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نکاح اجباری

تتبع ونگارش:دردانه فضایلی

ازدواج های اجباری از جمله
عرفهای ناپسند است که در جامعه ما
رایج است که نه تنها محدود و منحرص
به خانواده های روستایی می باشد
بلکه به شکلی از اشکال در خانواده
های شهری نیز رسوخ کرده است .این
نوع ازدواج نه تنها باالی دخرتان بلکه
باالی پرسان نیز تحمیل می گردد .علت
بنیادین ازدواجهای اجباری تهدید مادی و
معنوی اولیای دخرت و پرس ،ایجاد ارعاب
به وسیله قومندانان محلی ،ایجاد رعب
و و حشت به وسیله قدرمتندان نظامی
و ضعف اقتصادی خانواده ها می باشد.
آنچه قابل یاد آوریست اینکه در عقد
ازدواج رضایت طرفین از جمله رشایط
صحت آن بشامر می رود .بنا بر این در
صورت فقدان رضا ،عقد ازدواج باطل
گردیده و بر عقد باطل هیچ نوع اثر و
نتیجه حقوقی مرتتب منی شود .و لی
متاسفانه با آن هم ازدواجهای اجباری
با عدم رعایت تراضی و موافقت طرفین
صورت می پذیرد که موجب ایجاد آثار و
نتایج زیانبار می گردد.
با وجودیکه رشیعت در مورد پیامدهای
زیانبارازدواجهای اجباری تذکر داده
است .در زمینه قوانین نافذه کشوراز
جمله ماده  71قانون مدنی ذیال ترصیح
می دارد :
«( )1هر گاه دخرت سن مندرج ماده
 70این قانون را تکمیل نکرده باشد
عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح
الترصف یا محکمه با صالحیت صورت
گرفته می تواند.
)2عقد نکاح صغیره کمرت از  15سال به
هیچ وجه جواز ندارد».
«ماده  70قانون مدنی سن ازدواج
ذکور 18واناث را  16سال کامل هجری
شمسی تعیین منوده است».
همچنین ماده  26قانون منع خشونت
علیه زن در این زمنیه ذیال رصاحت دارد:
«هر گاه شخص زنی را که سن قانونی
ازدواج را تکمیل منوده بدون رضایت وی
نامزد یا به عقد نکاح در اورد حسب
احوال به حبس متوسط که از دو سال
کمرت نباشد محکوم ،نامزدی ونکاح
مطابق احکام قانون فسخ می گردد».
مشاهده می شود که قانون مدنی به
وضاحت نکاح زیر سن را جایز نداسته
و قانون منع خشونت علیه زن برا ی
مرتکبین آن مجازات تعیین منوده است.
زیرا در ازدواجهای اجباری طرفین عقد
از طرز تفکر همسان و همگون بر
خوردار نبوده و غالبا چنین ازدواجهای
موجب ایجاد عدم عالقه زوجین نسبت
به همدیگر ،عدم توافق روحی ،فکری،
سلقوی و  ...در نتیجه موجب خود کشی
و مصاب شدن یکی از طرفین به امراض
روانی و یا هم انحرافات جنسی و فرار از
منزل می گردد.
خانم های ثیبه (بیوه) در ازدواج طرف
اصلی و ذی حق واقعی می باشد و
پدر یا ولی نباید نظر و رضایت آنها را
نادیده بگیرد .چنانچه پیامرب (ص) در این
ارتباط چنین ارشاد می فرماید « :زن بیوه
نسبت به خودش از ولی و رسپرستش
اولی و مقدم تر است و دخرت باید در
مورد ازدواجش از او اجازه گرفته شود،
سکوتش نشانه اذنش می باشد».
ادامه در صفحه2

هان شام هامنان هستید که در زندگی دنیا از
از ایشان جانب داری کردید پس چه کسی روز
رستا خیز از آنان در برابر خدا جانب داری خواخد کرد
یا چه کسی حامیتگر (ومدافع )آنان تواند بود

سوره نسا آیه 109
 - 30دلو 1396

شامره 							 176

جلسه اداری ریاست عمومی مساعدتهای حقوقی
َ
ایــن جلســه تحــت ریاســت محرتمــه عزیــزه
عدالتخــواه رئیــس عمومــی مســاعدتهای حقوقــی
بــا اشــراک متــام کارمنــدان اداری و مســلکی ایــن
ریاســت روی عملــی منــودن هدایــات صــادره
مقــام محــرم وزارت و مشــکالت موجــودۀ
مســاعدین حقوقــی ،آگاهــی عامــه حقوقــی
وبخــش اداری ،درمقــر تــاالروزارت عدلیــه
بتاریــخ 1396 /11/28دایرگردیــد .درایــن جلســه
نخســت؛روی هدایــات مقــام محــرم وزارت
درقســمت مصؤنیــت امنیتــی کارمنــدان بــه

اســتعامع همــه حارضیــن رســانیده شــد.
ثانیــاً؛ روی چگونگــی فعالیــت هــای آمریــت
هــای مســاعدتهای حقوقــی و آگاهــی عامــه
حقوقــی ابرازنظــر صــورت گرفــت .در زمینــه
رهنامیــی هــا وهدایــات الزم ازطــرف ریاســت
داده شــد .همچنــان روی تهیــه وترتیــب پیــام
هــای جنــری ســال  1397بحــث صــورت گرفــت
درزمینــه هدایــت داده شــد تــا بــه زودتریــن
فرصــت تصاویروپیــام هــای جنــری مذکورتهیــه،
وجهــت طــی مراحــل چــاپ اقــدام الزم صــورت

گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

گیــرد.
درضمــن یــک سلســله تصامیــم عــاوه برمــوارد
فــوق نیزذی ـاً اتخــاذ گردیــد:
-1ازاینکــه کــود جــزاء جدیــد ًآ نافــذ گردیــده،
همــه کارمنــدان بایــد کودمذکــوررا دقیقـاُ مطالعه
ودرصــورت ایجــاد ابهــام دررابطــه بــه مــواد قانون
نــزد کارمنــدان ،موضــوع بــه مقــام محــرم وزارت
پیشــنهاد تــا درحصـ َه رفــع ایــن ابهامــات هدایــات
الزم اعطــا خواهنــد فرمــود.

 -2جهــت دسرتســی کارمنــدان مســلکی ایــن
ریاســت بــه کــود جــزاء ،عنوانــی مقــام محــرم
وزارت پیشــنهاد گــردد.
 -3فورمــه هــای کارت هویــت بایــد عاجــل خانــه
پــوری ودرحصــ ُه اخــذ کارت هویــت جدیــد
هرچــه عاجــل اجــراات صــورت گیــرد.
 -4آنعــده کارمنــدان کــه ارزیابــی شــان صــورت
نگرفتــه اســت هــر چــه زودتــر جهــت ازیابــی
حارضباشــند.

