده نزد وی دارد ،اداء مناید.
یا طوری باشد که حواله دهنده وشخص
حواله داده شده،هیچگونه حقوقی بر
یکدیگر نداشته باشند".
در حواله مطلق مطالبه حواله دهنده از
شخص حواله داده شده قطع نگردیده می
تواند بعد از حواله تا زمانی که شخص
حواله داده شده دین را به حواله گیرنده
تادیه نکرده ،از او مطالبه مناید و در صورت
ادای دین به اندازه آنچه تادیه منوده از
ذمه او ساقط می گردد ،اگر شخص حواله
داده شده مدیون حواله دهنده نباشد وبه
امر او از طرف او قرض را اداء مناید ،به
اندازه مثل آن به او رجوع می مناید واگر
به غیر ازاو قرض را اداء منوده باشد ،متربع
شناخته می شود.
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عقدحواله

رشوط صحت حواله:
طوریکه گفته شد حواله یک عقد وقرارداد
است .بنابراین اشخاصی که می خواهند
این عقد را منعقد کنند باید اهلیت داشته
باشند وبتوانند در اموال خود ترصف
کنند.به این ترتیب تاجر ورشکسته ،حق
ترصف در اموال خود را ندارد منی تواند
باکسی عقد حواله را منعقد مناید برای
صحت عقدحواله رشایط ذیل رضوری
است که عبارتنداز :اهلیت اطراف عقد،
رضایت طرفها ،مدیون بودن محیل،دین
بودن موضوع حواله ومعین ومعلوم بودن
موضوع حواله.
-1اهلیت اطراف عقد:
برای تحقق عقد حواله وجود محیل ،محال
له ومحال علیه رضوری است ،در باره آن
که آیا همه این افراد یا برخی از آنها طرف
واقعی عقد به شامر می روند ،اختالف نظر
وجود دارد .که به نظر مشهوراز فقه امامی
عقد حواله در واقع میان محیل ومحال له
صورت می گیرد ومحال علیه طرف اصلی
عقد نیست ولی فقهای حنفی محال علیه
را نیز طرف عقد شمرده وگفته اند که
ایجاب عقد از جانب محیل وقبول آن از
جانب محال له ومحال علیه صورت می
گیرد.
برای تحقق عقد حواله ،عالوه بروجود
محیل ،محال له ومحال علیه ،اهلیت
ترصف از جمله بلوغ ،عقل ورشد برای
همه اطراف عقد رضوری است .چنانچه
در رابطه ماده  684مجلةاالحکام ذیالً
مینگارد" :در انعقاد حواله عاقل بودن
محیل ومحال له ،وعاقل وبالغ بودن محال
علیه رشط است.
چنانکه احاله صبی غیر ممیز در مورد دین
به دیگری وقبول آن بخودش باطل است.
ودر صورتیکه صبی ممیز یا غیر ممیز
ماذون یا محجور حواله دیگری را بر خود
قبول مناید ،این حواله باطل می باشد".
همچنان ماده 685مجلةاالحکام در مورد
بیان می دارد" :در انفاذ حواله بالغ بودن
محیل ومحال له رشط میباشد .بناً حواله
صبی ممیز وقبول آن بنفس خودش
موقوف به اجازه ولی آنست ،اگر اجازه
دهد نافذ می گردد در صورتیکه صبی
حواله را به خود قبول مناید رشط است که
محیل علیه غنی تر از محیل باشد اگر چه
ولی آن اجازه داده باشد".
--3رضایت طرف ها:
ماده  1721قانون مدنی در مورد بیان می
دارد ":حواله که بین حواله دهنده وشخص
حواله داده شده صورت می گیرد ،به قبول
حواله گیرنده موقوف می باشد".

حواله ایکه میان محیل ومحال له جاری
شده باشد ،صحیح منیشود وامتام منی یابد
مگر بعد از اعالم محال علیه وقبول آن.
مثالً :اگر دینش را بر شخصیکه در شهر
دیگری بود حواله داد ،بعد از اعالم محال
علیه اگر آنرا پذیرفت ،حواله متام می شود.
همچنان ماده 1720قانون مدنی در مورد
رضایت اطراف حواله ذیالًبیان می دارد:
"رضایت حواله دهنده وحواله گیرنده
وشخص حواله داده شده رشط صحت
حواله دانسته می شود ،در صورتیکه شخص
حواله داده شده حواله را قبول نکند ،دین
به ذمه او انتقال منی مناید .مگر اینکه دین
از رهگذرنفقه زوجه باشد که زوج به امر
قاضی مکلف به پرداخت آن گردیده ،در
این صورت زوجه می تواند بدون رضایت
شخص حواله داده شده (شوهرش)دین را
حواله دهد وشوهر مکلف می گردد تا دین
را به حواله گیرنده بپردازد.
فقها در باره رضوری بودن رضایت محیل
ومحال له برای انعقاد حواله کمرت تردید
کرده اند ،زیرا ایجاب وقبول را این دو
انجام می دهند واراده ورضایت آنان در
تکوین عقد نقش اساسی دارد.
 -3مدیون بودن محیل:
در مورد مدیون بودن محیل برای رشط
صحت حواله ماده  1722قانون مدنی
مینگارد که )1(" :مدیون بودن حواله
دهنده از حواله گیرنده رشط صحت حواله
شناخته می شود.
( )2مدیون بودن حواله داده شده از حواله
دهنده رشط نبوده،هر وقتیکه شخص
حواله داده شده حواله را قبول مناید،
حواله صحت یافته به پرداخت دین به
حواله گیرنده ملزم می گردد.گرچه شخص
حواله داده شده مدیون حواله دهنده
نباشد".
از همه اولرت باید توجه داشت که وقوع
عقد حواله بر وجود دین مدیون است به
این مفهوم که اول باید دینی وجود داشته
باشد که بعد بتواند آنرا حواله کرد .پس
اگر "الف"هیچ دینی به"ب" نداشته باشد،
منیتواند آنرا منتقل کند .با وجودآن الزم
نیست که حتمی دین قطعی وثابت شده
باشد ،وهمین که سبب دین ایجاد شده
باشد برای تحقق حواله کافی است مثالً:
بعد از عقد نکاح ومتکین ،شوهر باید به
زن نفقه بپردازد واز این جهت مدیون
اوست .این دین بعد از متکین است که بر
ذمه شوهر ثابت می شود ،با این صورت
به محض وقوع عقد نکاح ،شوهر می تواند
پرداخت نفقه را به دیگری حواله دهد.
در اینجا درست است که دین هنوز برای

