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ــز  ــا متای ــان ی ــر نظامی ــان و غی ــان نظامی ــک می ــل تفکی اص
بدیــن منظــور  نظامــی  غیــر  و  نظامــی  اهــداف  میــان 
طراحــی شــده اســت کــه افــراد و اهــداف غیــر نظامــی در 
ــداف  ــد. اه ــان مبانن ــلحانه در ام ــای مس ــری ه ــان درگی زم
غیــر نظامــی اعــم از امــوال و افــراد اســت. متــام کســانیکه 
ــر  ــراد غی ــند، اف ــم نباش ــر منظ ــم و غی ــی منظ ــراد نظام اف
نظامــی اســتند؛ افــراد غیــر نظامــی اشــخاصی هســتند کــه 
عضــو نیــرو هــای مســلح کشــور طــرف درگیــر یــا هیــچ یــک 
از گــروه هــای مســلح مخالــف یــا ســایر گــروه هــای ســازمان 
یافتــه غیــر دولتــی نیســتند. همچنــان هــر مالــی کــه جنبــه 
نظامــی نداشــته باشــد، امــوال غیــر نظامــی اســت. اهــداف 
غیــر نظامــی نبایــد مــورد حملــه، صدمــه، کشــتار و تخریــب 

قــرار گیــرد.
ــی و  ــای فن ــت ه ــد از حامی ــی بای ــر نظام ــراد غی ــاً اف ضمن
قانونــی برخــوردار باشــند. حامیــت هــای فنــی مثــل توزیــع 
ماســک هــا، پناهــگاه هــا و انتقــال بــه مناطــق دور دســت. 
ــن  ــق، اماک ــیس مناط ــد تأس ــی مانن ــای قانون ــت ه و حامی
بهداشــتی و تأمینــی، محــل بــرای نگهــداری مجروحــان، 
ــاردار،  ــان ب ــودکان، زن ــالخوردگان، ک ــوالن، س ــامران، معل بی
مــادران کــودکان نوپــا مــی باشــد. لــذا در ایــن مقالــه ســعی 
شــده تــا بــه حامیــت هــای فنــی و قانونــی  زنــان پرداختــه 
ــان،  ــت آن ــود از حامی ــه مقص ــت ک ــر اس ــل ذک ــود و قاب ش
ــه  ــر دوســتانه از جمل ــف و کار هــای ب ــور، وظای ــه ام کلی
اعــام خطــر، تخلیــه از مناطــق خطــر، اطفــای حریــق، 
پاکســازی، اســکان دهــی، برقــراری مجــدد و فــوری خدمــات 

ــی باشــد. ــره م ــض وغی ــدون تبعی ــداد رســانی ب ــد، ام مفی
واژه هــای کلیــدی: حقــوق بــر دوســتانه، افــراد غیــر 

نظامــی، حامیــت، زنــان.
حامیت از زنان

یکــی از مولفــه هــای برابــری، عــدم تبعیــض جنســیتی اســت 
ــا  ــان متــام جوامــع ســنتی و مــدرن ب ــاز در می ــر ب کــه از دی
رویکــرد ابــزار گرایانــه و ارزشــگرایانه چالــش بــر انگیــز ترین 
بحــث روز بــوده اســت. در جوامــع ســنتی بــه بهانــۀ حفــظ 
ارزش هــای خانوادگــی و ســنتی، زنــان را خانه نشــین ســاخته 
ــی  ــادی، اجتامع ــی، اقتص ــی، سیاس ــای مدن ــت ه و از فعالی
ــن  ــه ای از ای ــه گون ــت. و ب ــته اس ــی دور نگهداش و فرهنگ
ــا محــدود مــی ســازند  ــان را محــروم و ی ــوق، آن دســته حق
ــی  ــل اخاق و اجــازۀ رشــد و شــگوفایی اســتعدادها و فضای
ــدرن  ــع م ــود. در جوام ــی ش ــان داده من ــه آن ــی ب و اجتامع
بــه بهانــۀ حــق مــداری و برابــری یــک نواخــت، ارزش هــای 
خانوادگــی، اخاقــی و ارزشــی را از آنهــا مــی ســتانند و 
ــره  ــادی و سیاســی به ــای اقتص ــزار ه ــوان اب ــه عن ــا ب از آنه

بــرداری مــی کننــد.
ــازه  ــی اج ــنتی و خرافات ــای س ــگ ه ــه فرهن ــی ک از آن جای
ــود، در  ــته ش ــرام گذش ــان اح ــوق زن ــه حق ــد ب ــی دادن من
ــن،  ــان و دکری ــان، کشیش ــوفان، راهب ــای فیلس ــه ه اندیش
زنــان را از طبیعــی تریــن حقــوق شــان محــروم ســاخته 
بودنــد. بــا وجــودی کــه در اســناد بیــن املللــی، ماننــد: 

منشــور ملــل متحــد، اعامیــه جهانــی حقــوق بــر و میثــاق 

ــد  ــان تأکی ــه زن ــض علی ــع تبعی ــر رف ــه آن ب ــوط ب هــای مرب

ــوق  ــن حق ــرده ای ــور گس ــه ط ــون ب ــی تاکن ــود، ول ــده ب ش

ــه  ــاروا ادام ــای ن ــض ه ــود و تبعی ــی ش ــته م ــده انگاش نادی

دارد؛ از ایــن رو، )کنوانســیون بیــن املللــی رفــع تبعیــض 

علیــه زنــان ( در ســال 1979 تصویــب شــد و در ســال 1981 

ــیون زدون  ــن کنوانس ــی ای ــدف اصل ــده ه ــرا گردی الزم االج

هــر نــوع تبعیــض علیــه  زنــان و تآمیــن تســاوی همــه جانبــۀ 

ــردان اســت.  ــا م ــان ب آن
الف- حامیت حقوقی عام از زنان 

ــر محــروم و  ــان ق ــد، زن ــان گردی ــه آن چــه بی ــا توجــه ب ب

ــه  ــد ب ــگ بای ــر جامعــه هســتند و در زمــان جن آســیب پذی

ــرد.  ــورت گی ــه ص ــا توج ــری آنه ــوق ب ــای حق ــت ه حامی

ــر حامیــت هــای حقــوق بــر از  در زمــان جنــگ افــزون ب

حامیــت هــای حقــوق بــر دوســتانه نیــز برخــوردار شــوند. 

ــه  ــر رشافــت ب ــه لطمــه ب ــل هرگون ــان در مقاب ــن، زن بنابرای

ویــژه در برابــر تجــاوز، اجبــار بــه فحشــا و هــر گونــه هتــک 

ــورد  ــوار م ــیر خ ــال ش ــادر اطف ــاردار و م ــان ب ــت، زن حرم

حامیــت قــرار گــرد. 

درگفتــار قبلــی چنــد اصــول از محاکمــه منصفانــه 
رســیدگی قضایــای نظامــی از جملــه اصــل قانونــی 
بــودن، تشــکات محاکــم نظامــی؛ اصــل صالــح بــودن و 
اســتقالیت محاکــم نظامــی بــه خواننــده گرامــی بیــان 
ودر تحریــر هــذا اصــول دیگــر از شــیوه هــای رســیدگی 
ــی  ــده گرام ــت خوانن ــی خدم ــه نظام ــه محاکم منصفان

ــه میگــردد. ارای
اصل بی طرف بودن مراجع محاکامتی نظامی

اســتقال مرجــع قضایــی بــه معنــای مصونیــت از نفــوذ 
ــی اســت و شــامل  اســتقال  ــرل سیاســی و اجرای و کن
ــت و  ــامل صاحی ــاختاری و اع ــاظ س ــه لح ــه ب محکم
اســتقال قاضــی در مرحلــه انتصــاب و در مقــام انجــام 
وظیفــه اســت. بــی طرفــی نیــز بــه معنــای عــدم پیــش 
داوری یــا جانبــداری از یــک طــرف دعــوا،  حــزب،  گــروه 
ــاوت  ــر قض ــارت دیگ ــه عب ــت و ب ــاص اس ــوم خ ــا ق ی
ــیه  ــخصی در دوس ــره ش ــا به ــع ی ــه نف ــأت منصف و هی
خــاص نداشــته باشــند و فــارغ از پیــش فــرض بــه 
ــوق  ــن حق ــور تأمی ــه منظ ــد. ب ــیدگی کنن ــوع رس موض
افــراد در حــوزه محاکامتــی منصفانــه بایــد نهــاد هــای 
ــر  ــه ه ــردد ک ــاد گ ــور ایج ــتقل در کش ــی مس محاکامت
شــخص کــه در مقــام دعــوی یــا مرافعــه قــرار مــی گیــرد 
بــه آن مراجعــه منایــد و امــکان دسرســی بــه آن داشــته 
ــه محاکــم مســتقل و بــی طــرف در  باشــد. دسرســی ب
اســناد بیــن املللــی حقــوق بــر از جملــه میثــاق بیــن 
املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی بــه رســمیت شــناخته 
شــده اســت. یکــی از نشــانه هــای بــی طرفــی و محاکــم 
ایــن مــی باشــد کــه بــه موجــب قانــون تشــکیل شــود. 
ــر، در  ــوق ب ــی حق ــه اروپای ــر محکم ــب نظ ــه موج ب
بررســی اســتقال قضــات بایــد بــه نحــوه انتصــاب آن ها 
وجــود تضمیناتــی در مقابــل فشــارهای خارجــی توجــه 
ــاف و  ــدل و انص ــرای ع ــر اج ــز ب ــم نی ــرآن کری ــرد. ق ک
داوری تــوام بــا عدالــت تأکیــد کــرده اســت کــه تحقــق 
ــی  ــتقل وب ــی مس ــود مرجع ــه وج ــتگی ب ــر بس ــن ام ای
ــار  ــام در کن ــگاه اس ــان از ن ــن می ــت. در ای ــرف اس ط
ــی  ــرای محاکامت ــز ب ــی نی ــت باطن ــی، معرف ــم قاض عل
ــن امــر ســبب صــدور حکــم واقعــی  الزم اســت کــه ای