طــی مر ا حــل د عــا و ی حقــو ق عا مه
تتبع ونگارش :عبدالرحمن عظیمی

دعــاوی حقــوق عامــه عبــارت
از دعــاوی مدنــی میــان اشــخاص
حقیقــی و حکمــی یــا بیــن
اشــخاص حکمــی مــی باشــد.
اشــخاص حقیقــی انســان مــی
باشــد و اشــخاص حکمــی عبــارت
از مؤسســات ،ادارات وســازمان
هــای خصوصــی ،دولتــی و مختلــط
مــی باشــد کــه بــه حکــم قانــون
شــخصیت هــای حکمــی ماننــد
اشــخاص حقیقــی ،اهلیــت حقوقــی
مــی داشــته باشــند .اشــخاص
حکمــی هــم بــه دو نــوع اشــخاص
حکمــی عــام و خــاص تقســیم مــی
شــود کــه اشــخاص حکمــی عــام
شــامل ادارات و شــعبات دولتــی و
تأسیســات عامــه بــوده و اشــخاص
حکمــی خــاص شــامل رشکــت
هــای تجارتــی ،مدنــی و مؤسســات
مــی باشــد .عرایــض مربــوط بــه
دعــاوی حقــوق عامــه در مرحلــۀ
اول مســتقیامً بــه محکمــۀ شــهری
والیــت یــا ولســوالی تقدیــم میگردد

و محکمــه در مــورد اج ـراآت ذیــل
را انجــام میدهــد .اگــر بیــن افــراد
و مؤسســات خصوصــی ،مؤسســات
دولتــی و مختلــط ویــا هــم بیــن
دولــت و مؤسســات مختلــط یــا
خصوصــی کــدام منازعــه مالــی
پیــش آیــد ،عریضــه رســمی بایــد
توســط عــارض ترتیــب گردیــده و
طبــق قانــون اصــول محاکــات
مدنــی افغانســتان بــه محکمــه
ابتدائیــه شــهری یــا ولســوالی تقدیم
گــردد و محکمــه موضــوع عریضــه
را بــه اداره قضایــای دولــت کتبــاً
روان مــی کنــد .ریاســت عمومــی
قضایــای دولــت یکــی از ریاســت
هــای وزارت عدلیــه مــی باشــد
کــه ریاســت مرکــزی آن در وزارت
عدلیــه و شــعبات والیتــی آن در
چــوکات ریاســت هــای عدلیــه
والیــات فعالیــت مــی منایــد و
هــدف از تأســیس ریاســت قضایــای
دولــت حامیــت و دفــاع از ملکیــت
و حقــوق مالــی و منافــع دولــت

و مؤسســات مختلــط و بررســی
مقدماتــی منازعــات مالــی بیــن
مؤسســات دولتــی و مختلــط از
یــک طــرف و مؤسســات خصوصــی
و اتبــاع از طــرف دیگــر ،مــی
باشــد .بنابریــن زمانیکــه عریضــه
از محکمــه بــه ریاســت قضایــای
دولــت راجــع مــی گــردد ،آن
ریاســت در مــورد رســیدگی الزم را
مــی منایــد .یکــی از مهــم تریــن کار
ریاســت عمومــی قضایــای دولــت
و شــعبات والیتــی آن در رابطــه
بــه عرایــض وارده اتخــاذ تدابیــر
الزم جهــت مصالحــه بیــن طرفیــن
منازعــه و تأییــد موافقــت اصالحــی
آنهــا مــی باشــد .هــرگاه در قضیــه
ای کــه بــه ادارۀ قضایــای دولــت
مواصلــت مــی منایــد قناعــت طرفین
بــدون رســیدگی محکمــه حاصــل
نشــود ،ادارۀ قضایــای دولــت قضیــه
را غــرض حــل و فصــل بــه محکمــه
مربوطــه ارجــاع مــی منایــد.
محکمه ابتدائیه

محاکــم افغانســتان شــامل ســه نــوع
محاکــم (محاکــم ابتدائیــه ،محاکــم
اســتیناف و ســره محکمــه) مــی
باشــدکه هــر یک به اســاس سلســله
مراتــب قضائــی وظیفــه خویــش را
ب ـرای حــل و فصــل دعــاوی جزایــی
و مدنــی شــهروندان کشــور انجــام
مــی دهنــد .محاکــم ابتدائیــه شــامل
محاکــم ابتدائیــه شــهری (مرکــز
والیــت) ،محکمــۀ اختصاصــی
اطفــال ،محکمــۀ ابتدائیــۀ تجارتــی،
محکمــۀ ابتدائیــۀ احــوال شــخصیه و
محاکــم ابتدائیــۀ ولســوالی درمراکــز
هــر ولســوالی مــی باشــد .هــرگاه
عریضــۀ مربــوط بــه حقــوق عامــه
از طریــق شــعبات قضایــای دولــت
بــه محکمــه ابتدائیــه مرکــز والیــت
یــا ولســوالی راجــع مــی گــردد،
تحریـرات محکمــۀ ذیصــاح عرایــض
وارده را تســلیم و بعــد از مالحظــه
رئیــس محکمــه بــه دفــر مربــوط
ثبــت مــی منایــد.
ادامه در صفحه 2

آگاهیحقوقی

نکاح ...