او به وجود نیامده است اما سبب دین،
یعنی نکاح وجود دارد ،پس می توان این
دین را حواله کرد .برهمین اساس اگر عقد
حواله ای منعقد شود وبعدا ً معلوم شود
اصالً دینی در کار نبوده است،عقد حواله
هم باطل خواهد بود مثالمعلوم شود دین
قبالً پرداخت شده است یا اینکه عقد ایجاد
کننده دین باطل بوده است.
 -4دین بودن موضع حواله:
موضوع حواله (محال به) باتوجه به
ماهیت حواله که دین را از ذمه شخصی
به ذمه شخصی دیگر انتقال می دهد ،منی
توان عین معین باشد ،بلکه رصفاً می تواند
حقی دینی باشد بر ذمه محیل.
از این رو مثالً اگر مال کسی به طور
امانتی یاغصبی نزد دیگری باشد ،ارجاع
شخصی دیگراز جانب صاحب مال به او
برای اسرتداد آن مال معین،حواله بشامر
منی رود تعهد به انجام دادن کار نیز
مصداق دین است ومی تواند محال به
قرار گیرد،مرشوط بر آن که مبارشت شخص
خاصی قید نشده باشد.
 -5معین ومعلوم بودن موضوع:
دین موضوع حواله ،منی تواند میان دو یا
چند دین مردد باشد و صحیح نیست .
همچنین بیش تر فقها معلوم بودن محال
به را در حواله الزم دانسته اند ،زیرا مجهول
بودن آن از نظر جنس واندازه ،موجب
غرر وبطالن حواله می شود .عده از فقها
رشط کرده اند که محال به باید مال مثلی
باشد وحواله مال قیمی را ،به دلیل مجهول
بودن ،نادرست شمرده اند .حتی برخی
فقها جهل به محال به را در صورتی که
بتوان بعدا ً آن را رفع کرد ،موجب بطالن
حواله ندانسته اند.
در دینیکه کفالت بر آن صحیح منی باشد
،حواله نیز به آن صحیح نیست.در هر
دینی که کفالت به آن صحیح است حواله
نیز بر آن صحیح می باشد اما باید محال به
معلوم باشد نه مجهول زیرا حواله دینی که
مجهول باشد صحیح نیست مثالً :اگر گوید
:دینت را که در آینده باالی فالن شخص
ثابت خواهد شد قبول کردم،حواله صحت
ندارد.
منابع وماخذ:
قاموس اصطالحات حقوقی،
قانون مدنی ،
مجلةاالحکام،
ساید انرتنت،

آگاهیحقوقی

			
سال یازدهم

طرز رسیدگی قضایای مدنی در ...

قذف ازدیدگاه ...
یعنی کسانیکه زنان پاکدامن مسلامن
وغافل از گناه را متهم به فحشا میکند
در دنیا وآخرت لعنت کرده میشود
ومرایشان راست عذاب بزرگ وعظیم
 .وتجسس را در رشف وآبروی مردم
نوعی از ترویج واشاعه فحشا دانسته
وفاعل آنرا مرتکب عذاب شدید
می شامرد .طوریکه خداوند (ج)
میفرماید؛ ترجمه :کسانی که دوست
دارند زشتیها در میان مردم با ایامن
شیوع یابد  ،عذاب دردناکی برای آنان
در دنیا و آخرت است و خداوند می
داند و شام منی دانید سوره نور آیه
.19
یعنی هر آئینه کسانیکه دوست
میدارند که فحشا در بین مسلامنان
رواج یابد مرایشانراست عذاب
درد ناک در دنیا وآخرت .همچنان
حرضت رسول الله (ص ) آنرا ازجمله
کبائر هالک کنندۀ هفتگانه شمرده
میفرماید :که از هفت چیز هالک
کننده پر حذر باشید گفتند آنها کدام
اند ای رسول خدا (ص) گفت  :رشیک
آودرن به خدا ،سحر  ،کشنت شخصیکه
خداوند(ج)حرام گردانیده مگر به حق
 ،خوردن سود  ،خوردن مال یتیم ،
گریخنت از میدان جهاد وتهمت بسنت
به زنان مسلامن غافل از گناه .
هدف اسالم از ترشیع این جزا
حفاظت آبرو  ،کرامت انسان وپاک
کردن اجتامع از سخنان ناشایسته
وناهنجار است تا که حیثیت  ،رشافت
وکرامت فامیل مسلامن مصؤن مانده
ودور از رسزبان مردم نادان وبهتان
وتهمت مغرضین باشد  .قرآنکریم در
بارۀ قاذف سه حکم دارد:
الف  -زدن هشتاد دره.
ب -قبول نشدن شهادت اش برای
همیش.
ج -متصف بودنش به فسق وخروج از
اطاعت خداوند (ج).
خداوند (ج) بعد از بیان این احکام
سه گانه استثنا را ذکر منوده فرمود؛
ترجمه :مگر كساىن كه بعد از آن
[بهتان] توبه كرده و به صالح آمده
باشند كه خدا البته آمرزنده مهربان
است .علام درین استثنا اختالف نظر
دارند که آیا تنها به جمله اخیر راجع
میشود که درین صورت فقط وصف
فسق ازوی رفع میگردد وشهادتش
قابل قبول نیست ویا اینکه شهادتش
به توبه پذیرفته میشود یاخیر؟ درین
مورد مذهب امام ابو حنیفه میگوید:
لفظ استثنا(اال ) به جمله اخیر یعنی
(واولئک هم الفاسقون ) راجع میشود
پس در صورتیکه توبه کند وصف
فسق از وی رفع میگردد ولی شهادتش
قبول منیشود اگرچه صالح ونیکوکار
هم شود این مذهب از حسن برصی
،نخعی  ،سعید ابن جبیر وغیره فقهای
تابعین است.
بر اساس دیدگاه جمهورعلام (امام
مالک ،شافعی واحمد )لفظ استثنا
(اال) راجع میشود به دوجمله اخیر
یعنی به (التقبلوا لهم شهاده ابدآ
و اولئک هم الفاسقون ) پس دراین
صورت اگرتوبه کند هم شهادتش قبول
میشود وهم وصف فسق ازوی رفع
میگردد واین مذهب از عطا ،طاووس
 ،مجاهد ،شعبی وعکرمه وغیره علامی
تابعین منقول است.
منابع ومآخذ
-1قرانکریم.
-2تفسیر صابونی جلد دوم .
-3چپرت نوت فقه جنایات دکرت محمد
ایاز نیازی .
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ب -صورت رسیدگی قضیه:
به اساس ماده  204و  205قانون اصول محاکامت
مدنی طرفین دعوی خود و یا ممثل قانونی شان
باید در محکمه حارض شوند .به همین ترتیب عالوه
بر مدعی و مدعی علیه ،سارنوال مدنی و مناینده
ارگانهای دولتی و موسسات و اشخاص ثالث در
جلسات قضایی اشرتاک کرده می توانند .طرفین دعوی
به نوبت به صالون محکمه رهنامیی می شوند و این
که کدام یکی به عنوان اصیل حارض به جلسه شده
و کدام یک شان به عنوان وکیل ،وصی ،قیم ،ولی و
ممثل قانونی آنها به محکمه حارض می شوند از طرف
منشی جلسه قضایی معرفی و در محل مخصوص جا
به جا می شوند.
رییس جلسه قضایی ریاست جلسه را به عهده گرفته
و رسمیت جلسه را به حارضین اعالن می دارد.منشی
جلسه قضایی آجندای جلسه را به امر رییس جلسه
به خوانش می گیرد بعدا رییس جلسه قضایی ابتدا از
مدعی سپس از مدعی علیه می خواهد که با کامل
آزادی دعوی و دفاعیه شان را قرائت منایند .در صورت
لزوم رییس جلسه از طرفین و ضاحت می خواهد.
همچنان طرفین دعوا اسناد و مدارک شان را قبل از
رشوع جریان محاکمه جهت مطالعه به دسرتس هیات
قضایی محکمه مذکور قرار می دهند و هر گاه هر
یکی از طرفین دعوی در جریان رسیدگی به قضیه
شان اسناد و مدارک خود را قبال غرض مطالعه به
محکمه تقدیم نکرده باشند به استثنای دو حالت ذیل
از طرف محکمه پذیرفته منی شود:
 -1قناعت محکمه به اینکه ارایه اوراق مذکور در آن
موقع ممکن نبود.
 -2موجودیت عذر معقول دیگری مبنی بر عدم
تقدیم اوراق مذکور در آن موقع.
در صورت پذیرش اسناد مذکور محکمه جلسه قضایی
دیگری را جهت غور بر موضوع مقرر می کند .اگر
مدعی در جریان محاکمه برای اثبات ادعای خود
وقت اضافی در خواست مناید و یا به اسناد و مدارک
مربوط به دعوی تحت بررسی که در ادارات دولتی و
موسسات خصوصی و یا مختلط موجود است رضورت
احساس شود محکمه جهت حصول آنها به طرفین
دعوی وقت الزم را می دهد و حتی در صورت لزوم
محکمه رسام ان اوراق را از مراجع متذکره مطالبه
می مناید.
منشی جلسه مکلف است متام جریان محاکمه را به
ارتباط دعوی ،مدافعات ،شهادت شهود و اظهارات
اهل خربه قید محرض مناید .اشرتاک کنند گان جلسه
مکلف به رعایت نظم جلسه قضایی هستند.
ج -اجراات تحقیقاتی:
محکمه می تواند بخاطر معلومات وقایعی که به
دعوی ارتباط داشته باشد نظریات اهل خربه را به