و برقــراری عدالــت خواهــد شــد. بــه ایــن ترتیــب الزم 
ــردد و  ــل گ ــز نای ــتقال درون نی ــه اس ــی ب ــت قاض اس
ایــن امــر منــوط بــه قداســت روانــی و طهــارت روحــی 
اســت قاضــی در صورتــی کــه نتوانــد بــه اســتقال 
درونــی دســت یابــد منــی توانــد در کار خــود توفیقــی 
تحصیــل منایــد. )در ایــن رابطــه قانــون محاکــامت 
عســکری در مــاده 10 چنیــن اظهــار مــی دارد کــه، 
ــه  ــق قضی ــورد حقای در صورتیکــه قاضــی نظامــی در م
ــل  ــه دالی ــر ب ــا نظ ــد و ی ــته باش ــخصی داش ــی ش آگاه
قــوی بنظــر برســد کــه وی بــی طــرف نبــوده و یــا تضــاد 
منافــع داشــته باشــد. نبایــد ریاســت جلســه قضایــی را 
در محکمــه ابتدائیــه و اســتیناف بعهــده بگیــرد، منظــور 
ــه  ــی در قضی ــرگاه قاض ــه  ه ــت ک ــن اس ــاده ای ــن م ای
ای کــه در محکمــه مــورد محاکامتــی قــرار میگیــرد 
ــا شــی مــورد  ــه ی ــا مدعــی علی ــا مدعــی ی ــه نحــوی ب ب
محاکامتــی ذی نفــع باشــد منــی توانــد ریاســت جلســه 
ــده  ــه عه ــتیناف را ب ــه و اس ــه ابتدائی ــی در مرحل قضائ

داشــته باشــد(.
اصــل منصفانــه بــودن شــیوه هــای رســیدگی در محاکــم 

نظا مــی 
منصفانــه  تنهــا  رســیدگی  بــودن  منصفانــه  بــرای 
ــت  ــودن ســاختار و تشــکیات مراجــع رســیدگی کفای ب
منی کنــد، بلکــه عــاوه بــر آن، منصفانــه بــودن اجــراأت 
جزایــی نیــز الزم اســت. در مبحــث ذیــل منصفانــه 
ــورد  ــار م ــد گفت ــیدگی را در چن ــیوه های رس ــودن ش ب

ــم: ــی دهی ــرار م ــث ق بح
اصل منصفانه بودن رسیدگی )تساوی سالح ها(

تســاوی ســاح هــا حکایــت از برابــری طرفیــن دعــوا در 
برخــورداری از امکانــات مســاوی جهــت دفــاع از خــود 
ــای  ــد از حداقل ه ــن بای ــب آن طرفی ــه موج ــه ب دارد ک
ــور  ــه ط ــه ب ــه این ک ــند ازجمل ــوردار باش ــی برخ حقوق
ــده دسرســی داشــته  ــه اســناد ومــدارک پرون یکســان ب
ــرف  ــه ط ــه ادل ــر ب ــی براب ــت اعراض ــند و از فرص باش
دیگــر برخــوردار باشــند. الزمــه اعــامل ایــن حــق نیــز، 
ــت  ــه فرص ــی وارائ ــتامع مدع ــرای اس ــف دادگاه ب تکلی

ــه وی مــی باشــد.  هــای الزم ب

اصــل تســاوی ســاح هــا بدیــن معناســت کــه برخــورد 
ــوی و  ــرف دع ــک ط ــم دری ــه مته ــبت ب ــا نس دادگاه ه
مقــام تعقیــب دعــوای عمومی و شــاکی در طــرف دیگر، 
ــات،  ــت و امکان ــوی از فرص ــن دع ــوده و طرفی ــر ب براب
یکســان بــرای ارائــه دالیــل و مســتندات برخــوردار 
باشــند. تســاوی ســاح هــا در امــور جزائــی عبــارت از 
برابــری رشایــط امکانــات دفــاع از خــود طرفیــن دعــوا 
در طــول فراینــد محاکامتــی در کلیــه مراحــل محاکامتی 
اســت. در واقــع تســاوی ســاح هــا بــه معنــای برابــری 
ــی متفــاوت  ــی دو معن ــری قضای ــی اســت. از براب قضای
بــه ذهــن متبــادر می¬گــردد: در معنــای اول موضــوع 
ــوم  ــن مفه ــت، بدی ــم اس ــزد محاک ــگان ن ــاوی هم تس
ــژادی،  ــز ن ــد رصف نظــر از متای ــه اشــخاص بای ــه هم ک
ــه  ــانی ب ــی یکس ــق دسرس ــره ح ــی و غی ــی، مال مذهب
ــل  ــه از اص ــی ک ــای دوم ــند. معن ــد باش دادگاه بهره من
تســاوی ســاح هــا بــه ذهــن خطــور مــی منایــد، برابــری 
طرفیــن دعــوا در طــول فراینــد قضایــی اســت. در 
ــات  ــن امکان ــاوی بی ــدم تس ــه ع ــه ب ــا توج ــت ب حقیق
طرفیــن دعــوی، در نهایــت ســعی در ایجــاد تســاوی بین 
آن هــا در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی، طــول محاکمــه 
ــی باشــد. درک  ــری م ــه مراحــل رســیدگی کیف و رد کلی
مفهــوم اصــل تســاوی ســاح هــا بدیــن معناســت کــه بــا 
هــر دو طــرف بــه نحــوی برخــورد شــود کــه موقعیــت 
مســاوی از لحــاظ محاکامتــی در طــول محاکمــه تضمین 
شــود و طرفیــن در طــرح دعــاوی در موقعیــت یکســانی 
باشــند. بــه ایــن معنــا کــه هــر طــرف بایــد از فرصــت 
معقــول بــرای طــرح دعــوا در رشایطــی کــه رضری  
بــه طــرف مقابــل وارد نگــردد برخــوردار باشــد، در 
محاکــامت کیفــری کــه مقــام تعقیــب از حامیــت متــام 
تشــکیات دولتــی برخــوردار اســت، اصــل تســاوی، ابــزار 
ــاع شــخصی اســت.  ــرای حــق دف ــات اساســی ب و امکان
اصــل تســاوی ابــزار و امکاناتــی را تضمیــن می کنــد کــه 
ــوا در  ــه دع ــه و ارائ ــرای تهی ــول ب ــی معق ــم فرصت مته

ــط مســاوی دادســتان داشــته باشــد. رشای

تتبع ونگارش:محمد صمیم »خرمی«

تتبع ونگارش: میر شفیع الله کوهستانی

پنجشــنبه: 23 اســد ۱۳۹۹مراســم خداحافظــی بــا محــرم 
ــه  ــه ک ــلکی وزارت عدلی ــن مس ــی، معی ــم حلیم ــد قاس محم
ــث  ــه حی ــور ب ــس جمه ــآب رئی ــم جالت ــی حک ــداً ط جدی
تعییــن  اوقــاف  نامــزد وزیــر وزارت حــج و  و  رسپرســت 
ــور،  ــآب دکــر عبدالبصیــر ان ــور جالت ــا حض ــت، ب شده اس
ــن اداری،  ــمی، معی ــد هاش ــید محم ــرم س ــه، مح ــر عدلی وزی
محــرم دکــر زکیــه عادلــی، معیــن امــور اجتامعــی و رییســان 
مرکــزی وزارت عدلیــه برگــزار شــد. در ایــن مراســم وزیــر 
ــه  ــن مســلکی وزارت عدلی ــه کشــور از کارکردهــای معی عدلی

در دوره کاری اش در عرصه هــای مســلکی قدردانــی منــوده 
و در پیشــرد امــور مربــوط بــه وزارت ارشــاد، حــج و اوقــاف 
ــرم  ــش مح ــه نق ــر عدلی ــود. وزی ــت من ــش آرزوی موفقی برای
محمــد قاســم حلیمــی را بــه عنــوان وزیــر ارشــاد، حــج 
ــت و  ــور و حامی ــامی کش ــجام عل ــتای انس ــاف در راس و اوق
پشــتی بانی آن هــا از مواقــف بــر حــق دولــت جمهــوری 
اســامی افغانســتان در رونــد صلــح عادالنــه در کشــور مهــم 
و مؤثــر خوانــد. او ابــراز امیــدواری کــرد کــه محــرم حلیمــی 
در ایــن مســوولیت مهــم موفــق شــود. هم چنــان محــرم

 ســید محمــد هاشــمی معیــن امــور مالــی و اداری و محــرم 
دکــر ذکیــه عادلــی معیــن امــور اجتامعــی وزارت عدلیــه نیــز 
بــه نوبــه ی خــود از کارکردهــای محــرم محمــد قاســم حلیمــی 
ــاد  بــه عنــوان معیــن امــور مســلکی ایــن وزارت بــه نیکــی ی
کــرده و مســوولیت بعــدی او را در وزارت ارشــاد، حــج و 
اوقــاف مهــم و حســاس خواندنــد. ایشــان افزودنــد کــه هــر 
ــرد  ــش در پیش ــطح خوی ــه در س ــت وزارت عدلی ــه معینی س
امــور مربوطــه بــه وزارت باهــم هامهنگــی نزدیــک داشــتند.

تتبع ونگارش: بشیراحمدعزیزی    

»روز قيامت نه خويشان شما و نه فرزندانتان هرگز به شما 
سود نمى رسانند ]خدا[ ميانتان فيصله مى دهد و خدا به 

آنچه انجام مى دهيد بيناست.«
                                        )سوره حشر،آيه 3( 

اصول خاص حمایت حقوق بشر     

ادامه در صفحه2

منصفانه بودن نهادها شیوه های رسیدگی نظامی

ادامه درصحفه2

مراسم خداحافظی با معین مسلکی وزارت عدلیه

ادامه در صفحه2

قسمت دوم
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طرز رسیدگی قضایای مدنی در...