دخرتی نزد پیامرب امد عرض کرد که پدرش
او را به ازدواج پرس عمویش در آورده ولی او
راضی نیست پیامرب (ص) اختیار موضوع را به خود
او واگذار کرد .انگاه دخرت گفت من کار پدرم را
تنفیذ و اجرا می منایم ولی خواستم زنان بفهمند
که پدرانشان در این امر مهم هیچ حقی ندارند
(روایت ابن ماجه).
پدر حق ندارد در ازدواج دخرت مادام که فردی
مومن و دارای اخالق حسنه او را خواستار باشد
تاخیر مناید .طوریکه پیامرب (ص) در زمینه ارشاد
می فرماید « :در سه چیز نباید تاخیر شود ،مناز اگر
وقتش فرا رسد ،جنازه اگر حارض شود و زنی بی
شوهراگر کفی برایش پیدا شود(.ترمذی).
همچنین پیامرب (ص) می فرماید «:اگر کسی را از
دین و اخالقش راضی هستید برای خواستگار نزد
شام آمد زن مورد نظر را به عقدش در آورید و اال
فتنه و فساد بزرگی در زمین به وجود می آید».
نکاح زیر سن
 :یکی دیگر از عرف و عادات ناپسند که در
افغانستان رایج است نامزد منودن و یا ازدواج های
زیر سن قانون ازدواج در دخرتان و پرسان می باشد
البته نحوه ای بکار گیری این نوع عرف نظر به
محالت متفاوت می باشد با وصف این ،اثر و نتیجه
ان در همه جایکسان و همگون می باشد بدیهی
است که این رسم بصورت عموم توسط والدین
دخرتان و پرسان خورد سال صورت می پذیرد .دران
تراضی و موافقت دخرت و پرس هیچ نقشی ندارد.
زیرا ان چه در این نوع ازدواج ها نقش مهم را ایفا
می کند تراضی و موفقت اولیای دخرت و پرس زیر
سن ازدواج می باشد .علت اصلی این نوع ازدواجها
ممکن است .گاهی فقر اولیا دخرت و یا هم قدرت
ومتکن اولیا ثروت و یا ارتباطات و داد وستد فامیل
دخرت و پرس می باشد از انجایکه تراضی و توافق
طرفین در این نوع ازدواج نقشی ندارد در اکرث
موارد این نوع ازدواج ها منتهی به عواقب ناگوار
برای طرفین می گردد.
قانونگذار افغانستان به دلیل پیامدهای ناگوار که
ازدواجهای زیر سن دارد در بند دوم ماده  71قانون
مدنی ترصیح منوده است که عقد نکاح صغیره
کمرت از  15سال به هیچ وجه جواز ندارد.و یا در
ماده  28قانون منع خشونت علیه زن در این مورد
احکام آتی را پیشبینی منوده است «:هر گاه شخص
زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه منوده و
بدون رعایت حکم مندرج ماده  71قانون مدنی به
عقد نکاح در آورد حسب احوال به حبس متوسط
که از دو سال کمرت نباشد محکوم و نکاح در صورت
مطالبه زن مطابق احکام قانون فسخ می گردد».
تحقیقات که در این زمینه از سوی سازمان ملل
صورت گرفته است بیانگر حقایق ذیل می باشد:
بیشرت از نصف دخرتان در افغانستان پیش از
رسیدن به سن  ۱۹سالگی ازدواج کرده در این میان
 ۴۰درصد آنان بین سنین  ۱۰تا  ۱۳سالگی۳۲ ،
درصد در سن  ۱۴سالگی و  ۲۷درصد آنان در سن
 ۱۵سالگی تن به ازدواج میدهند.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با نرش این
آمار در گزارشی زیر عنوان "رسمایهگذاری روی
دخرتان نوجوان برای دنیایی عادالنه ،با ثبات و
صلحآمیز" از روز جهانی نفوس گرامیداشت به
عمل آورد.ملل متحد گزارش داده است که ساالنه
در رستارس جهان هفت ملیون و  ۳۰۰هزار دخرت
زیر سن مجبور به ازدواج میشود که  ۱۲درصد این
مجموعه را دخرتان افغان تشکیل میدهد.
فقر و تنگدستی ،رسم و رواج ناپسند اجتامعی،
ناامنی و ادامۀ فرهنگ معافیت از جرم ،از دید
کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان ،دالیل
عمدۀ افزایش ازدواجهای اجباری و زیر سن در
افغانستان میباشد.
منایندۀ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در
افغانستان با تاکید بر حامیت دولت از دخرتان،
هشدار میدهد که ادامۀ ازدواج زیرسن منجر به
تداوم فقر ،نابرابری های جنسیتی و سایر مشکالت
میشود و باید جلو آن گرفته شود.
افزون بر این ،دسرتسی ناکافی به آموزش ،خدمات
صحی و چالشهای دیگر اجتامعی از جمله خیابان
آزاری از جمله مشکالت است که فرا راه دخرتان
در افغانستان قرار دارد.
سازمان ملل متحد گزارش داده است زنان و دخرتان
افغان با آنکه نصف جمعیت افغانستان را تشکیل
میدهند ،تنها  ۱۷درصد آنان در ادارات دولتی
سهم دارند.
دسرتسی محدود به آموزش مشکل دیگر دخرتان در
افغانستان است .هم اکنون سه میلیون و  ۵۰۰هزار
کودک – عمدتاً دخرتان –در افغانستان به نظام
آموزشی دسرتسی ندارند.
سازمان بین املللی دیده بان حقوق برش از
کشورهای جهان خواسته است تا مقابله با ازدواج
دخرتان زیر سن قانونی را در اولویت سیاست های
خود قرار دهند.
این سازمان با اشاره به اینکه ازدواج زود هنگام
دخرتان معموال آنها را از ادامه تحصیل باز می
دارد و در معرض خشونت همرس قرار می دهد،
از کشورها خواسته است تا سن قانونی ازدواج را
هجده سال قرار داده و قوانینی وضع کنند که
براساس آن ،وادارکنندگان دخرتان کم سن و سال به
ازدواج زودهنگام ،مجازات شوند.
آسیبهای روحی و فزیکی ازدواجهای زیر سن را منی
توان در زندگی خصوصی و اجتامعی زن نادیده
گرفت زیرا بیامریهای عصبی  ،جسامنی  ،محروم
شدن از ادامه تحصیل ،بلند رفنت آمار خشونت در
خانواده  ،افزایش میزان طالق از جمله پیامدهای
ناگوار ازدواجهای زیر سن است  .که باید والدین و
دولت در این زمینه مسوولیت خود را درک منوده
تا از پیامدهای ناگوار آن در خانواده و اجتامع
جلوگیری مناید.
تقریبا متامی کشورها حد اقل سن مناسب ازدواج
دخرتان و پرسان تعیین کرده اند که اغلب بین 16
تا  20سال می باشد و البته برخی کشورها کمرت
یا بیشرت از ان مثال تا  24سالگل را تعیین کرده اند.
منابع و ماخذ:
قانون مدنی
قانون منع خشونت علیه زن
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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 ولسوا لی 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 .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 طبق
حکم ماده سه صدو شصت ویک قانون
اصول محاکامت مدنی 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.
چهارم :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 مجددا ً
از جانب قوۀ قضائیه مورد رسیدگی
قضایی قرار گیرد .محکوم علیه غیر
قانع می تواند که عدم قناعت و فرجام
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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:
• ثابت شود که شاهدان،شهادت دروغ
داده اند.
• ثابت شود که نتیجه گیری اهل خربه
(داکرت ،انجنیر و  )....دروغ بوده است.
• ثابت شود که اسناد و مدارک جعلی
بوده است.
• ثابت شود که ترجمه اسناد نادرست
بوده است
• محکوم علیه سندی را ارائه کند در
مراحل قبلی ارائه نکرده بود.
• سایر موارد جدیدی که بعدا ً پیدا شده
باشد.
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 .طوریکه تذکر داده شد هدف
از تحریر این مقاله معرفی شخصیت های
حقیقی و حکمی ،شخصیت حکمی عام
و خاص ،صالحیت های ادارات قضایای
دولت وزارت عدلیه در قبال دعاوی
حقوق عامه و همچنان معرفی مراحل
محاکامتی دعاوی حقوق عامه می باشد .
امیدوارم این تذکرات مخترص در راستای
ارتقاع سطح آگاهی هموطنان عزیز موثر
واقع گردد.