اساس فن مسلک و تخصص آنها اخذ مناید
و یا به اثر تقاضای طرفین دعوی نظریات اهل
خربه اخذ می گردد چنانچه ماده  175قانون اصول
محاکامت مدنی در رابطه به موضوع فوق الذکر
رصاحت دارد:
 -1محکمه می تواند به منظور استیضاح وقایع
مربوط به دعوی نظریات اهل خربه را که در موضوع
به اساس مسلک و تخصص حایز معلومات کافی و
مطابق معیارهای رشیعت اسالم دارای اوصاف و
شهرت نیک باشد .بنا بر تقاضای طرفین دعوی یا به
تجویز خود مطالبه مناید.
 -2اهل خربه قبل از رشوع به فعالیت سوگند می
مناید که وظیفه را به امانت داری انجام می دهد.
د -جلب ،احضار و احکام غیابی:
-1جلب و احضار:
مطابق مواد  128و 152قانون اصول محاکامت مدنی
برای اینکه به قضایای مربوط رسیدگی و اجراات
قانونی به وقت و زمان صورت گرفته بتواند مستلزم
ان است که طرف دعوی در محکمه حارض باشد در
غیر آن محکمه می تواند بطرف دعوی اطالع داده
و یا وی را جلب و احضار مناید بناً محکمه طرف
دعوی را مستقیام و یا ذریعه مراجع مربوطه جلب
می مناید بر عالوه محکمه از صالحیت احضار اهل
خربه و یا شخص ثالثی که توضیحات او برای روشن
شدن قضیه موثر است بر خوردار می باشد.
موضوع جلب زمانی توسط محکمه مطرح می گردد
که یکی از طرفین دعوی به روز معینه به محکمه
حارض نگردد محکمه فورمه جلب را در یک اصل و
دوکاپی که حاوی مطالب ذیل باشد ترتیب می مناید:
 ا سم و آدرس محکمه مربوطه. شهرت و ادرس دقیق طرف دعوی. تاریخ و و قت حضور. معرفی موضوع . تذکرات به مجلوب در قسمت تهیه و ارایه اسنادمربوط به موضوع.
 اخطار از عواقب عدم حضور.عالوه بر آن محکمه می تواند به هر وسیله ممکنه
چون تیلفون ،تلگراف و غیره وسایل و وسایط تامین
ارتباط ،حضور طرف دعوی ،شهود و اهل خربه را
تقاضا مناید.
فورمه جلب محکمه توسط مکتوب رسمی به شعبه
جلب و احضار صادر و شعبه متذکره از رسانیدن ان
به شخص مربوطه و یا ممثل قانونی وی و همچنان
از اخذ استحضاری و یا امضا اش در کاپی دوم و از
دو باره فرستادن آن به محکمه مسوولیت دارد در
صورتی که مجلوب سواد نداشته باشد به عوض امضا
نشان انگشت او به صورت خوانا و واضح در ورق