ــد  ــه ش ــن عرض ــه م ــم ب ــد  امت ــك و ب ــال ني »اعم
پــس درميــان نيكــي هايشــان برداشــتن و دوركــردن 
ــان  ــاي بدش ــان كاره ــم. و در مي ــؤذي از راه را يافت م
خلــط و بلغــم كــه در مســجد مــي باشــد و دفــن نمــي 
شــود را يافتــم.« روايــت از مســلم. حديــث ديگــر نيــز 
از ابوهريــره رضــي اهلل عنــه  روايــت اســت كــه رســول 
ــر  ــر ه ــد: » ب ــلم فرمودن ــه و س ــي اهلل علي ــدا صل خ
ــيد  ــه خورش ــر روز ك ــدن( ه ــتخوان ب ــلمى« )اس »س
طلــوع و غــروب ميكنــد صدقــه اى اســت، كســى كــه 
شــخصى را در بــارزدن چهارپايــش يــاري كنــد صدقــه 
ــه اســت و هــر گامــي  اســت و كلمــه ي طيبــه صدق
ــه  ــي شــود صدق ــه ســوي مســجد برداشــته م ــه ب ك
اســت و برداشــتن مــؤذي و آزار دهنــده از راه صدقــه 
اســت.« منظــور از ســلمي در حديــث، اســتخوان 
ــي و  ــف و مفاصــل در جســم انســان اســت. معن ظري
مــراد حديــث ايــن اســت كــه تركيــب ايــن اســتخوانها 
و ســامتي آنهــا از بزرگتريــن لطــف و عنايــت الهــي 
ــا  ــر اســتخواني از آنه ــه ه ــش اســت ك ــده گان ــر بن ب
ــه  ــراي آن صدق ــي آدم  ب ــه دارد و بن ــه صدق ــاز ب ني
ــت  ــن نعم ــراي اي ــي ب ــكر و سپاس ــا ش ــد ت ــي ده م

هــا باشــد .
نوعــى ديگــر از ايــن صدقه هــا برداشــتن آزار و اذيــت 
از راههــاي مســلمانان اســت ابوهريــره رضــي اهلل عنــه  
ــه و  ــي اهلل علي ــدا صل ــول خ ــه رس ــرده ك ــت ك رواي
ســلم فرمودنــد: »زمانــي كــه فــردي در مســيري بــرود 
ــه  ــردارد و ب ــد و آن را از راه ب و شــاخه خــارداري بياب
خاطــر آن شــكر خــدا را بــه جــاي آورد پــس خداونــد 
او را مغفــرت مــي نمايــد« در روايتــي ديگــرى از 
ــخصي را  ــت  ش ــتي در بهش ــه راس ــده: ب ــلم آم مس
ــه  ــرد ب ــي ك ــل م ــت و تجم ــي گش ــه  م ــدم  ك دي
خاطــر قطــع كــردن درختــي كــه  ســر راه، مــردم را 

اذيــت مــي كــرد.«
همانگونــه كــه ترغيــب و تشــويق در برداشــتن آزار و 
اذيــت از راه هــاي مســلمانان جهــت ســامتي عابــران، 
در نصــوص شــرعى بــه كثــرت وجــود دارد. بــه همــان 
ــد شــديد اســت كســاني را كــه عوامــل  شــيبه، تهدي
ــران را  ــرار مــي دهنــد و عاب آزار دهنــده در راه هــا ق
اذيــت كــرده  و حركــت را دچــار مشــكل مــي كننــد.

مســلم در روايــت از ابــو هريــره بيــان مــي كنــد كــه 
ــد: »از  ــلم فرمودن ــه و س ــي اهلل علي ــدا صل ــول خ رس
ملعــون شــدگان پرهيــز كنيــد كســاني كــه خــود را 
در راه مــردم و ســايه هــاي آنهــا خالــي مــي كننــد«. 
ــي  ــت در راه ــاي حاج ــي از قض ــث نه ــاي حدي معن
اســت كــه مــردم از آنجــا عبــور مــي كننــد و يــا ســايه 
اي كــه زيــر آن مــي نشــينند و هركــس آن را انجــام 
ــا آن  دهــد مســتحق لعنــت و عقوبــت اســت چــون ب
كار مــردم را اذيــت مــي كنــد و ناپاكشــان مــي ســازد  
و يــا از عبــور و مــرور در راه  و نشســتن در ســايه اي 
كــه بــه آن نيــاز دارنــد محرومشــان مــي ســازد  آنهــا 

نيــز او را دعــاي بــد و لعنــت مــي كننــد.
ــر را  ــن ام ــروزه اي ــردم ام ــق، بســياري از م ــه تحقي ب
كوچــك شــمرده و در آن ســهل انــگاري كــرده و 
ــا،  ــردم در راه ه ــت م ــه آزار و اذي ــدام ب ــواره اق هم
ــد:  ــي كنن ــان م ــتراحتگاه هايش ــا و اس ــيمنگاه ه نش
ــي  ــه م ــد و زبال ــي كنن ــر م ــاه حف ــا چ ــر راهه س
ــاب  ــاي ســنگ، آهــن و شيشــه پرت ــه ه ــد، تك اندازن
مــي كننــد، آبهــا را روانــه مــي كننــد و بــر ســر راههــا 
ماشــين هــا را متوقــف مــي ســازند  هــر چنــد در آن 
ــت و  ــدن حرك ــكل ش ــد راه و مش ــردم و س ــت م اذي
يــا بــه خطــر افتــادن عابــران باشــد. و انچــه را كــه از 
تهديــد و گنــاه بــودن آن عمــل وجــود دارد را فراموش 
كــرده انــد يــا خــود را بــه فراموشــي زده انــد. كســي 
ــه  ــل را ب ــن عم ــر اي ــزاي خي ــه ج ــي ك ــي ياب را نم
حســاب بيــاورد و ايــن مــؤذي را ازبيــن ببــرد و يــا بــه 
مســؤالن مراجعــه كنــد و بــا ايــن كار ســبب از بيــن 

ــن آن شــوند. رفت
و اگــر در بزرگــراه هــاي عمومــي، ســايه ي درختــي 
ــا  ــر آنه ــردم زي ــه م ــد ك ــود دارن ــي وج ــا پلهاي و ي
ــرار  ــا ق ــد و ب ــي آي ــي م ــد يك ــي كنن ــتراحت م اس
دادن آشــغالها و كثافــت هــا آنجــا را برايشــان فاســد و 
كثيــف مــي ســازد يــا در آنجــا مدفــوع و ادرار كــرده يا 
بــا تخليــه ي روغــن ماشــين، كشــتن گوســفند و ... و 
رهــا كــردن خــون كثافــت و اســتخوان و باقــي مانــده 
ي غــذا و يــا هــر چيــز ديگــري  ســايه را بــراي فــرد 
ديگــري كــه بعــد از او مــي آيــد فاســد و خــراب مــي 

كنــد. لعنــت شــده بــوده و گنــاه بــزرگ اســت.
ايمــان كجاســت؟ خلــق و خــوي مــردي و جوانمــردي 
كجاســت؟ كجاســت تــرس خــدا نــزد ايــن بــي 
پرواهــا نســبت بــه حرمــت هــاي مســلمانان و حقــوق 
و آســايش آنهــا ؟ پــس احســاس مســلمان چــه خواهد 
بــود هنگامــي كــه راه جلويــش بســته مــي شــود يــا 
پــر از زبالــه و لجــن و گل و الي مــي شــود يــا راهــش 
پــر از ســنگها و تكــه هــاي شيشــه وقطــى و كارتــن 

هــاي در آن خالــي مــي گــردد يــا در مســيرش چالــه 
حفــر مــي شــود يــا بــا نجاســات و بــو هــاي بــد آلــوده 

مــي گــردد؟
ــود آن  ــد ب ــه خواه ــلمان چ ــاس مس ــعور و احس  ش
زمانــي كــه حركــت و مســافرت او را خســته كــرده و 
گرمــاي خورشــيد و بــاد ســوزان بــه او رســيده و او را 
لمــس كــرده  پــس بــه ســايه اي پنــاه مــي بــرد تــا 
در آنجــا اســتراحت كنــد، هنگاميكــه بــه آن مي رســد 
ــد و منظــره هــاي  ــو هــاي ب ــر آشــغال و ب آنجــا را پ
زشــت مــي بينــد؟ چــه چيــز هايــي از ســر خشــم در 
ــاي  ــي از دع ــه چيزهاي ــود؟ و چ ــد ب ــودش خواه وج
بــد نســبت بــه كســي كــه آن عمــل را انجــام داده بــر 
زبــان جــاري خواهــد كــرد و آن فــرد واقعــاً مســتحق 
ــتي  ــر زش ــه خاط ــود ب ــد ب ــخناني خواه ــن س چني
ــرادران  ــق ب ــه در ح ــدي ك ــر ب ــه خاط ــش و ب عمل

ــام داده اســت. مســلمانش انج
پــس اي كســاني كــه مــردم را در راه هايشــان و 
ــدا  ــد، از خ ــي كني ــت م ــان اذي ــاي استراحتش مكانه
تــان دســت بكشــيد و  اذيــت  و  آزار  از  بترســيد 
ــد  ــاي ب ــرم شــماريد و از دع ــان را محت حــق برادرانت
ــي  ــد حجاب مظلوميــن بترســيد كــه بيــن آن و خداون