آگاهیحقوقی

د شفع د دعوی ...
دالر او ویالی د کی رشاکت معنی داده چه
څوک په خاصه الره اویا ویاله کی رشیک وی
د عامی الری د رشکت په سبب څوک د شفعی
مستحق نه ګرځی او دخاصی الری او ویالی په
اړه ډول ډول نظریات شته  ،باوری خربه داده
چی د هری زمانی مجتهدینو ته دی پریښودل
شی که چیرته له یوی فرعی ویالی څخه بله
فرعی ویاله بیله شوی وی په دی صورت کی د
دوهمی ویالی خاوند د شفع حق لری که چیری
د دوو کورونو ترمینځ دیوال رشیک وی دواړه
رشیک فی املبیع دی ځانکړی خربه که یو څوک
د ارتفاق له حق څخه پرته یوازی ځمکه خرڅه
کړی نو په دی صورت کی د ارتفاق د رشیکانو
لپاره شفعه نشته
د مدنی قانون د  ۲۲۲۱ماده په اساس که چیری
د شفعی سببونه یو ځای شو نو قوی سبب ته
ترجیح ورکول کیږی ؛ په دی اساس څوک چه
په خپله عقار کي رشیک وی ترهغی وروسته
هغه رشیک ته چه ترځمکه رشیکه احاطه ولری
ترهغی وروسته چه د خرڅ کړی شوی عقار
په خاصو حقوقو کی رشیک وی اوتر هغی
وروسته متصل ګاونډی ته د ملړی والی حق
ورکول کیږی .
په بل عبارت که چیری شفعا له یوه څخه
زیات وه او هر یوه د شفعه غوښتنه کوله او د
حقوقو له پلوه ټول رسه برابر نه وی د مثال په
توګه یو رشیک فی املبیع  ،بل رشیک په ارتفاق
او بل کاوندیتوب وی په دی صورت کی رشیک
فی املبیع وړاندی دی وروسته ارتفاق او جار .
که چیری شفعی غوښتونکی ټول په یوه مرتبه
کی وی د خرڅال عقار د هغو له شمیر رسه سم
په برابره ټوګه ویشل کیږی او د ځمکو په برخو
رسه سم د شفعه د اتصال حق لرونکی دی .
که چیری شفعیان غایب وی او تر ویش
وروسته راشی او د شفعی ِغو ښتنه وکړی
په دی معنی چی شفعیان زیات وی ځینی
یی حارض او ځینی غایب وی نو قاضی به د
حارضوله غوښتنی رسه سم د هغوی په حق کی
فیصله وکړی او غایب ته به اعتبار نه ورکوی که
د ویش وروسته غایب شفیع حارض او د شفع
ِغوښتنه وکړی قاضی به دهغه د برخی په اړه
پریکړی کوی .
ایا د شفع حق له مینځه تالی شی ؟ هو :
هغه څه چی د شفع حق له منیځه وړی :
 -۱کله چی شفیع خپله ځمکه د شفع دحق
څخه مخته خرڅه کړی وی . .
 -۲شفیع د شفع د حق څخه تیر او یا د شفع
غوښتنه په اړه بی پروایی وکړی د مثال په توګه
شفیع ووایی چه زه شفعه نه غواړم  .شفیع د
خرڅوونکی بیع ووینی او په داسی حال کی د
شفع غوښتنه ونکړی .
 -۳شفیع د پلورل شوی ځمکی د قیمت
ضامنت وکړی .
 -۴شفعه داسی یو حق ده چه تجزیه نه منی
که د شفیع د حق لروونکی د شفع له یوه
برخی څخه تیر شو نوشفعه کی ټول حق له
السه ورکوی که د نیامیی مشفوع فیه غوښتنه
وکړی په دی حال کی د شفع حق له مینځه
نه ځی او شفیع دا حق لری چی ټوله ځمکه
واخلی او یا داچی ټوله ځمکه پریږدی .
 -۵د شفع حق په میراث نه باتی کیږی که
چیری شفیع مړ شی نو د شفع حق هم له
منیځه زی .
په دی دول رسه د مدنی قانون د  ۲۲۲۱ماده
کی یادونه شوی که د شفع حق لروونکی
کسان شفع پریږدی او یایی حق ساقط شی
نو د عغه د شفعی حق بل چاته چه تر هغه
وروسته مرتبی کي بی له فاصلی خخه واقع
دی نقلیږی .
په کلی توګه د قانون  ۲۲۴۸ماده ( شفع د
ټوپ وهلو د غوښتنی په پریښودولو یا د هغی
د صحت د رشطونو څخه دیوه رشط په اخالل
ساقطیږی همدارنګه د شاهدانو د شاهدی د
ادا کولو یا د دعوی د مودی په تیریدلو رسه
ساقطیږی .
کوم شفیع چه د سبب له پلوه پرنورو وړاندی
وی په شفعي کښی خپل حق ساقط کړی او د
حکم د صادریدلو تر مخه هغه پریږدی نو د
هغه حق ساقطیږی  ،نو شفیعان چه د هغه
ورپسی درجی کی قرار لري که یي د ټولو
رشطونو رسه د شفعي غوښتنه کړی وی  .ځمکه
اخیستلی يش په هغی صورت کښی چی په
شفعي وړونکی خپل حق د حکم د صادریدو
وروسته ساقط کي  ،نوحق نه ساقطیږی او نور
شفعیان حق نه شی پیدا کويل  .او دشفع حق
د ځمکی اخیستونکی ( مشرتی) په مړینی نه
ساقطیږی  ،په ټولو حاالتو کي که د بیعي د
ثبت په نیتی څلور میاشتی تیری شوي د شفع
حق ساقطیږی  ( .مدنی قانون ۲۲۵۴ماده )
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بررسی شدت وخفت ...
مذکور دیده شود به وضاحت مشاهده
می شود که در قانون سابق حبس طویل
وحبس دوام که جزای هردونوع حبس از
بیست سال تجاوز منیکرد درج گردیده بود.
اما در کود جزاء عالوه بر جزای اعدام از
حبس در جه یک ودو که تا سی سال حبس
است تذکرداده ،بدین معنی که حبس از
بیست سال الی سی سال باال برده شده
است.
از مقایسه ماده های قانون مذکور به این
نتیجه میرسیم که درمجموع کود جزاء
درقسمت تعریف از جرم وجزای آنها نرمش
داشته اگر ازیکطرف میعاد حبس را در
جنایت زیاد کرده از جانب دیگردر نوع
دیگر جرایم حبس را کم وحتی در بسیاری
ازموارد به عوض حبس جزاهای بدبل حبس
وجریمه های نقدی را تعیین منوده وجزای
اعدام را هم دربسیاری ازجرایم بکلی ازبین
برده است.
ازینکه از تعریف جرم ومجازات از نگاه
شدت وخفت بحث کردیم بهرت است تا
انواع جزاء را از دیدگاه کود جزاء تحت
بحث قرار داده اهداف جزا وانواع آن را
رشح دهیم.
جزاء:
جزاء  ،در ماده ( )133کود جزاء ذیآل بیان
شده است:
«جزاء عبارت از مؤیده است که در قانون
برای اعامل جرمی پیش بینی شده واز طرف
محکمه در مورد مرتکب با رعایت اساسات
این قانون ،حکم می شود».
اهداف جزاء:
اهداف جزاء را ماده ( ) 134کود جزاء
چنین رشح داده است:
 -1تقبیح اعامل غیر قانونی .
 -2رعایت احکام قوانین وتامین عدالت .
 -3باز داشنت محکوم وسایر اشخاص از
ارتکاب جرم .

قباحت:
قباحت  ،جرمی است که برای آن در این
قانون جزای تا سی هزار افغانی تعیین شده
باشد.
اما در قانون جزا سابق قباحت چنین
تعریف گردیده بود  « :قباحت جرمی است
که مرتکب آن به حبس از ( )24ساعت الی
سه ماه یا جزای نقدی الی سه هزار افغانی
محکوم گردد».
با مقایسه این دوماده دیده می شود که
در کود جزا رصف سی هزار افغانی جریمه
نقدی به عنوان مجازات جرم قباحت تعیین
شده در حالیکه در قانون جزاء سابق حبس
از ( )24ساعت الی سه ماه تعیین شده بود.
جنحه:
جنحه ،جرمی است که جزای آن در این
قانون بدیل حبس ،جزای نقدی ،حبس
قصیر یا حبس متوسط تعیین شده باشد.
اما در قانون جزای سابق جنحه جرمی
است که مرتکب آن به حبس بیش از سه
ماه الی پنچ سال یا جزای نقدی بیش از سه
هزار افغانی محکوم گردد.
از مقایسه هردو ماده دیده میشود که در
کود جزاء از جزای بدیل حبس ،جزای نقدی
وحبس قصیرومتوسط تذکر داده اما مانند
قانون جزاء میعاد حبس را قید نکرده است.
جنایت:
جنایت ،جرمی است که جزای آن در این
قانون حبس ،حبس دوام در جه  ،2حبس
دوام درجه  ،1ویا اعدام تعیین شده باشد.
مقصد از حبس دوام درجه  2در کود
جزاء حبس شانزده سال الی  20سال است
ومقصد از حبس دوام در جه  1بیش از
بیست سال الی سی سال است .
اما در قانون جزاء سابق تذ کر داده شده
بود که جنایت جرمی است که مرتکب آن
به اعدام یا حبس دوام ویا حبس طویل
محکوم گردد .اگر تفاوتها در ماده های