رعایت سلسله مراتب در عریضه:
سلسله مراتب به مقصد این قانون در عرایض جزایی
از محل وقوع حادثه و در عرایض حقوقی از محل که
مسکن یا اداره کار معروض علیه در آن واقع است رشوع
گردیده و به ترتیب ذیل است:
-1در حوزه ولسوالی ،ولسوال یا قاضی محکمه ابتداییه.
 -2در حوزه لوی ولسوالی،لوی ولسوال یا رییس محکمه
لوی ولسوالی.
-3در مرکز والیت:
الف -آمرین ادارات مربوط
ب -والی یا رییس محکمه والیت
 -4در کابل:
الف -آمرین ادارات مربوط
ب -مقام وزارت ،تصدی و موسسات عامه.
 -5مقام دولت اسالمی افغانستان مرجع نهایی تقدیم
عرایض است.
عریضه ایکه به محکمه ذیصالح تقدیم می گردد محکمه
بعد از احضار معروض علیه آنرا نظر به مندرجات ماده
 16و  17قانون اصول محاکامت مدنی اجراات ذیل را
مرعی می دارد:
"()1عریضه ایکه به محکمه ذیصالح تقدیم می گردد
محکمه بعد از احضار معروض علیه آنرا بررسی منوده در
صورت قناعت معروض علیه قرار قضایی صادر و جهت
اجرا به اداره حقوق ارجاع می دارد.
()2در صورت انکار معروض علیه محکمه مطابق به
احکام قانون رسیدگی می مناید".
"عریضه ایکه به اداره حقوق تقدیم می گردد در صورت
عدم قناعت مدعی علیه یا طرفین محول محکمه می
شود".
عرایض که به ادارات حقوق تقدیم می گردد ذیال اجراات
صورت می گیرد:
ادارات حقوق در قسمت اجراات عرایض تحصیل حق
طبق ماده  13قانون طرز تحصیل حقوق عمل می منایند.
رصاحت این ماده را ذیال مطالعه می کنیم":اداره حقوق
در قسمت اجراات عرایض و تحصیل حق دارای وظایف
ذیل می باشد.
-1ثبت عرایض وارده در کتاب مربوط و دادن رسید به
عارض.
 -2جلب معروض علیه به اساس مطالبه عارض از طریق
اداره پولیس.

 -3در مرحله اول کارکنان موسسات خصوصی و
رسمی از طریق اداره مربوط رسام جلب می گردند .در
صورت عدم همکاری بعدا به سلسله پولیس تحت جلب
قرار داده می شوند.
دعوی:
دعوی :عبارت از خواسنت حق از غیر در پیشگاه محکمه
است
مدعی :شخصیکه حق را می خواهد .
مدعی علیه :شخصی که حق از او خواسته می شود.
مدعی بها :شی خواسته شده را مدعی بها گویند و شامل
متام حقوقی است که قوانین افغانستان ان را پیش بینی
منوده و موضوع دعوی قرار گرفته بتواند.
ارکان اساسی محکمه :ارکان اساسی محاکمه عبارتند از:
-1محکوم له
-2محکوم علیه
 -3محکوم به
 -4محکمه
 -5حاکم
 -6حکم
انواع دعوی:
دعوی انواع زیاد دارد مانند دعوی عقار ،عقود ،شفع،
حضانت ،طالق ،نکاح ،نفقه ،نسب ،منقوالت و ...
رشایط صحت دعوی
متام دعاوی که به محکمه تقدیم می گردد دارای یک
سلسله رشایطی است که حین اقامه دعوی رعایت و
موجودیت این رشایط الزمی می باشد در واقع رشایط
صحت دعوی دو نوع است یکی رشایط عمومی صحت
دعوی ثانیا رشایط خصوصی صحت دعوی می باشد که
این رشایط نظر به هر دعوی متفاوت است.
الف -رشایط عمومی صحت دعوی:
رشایط عمومی صحت دعوی در متام دعاوی به شکل
عمومی تطبیق می گردد .رعایت این رشایط در متام
دعاوی به طور یک سان الزمی است که اینک رشایط
مذکور را قرار ذیل مورد بحث قرار می دهیم:
 -1اهلیت طرفین دعوی:
طرفین دعوی مطابق احکام قانون باید دارای اهلیت
قانونی باشند در صورت نقصان و یا فقدان اهلیت
قانونی و غیابت احکام والیت ،وصایت و قیمومیت قابل
تطبیق است.
 -2معلوم و معین بودن مدعی علیه:

جلب گرفته می شود.
در صورتیکه مجلوب از گذاشنت امضا و شصت روی
فورمه ابا ورزد کیفیت درج فورمه گردیده به منظور
تایید و صحت کیفیت امضای یکی از اشخاص آتی به
ان گرفته می شود.
امضای شورای محل (وکیل گذر یا ملک قریه) یا دو
نفر همجوار یا ساکنین محل امضای آمر اداره جلب
در صورتیکه استنکاف کننده کارکن اداره دولت و یا
موسسات باشد تصدیق اداره مربوطه ان درج می
گردد.
مراجع جلب و احضار با رعایت انجام مراتب فوق
الذکر فورمه را توسط مکتوب رسمی به محکمه اعاده
می مناید اگر مجلوب کارکن ادارات دولتی ،موسسات
و یاتصدیها باشد فورمه جلب توسط محکمه به اداره
مربوطه وی نیز فرستاده شده می تواند اگر بنا بر
معاذیری دریافت مجلوب موقتا به تعویق افتد مرجع
مربوطه ( اداره مربوطه) مکلف است مطالب را رسام
به اطالع محکمه رسانیده و بعد از رفع موانع در طی
مراحل فورمه جلب اقدام مناید.
هر گاه مجلوب فرار کند و یا غایب و مفقود باشد
اسناد تحقیقاتی آن تکمیل و کیفیت به فورمه جلب
درج و به محکمه ارسال می گردد مجلوبی که شامل
خدمت در قوای مسلح باشد فورمه جلب از طریق
قطعه مربوطه به وی ابالغ می شود در مواقعیکه
مراتب قانونی فوقا تذکره داده شده در فورمه جلب
مراعات نشده باشد فورمه مذکور از طرف محکمه
دو باره به مراجع مربوطه جهت تکمیل اعاده شده و
مراجع جلب مکلف به تکمیل مراحل فورمه می باشد.
هر گاه مجلوب به محکمه حارض و حضور بعدی وی
در آینده نیز رضوری باشد تاریخ جلسه اینده غرض
استحضاری به او ابالغ و جریان در دفرت مربوطه ثبت
می گردد در حاالتی که خوف کناره گیری و یا فرار
طرف دعوی متصور باشد محکمه می تواند او را با
دادن ضامنت حضور مکلف مناید.
با وجود آن اگر مجلوب بعد از استحضاری مراجع
جلب و احضار در فورمه جلب یا استحضاری در
محکمه از حضور مجدد امتناع ورزد محکمه به جلب
ثانی یا ثالث اقدام می مناید اگر مجلوب علی الرغمی
تطبیق احکام قانون بازهم به محکمه حارض نگردد
فراری ،غایب یا مفقود تلقی می گردد و تقاضای
حضور او برای اخرین بار از طرف محکمه از طریق
رادیو یا روزنامه معترب کثیر االنتشار بعمل می آید هر
گاه مجلوب ذریعه سه جلب و به اعالن رادیو حارض
نگردد عدم حضور مجلوب در محکمه در میعاد معینه
احکام غیابی در باره وی از طرف محکمه تطبیق می
گردد محکمه به اساس تاریخ اجندا به جلب و احضار
طرفین دعوی اقدام منوده و دعاوی مستعجله از این
حکم مستثنی است.