ــدارد. ــود ن وج
از ديگــر نمونــه هــاي اذيــت و آزار رســاندن بــه 
ــت  ــلمان جه ــر راه مس ــر س ــتن ب ــلمانان، نشس مس
ــي  ــه نم ــت ك ــوري اس ــا و ام ــن از كاره ــاع يافت اط
ــا نشســتن  ــد و ي ــاع ياب ــا كســي اط ــد از آنه خواهن
)ســر راه( و نــگاه انداختــن بــه زنــان اســت در حالــي 
كــه اجــازه ي نــگاه بــه آنهــا  نيســت و انجــام امــوري 
غيــر از آن كــه انســان از انجــام آنهــا بــر حــذر شــده 
ــات  ــه واجب ــن ب ــدم پرداخت ــا ع ــن آنه اســت و بدتري
در مقابــل عابــر اســت. از ابــي ســعيد خــدري رضــي 
ــي اهلل  ــدا صل ــول خ ــه رس ــت ك ــت اس ــه رواي اهلل عن
ــر  ــد: »از نشســتن ســر راههــا ب عليــه و ســلم فرمودن
حــذر باشــيد. )مــردم ( گفتنــد: پــس مــا را چــاره اي 
از مجالــس ســخنراني خودمــان نيســت. پــس رســول 
خــدا صلــي اهلل عليــه و ســلم فرمودنــد: پــس هــرگاه 
ــد.  ــز ادا كني ــد، حــق راه را ني ــا كردي ــر پ مجلســي ب
پرســيدند اي رســول خــدا حــق راه چيســت؟ فرمودند: 
چشــم پوشــي )كنتــرل نــگاه(، دســت كشــيدن از آزار 
ــي از  ــروف و نه ــه مع ــر ب ــام دادن و ام ــت، س و اذي
ــي  ــت م ــث دالل ــن حدي ــه«. اي ــق علي ــر« » متف منك
كنــد بــر عــدم نشســتن بــر راههــا مگــر بــراي كســي 

ــد.  ــاال( ادا كن ــن امور)ب كــه حــق راه را از اي
ــر  ــگذراني ب ــح و خوش ــراي تفري ــي ب ــر كس ــا اگ و ام
ــدا  ــول خ ــه رس ــام آنچ ــه انج ــت و ب ــر راه نشس س
ــاه كار  ــس او گن ــرد پ ــدام نك ــد اق ــوده ان ــاد فرم ارش
ــن  ــر مســؤالن واجــب اســت كــه او را از اي اســت و ب
ــه كار و  ــا ك ــي از آنه ــاً كس ــد خصوص ــع كنن كار من

ــد. ــام ده ــت انج ــل زش عم
ــه  ــا ب ــل خيابانه ــا تبدي ــردن ه ــت ك ــه اذي و از جمل
ــاد و  ــه ســبب داد و فري ــازي اســت ك ــوپ ب محــل ت
تجمــع زيــاد در اطــراف آن مــي شــود و باعــث آزار و 
ــران و ســاكنان آنجــا ميگــردد و چــه بســا  اذيــت عاب

ــردد. ــاد گ ــا ي زي ــان و ضرره ــبب زي ــه س ك
در كل همــه مــوارد كــه در فــوق از نصــوص شــرعى 
ــر  ــراى ه ــوده، ب ــى ب ــال قباحات ــد اعم ــان گردي بي
ــه از آن  ــت ك ــرورى اس ــلمان الزم و ض ــخص مس ش
ــع آن  ــع و رف ــدد دف ــان در س ــد. همچن دورى نماين

ــند. بكوش
ايجاد مزاحمت در اماكن عامه

مــاده 904 كــد جزا»اشــخاص ذيــل، بــه جــزاى 
نقــدى پنــچ هــزار افغانــى، محكــوم ميگردنــد.

 )1(شــخصى كــه در راه يــا ميــدان هــاى عــام بــدون 
ــا  ــوان ي ــوارى حي ــى توســط س ــى پرواي ــاط و ب احتي
ــبب  ــه، س ــطه نقلي ــيله واس ــه وس ــا ب ــدن آن ي دوان

ــردد. ــردم گ ــت م اذي
ــاب  ــوع آفت ــروب و طل ــن غ ــه در بي ــخصى ك )2(ش
در راه يــا ميــدان هــاى عــام واســطه نقليــه را بــدون 
روشــن كــردن چــراغ هــر دو طــرف، اســتفاده كــرده 

ــد.« ــا آن را بران ي
ســوارى حيــوان ماننــد اســب و شــتر و  وســايل نقليــه 
و دواندنشــان حــق اجتماعــى هــر شــخص اســت، امــا 
زمانــى مســئوليت متوجــه شــان ميگــردد كــه از حــق 
خــود ســوى اســتفاده نماينــد. طــورى كــه در مــاده 
ــده اســت:  ــح گردي ــى افغانســتان تصري ــون مدن 8 قان
»جــواز قانــون ضمــان را نفــى ميكنــد، شــخصى كــه 
ــد،  ــتفاده ميكن ــون اس ــدود قان ــود در ح ــق خ از ح
ــاده  ــد.« م ــى باش ــارات ناشــى از ان نم مســئول خس

9 قانــون مدنــى 
»)1( شــخصى كــه از حــق خــود تجــاوز نمايــد، 

ضمــان بــر او الزم مــى گــردد.
)2(تجاوز از حق در موارد آتى به وجود ميآيد:

1- اعمال مخالف عرف  و عادات.

2- داشتن قصد تعرض برحق غير.
3- جزئــى بــودن مصلحــت شــخص نســبت بــه 

ــازد. ــى س ــر وارد م ــه غي ــه ب ــررى ك ض
4- غير مجاز بودن مصلحت.«

ــاده و  ــر در ج ــا موت ــوان ي ــدن حي ــوارى و ران ــاً س بن
ــول  ــررات و اص ــاف مق ــر خ ــى اگ ــاى عموم مكانه
ــراس و  ــث ح ــد و باع ــوده باش ــى ب ــى و اخاق قانون
ــردم شــود، ســوء اســتفاده از حــق  ــت م ــرس و اذي ت
ــق كــد جــزاى افغانســتان  ــده و مطاب محســوب گردي

ــت. ــده اس ــبه ش ــز محاس ــى ني ــل جرم ــك عم ي
فقــه اســامى مزاحمــت در راه و اماكن عامــه را ناجايز 
ــل شــده  ــادى نق ــات زي ــح دانســته اســت. رواي و قبي
اســت كــه پيامبــر صلــى اهلل عليــه و ســلم مســلمانان 
را از ايجــاد مزاحمــت در اماكــن عامــه منــع و جهــت 
رفــع آن تشــويق نمــوده اســت. ازار و اذيــت رســاندن 
از هــر ناحيــه كــه باشــد شــرعاً متــروک و مقبــوح مــى 
باشــد. نمونــه هــاى اذيــت و آزارى كــه ناجايــز بــوده 

و عمــل قباحاتــى محســوب ميگــردد:
اذيــت كــردن مســلمانان ســر راههــا، ســرپيچي بعضي 
از راننــدگان از قوانيــن عبــور مــرور و اصــول رانندگــي 
اســت، ماننــد بــي دقتــي در ســرعت و عــدم پايبنــد 
ــه خــط حركــت و رد كــردن چــراغ اســت و  ــودن ب ب
راهنمــا و يــا ايســتادن در مكانهــاي توقــف ممنــوع و 
ــرل درســتي   ــه كنت ــي ك ــدن ماشــين در حالت ــا ران ي
ــر او  ــدارد ماننــد كســي كــه خــواب ب ــر رانندگــي ن ب

غلبــه كــرده اســت.
از جملــه اذيتهــاي كــه بعضــي كــم خــردان در حــق 
مســلمانان انجــام مــي دهنــد، پــارک كــردن موترهــا 
ــم  ــا ه ــه ب ــم در جــاده هاســت در حاليك ــار ه در كن
ــر  ــد، راه را ب ــي كنن ــوخي م ــد و ش ــي زنن ــرف م ح
عابــران مــي بندنــد و مــردم را در معــرض خطــر قــرار 
مــي دهنــد و ايــن نمايــي زشــت اســت كــه بايــد از 
ــده ي  آن  ــري شــود و انجــام دهن انجــام آن  جلوگي
ــى  ــون وضع ــه قان ــه متوج ــدون اينك ــردد. ب ادب گ
ــاً  ــت. اخاق ــرم نيس ــن كارى ج ــم چني ــويم و گوي ش

ــرى شــود. ــد چنيــن كارهــاى كــره جلوگي باي
ــد،  ــي دهن ــه بعضــي انجــام م ــا ك ــه كاره از آن جمل
بيهــوده ترســاندن و پريشــان كــردن مــردم بــا موترهــا 
ــي و  ــر نادان ــري از مظاه ــت مظه ــت و در حقيق اس
عقــب افتادگــي عقلــي و فرهنگــي و تمدنــي و كفــران 
نعمــت اســت. از آن جملــه بــي پروايــي در رانندگــي 
ــي در ســرعت و پريشــان  ــي دقت ــر و ب ــرل موت و كنت
ــه  ــت ب ــا اس ــردن موتره ــد ك ــا آرن ــردم ب ــردن م ك
خصــوص زمانــي كــه )بــر حســب تعبيــر خــود آنهــا( 
پيــروزي يــك تيــم ورزشــي را بــر تيــم ديگــري مــي 
شــنوند. ايــن كار بصــورت مســتقيم و غيــر مســتقيم 
باعــث اذيــت و آزار مــردم مــى گــردد همچنــان 
ــد. ــى باش ــى صــوت م ــت و آزار الودگ ــن اذي بزرگتري