 – 4همکاری در اصالح  ،تربیت وترویج
حس مسئولیت پذیری مجرمین با روحیه
صادقانه به وظایف اجتامعی .
 – 5جربان آسیب های وارده به جامعه
وقربانی .
 – 6کیفر به خاطر ارتکاب جرم.
 – 7تضمین ورعایت حقوق اتباع وجامعه .
انواع جزاء :
ماده ( ) 136کود جزاء ،جزاء را شامل جزا
های اصلی  ،تبعی وتکمیلی تذکر داده است.
جزای اصلی:
با در نظرداشت تعریف ماده ( ) 137کود
جزاء ،جزا اصلی  ،مجازاتی است که در این
قانون برای ارتکاب جرم پیش بینی شده
وبرای تکمیل یا تبعیت از جزاهای دیگری
تعیین نشده باشد.
انواع جزای اصلی شامل جزا های ذیل
میباشد:
 -1جزای نقدی .
 -2حبس .
 – 3اعدام .
ماده مذکور سه نوع جزای اصلی را ذکر
کرده در حالیکه درماده ( )97قانون جزاء،
جزای اصلی را عبارت دانسته بود از :
 – 1اعدام .
 – 2حبس دوام.
 -3حبس طویل.
 – 4حبس متوسط.
 – 5حبس قصیر .
 - 6جزای نقدی .
درینجا دیده میشود که کود جزا رصف با
بکاربردن کلمه حبس در کلمه اعدام وجزای
نقدی اکتفاء کرده از ذکر انواع حبس خود
داری منوده است.
جزای نقدی:
جزای نقدی در ماده ( )139کود جزاء چنین
تعریف شده است :
«جزای نقدی عبارت است از مکلف ساخنت

محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها
به خزانه دولت».
اما چیزیکه مهم است اینکه کود مذکور
نوعیت جزای نقدی وحداقل آنرا در ماده
( )140خویش بدین رشح آورده است:
« ( – )1جزای نقدی به پول افغانی تعیین
میشود.
( – )2جزای نقدی که به حکم محکمه
تعیین میشود ،از پنج هزار ( )5000افغانی
کمرت منی باشد.
( – )3اندازه جزای نقدی مندرج این قانون
با نظرداشت نوسانات ارزش پول ،بعد از هر
پنج سال تجدید می گردد.
گرچند موضوعات فوق الذکردر قانون جزاء
طی چند ماده جداگانه در نظر گرفته شده
بود اما تفاوت که دیده میشود اینست که
در قانون جزا حداقل جزای نقدی پنجاه
افغانی تعیین شده بود .درحالیکه در کود
جزا ،جزای نقدی که از طرف محکمه تعیین
میشود باید از( ) 5000افغانی کمرتنباشد،
تذکر داده است .چیزی دیگری که در کود
جزاء از آن تذکر داده نشده موضوع حد
اکرثجزای نقدی است ،در حالیکه در قانون
جزاء ،تعیین حد اکرث جزای نقدی به حکم
قانون محول گردیده بود.
ازمطالعه متون فوق به این نتیجه می رسیم
که کود جزاء در قسمت جزاء اعدام وتعیین
جزاهای بدیل حبس نرمش داشته ،جزای
اعدام در بسیاری موارد حذف شده وعوض
جزاهــای حبس  ،جزاهای بدیل حبس را
تعیین وموضوعات حقوق برشی ورعایت
کنوانسیونهای بین املللی را در نظر گرفته
اند.
منابع وماخذ:
کود جزاء  ،منرب مسلسل - )1260( :سال
. 1396
قانون جزاء  ،سال (. )1355

حق تعلیم و...
سیامی وجود زن در افغانستان به شکل یک
فرد فاقد سواد ،مهارت های الزم ،فقیر و تابع اوامری،
ظاهر میگردد که قادر به حامیت خود نیست به صورت
مداوم مورد خشونت قرار میگیرد و از حضور فعاالنه در
زنده گی اجتامعی ،عدالت اجتامعیو مؤثریت انکشافی
محروم بوده است .از این رو ایجاب میکند که از طریق
تساوی عدم تبعیض جنسیت به توامنندسازی زنان
پرداخت.
قانون منع خشونت علیه زن،تعلیم زنان را در مواد
مختلف مورد حامیت قرار داده است زیرا حق تعلیم
وتربیه پیش رشط بسیاری از حقوق دیگری مانند حق
شغل وغیره است واز جمله اسباب مهم منعخشونت
علیه زن بحساب می رود .از آنجائیکه سبب اصلی
محرومیت زنان از حق تعلیم ،مامنعت ومداخله
فامیلهای شان بوده است در فقره 19ماده  ۵این قانون
مامنعت از حق تعلیم وتحصیل به حیث خشونت علیه
زن تلقی شده است ،ودر ماده 35قانون منع خشونت
علیه زن حسب احوال مرتکب آن به حبس قصیر که
بیش از شش ماه نباشد ،محکوم به مجازات شده است.
بخاطر رفع موانع رفنت زنان به مکاتب ودانشگاه ها
فقره سوم ماده 10قانون مذکور وزارتهای معارف
وتحصیالت عالی را مکلف به اتخاذ تدابیر الزم به
منظور جلوگیری از وقوع خشونت در محیط تعلیمی
وتحصیلی مربوط ،منوده است زیرا اکرث فامیل ها به این
خاطراز پیوسنت دخرتان شان به مکتب وپوهنتون ها
جلوگیری می مناید تا مبادا قربانی خشونت قرار گیرند.
البته این احکام ومقررات بخاطر تامین حقوق تعلیمی
وتحصیلی زنان ،بسنده نیستزیرا محض جرم انگاری
ومجازات مانع شدن زنان از رفنت به مکتب وپوهنتون،
مشکل را حل منیکند.بهرت خواهد بود اگر نخست روی
اسباب مامنعت فامیل ها از تحصیل دخرتان شان،تحقیق
همه جانبه صورت گرفته ،سپس موانع منطقی وقانونی
حل می گردید وروی سایر موانع از طرق مختلف مبارزه
صورت خواهند گرفت.
تساوی واقعی درآموزش و اشتغال نیازمند این است
که زنان در محیط آموزش وکار در مقابل متامی اشکال
خشونت مورد حامیت قرار گیرند یکی از مهمرتین شکل
خشونت در محیط آموزش وکار آزار واذیت جنسی زنان
توسط جوانان وهمکارامنرد است.که جهت حل چنین
معضالت قانون منع خشونت علیه زن ومقرره منع آزار
واذیت زنان وضع گردیده همچنان کمیسیون عالی منع
خشونت وکمیسیونهای منع خشونت محل کار در وقت
رضورت در مورد همچو آزر واذیت اقدامات قانونی
موثر والزمی را انجام دهد از قبیل مجازات جزایی
ضامنت اجراهای مدنی مقررات جربان خسارات تا این
که زنان را در مقابل متامی اشکال خشونت بر اساس
جنسیت حامیت مناید.
حق تعلیم زنان در اسناد بین املللی:

تساوی زن ومرد میتواند با برخورداری
یکسان مطابق به نیاز مندی های شان باشد .از طریق
تساوی جنسیت میتوان به توامنندسازی زنان پرداختتا
زنان ومردان بتوانند از حقوق کامل ،مشارکت مساوی
وفواید انکشافی بهره گرفته وهیچ یک از آنها از
حصول آنچه در زندگی شان کامل ورضایت بخش
است ،محروم نگردند.
ماده  22اعالمیه جهانی حقوق برشدر زمینه بیان
میدارد که:هرکس به عنوان عضو اجتامع حق امنیت
اجتامعی دارد ومجاز است به وسیله مساعی ملی
وهمکاری بین املللی ،حقوق اقتصادی ،اجتامعی
وفرهنگی خود را که الزمه مقام ومنو آزادانه شخصیت
اوست با رعایت تشکیالت ومنابع هر کشور به دست
آورد.
ماده  26اعالمیه جهانی حقوق برش در مورد بهره مند
شدن آموزش وپرورش ذیالً بیان می دارد:
الف :هرکس حق دارد که از آموزش وپرورش بهره
مند شود .آموزش و پرورش الاقل تا حدودیکه مربوط
به تعلیامت ابتدائی و اساسی است باید مجانی باشد.
آموزش ابتدائی اجباری است .آموزش حرفه ای باید
عمومیت پیداکند و آموزش عالی باید با رشایط تساوی
کامل ،به روی همه باز باشد تا همه ،بنابه استعداد
خود بتوانند از آن بهره مند گردند".
ماده  13میثاق بین املللی حقوق اقتصادی ،اجتامعی
و فرهنگی:
" -1دولتهای عضو این میثاق ،حق هرفرد را جهت
برخورداری از آموزش و پرورش به رسمیت می
شناسند .آنها می پذیرند که آموزش و پرورش میباید
در جهت توسعه کامل شخصیت و حیثیت انسان و
احرتام فرد به حقوق برش و ازادیهای اساسی تقویت
و هدایت شود .همچنین آنها می پذیرند که آموزش
و پرورش میتواند رشکت فعال و موثر افراد در یک
جامعه آزاد و در فضای تفاهم ،مدارا و دوستی بین
متام ملتها و گروههای نژادی ،قومی یا مذهبی و
همچنین فعالیتهای سازمان ملل جهت برقرار ساخنت
صلح را تحقق بخشد.
 -2دولتهای عضو این میثاق ،دستیابی و تحقق کامل به
حقوق زیررا اذعان دارند:
الف :آموزش ابتدایی باید برای همه اجباری و رایگان
باشد.
ب :آموزش متوسطه بااشکال مختلف آن که شامل
آموزش فنی و حرفه ای متوسطه است ،باید بوسیله
ابزار های مناسب ،بویژه در جهت معمول کردن
(آموزش) رایگان برای همه فراهم و قابل دسرتس
باشد.
ج :آموزش عالی باید بوسیله ابزارهای مناسب بویژه
در جهت معمول منودن آموزش رایگان و براساس

استعداد و صالحیت ،بطور مساوی قابل
دسرتس باشد"........
تساوی حق آموزش در سیدا از جمله حقوق به رسمیت
شناخته شده زنان را حق مساوی آموزش با مردان
میداند.حق آموزش یکی از حقوق ماهوی و اساسی
به رسمیت شناخته شده برای دخرتان مانند پرسان
می باشد که کشورها متعهد اند تا مکلفیت خویش را
جهت تضمین این حق اساسی ادا مناید .چنانکه ماده
( )10سیدا ترصیح میدارد" دول عضو هر گونه اقدام
را برای رفع تبعیض نسبت به زنان انجام خواهد داد تا
تضمین کنند که زنان در آموزش از حقوق برابربا مردان
برخوردارند به خصوص برابری زن و مرد را در موارد زیر
تضمین خواهند کرد:
الف .رشایط یکسان در زمینه راهنامیی انتخاب حرفه
و فن ،دسرتسی به آموزش و دریافت شهادتنامه در
همه انواع موسسات آموزش در مناطق روستایی ،این
تساویی باید در آموزش قبل از مکتب ،آموزش عمومی،
فنی و اختصاصی و آموزش عالی فنی و نیز در همه
دوره های آموزش حرفه ای تضمین شود.
ب .دسرتسی به برنامه درسی یکسان ،امتحانات یکسان،
معلمین دارای مهارت ها و صالحیت های یکسان و
محل ها و امکانات آموزشی با کیفیت یکسان.
پ) از بین بوردن هر گونهموانع  ،مفهوم کلیه نقش زن
و مرد در همه سطح و همه اشکال از طریق تشویق
آموزش مختلط و سایر روش های آموزشی که رسیدن
به این هدف را ممکن می سازند و به ویژه با تجدید
نظر کتاب های درسی وبرنامه های آموزشی مکاتب و
متناسب ساخنت روش های آموزشی.
ث) فرصت های یکسان برای دستیابی به برنامه های
مربوط به ادامه تحصیل ،از جمله برنامه های سواد
آموزی بزرگ ساالن و سواد آموزی عملی به ویژه برنامه
با هدف کاهش هرچی رسیعرت خالء آموزشی موجود
بین زنان و مردان.
ج) کاهش میزان ترک تحصیل دخرتان و تظیم برنامه
ها برای دخرتان و زنان که پیش از وقت مکتب را ترک
کرده اند.
چ) امکانات یکسان برای رشکت فعال زنان در ورزش
و تربیت بدنی.
ح) دسرتسی بر اطالعات آموزشی مشخص برای تضمین
سالمتی ،تندرستی خانواده  ،از جمله اطالعات و
رهنامیی در انجام مورد تنظیم خانواده ".
دسرتسی برابر دخرتان با پرسان در آموزش:
در خیلی از کشورها دسرتسی پرسان به دخرتان به
آموزش بیشرت میباشند مثال در کشور ما افغانستان
خانواده ها بیشرت گرایش دارند که پرسان خود را به
مکتب بفرستند .دوری مکاتب ،آزار واذیت درراه
مکتب برای دخرتان ،عدم پزیریش روحیه جمعی