طرز ترتیب ...

در دعوی رشط است که مدعی علیه معلوم و
معین باشد اگر شخصی ادعا مناید که من باالی یکی از
اهالی فالن قریه هزار افغانی قرض دارم .دعوی چنین
شخصی قابل سمع منی باشد.
 -3حضور طرفین دعوی:
موجودیت طرفین دعوی حین رسیدگی دعوی رشط
الزمی است در صورتیکه غیابت یکی از طرفین دعوی
احکام غیابی مندرج باب دوم فصل نهم قانون اصول
محاکامت مدنی رعایت می گردد.
-4معلوم و معین بودن موضوع دعوی:
طبق ماده  1621-1620-1619مجله االحکام ،مدعی بها
با بیان منودن جنسیت شی و مقدار ان تعیین شده می
تواند همچنان اگر مدعی بها اشیای قابل وزن باشد بیان
وزن ان الزم است.
در صورتی که مدعی بها منقول باشد و نقل آن به مجلس
امکان پذیر باشد در این صورت معلوم ساخنت مدعی بها
در مجلس مذکور به اشاره هم شده می تواند ولی اگر
مدعی بها قابل انتقال به مجلس نباشد در این صورت
معلوم منودن ان وصف و تعریف و قیمت صورت می
گیرد اگر مدعی بها عقار باشد توسط حدود اربعه و ذکر
قریه و محل ان تعیین می گردد و اگر دین باشد الزم
است که جنس ،نوع ،وصف و مقدار ان تعیین شود.
 -5دعوی محتمل الثبوت باشد:
رشط است که دعوی مستحیل الثبوت نباشد دعوی باالی
موضوعی که عقال و عادتا ثبوت ان محال باشد قابل
سمع منی باشد به طور مثال شخص  25ساله ادعا مناید
که احمد نام که  30سال عمر دارد فرزند من است ثبوت
چنین دعوی عقال محال است.
 -6مدعی در دعوی خود الزامیت پرداخت مدعی بها رااز
مدعی علیه مطالبه مناید:
مدعی بجز از مدعی علیه شخص دیگری را بدون موجب
رشعی خصم قرار داده منی تواند.
 -7اقامه دعوی در مجلس قضا:
دعوی باید در مجلس قضا اقامه گردد دعوی که خارج
از مجلس قضا اقامه می گردد قابل سمع منی باشد.
 -8دعوی باید متناقض نباشد:
دعوی متناقض افاده کذب مدعی را می مناید و سبب
رد دعوی می شود.
ب -رشایط خصوصی صحت دعوی:
رشایط خصوصی صحت دعوی منوط و مرشوط به
خصوصیت هر دعوی به طور جدا گانه می باشد اینک
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 -2احکام غیابی:
هر گاه مدعی علیه از آمدن به محکمه اصالتا و یا
از فرستادن وکیل خود امتناع مناید و احضارش هم
میرس نشود محکمه به اساس رویه معمول تا سه بار
ورقه ای مبنی بر جلب وی ارسال واز او می خواهد
تا به محکمه حارض گردد .اگر باز هم حارض نگردد
و مدعی به حل و فصل موضوع ارصار ورزد محکمه
بعد از رعایت رشایط جلب ،احضار و اعالن ،یکی از
اقارب درجه اول ،زوجه یا زوج غایب را وکیل تعیین
منوده و به دعوی رسیدگی می مناید.
در صورتی که اقارب درجه اول غایب باشند و زوج
یا زوجه حایزرشایط وکالت نباشد ویا اینکه از قبولی
وکالت امتناع ورزند در این صورت محکمه از طرف
غایب ،وکیل مسخر تعیین و به موضوع رسیدگی
می کند در این صورت محکمه باید حکم خود را به
شخص غایب یا محل سکونت او ابالغ بدارد تا فیصله
منجر به نقض نگردد هر گاه مدعی علیه غایب عذر
معقول و قانونی داشته باشد مرشوط به این که
به محکمه مربوطه اطالع بدهد قضیه الی دو ماه
معطل قرار داده می شود و هم محکمه می تواند در
این حالت مدت فوق الذکر را متدید مناید.
به همین ترتیب در صورتی که در پیشربد دعوی
شخص از طرف محکمه وکیل مسخر تعیین شده
باشد و در حین رسیدگی دعوی به محکمه خود
شخص غایب متکرر بوده باشد و یا هدف شخص از
غیابت اش رساندن رضر به جانب مقابل باشد چنین
حضوری اعتبار نداشته و جریان قضیه در حضور
وکیل مسخر تعیین شده پیشربده می شود.
در انجام به نتیجه می رسیم که زمانیکه عرایض
به محاکم مواصلت می ورزد بعد از بررسی آن از
نظر صالحیت موضوعی و حوزوی در صورتیکه
محکمه تشخیص دهد صالحیت رسیدگی عریضه را
دارد عارض مکلف به ارایه صورت دعوا در مدت
 15روزمی باشد .اصحاب دعوا قبل از محاکمه اسناد
خود را جهت مطالعه به هیات قضایی محکمه جهت
رسیدگی دعوا ارایه می مناید  .هیاتبعد از جلب و
احضار طرف دعوا به قضیه رسیدگی می مناید  .در
صورتیکه مجلوب به محکمه حارض نگردد تا سه بار
ورقه جلب و احضار را برای وی ارسال می کند اگر
باز هم حارض نشد بعد از رعایت رشایط جلب و
احضار و اعالن یکی از اقارب وی را وکیل تعیین
منوده و بصورت غیابی به دعوا رسیدگی می مناید.
منابع و ماخذ:
قانون اصول محاکامت مدنی
اصول محاکامت مدنی استانکزی