ــر مســلمان  ــه ب ــر ك ــت ديگ ــب اذي ــن ترتي ــه همي  ب
در  را  آنهــا  و  شــود  مــي  وارد  هايشــان   ه  را  در 
ــان و  ــپردن فرم ــد س ــي ده ــرار م ــر ق ــرض خط مع
كنتــرل موتــر بــه دســت كســاني اســت كــه درســت  
رانندگــي نمــي داننــد و يــا بــه خاطــر بچــه بــودن و 
كــم ســن و ســالي بــر آن تســلطي ندارنــد پــس هــم 
ــرار  ــرض خطــر ق ــران را در مع ــم ديگ ــان و ه خودش
مــي دهنــد پــس بــر مســؤوالن و والديــن بچــه هــاي 
كوچــك واجــب اســت كــه بــه خاطــر دلســوزي بــراي 
ــرض  ــه در مع ــاني ك ــراي كس ــفقت ب ــدان و ش فرزن
خطــر نــد، آنهــا را از رانندگــي منــع كننــد و بايــد بــا 
مســووالن جهــت دفــع ايــن خطــر از ســر مســلمانان، 

همــكاري شــود.
 تمامــي ايــن حالتهــا انســان و غيــر او را در معــرض 
ــر حــذر  ــا و ب ــع آنه ــس رف ــي دهــد پ ــرار م خطــر ق
ــن  ــيار از اي ــه بس ــت و چ ــب اس ــا واج ــودن از آنه ب
حــوادث كــه بــه وقــوع انجاميدنــد و در آنهــا نفــوس 
زيــادي از بيــن رفتــه و كفــن پــوش شــده انــد و يــا 
ــم  ــا جس ــد و ي ــل گشــته ان ــص و باط ــي ناق عضوهاي
ــا حواســي  ــد و ي ــج و مشــقت افتــاده ان ــه رن هايــي ب
ــر مــي  ــد و همــه ي اينهــا ب ناقــص و باطــل شــده ان
گردنــد بــه ســهل انــگاري راننــدگان يــا بــي دقتــي و 
ــي  ــا ب ــي اطاعــي آنهــا از قوانيــن رانندگــي و ي ــا ب ي

ــه ي انســانها. ــه روحي توجهــي شــان ب
براســتي كــه ايــن حــوادث و هــر چــه نتيجــه ي آن 
اســت از ضررهــاي مالــي و جانــي بر عهده و مســؤليت 
آن راننــدگان و كســاني اســت كــه بــه آنهــا امــكان و 
ــا  ــه آنه ــي ك ــد در حال ــي دهن ــي م ــازه ي رانندگ اج
رانندگــي را خــوب يــاد نگرفتــه انــد، ماشــينها ماننــد 
ــانهاي  ــز انس ــه ج ــتند ك ــنده اي هس ــلحه ي كش اس
ــد  وارد و كســاني كــه اســتفاده ي درســت آنهــا را بل
هســتند و بــر آنهــا تســلط دارنــد، كســي ديگــر نبايــد 
آنهــا را در دســت گيــرد و اســتفاده نماييــد و بايــد از 
بــه بــازي گرفتــن و ســهل انــگاري در اســتفاده كــردن 

از آنهــا دوري نمــود.
ادامه دارد

ب- صورت رسیدگی قضیه:
بــه اســاس مــاده 204 و 205 قانــون اصــول محاکــامت مدنــی طرفیــن 
ــارض  ــه ح ــد در محکم ــان بای ــی ش ــل قانون ــا ممث ــود و ی ــوی خ دع
شــوند. بــه همیــن ترتیــب عــاوه بــر مدعــی و مدعــی علیــه، ســارنوال 
مدنــی و مناینــده ارگانهــای دولتــی و موسســات و اشــخاص ثالــث در 
جلســات قضایــی اشــراک کــرده مــی تواننــد. طرفیــن دعــوی بــه نوبت 
ــی  ــدام یک ــه ک ــن ک ــوند و ای ــی ش ــی م ــه رهنامی ــون محکم ــه صال ب
ــه  ــان ب ــک ش ــدام ی ــده و ک ــه ش ــه جلس ــارض ب ــل ح ــوان اصی ــه عن ب
عنــوان وکیــل، وصــی، قیــم، ولــی و ممثــل قانونــی آنهــا بــه محکمــه 
ــی و در  ــی معرف ــه قضای ــی جلس ــرف منش ــوند از ط ــی ش ــارض م ح

محــل مخصــوص جــا بــه جــا مــی شــوند.
رییــس جلســه قضایــی ریاســت جلســه را بــه عهــده گرفتــه و رســمیت 
جلســه را بــه حارضیــن اعــان مــی دارد.منشــی جلســه قضایــی 
آجنــدای جلســه را بــه امــر رییــس جلســه بــه خوانــش مــی گیــرد بعــدا 
ــه مــی  ــدا از مدعــی ســپس از مدعــی علی ــی ابت رییــس جلســه قضای
خواهــد کــه بــا کــامل آزادی دعــوی و دفاعیــه شــان را قرائــت مناینــد. 
در صــورت لــزوم رییــس جلســه از طرفیــن و ضاحــت مــی خواهــد. 
همچنــان طرفیــن دعــوا اســناد و مــدارک شــان را قبــل از رشوع 
جریــان محاکمــه جهــت مطالعــه بــه دســرس هیــات قضایــی محکمــه 
مذکــور قــرار مــی دهنــد و هــر گاه هــر یکــی از طرفیــن دعــوی در 
جریــان رســیدگی بــه قضیــه شــان اســناد و مــدارک خــود را قبــا غــرض 
ــه اســتثنای دو حالــت  ــم نکــرده باشــند ب ــه محکمــه تقدی مطالعــه ب

ذیــل از طــرف محکمــه پذیرفتــه منــی شــود:
1-قناعــت محکمــه بــه اینکــه ارایــه اوراق مذکــور در آن موقــع ممکــن 

نبود.
ــم اوراق  ــدم تقدی ــر ع ــی ب ــری مبن ــول دیگ ــذر معق ــت ع 2-موجودی

ــع. ــور در آن موق مذک
ــی دیگــری  ــور محکمــه جلســه قضای ــرش اســناد مذک در صــورت پذی
را جهــت غــور بــر موضــوع مقــرر مــی کنــد. اگــر مدعــی در جریــان 
محاکمــه بــرای اثبــات ادعــای خــود وقــت اضافــی در خواســت منایــد 
و یــا بــه اســناد و مــدارک مربــوط بــه دعــوی تحــت بررســی کــه در 
ــط موجــود اســت  ــا مختل ــی و موسســات خصوصــی و ی ادارات دولت
ــن  ــه طرفی ــا ب ــول آنه ــت حص ــه جه ــود محکم ــاس ش رضورت احس
ــه  ــزوم محکم ــورت ل ــی در ص ــد و حت ــی ده ــت الزم را م ــوی وق دع

ــد. ــی منای ــه م ــره مطالب ــع متذک ــام ان اوراق را از مراج رس
ــاط  ــه ارتب ــه را ب ــان محاکم ــام جری ــت مت ــف اس ــه مکل ــی جلس منش
دعــوی، مدافعــات، شــهادت شــهود و اظهــارات اهــل خــره قیــد 
ــت نظــم  ــه رعای ــف ب ــد گان جلســه مکل ــد. اشــراک کنن محــر منای

ــتند. ــی هس ــه قضای جلس
ج- اجراات تحقیقاتی:

محکمــه مــی توانــد بخاطــر معلومــات وقایعــی کــه بــه دعــوی ارتبــاط 
داشــته باشــد نظریــات اهــل خــره را به اســاس فــن مســلک و تخصص 
آنهــا اخــذ منایــد و یــا بــه اثــر تقاضــای طرفیــن دعــوی نظریــات اهــل 
خــره اخــذ مــی گــردد چنانچــه مــاده 175 قانــون اصــول محاکــامت 

مدنــی در رابطــه بــه موضــوع فــوق الذکــر رصاحــت دارد:
1-محکمــه مــی توانــد بــه منظــور اســتیضاح وقایــع مربــوط بــه دعوی 
نظریــات اهــل خــره را کــه در موضــوع بــه اســاس مســلک و تخصــص 
ــت اســام دارای  ــای رشیع ــق معیاره ــی و مطاب ــات کاف ــز معلوم حای
ــا بــر تقاضــای طرفیــن دعــوی یــا  اوصــاف و شــهرت نیــک باشــد.  بن

بــه تجویــز خــود مطالبــه منایــد.
ــه  ــد ک ــی منای ــوگند م ــت س ــه فعالی ــل از رشوع ب ــره قب ــل خ 2- اه

ــد. ــی ده ــام م ــت داری انج ــه امان ــه را ب وظیف
د- جلب، احضار و احکام غیابی:

1-جلب و احضار:
مطابــق مــواد 128 و 152قانــون اصــول محاکــامت مدنــی بــرای 
اینکــه بــه قضایــای مربــوط رســیدگی و اجــراات قانونــی بــه وقــت و 
زمــان صــورت گرفتــه بتوانــد مســتلزم ان اســت کــه طــرف دعــوی در 
محکمــه حــارض باشــد در غیــر آن محکمــه مــی توانــد بطــرف دعــوی 
ــرف  ــه ط ــاً محکم ــد بن ــار منای ــب و احض ــا وی را جل ــاع داده و ی اط
ــد  ــا ذریعــه مراجــع مربوطــه جلــب مــی منای دعــوی را مســتقیام و ی
ــخص  ــا ش ــره و ی ــل خ ــار اه ــت احض ــه از صاحی ــاوه محکم ــر ع ب
ثالثــی کــه توضیحــات او بــرای روشــن شــدن قضیــه موثــر اســت بــر 

خــوردار مــی باشــد.
موضــوع جلــب زمانــی توســط محکمــه مطــرح مــی گــردد کــه یکــی 
از طرفیــن دعــوی بــه روز معینــه بــه محکمــه حــارض نگــردد محکمــه 
ــل  ــب ذی ــی کــه حــاوی مطال فورمــه جلــب را در یــک اصــل و دوکاپ

باشــد ترتیــب مــی منایــد:
- ا سم و آدرس محکمه مربوطه.