جامعه و رعایت های عرف های نا پسند
اجتامعی از طرف والدین امار دخرتان که به مکتب
میروند را کاهش میدهند.
پس دولت مکلف است تا اقدامات را روی دست گیرد
که دخرتان نیز مانند پرسان از حق اموزش استفاده
کرده و دسرتسی یکسان با پرسان را داشته باشند حتی
اگر رضورت باشد دولت باید برنامه های خاص را برای
سواد آموزی زنان و یاد گرفنت حرفه های مشخص به
زنان روی دست گیرد.
بناْ زنان برای بهره گیری از این حق ( آموزش) نسبت
به مردان بنابر دالیل مختلف تاریخی ،سیاسی،
فرهنگی ،اجتامعی و خانوادگی با مشکالت بیشرت
مواجه بوده اند .تبعیض در استخدام و اشتغال و دسته
بندی مشاغل به زنانه و مردانه موجب شده است که
زنان اغلب در مشاغل آموزشی ،صحی ،خدمات شامل
باشندو تنها یک تعدادکمی از مشاغل صنعتی را به
خود اختصاص دهند .همچنین تبعیض در آموزش های
حرفوی ورشد ظرفیت سبب شده است که زنان کمرت
مؤفق به دست یافنت به مشاغل مدیریتی و عالی شوند
و اغلب به رتبه های پایین تر اکتفأ می کنند.
از این جهت سیدا حقوق کار زن را مورد بررسی قرار
داده استواعالم می دارد:
اعامل تبعیض به هر نحو علیه حقوق شغلی زنان،
ناقص اصل برابری واستخذام آنان است وعالوه بر این
مانع رشکت زنان در رشایط مساوی با مردان در زندگی
سیاسی ،اجتامعی ،فرهنگی و اقتصادی می شود و از
کامیابی ها وموفقیت های جامعه وخانواده مامنعت
به عمل می آورد وتحول وارتقای کامل استعداد های
زنانرا به منظور خدمت به کشوروبرشیت،مشکلرتمی
سازد وگاه دسرتسی به حد اقل مواد غذائی،صحت،
تحصیل واشتغال را از آنان سلب می کند همچنین
ماده 11کنوانسیون در خصوص حق شغلی زنان چنین
بیان می دارد ":دول عضو همه اقدامات مقتضی را
انجام خواهد داد تا هر گونه تبعیض علیه زنان در
زمینه اشتغال از بین برود وبر پایه برابری زن ومرد
دارای حقوق یک سان گردد".
منابع وماخد:
قران کریم.
حدیث رشیف.
قانون اساسی.
قانون کار .
قانون معارف.
قانون منع خشونت علیه زن.
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د شفع د دعوی څرنګوالی

تتبع و نگارش:محمد عارف صباح

د شفع په هکله دمدنی قانون په
 ۲۲۱۳ماده کی خاص قانونی حکمومنه
وضع شوی د قانون د احکام په مطابقت
ویلی شو چه شفع په لغت کی ضم (
یو ځای کولو ) او تقویت ته ویل کیږی
او د شفعه دحق په اساس یو شخص د
ملکیت مالک کیږی او په حقیقت کی
خپل ملکیت څه زیاتوی .
په فقهی اصطالح کی شفعه  :د رشیک
هغه جربی حق دی چه دزیان دله منځه
وړلو لپاره یو خرڅال وته وړاندی شوی
عقار د قیمت په بدل کی له پلورونکی
څخه تر السه کوی .
د مدنی قانون  ۲۲۱۳ماده ( شقع به
اخیستونکی باندی دټول یا ځینی خرڅ
شوی عقار د متلک دحق څخه د مثن او
هغه مرصفونو په بدل کی چه صورت یی
موندلی عبارت ده که څه هم په جربی
صورت رسه وی )
په شفعه کی حکم داده چی په ملکیت
کی یا ملکیت ته نږدی دیو پردی او نوی
شخص د راننوتو دوامداره زیان له منځه
وړل دی ځکه په کډو ملکیتونو کی د
راکړی ورکړی او کاونډی توب اړیکی
خرابیږی د ستونزو د مخنیوی لپاره
لومړی حق د شفعی د خاوند دی چه
خرڅالو ته وړاندی شوی ملکیت واخلی
د احنافو په وړاندی د شفعی د استحقاق
سببونه دری دی
 -۱د خرڅالوته وړاندی شوی څیز که
رشاکت
 -۲د ارتفاق یعنی له حقوقو څخه په یوه
حق کی کډون لکه الره او یا ویاله کی
رشاکت .
 -۳کاوندیتوب رشاکت په شفع کی
دوه نوعی ده یو پخپله په خرڅ کړی
شوی عقار کی رشکت اوبل د هغی په
حقوقوکي رشکت ( مدنی قانون )۲۲۱۵
ماده
په مبیعه کی رشکت  :د شفعی اول
حقدار ؛ هغه څوک دی چه په ملکیت
کی رشیک دی چی خرڅالو ته وړاندی
شوی وی که چیری هغه نه وی اویا دا
چی د خپل حق څخه تیر شی  .دویم
حقدار  ،د ارتفاق حق لرونکی شخص
د شفع حق لرونکی دی که داهم نه وی
اویا داچه دحق څخه تنازل وکړی بیا د
ګاوندیتوب حق دی او د امام ابو یوسف
(رح) په وړاندی د رشیک په شتون کی
نورخلک له استحقاق څخه محروم او
یوازی رشیک د شفعه حق لرونکی بلل
شوی دی او امام ابویوسف رشیک فی
املبیع اونور شفیعان د نږدی اولری نیاګانو
په څیر قیاسوی او د امام محمد (رح) له
نظره په خرڅیدونکی ملکیت کی رشیک
د اخیستلو لومړی حق لرونکی دی که
چیری رشیک د اخیستلو څخه تیر اویا نه
وی نور شفیعان د شفع حق لرونکی دی
او وایی د شفع مثال داسی دی لکه په
روغتیا کی قرض اد دمرض املوت دحالت
قرض دواړه قرضونه حق دی خو د صحت
د حالت قرض لومړیتوب لری که روغ
قرضدار خپل حق وبښی نوبیا د ناروغ
قرضدار حق دی په همدی ټوګه د شفعی
حق هم ټولو شفعیانو ته په خپل وار رسه
حاصلیږی .
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تطبیق برنامه آگاهی عامه حقوقی درپرورشگاه
مبلغیــن ســاحوی آمریــت آگاهــی
عامــه حقوقــی ریاســت عمومــی
مســاعدت هــای حقوقــی وزارت عدلیــه
امروزیکشــنبه مــورخ 1396/11/29
درپرورشــگا ُه تهیــه مســکن واقــع ناحیــه
چهــارم شــهرکابل دررابطــه بــه حقــوق
اساســی ووجایــب اتبــاع آگاهــی ارائــه
منودنــد ،عناویــن ومطالــب کــه امــروز
روی آن بحــث وگفتگــو شــد بطورخالصــه
درذیــل بــه آن اشــاره مــی منایــم.
قانــون رســیدگی بــه تخلفــات درمــورد
تقســیم بنــدی اطفــال درپرتــو مــاده
چهــارم چنیــن رصاحــت مــی دارد:
(ماد ْه چهارم:
اصطالحــات آتــی در ايــن قانــون معانــی
ذيــل را دارد
 -1طفــل  :شــخصی اســت كــه ســن
هجــده ســالگی را تكميــل نكــرده باشــد.
 -2طفــل غــر مميــز  :شــخصی اســت
كــه ســن هفــت ســالگی را تكميــل نكــرده
باشــد .
 -3طفــل مميــز :شــخصی اســت كــه ســن
هفــت ســالگی را تكميــل و دوازده ســالگی
را تكميــل نكــرده باشــد.
 -4طفــل نوجــوان  :شــخصی اســت كــه
ســن دوازده ســالگی را تكميــل و هجــده
ســالگی را تكميــل نــه
كرده باشد.
 -5حجــز :عبــارت اســت از تحديــد آزادی
طفــل محكــوم در مراكــز اصــاح