رشایط خصوصی صحت عقد را به طور مثال
بیان می کنیم :
 -1رشایط صحت دعوی عقد:
در ابتدا برای روشن شدن موضوع تعریف عقد الزم به
نظر می رسد:
بند  1ماده  497قانون مدنی عقد را چنین تعریف منوده
است ":عقد عبارت از توافق دو اراده است به ایجاد،
تعدیل ،انتقال و یا ازاله حق در حدود احکام قانون".
در دعوی عقد عالوه بر رشایط عمومی صحت دعاوی
رعایت یک سلسله رشایط دیگری هم الزم است که این
رشایط را به نام رشایط خصوصی صحت دعوی عقد یاد
می مناید که قرار ذیل است:
 رضایت عاقدین ایجاب و قبول صیغه ایجاب و قبول به صیغه ماضی باشد مطابقت بین ایجاب و قبول در دعوی متلیک ذکر عوض و بدون عوض بودن معقودعلیه رشط است
 در دعوی هبه و رهن  ،قبض منودن موهوب له مالموهوبه را و مرتهن ،مال مرهونه را رشط است
 ذکر مکان عقد در دعوی رشط است ذکر مثن مبیعه در دعوی عقد بیع رشط است و هر نوعجهالت که موجب نزاع شود ،عقد را منجر به فسخ می
سازد .بناً رشطی که به مقتضی عقد نبوده باشد و رشط
مخالف مقتضی عقد که به منفعت یکی از طرفین دعوی
باشد باطل است.
از مطالعه متون فوق الذکر به این نتیجه می رسیم که
ابتداء باید شکایت خود را در یک عریضه رسمی درج
منوده و مطالبه خود را بصورت مخترص و کوتاه همراه با
مشخصات خود درج عریضه مناید.
شاکی باید رشایط خصوصی و عمومی دعوا را مد
نظر داشته و اصحاب دعوا باید دارای اهلیت باشند و
همچنان موضوع مورد دعوا مشخص و معین در عریضه
ذکر گردد.
منابع و ماخذ:
قانون طرز تحصیل حقوق
قانون اصول محاکامت مدنی
قانون واریسی عرایض
قانون مدنی
مجله االحکام
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تتبع و نگارش:محدثه پروانی

قذف از جمله حدود بوده نوعی
دشنام وبه معنای متهم کردن شخصی
به زنا یا لواط است .متهم ساخنت
اشخاص عفیف به زنا ازنگاه اسالم
گناه است ازجمله گناهان بسیار بد
وشنیع که اسالم برضد آن بی دریغ
مبارزه میکند زیرا متهم کردن اشخاص
پاک وتعرض در رشف وآبروی دیگران
مخصوصا زنان پاکدامن وعفیف به
مردم مجال میدهد که زنان ومردان
پاک را مورد تهمت وبهتان قرار بدهند
ورشافت مردم را ملوث وشهرت نیک
شان را آلوده سازد .بنابرین هرفرد
ازامت اسالمی زمانی که درخطر
تهمت واقع میشود وهرشوهر در
حق زن واهل وفامیل خود در شک
واشتباه می افتد .قذف وتهمت کردن
زنان عفیف گناه کبیره بوده وخطرهای
بزرگ وبی شامری را در جامعه ایجاد
میکند بسیاراز دوشیزگان بودند که
بواسطه نسبت تهمت وتصدیق آن از
طرف دیگری حیات خود را از دست
دادند .زیرا به مجرد رسیدن این اخبار
به مردم وزبان زد شدن خاص وعام این
خرب ،آنها بخاطر از بین بردن شک و
عار ایشان را به قتل رسانیدند .و بعد
از قتل در اثر تحقیقات ومعاینه ای
طب عدلی برائت عفت آنها به اثبات
رسیده است ولی وقت جربان وتالفی آن
گذشته بود .لذا بخاطر حفاظت آبروی
مردم وبه هدر نرفنت کرامت ورشف
آنها اسالم زبانهای بد وعیب جویی
را منع میکند ودروازه را بروی مردم
طعنه زن میبندد ومردم ضعیف النفس
را اجازه منیدهد که احساسات وشعور
دیگران را جریحه دار ساخته ودر رشف
وآبروی آنها تجاوز منایند وجزای قذف
راتشدید کرده است با زیادت عدم
قبول شهادت ومتصف شدن به فسق
جزای اولی (شالق زدن ) جزای جسمی
است ودومی (عدم قبول شهادت )
جزای اولی که مربوط به ناحیه ای
معنوی واهدار کرامت واسقاط اعتبار
وی است مثل اینکه اواز جمله انسان
نبوده باشد زیرا نه به کالمش اعتبار
داده میشود ونه سخنش در نزد مردم
قابل قبول است .وسومی (موصوف
شدن اش به فسق)جزای دینی است
که اورا به حیث فاسق وخارج از حدود
اطاعت خدا میداند وکسانی که دارای
نفسهای مریض وضامئر مرده باشند
این نوع جزا برای شان کفایت میکند
.دین مقدس اسالم متهم کردن زنان
عفیف وپاکدامن را از جمله گناهان
کبیره میداند که موجب نزول قهر
وعذاب الهی میگردد و مرتکبین این
جرم را در دنیاو آخرت مستحق عذاب
شدید دانسته ومیفرماید :ترجمه:هامنا
کسانی که به زن های پاکدامن بی خرب
( از گناه ) باایامن نسبت زنا می دهند
 ،در دنیا و آخرت مورد لعنت اند و
برای آنها عذابی بزرگ است .سوره نور
آیه .23
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ارایه آگاهی حقوقی در رابطه به وظایف و مکلفیت های پولیس
گزارشگر:بشیر احمد عزیزی

مبلغیــن ســاحوی آمریــت آگاهــی
عامــه حقوقــی ریاســت عمومــی
مســاعدت هــای حقوقــی وزارت عدلیــه امروز
مــورخ  26قــوس ســال  1396در حــوزه چهــارم
پولیــس در مــورد وظایــف و صالحیــت هــای
ایــن نهــاد آگاهــی ارایــه منودنــد  ،عناویــن و
مطالــب کــه امــروز روی آن بحــث و گفتگــو
شــد بطــور خالصــه در ذیــل بــه آن اشــاره مــی
مناییــم
پولیــس افغانســتان شــامل افــر ،ســاتنمن،
وســاتونکی بــوده کــه درتشــکیل وزارت داخلــه
اســتخدام وجهــت تامیــن نظــم و امــن عامــه
طبــق احــکام قانــون فعالیــت منــوده مطابــق
حکــم مــاده( )5قانــون پولیــس ،پولیــس
مکلــف بــه انجــام وظایــف ذیــل میباشــد.
 -1تامین وحفظ نظم وامن عامه.
 -2تامیــن امنیــت فــرد واجتــاع وحراســت از
حقــوق وآزادیهــای قانونــی آنهــا.
 -3اتخــاذ تدابیــر وقایــوی جهــت جلوگیــری
ازوقــوع جرایــم.
 -4کشــف بــه موقــع جرایــم وگرفتــاری
مظنونیــن ومرتکبیــن مطابــق احــکام قانــون.
 -5مبــارزه بــا انحرافــات اخالقــی ،مفاســد
اجتامعــی واعاملیکــه آســایش عامــه را اخــال
مینایــد.
 -6محافظــت از ملکیــت ودارایــی هــای
دولتــی وخصوصــی ،موسســات وســازمانهای
داخلــی وخارجــی وبیــن املللــی.
 -7مبــارزه علیــه زرع کوکناروبنــگ ،قاچــاق،
تولیــد ،ترافیــک واســتعامل مســکرات