- شهرت و ادرس دقیق طرف دعوی.
- تاریخ و و قت حضور.

- معرفی موضوع.
- تذکــرات بــه مجلــوب در قســمت تهیــه و ارایــه اســناد مربــوط بــه 

موضــوع.
- اخطار از عواقب عدم حضور.

ــون  ــه چ ــیله ممکن ــر وس ــه ه ــد ب ــی توان ــه م ــر آن محکم ــاوه ب ع
ــاط، حضــور  ــن ارتب ــره وســایل و وســایط تامی تیلفــون، تلگــراف و غی

ــد. ــا منای ــره را تقاض ــل خ ــهود و اه ــوی، ش ــرف دع ط
ــب و  ــه شــعبه جل ــوب رســمی ب ــب محکمــه توســط مکت ــه جل فورم
احضــار صــادر و شــعبه متذکــره از رســانیدن ان بــه شــخص مربوطــه 
ــا امضــا  ــا ممثــل قانونــی وی و همچنــان از اخــذ اســتحضاری و ی و ی
اش در کاپــی دوم و از دو بــاره فرســتادن آن بــه محکمــه مســوولیت 
دارد در صورتــی کــه مجلــوب ســواد نداشــته باشــد بــه عــوض امضــا 
نشــان انگشــت او بــه صــورت خوانــا و واضــح در ورق جلــب گرفتــه 

مــی شــود.      

مصادیــق  قباحات...

ادامه دارد
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از آزادی و بازداشت شدن، آنان  در صورت محرومیت 

باید در اماکن جدا از مردان نگهداری شوند. هر چند در 

پروتوکول دوم ماده به حامیت از زنان اختصاص نیافته 

بند 1  تردید کرد که زنان مشمول  نباید  اوالً  اما  است، 

مادۀ 4 این پروتوکول بوده و هامنند دیگر افرادی که در 

بوده،  انسانی  رفتار  ندارند مستحق  منازعات مشارکت 

شخصیت آنان باید مورد احرام قرار گیرد. 

نرده  نامی  زنان  از  اگر چه   4 مادۀ   2 بند  اینکه  ثانیاً   

است ولی اعاملی را نسبت به انسان ها ممنوع اعام 

کرده است که ناظر به زنان است مطابق این بند هتک 

حرمت نسبت به انسان، رفتاری های تحقیر آمیز، تجاوز 

تعرض  و  اهانت  نوع  هر  و  اجباری  فحشای  عنف  به 

بی رشمانه در هر زمان و مکان ممنوع بوده و ممنوع 

خواهد ماند. از باب تناسب حکم وموضوع، به وضوح 

می توان دریافت که این بند حامیت از زنان را مد نظر 

قرار داده است؛ هر چند هتک حرمت نسبت به انسان 

همۀ  به  نسبت  است  ممکن  آمیز  تحقیر  رفتارهای  و 

عنف،  به  تجاوز  موضوع  ولی  گیرد،  صورت  ها  انسان 

در  چه  رشامانه  بی  تعرض  و  اهانت  و  اجباری  فحشا 

زمان جنگ و چه در زمان صلح، زنان اند یا دست کم 

علی االصول زنان در معرض چنین آسیب ها و اهانت 

ها قرار می گیرند. 

نکتۀ پر اهمیت،نقش دیوان جزای بین املللی در حامیت 

از زنان است. مادۀ 7اساس نامه دیوان جزای بین املللی، 

تجاوز، برده گیری جنسی، فحشای اجباری، حامله سازی 

اجباری، عقیم سازی اجباری و هر نوع خشونت جنسی 

بریت(  ضد  بر  جنایت   ( را  مقیاس  همین  در  دیگر 

توصیف منوده است مادۀ 8 اساس نامه نیز ارتکاب این 

املللی و چه  بین  را چه در مخاصامن مسلحانه  اعامل 

داخلی در شامره  جنایات جنگی آورده است به ویژه 

اگر در قالب یک سیاست با برنامه ویا صورتی گسرده 

انجام گرفته باشند. 

ب - حامیت حقوقی خاص از زنان: 
از مباحث پیشین تا حدودی حامیت حقوقی از زنان نیز 

روشن گردید، و چون زنان قر بی نهایت آسیب پذیز 

در منازعات مسلحانه می باشند و تاریخ جنگ ها نشان 

داده است که زنان برای گروه های مسلح در مخاصامت 

از  یکی  و همچنان  باشند  می  عنوان طعمه خوبی  به 

از  نظامی حامیت  غیر  افراد  از  ها  ترین حامیت  مهم 

کنوانسیون  در  نظرداشت حامیت  در  با  که  بوده  زنان 

چهارم ژنو و پروتوکول های الحاقی آن و نیز در تعدادی 

از میثاق های مهم بین املللی و کنوانسیون های جهانی 

مربوط به زنان، این حامیت صورت گرفته است.

1.زنان بازداشت شده: زنان بازداشت شده، محدود شده 

نیروهای  سایر  یا  گران  اشغال  توسط  شده  توقیف  و 

خاص  حامیت  باشند.  می  خاص  حامیت  مورد  مسلح، 

از زنانی که در زمان منازعات مسلحانه بین املللی در 

باشند؛  می  خاص  مصونیت  مستحق  باشند،  توقیف 

زنان زندانی باید از مردان جدا نگهداری شده و توسط 

ممکن  که  جایی  در  مگر  شوند،  نظارت  زن  نگهبانان 

باشد اعضای خانواده یک جا با هم نگهداشته شوند. 

2.زنان اسیر جنگی: زنان که تحت مجازات انضباطی می 

باشند باید در محل جدا از اسیران مرد جنگی نگهداشته 

شوند و مستقیامً از طرف زنان تحت نظارت قرار داده 

شوند؛ این ماده بر زنان اسیر جنگی در طول محاکامت 

قابل تطبیق است. 

3.زنان حامله: باردار و تازه زا و مادران اطفال کوچک، 

باید  مخاصمه  طرفین  که  هستند  کسانی  میان  در 

برای حفظ، نگهداری، تغذیه، مراقبت  را  امکانات الزم 

گونه  این  کنند. حامیت  فراهم  ها  آن  مرور  و  عبور  و 

یکی  مسلحانه  های  درگیری  آثار  برخی  برابر  در  زنان 

از حامیت های حقوق بر دوستانه است. کشور های 

متخاصم می تواند با آغاز جنگ، زنان باردار و مادران 

کودکان زیر هفت سال را در رسزمین خود اسکان دهند 

و آنان را در برابر آثار درگیری مسلحانه حامیت کنند.   

و  باردار  زنان  خارجی:  زنان  نفع  به  ترجیحی  4.رفتار 

مادران کودکان زیر هفت سال که تبعۀ کشور خارجی 

متخاصم  های  از طرف  یکی  در رسزمین  و  باشند  می 

به رس می برند، از آن دسته رفتار ترجیحی، به میزانی 

که در بارۀ اتباع خودی معمول می باشد، برخوردارند.  

های  محموله  توزیع  در  رسانی:  امداد  اقدامات   .5

امدادی، اشخاصی مانند زنان در حال زایامن و مادران 

شیرده از رفتار ترجیحی و حامیت های خاص برخودار 

هستند و در اولویت قرار دارند.  

طرف  شده:  محارصه  نواحی  از  زا  تازه  زنان  6.تخلیه 

های درگیر سعی خواهند کرد برای تخلیۀ زنان تازه زا 

از نواحی محارصه شده، میان خود موافقت نامه های 

محلی منعقد سازند.  

7.مصونیت زایشگاه ها: شفاخانه های غیر نظامی که 

برای زنان تازه زا، ) زایشگاه ها( سازمان دهی شده اند، 

در هیچ موردی نباید مورد حمله قرار گیرند. 

زا: وسایط  تازه  زنان  نقل  از وسایط حمل و  8.حامیت 

حمل و نقل که زنا ن حامله یا تازه زا، را برای شفاخانه یا 

مکان های امن انتقال می دهند، در امنیت می باشند.

هر  برای  باید  درگیر  های  ومرور: طرف  عبور  9.آزادی 

گونه محموالت  خوارو بار رضوری و نیازمندی های آن 

ها آزادی هر گونه عبور و مرور دهند.

بازداشتگاه های  بازداشتی:  زنان حاملۀ  از  10. حامیت 

زنان باید از مردان جدا باشد. زنان در دوران وضع حمل 

در بازداشتگاه باید مورد مراقبت های صحی و کلینیکی 

ها  گاه  بازداشت  در  زا  تازه  و  باردار  زنان  گیرند،  قرار 

شان  جسامنی  نیازهای  با  متناسب  اضافی  غذای  باید 

دریافت کنند. 

11.زنان بازداشتی را منی توان جز به وسیلۀ زنان، بازرسی 

بدنی کرد. در رسیدگی قضایی به وضعیت زنان باردار و 

مادران کودکان وابسته به خود که در بازداشت گاه ها 

زندانی می باشند باید حد اکرث اولویت قایل شد. طرف 

های درگیری باید میان خود موافقت نامه هایی جهت 

بسری  یا  اقامت  محل  و  میهن  به  بازگرداندن  آزادی، 

زنان  مورد  در  بی طرف  کشور  یک  شفاخانه  در  شدن 

باردار و مادران کودکان شیر خوار منعقد منایند.  طرف 

های در گیر باید تا باالترین حد ممکن سعی منایند. تا از 

صدور حکم اعدام در مورد زانان باردار ومادران کودکان 

به  مربوط  دلیل جرایم  به  آنان،  به  وابسته  خورد سال 

برای  اعدام  حکم  کننند،  خوداری  مسلحانه،  درگیری 

چنین جرایم در مورد چنین زنانی اجراء نخواهد شد.  