بررســی شدت
وخفــت مجازات
تتبع و نگارش:فیض الله خواجه آمانی
دریــن بحــث الزم اســت
پیرامــون جــرم وتقســیامت آن
از لحــاظ شــدت وخفــت جــرم
از دیــدگاه کــود جـزاء وتعریف
کــه از انــواع جرایــم ومجــازات
آن در کــود مذکورتحریــر
گردیــده وتقســیامت کــه قبــآ
در قانــون جـزاء صــورت گرفتــه
بــود بطــور مقایســوی موضــوع
را بــه بررســی گرفتــه تفاوتهــای
وارده را مــورد غــور ومداقــه
ق ـرار دهیــم .
جــرم را در مــاده ( )17کــود
جــزاء چنیــن تعریــف منــوده
اســت:
" جــرم ،ارتــکاب عمــل یــا
امتنــاع از عملــی اســت کــه
مطابــق احــکام ایــن قانــون
جــرم شــناخته شــده ،عنــارص
ان مشــخص وبــرای آن
مجــازات یــا تدابیــر تآمینــی
تعییــن گردیــده باشــد".
انــواع جرایــم از نظــر خفــت
وشــدت مجــازات
در مــاده  28کــود جـزاء جرایــم
را از لحــاظ خفــت وشــدت
مجــازات بــه قباحــت ،جنحــه
وجنایــت تقســیم کــرده انــد.
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گزارشگر:بشیر احمد عزیزی

وتربيــت اطفــال .
 -6حجــز در منــزل :عبــارت اســت
از مقيــد منــودن طفــل درخانــه ،محــل
خصوصــی يــا عمومــی و يــا در يكــی از
مؤسســات اختصاصــی خدمــات اجتامعــی
بــرای مــدت معــن .
 -7ممثــل قانونــی :عبــارت اســت از
والديــن ،اوليــا ،اوصيــأ ،اقــارب ،قيــم ،وكيــل
يــا رسپرســت قانونــی طفــل).
 تخلف:تخلــف وجــرم ،ازواژه هایــی اســت کــه
تعاریــف مختلفــی از آن بــه عمــل آمــده،
وباتوجــه بــه عوامــل مختلــف تخلــف
تعابیرمتنوعــی ازآن ،تبییــن گردیــده ،اســت
کــه بــه برخــی از آنهــا مــی پردازیــم.
بــه عقیــده جــرم شناســان ،هرفعــل یــا تــرک
فعلــی کــه بــرای اکرثیــت افــراد دریــک
جامعــه خطرنــاک باشــد ،جــرم نامیــده مــی
شــود .بــه نظرجامعــه شناســان هرفعلــی کــه
حــاالت قــوی ومشــخص وجــدان جمعــی را
مــورد تعــرض قراردهــد  ،مجرمانــه اســت.
وازدیــدگاه روانشناســان تخلــف عبــارت
اســت ازفقــر ،برخــی مشــکالت واوضــاع
نابــه هنجارخانوادگــی  ،وراثــت ،و ...کــه
تعریــف اخیرنیــز برطبــق همیــن عوامــل
تخلــف صــورت گرفتــه اســت .ومــن اللــه
توفیــق

حق تعلیم وآموزش زن

تتبع و نگارش :گاللی سنگرخیل عزیزی

حــق در لغــت عبــارت از موافقــت ومطابقت
اســت کــه در بیشــر معانــی آن مراعــات شــده
اســت .حــق بــه معنــی آفریننــده کــه آفریــده
رامطابــق بــا حکمــت حــق بــه وجــود آورده
اســت.همچنان هــر چیــزی ثابــت وواقــع
را حــق گوینــد واحقــاق حــق ،اثبــات حــق
اســت .حــق در اصطــاح عبــارت از نحــوه ای
از ســلطه وتوانــای میباشــد.
حــق آمــوزش از جملــه حقــوق طبیعــی
وانســانی هــر فــرد جامعــه مــی باشــد کــه
آموخــن آنــرا خداونــد (ج) بــاالی مــرد وزن
فــرض منــوده اســت.
دیــن مبیــن اســام کــه آغــاز آن بــا آیــت "اقرأ"
یعنــی بخــوان ،رشوع شــده اســت.آموخنت علم
را برایزنــان یــک حــق نــه بلکــه یــک فــرض
مــی دانــد .ایــن فرضیــت بــه شــکل واضــح در
حدیــث پیامــر (ص) کــه ذی ـاً مــی فرمایــد
بیــان شــده اســت:
ترجمــه ":آموخــن علــم برمــرد وزن مســلامن
فــرض اســت " ودر حدیــث دیگــری مــی
فرمایــد کــه ":آموخــن بــر هــر انســان
مســلامن واجــب اســت".
خداونــد (ج) در ســوره االحــزاب زنــان را
بــه فراگیــری علــم ودانــش امــر مــی منایــد
:ترجمــه" :ای زنــان (پیامرب)!آنچــه در خانــه
هــای شــا از آیــات خداونــد وحکمــت
ودانــش خوانــده مــی شــود یــاد کنیــد،
خداونــد لطیــف وخبیــر اســت".
همچنــان ســوره الزمــر آیــه  9چنیــن مــی
فرماید:ترجمعه"...بگــو آیــا آنانکــه اهــل علــم
ودانشــند بــا مــردم جاهــل ونــادان یکســانند؟
جــز ایــن نیســت کــه خــرد منــدان (ایــن
مطلــب را) متذکــر مــی شــوند".
در ســوره فاطــر :آیــه  28در مــورد مردمــان
عــامل مــی فرمایــد  :ترجمــه" :جــز ایــن نیســت
کــه از میــان بنــده گان خــدا(ج) تنهــا مردمــان
عــامل ودانــا از اوتعالــی مــی ترســند".

همچنــان پیامــر (ص)مــی فرمایــد :
ترجمــه :شــخصیکه کنیــز داشــته باشــد
واو را تعلیــم بســیار خــوب بدهــد وادب
بســیار عالــی بیامــوزد ســپس او را آزاد
ســازد و بــا او ازدواج منایــد اللــه (ج)
او را دو برابــر اجــر وپــاداش میدهــد.
(بخــاری مســلم)
حســب مــاده ( )43قانــون اساســی
جمهــوری اســامی افغانســتان ،فراگیــری
علــم ودانــش حــق متامــی اتبــاع
افغانســتان اعــم از زن ومــرد اســت،
ودولــت مکلــف اســت الــی درجــه
لیســانس زمینــه تعلیــم مجانــی را ب ـرای
مــردم خــود فراهــم ســازد.
بخاطــر محرومیتــی کــه زنــان در طــول
تاریــخ داشــتند ،قانــون اساســی در مــاده
 44دولــت را مکلــف منــوده اســت تــا
در قســمت تعلیــم ایشــان توجــه خــاص
منایــد وپروگرامهــای موثــری را بخاطــر
رســیدن بهایجــاد تــوازن زنــان ومــردان در
ســطح تعلیــم روی دســت گیــرد.
بــه اســاس مــاده ســوم قانــون معــارف
 ،متامــی اتبــاع افغانســتان بــدون هیــچ
گونــه تبعیــض دارای حــق مســاوی تعلیــم
وتربیــه مــی باشــندوطبق مــاده 43
قانــون اساســی وفقــره  1مــاده چهــارم
قانــون معــارف ،تعلیــم متوســط اجبــاری
اســت بــه ایــن معنــی کــه دولــت زمینــه
تعلیــم را فراهــم مــی ســازد ســپس
فامیلهــا مجبورانــد کــه پ ـران ودخ ـران
شــان را بــه مکاتــب ومــدارس بفرســتند.
در صــورت مامنعــت اطفــال بــه رفــن
بــه مکتــب از طرفدولــت جــرا ً بــه آن
متوســل مــی شــود.
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وکالت به دعوی برای اضبات دین ،عین و سائر حقوق که ترصیح آن در وکیل گرفنت الزم است صحیح می باشد وکالت به دعوی در وثیقه رسمی می گردد.
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