وجلوگیــری ازآن.
 -8مبــارزه باجرایــم ســازمان یافتــه،
فســاد وشــورش.
 -9مبــارزه باتروریــزم وجرایــم اقتصــادی
درمســاعی مشــرکه بــا ســایر ارگانهــای امنیتــی
طبــق احــکام قانــون.
 -10همــکاری بــا ادارات دولتــی درپیشــرد
وظایــف آنهــا درحــدود صالحیــت مطابــق بــه
احــکام قانــون.
 -11تنظیــم امــور ترافیکــی مطابــق بــه احــکام
قانون.
 -12اتخــاذ تدابیــر واقدامــات الزم بـرای مبارزه
بــا حــوادث وحــاالت غیــر مرتقبــه درهمــکاری
بــا ســایر ارگانهــای دولتــی.
 -13کمــک ومســاعدت الزم بــه آســیب
دیــدگان حــوادث غیــر مرتقبــه وآفــات طبیعــی
بــه منظــور نجــات اشــخاص وامــوال آنهــا.
 -14اتخــاذ تدابیرواقدامــات الزم درحــاالت
اضطـراری بــه منظــور تامیــن نظــم وامــن عامــه
مطابــق بــه احــکام قانــون.
 -15جلــب همــکاری عامــه درفعالیــت هــای
وقایــوی ومجادلــوی.
 -16تحکیــم ومراقبــت ازرسحــدات واقدامــات
مناســب ورضوری حیــن وقــوع تحــرکات مغایــر
حاکمیــت ملــی دررسحــدات درهــم آهنگــی
بــاوزارت دفــاع.
 -17کنــرول از دخــول وخــروج اشــخاص
دررسحــدات ومیدانهــای هوایــی بیــن املللــی
کشــور مطابــق بــه احــکام قانــون.

ومن الله توفیق

طرز ترتیب عریضه

طرز رسیدگی قضایای مدنی در محکمه ابتداییه

تتبع و نگارش:شفیق الله نبی زاده

تتیع و نگارش:دردانه فضایلی

متیــز حــق از ناحــق و اقامــه عــدل یکــی از وظایــف
اصلــی هــر دولــت محســوب مــی گــردد قواعــد کــه
طــرز اجـرای ایــن وظیفــه را بیــان مــی کنــد قانــون
اصــول محاکــات مدنــی مــی باشــد .
اصــول محاکــات مدنــی در مجمــوع قواعــد شــکلی
اســت کــه بــه منظــور تحقــق قواعــد متنــی در عمل
از یکســو و از ســوی دیگــر بــه منظــور رســیدن بــه
عدالــت صاحبــان حــق اجـرا مــی گــردد.
اصــول محاکــات مدنــی مجمــوع قواعــد حقوقــی
اســت کــه بــه مدعیــان حــق قواعــد مربــوط
بــه دعــوی را مشــخص ســاخته و از ســوی هــم
چگونگــی تشــکیالت و صالحیــت محاکــم را در چــار
چــوب قــوه قضاییــه یــک کشــور مشــخص و معیــن
مــی منایــد .
اصــول محاکــات مدنــی کــه عبــارت از قواعــد
اختصاصــی انــد کــه در اختالفــات مدنــی ناشــی از
اعــال حقوقــی و حــوادث حقوقــی بیــن اشــخاص
اعــم از حقیقــی و حکمــی تطبیــق مــی گــردد .
فلهــذا نیــاز منــدی بــه تحقــق عدالــت مدنــی اســت
کــه امــروز اکرثیــت کشــورهای جهــان در کنــار
ســایر قوانیــن موضوعــه قواعــد مربــوط بــه اصولــی
محاکــات مدنــی نیــز نافــذ مــی گــردد.
الف -تقدیم دعوی به محکمه:
بــه اســاس حکــم مــاده  18قانــو ن اصــول محاکامت
مدنــی موقعــی کــه یــک عریضــه حقوقــی مبنــی
بــر دعــوی مدنــی بــه محکمــه تقدیــم یــا احالــه
مــی گــردد تحریــرات محکمــه آن را بــه مالحظــه
رییــس محکمــه رســانیده و بــه دفــر مربوطــه
ثبــت مــی منایــد .و بــه اســاس مــاده  19قانــون
مذکــور در صورتیکــه محکمــه خــود را در رســیدگی
موضــوع عریضــه از لحــاظ صالحیــت حــوزوی و یــا
موضوعــی ذیصــاح ندانــد .قــرار مبنــی بــر عــدم
صالحیــت (موضوعــی یــا حــوزوی) را صــادر مــی
منایــد .ولــی اگــر محکمــه خــود را در رســیدگی
عریضــه مذکــور صاحــب صالحیــت تشــخیص منایــد
در ایــن صــورت بــه رســیدگی آن آغــاز مــی منایــد.
بعــد از رســیدگی بــه اعرتاضــات ابتدایــی بــه اســاس
حکــم مــاده  24قانــون اصــول محاکــات مدنــی
مدعــی از طــرف محکمــه مکلــف مــی شــود کــه
در خــال  15روز صــورت دعــوی خــود را بــه