ج ـ حامیت فنی از زنان:  
در مخاصامت  پذیر،  قر آسیب  ترین  مهم  از  یکی 

مسلحانه، در میان غیر نظامیان زنان می باشند، که قابل 

حامیت و ترحم می باشند. قابل ذکر است که در مرحلۀ 

اول افراد غیر نظامی می توانند به وسیله ابزارها، روش 

ها و وسایل فنی جنگی تضمین شوند. راه های حامیت 

در  گاها  پناه  ساخنت  از  اند،  عبارت  ملکی  اشخاص  از 

برابر تهاجامت هوایی یا مبباران امتی، انتقال افراد غیر 

نظامی به مناطق دور از نرد و حتی کشور بی طرف، 

توزیع ماسک های ضدگاز، اقدامات احتیاطی، از طریق 

و سایر مصونیت ها، می  نصب عایم هشدار دهنده 

هر  در  فنی  های  نوع حامیت  این  از  باید  زنان  شود. 

باشند که ذیاٌ  نوع نرد  در هر نوع رشایط برخوردار 

بحث می گردد:

ها  دولت  زنان:  ویژه  به  نظامیان  غیر  تخلیت  1ـ 

اساس  بر  و  باشند  می  تعهدات  دارای  عرصه  این  در 

این تعهدات، دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای 

تخلیه زنان تازه زا، بیامران، مجروحان، معلوالن، واسیران 

نواحی قرارداد  به مقصد آن  بهداشتی  لوازم  کارکنان و 

نامه محلی بین خود منعقد سازند، بحث می گردد. 

زمان  در  متعاهد  دول  زنان:  برای  امن  محل  ایجاد  2ـ 

صلح و دول متخاصم پس از رشوع جنگ می توانند در 

صورت لزوم در خاک خود یا در اراضی اشغالی، نواحی، 

ایجاد و ساختار تشکیاتی  نقاط بهداشتی و جای امن 

آن را طوری قرار دهند که زخمداران، بیامران، معلوالن، 

مادران  و  باردار  زنان  سال،   15 از  کمر  اطفال  پیران، 

اطفال کمر از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.  

ویژه  به  نظامیان  غیر  برای  طرف  بی  محل  ایجاد  3ـ 

جنگ  رشوع  محض  به  توانند  می  ذیربط  دول  زنان: 

برای  هایی  نامه  موافقت  خود  بین  جنگ  حین  در  و 

منعقد  اند  ساخته  دایر  که  مناطقی  و  نقاط  شناسایی 

منایند. برای این منظور ممکن است طرح موافقت نامه 

به  بدانند  الزم  که  تغییراتی  با  را  قرارداد  این  پیوست 

موقع به اجراء گذارند. از دول حامی و کمتیه بین املللی 

ایجاد و  برای تسهیل  صلیب رسخ دعوت می شود که 

شناسایی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک منایند. 

یا  مستقیامً  تواند  می  در جنگ  داخل  دولت  همچنان 

توسط یک دولت بی طرف یا یک دستگاه نوع پروری 

که  نواحی  در  مناید.  پیشنهاد  خود  مقابل  طرف  به 

دایر گردد که  نواحی بی طرف  جنگ در جریان است 

از مخاطرات  تفاوتی  بدون هیچ گونع  را  ذیل  اشخاص 

اشخاص  بیامران جنگجو(  و  پناه دهد: )زخمیان  جنگ 

کشوری که در جنگ رشکت ندارند و در مدت اقامت 

نظامی  که جنبۀ  کاری  به هیچ  مزبور  نواحی  در  خود 

داشته باشد اشتغال منی ورزند. به محض این که دول 

اداره  طرز  و  جغرافیایی  موقعیت  به  نسبت  متخاصم 

منطقۀ  منظور  به  نظارت طرف،  و  بار  و  تهیۀ خوار  و 

بی طرف توافق منودند موافقتنامه ای کتباً تنظیم و به 

امضای منایندگان متخاصمین خواهد رسید. در موافقت 

نامۀ مزبور تاریخ رشوع بی طرفی منطقه و مدت بی 

اعان  بی طرف  که  مناطقی  معین خواهد شد.  طرفی 

این مناطق توسط  باشند.  اند، تحت حامیت می  شده 

طرفین مخاصمه برای حامیت از غیر نظامیان خصوصاً 

و  رسبازان  از  اعم  بیامران،  مجروحان،  اطفال،  زنان، 

در  که  نظامیان  غیر  چنین  هم  جنگ،  قربانیان  سایر 

مخاصامت رشکت ندارند و هیچ کاری با ماهیت نظامی 

انجام منیدهند، ایجاد می گردد. 

این مناطق پس از رشوع درگیری ها، با توافقی که بین 

اداره،  نحوۀ  گسرۀ  و  مکان  مورد  در  مخاصمه  طرفین 

تأمین آذوقه، نظارت و مدت برقراری آن ها به دست 

منطقه  یک  ایجاد  پیشنهاد  شوند  می  تأسیس  آید  می 

از  از طریق طرفین بستگی دارد.  بی طرف اعام شده 

این مناطق منی توان برای مقاصد نظامی استفاده منود. 

امن  مناطق  از  بیش  وسعت  احتامالً  طرف  بی  مناطق 

خواهند داشت و به عنوان مثال، ممکن است متام یک 

شهر را در بر بگیرد.

در محاکامتــی کیفــری کــه مقــام تعقیــب 

از اقتــدار و حامیــت تشــکیات دولتــی و 

مجموعــه تحــت امــر اعــم از پلیــس عدلــی، 

کارشــناس و ســایر حامیــت هایــی کــه وی از 

آن بــر خــور دار اســت اصــل تســاوی ســاح 

هــا اقتضــا مــی منایــد حامیــت هایــی نیــز از 

متهــم در مقابــل مقــام تعقیــب صــورت گیرد. 

ــورداری از  ــق برخ ــر ح ــی نظی ــت  های حامی

وکیــل مدافــع در کلیــه مراحــل محاکمــه، 

حــق احضــار شــهود و ســوال از شــهود، حــق 

برخــورداری از متهیــدات و زمــان کافــی و 

ــه، حــق داشــنت  ــه دفاعی ــول جهــت تهی معق

ــی  ــا پیش¬بین ــی ب ــه نوع ــه ب ــم و ... ک مرج

ــاوی  ــل تس ــدودی اص ــا ح ــوق ت ــای ف ابزاره

ــن مــی گــردد. ســاح هــا تضمی

اصــل تســاوی ســاح هــا در مــاده ی 22 

قانــون اساســی جمهوری اســامی افغانســتان 

ــت  ــکیات و صاحی ــون تش ــاده ی14 قان و م

محاکــم آمــده اســت »رســیدگی و اصــدار 

حکــم توســط محاکــم براســاس اصــل تســاوی 

طرفیــن در برابــر قانــون و محکمــه و رعایــت 

ــرد.« ــورت می گی ــی ص ــت و بی طرف عدال

قانــون  در  هــا  ســاح  برابــری  همچنیــن 

ــواد ۳۸-۳۷- ۴۰- ۴۳- ــی در م ــراآت جزائ اج

۵۵  بــه درســتی تســاوی ســاح هــا را در 

ــرده اســت و در  ــان ک ــی بی مراحــل محاکامت

قانــون عســکری مــاده۲۳ ایــن مطلــب ذکــر 

شــده اســت و اینکــه متهــم مــی توانــد بــرای 

تســاوی ســاح هــا از وکیــل مدافــع یــا ســایر 

ثبوتــی کــه بــرای عــدم مجرمیــت وی باشــد 

ــد. ــتفاده منای اس

اصل حضوری بودن رسیدگی نظامی:
موجــب  بــه  حضــوری  رســیدگی  حــق 

اســتامع دعــوا و تقدیــم دفاعیــه محقــق 

ــه  ــم ب ــیدگی حاک ــه رس ــن ک ــردد و ای ــی گ م

ــودن  ــی ب ــرد. علن ــورت پذی ــی ص ــور علن ط

ــور و  ــکان حض ــی ام ــه معن ــا ب ــیدگی ه رس

اطــاع عامــه مــردم در جریــان رســیدگی 

ــاده  ــق م ــر طب ــه ب ــی اســت. ک ــه محاکامت ب

۴۳  قانــون اجــراآت جزایــی عســکری، رئیــس 

جلســه قضائــی در ختــم رســیدگی، حکــم 

محکمــه را بــرای طرفیــن بــه صــورت علنــی 

ابــاغ مــی منایــد. و ایــن اصــل ناظــر بــر کل 

جریــان محاکامتــی اعــم از مراحــل رســیدگی 

و صــدور احــکام مــی باشــد. البتــه ایــن حــق 

مطلــق نیســت،  بلکــه قابــل تحدیــد اســت و 

ــت  ــی،  امنی ــی، نظــم عموم ــل اخاق ــه دالی ب

ملّــی،  اقتضائــات و منافــع و مصالــح زندگــی 

ــد  ــل تحدی ــه عوام ــراد از جمل ــی اف خصوص

کننــده حــق علنــی بــودن رســیدگی هــا 

ــودن  ــر علنــی ب اســت. تشــخیص رضورت غی

جلســات رســیدگی بــه عهــده محکمــه اســت. 