محکمــه تســلیم منایــد و اگــر صــورت دعــوی او
صحیــح نباشــد هیــات قضایــی بــه مدعــی تفهیــم
مــی دارد کــه دعــوی خــود را تصحیــح منایــد  .بــه
اســاس رویــه معمــول در محاکــم مدعــی تــا ســه
مرتبــه بــه صحــت دعــوی مکلــف ســاخته مــی شــود
در صورتیکــه مدعــی تــا ســه مرتبــه دعــوی خــود را
تصحیــح نکنــد بــه رد دعــوی تصمیــم اتخــاذ مــی
گــردد بــه اســاس حکــم مــاده  26اصــول محاکــات
مدنــی بعــد از تقدیــم صــورت دعــوی صحیــح
مدعــی (بــه اســتثنای دعــاوی عقــار) محکمــه
یــک نقــل آن را بــه مدعــی علیــه جهــت ترتیــب
دفاعیــه و یــا جوابیــه مــی دهــد زمانیکــه طرفیــن
دعــوی صــورت دعــوی و دفــع دعــوی خــود را در
دو نقــل بــه محکمــه تســلیم منودنــد ،تحریــرات
محکمــه مکلــف اســت در برابــر آن بــه مدعــی و
مدعــی علیــه رســید بدهــد .محکمــه بعــد از وصــول
دفــع دعــوی از جانــب مدعــی علیــه تاریــخ جلســه
قضایــی و رســیدگی بــه موضــوع را بــه طرفیــن
دعــوی ابــاغ مــی منایــد.
بــه همیــن ترتیــب محکمــه مــی توانــد در دعــاوی
بســیط بــدون تهیــه صــورت دعــوی و دفــع دعــوی
کتبــی بــه مالحظــه اظهــارات شــفاهی طرفیــن
دعــوی در قضیــه رســیدگی منایــد .مدعــی کــه
صــورت دعــوی خــود را الــی ختــم میعــاد قانونــی
تســلیم محکمــه ننامیــد ،در ایــن صــورت محکمــه
قـرار خــود را مبنــی بــر تــرک خصومــت صــادر مــی
منایــد و عریضــه را بــه مرجــع مربوطــه ان مســرد
مــی کنــد.
بــه اســاس مــاده  36قانــون اصــول محاکــات مدنی
در دعــوی نــکاح مدعــی مکلــف اســت در مــدت
یــک مــاه کتبــا عنــد املحکمــه اقامــه دعــوی منایــد
کــه بــا ســپری شــدن ایــن موعــد محکمــه قـرار تــرک
خصومــت را (ب ـرای بــار اول) صــادر مــی کنــد ایــن
قـرار تابــع احــکام اســتینافی مــی باشــد اگــر مدعــی
بــار دوم در میعــاد قانونــی اقامــه دعــوی نکــرد ایــن
بــار هــم محکمــه ق ـرار مبنــی بــر تــرک خصومــت
خــود را صــادر مــی منایــد کــه ایــن ق ـرار قضایــی
محکمــه نهایــی مــی باشــد و تابــع احــکام اســتینافی
منــی باشــد.
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بــا توجــه بــه محتویــات فصــل دوم قانــون
وارســی عرایــض عریضــه حقوقــی ذیــا ترتیــب
مــی گــردد:
عــارض مکلــف اســت شــکایات یــا مطالبــه
خــود را طبــق احــکام ایــن قانــون در عریضــه
تحریــر منایــد.
منســوبین قــوای مســلح ،پولیــس ،قضــات،
ماموریــن دولــت ،محصلیــن و متعلمیــن
در ســاحه وظیفــه شــان در همــه حــال مــی
تواننــد شــکایت یــا مطالبــه خــود را مطابــق
احــکام ایــن قانــون در کاغــذ ســفید تحریــر
مناینــد امــا توضیــح شــهرت عــارض حتمــی
اســت.
شــهرت عــارض ،معــروض علیــه و عریضــه
نویــس در قســمت مخصــوص عریضــه درج
مــی شــود.
محل رسیدگی عرایض:
جهــت مطالبــه حــق شــخص بایــد عریضــه
خــود را بــه ادارات حقــوق محــل ســکونت
معــروض علیــه تقدیــم منایــد هــر گاه موضــوع
مشــکل حقوقــی ،نفقــه زن و مســایل زن و
شــوهر و ازدواج باشــد الزم نیســت کــه زن بــه
ادارات حقــوق محــل ســکونت شــوهر مراجعه
منایــد بلکــه اداره حقــوق محــل ســکونت زن
مکلــف اســت تــا موضــوع را رســا بــه اداره
حقــوق محــل ســکونت شــوهر اطــاع دهــد و
در مــورد عریضــه زن رســیدگی قانونــی صــورت
گیــرد .قابــل یــاد آوری اســت کــه اگــر دایــن و
مدیــون مســافر و کوچــی باشــند مــی تواننــد
بــه نزدیکرتیــن اداره حقــوق مراجعــه کننــد و
هــر دو شــخص مکلــف هســتند تــا بــه اداره
حقــوق ضامنــت کتبــی بدهنــد.
مــاده  6قانــون طــرز تحصیــل حقــوق در مــورد
محــل رســیدگی چنیــن رصاحــت دارد":
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()1در مطالبــه حقــوق ،عــارض مکلــف اســت
کــه بــه مســکن معــروض علیــه مراجعــه
منایــد.
( )2در تحصیــل نفقــه و کســوت ناشــی از
عقــد ازدواج ،عــارض مکلــف نیســت کــه بــه
مســکن معــروض علیــه مراجعــه منایــد در
ایــن صــورت اداره حقــوق محــل ســکونت
زوجــه مکلــف اســت بــه اداره حقــوق محــل
زوج رســا اطــاع دهــد".
عریضــه بطــور موجــز ،واضــح و بــا خــط
خوانــا تحریــر مــی گــردد .نوشــن مطالــب
بــی لــزوم مبالغــه آمیــز و خــاف کرامــت
انســانی جــواز نــدارد.
تحریــر مطالــب کــه از نظــر ماهیــت موضوع
بــا هــم متفــاوت باشــد در یــک عریضــه
جــواز نــدارد.
عریضــه دســته جمعــی در صورتــی مجــاز
اســت کــه موضــوع متعلــق بــه همــه
عارضیــن بــوده و یــا ناشــی از یــک حادثــه
باشــد.
امضــا عــارض در صورتیکــه امضــا کــرده
نتوانــد یــا ســواد نداشــته باشــد نشــان شــصت
اوبصــورت واضــح و بطوریکــه مغشــوش
نبــوده و مــورد اشــتباه در آینــده واقــع نشــود
در ذیــل عریضــه حتمــی اســت در غیــر آن
عریضــه پذیرفتــه منــی شــود.
عارضیکــه عریضــه اش توســط عریضــه
نویــس تحریــر مــی گــردد بایســت قبــل از
تقدیــم عریضــه بــه مقــام مربــوط از مــن
ان اگاه باشــد.
هــر گاه عریضــه ســوابق داشــته باشــد منـرات
عرایــض قبلــی و صــورت اجــراات گذشــته
مخت ـرا تذکــر داده مــی شــود.
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