علنــی  رســیدگی  رضورت  نیــز  اســام  در 

ــت. ــوده اس ــهود ب مش

اصل فوری بودن رسیدگی نظامی

یکــی دیگــر از حقــوق متهــامن در بازداشــت 

اتهامــات وارد  از  اســت کــه رسیعــاً  ایــن 

بازداشــت خــود مطلــع شــوند.  و دالیــل 

مهمریــن اثــر اطــاع دادن فــوری بــه متهــم 

راجــع بــه دالیــل توقیــف یــا بازداشــت ایــن 

ــا در  ــد ت ــی ده ــکان م ــه او ام ــه ب ــت ک اس

ــت  ــودن بازداش ــا نب ــودن ی ــی ب ــورد قانون م

ــد  ــت بای ــن عل ــه همی ــد ب خــود مناقشــه کن

اطاعاتــی کــه در مــورد دالیــل گرفتــاری بــه 

متهــم ارائــه مــی شــود دقیــق و جزئی باشــند 

ــخصی از  ــف مش ــه توصی ــای ک ــه ه ــه گون ب

مبانــی قانونــی یــا واقعــی گرفتــاری خــود را 

بدانــد. یکــی از ویژگــی هــای محاکــم نظامی 

اصــل رسعــت در رســیدگی مــی باشــد. اصــل 

رسعــت عمــل در قطعــات نظامــی نقــش 

ــا  ــت  نیروه ــی را در ماموری ــدی و مهم کلی

ــد. ــای مــی منای ــگ ایف ــح و جن ــان صل در زم

ــه  ــگ و در مواجه ــان جن ــل در زم ــن اص  ای

ــی  ــه مرزهــای رسزمین ــا تجــاوز دشــمنان ب ب

پیــدا مــی کنــد و الزم  بیشــری  اهمیــت 

اســت نیروهــای نظامــی در رسیــع تریــن 

ــدام  ــان داده و اق ــش نش ــن واکن ــان ممک زم

ــر و ســهل  ــه تاخی ــد. هرگون ــه مناین ــه مقابل ب

ــر  ــت منج ــن اس ــر ممک ــن ام ــگاری در ای ان

و  جــران  قابــل  غیــر  هــای  آســیب  بــه 

تجــاوز دشــمن بــه خــاک و رسزمینــی گــردد. 

ــای  ــل در نیروه ــت عم ــل رسع ــن اص بنابرای

ــد. ــکار می-باش ــل ان ــر قاب ــری غی ــلح ام مس

پرونــده  بــه  رســیدگی  در  رسعــت  اصــل 

هــای قضایــی نیروهــای نظامــی نیــز بــه 

همیــن میــزان واجــد اهمیــت می-باشــد. 

بنابرایــن رسعــت عمــل در نیروهــای نظامــی 

یکــی از اصــول مهــم تلقــی مــی گــردد و 

ــی  ــی مرتکــب عمل ــراد نظام هــر کــس از اف

ــع  ــت در رسی ــردد الزم اس ــون گ ــاف قان خ

تریــن زمــان ممکــن بــا وی برخــورد قانونــی 

ــام  ــد اته ــرار باش ــه ق ــرد. چنانچ ــورت پذی ص

فــرد نظامــی در ســارنوالی و محاکــم عمومــی 

تحــت رســیدگی قضایــی قــرار گیــرد بــه دلیــل 

ایــن کــه مراجــع عمومــی بــه نســبت مراجــع 

از  بیشــری  بــا حجــم بســیار  اختصاصــی 

دوســیه هــا رو بــه رو مــی باشــند حتــی اگــر 

ــیدگی  ــز رس ــت نی ــارج از نوب ــد خ ــرار باش ق

شــود نیازمنــد رصف زمــان بســیار زیــادی می 

باشــد و از طرفــی از هــر مرحلــه از رســیدگی 

ــی  ــی در مراجــع قضای حضــور شــخص نظام

الزم مــی باشــد کــه ایــن امــر منجــر بــه 

اختــال در ماموریــت خطیــر شــخص نظامــی 

میگــردد. هــم چنــان مراجــع قضایــی نظامــی 

ــی و  ــت اختصاص ــنت صاحی ــت داش ــه جه ب

ــه نســبت  ــاری ب ــه ی آم ــودن جامع ــن ب پایی

مراجــع عمومــی، بــا حجــم کمــر از دوســیه 

ــل  ــن دلی ــه همی ــتند و ب ــه رو هس ــا رو ب ه

قضــات ایــن محاکــم بــا فراغــت بــال بیشــری 

ــیه   ــن دوس ــه ای ــیدگی ب ــه رس ــد ب ــی توانن م

ــه  ــا منجــر ب ــه تنه ــن امــر ن ــد، ای هــا بپردازن

ــردد، بلکــه دقــت  ــاال رفــنت رسعــت مــی گ ب

در رســیدگی هــا را نیــز افزایــش مــی دهــد. 

ــای  ــکیل دیوانه ــکان تش ــه ام ــن ک ــن ای ضم

ــرورت  ــکری عندال ــم عس ــت در محاک موق

ــده  ــاد ش ــور ایج ــس جمه ــوری رئی ــه منظ ب

مــی تــوان. از جملــه مــواردی اســت کــه 

جــدای از ســایر مزایــا موجــب ترسیــع در 

امــر رســیدگی بــه دوســیه هــای خاطیــان 

خواهــد شــد.

در ایــن رابطــه محکمــه اروپایــی حقــوق بر 

مطــرح کــرده اســت کــه: بایــد بــرای شــخص 

گرفتــار شــده بــا زبانــی ســاده کــه درک کنــد 

و نــه زبانــی تکنیکــی و پیچیــده، نــکات 

ــاری  ــت گرفت ــی عل ــی و واقع ــی حقوق اساس

بــه او رشح داده شــود، بــه گونــه ای کــه 

اگــر او بازداشــت خــود را نامناســب یافــت، 

علیــه آن طــرح دعــوا کنــد، بــه موجــب بنــد 

۲ مــاده ۵ کنوانســیون اروپایــی حقــوق بــر، 

ــل  ــوراً از دالی ــد ف ــده بای ــار ش ــخص گرفت ش

بازداشــت خــود آگاه گــردد. اصطــاح »فــوراً« 

معمــوالً بــه نحــوی مضیــق تفســیر می شــود. 

هــر چنــد تأخیــر هــای جزئــی قابــل اغــامض 

ــز  ــر نی ــوق ب ــی حق ــه اروپای اســت. محکم

گفتــه اســت تأخیــر چنــد ســاعتی بیــن زمــان 

گرفتــاری و زمــان بازجویــی را کــه در آن فــرد 

از دالیــل بازداشــت خــود آگاه مــی شــود 

منــی تــوان کوتاهــی در اعــامل مهلــت زمــان 

ــت. در  ــیون دانس ــاده ۵ کنوانس ــرر در م مق

ایــن رابطــه  قانــون اجــراآت جزائــی عســکری 

نیــز بــه شــخص متهــم ایــن حــق را در مــاده 

ــگام  ــه در هن ــت ک ــون داده اس ــن قان 14 ای

گرفتــاری بــدون معطلــی و بــه صــورت فــوری 

از علــت گرفتــاری خویــش اطــاع یابــد.

منصفانه بودن نهادها وشیوه ... مراسم خداحافظی با معین مسلکی وزارت...

ادامه دارد

محــرم محمــد قاســم حلیمــی نیــز 

گفــت کــه دوره ی کاری پــر مســوولیتی 

پایــان  بــه  عدلیــه  در وزارت  را  

و  عدلیــه  وزیــر  از  و  رسانده اســت 

معینــان ایــن وزارت بــرای همــکاری 

در پیشــرد امــور مربوطــه سپاســگزاری 

ــود. من

رهــری وزارت عدلیــه درپایــان یک بــار 

دیگــر گامشــنت همــکار خــوب شــان را 

ــر  ــی مؤث ــم حکومت ــمت های مه در س

ــد )ج( در  ــارگاه خداون ــته و از ب دانس

پیشــرد امــور مربوطــه بــرای شــان 

ــق خواســت. توفی

اصول خاص حامیت حقوق ... 

ادامه دارد



طرز رسیدگی قضایای 
مدنی در محکمه ابتداییه

ــی  ــف اصل ــی از وظای ــدل یک ــه ع ــق و اقام ــق از ناح ــز ح  متی

هــر دولــت محســوب مــی گــردد قواعــد کــه طــرز اجــرای ایــن 

وظیفــه را بیــان مــی کنــد  قانــون اصــول محاکــامت مدنــی مــی 

باشــد .

اصــول محاکــامت مدنــی در مجمــوع قواعــد شــکلی اســت کــه 

بــه منظــور تحقــق قواعــد متنــی در عمــل از یکســو و از ســوی 

دیگــر بــه منظــور رســیدن بــه عدالــت صاحبــان حــق  اجــرا مــی 

گــردد.

ــه  ــی اســت ک ــی مجمــوع قواعــد حقوق اصــول محاکــامت مدن

بــه مدعیــان حــق قواعــد مربــوط بــه دعــوی را مشــخص ســاخته 

ــم را  ــت محاک ــکیات و صاحی ــی تش ــم چگونگ ــوی ه و از س

ــن  ــخص و معی ــور مش ــک کش ــه ی ــوه قضایی ــوب ق ــار چ در چ

مــی منایــد .

اصــول محاکــامت مدنــی کــه عبــارت از قواعــد اختصاصــی انــد 

ــی و حــوادث  ــی ناشــی از اعــامل حقوق ــات مدن ــه در اختاف ک

حقوقــی بیــن اشــخاص اعــم از حقیقــی و حکمــی تطبیــق مــی 

گــردد .

فلهــذا نیــاز منــدی بــه تحقــق عدالــت مدنــی اســت کــه امــروز 

ــه  ــن موضوع ــایر قوانی ــار س ــان در کن ــورهای جه ــت کش اکرثی

ــی  ــذ م ــز ناف ــی نی ــامت مدن ــی محاک ــه اصول ــوط ب ــد مرب قواع

گــردد.

الف- تقدیم دعوی به محکمه:

ــی  ــامت مدن ــول محاک ــو ن اص ــاده 18 قان ــم م ــاس حک ــه اس ب

ــی  ــوی مدن ــر دع ــی ب ــی  مبن ــک عریضــه حقوق ــه ی موقعــی ک

بــه محکمــه تقدیــم یــا احالــه مــی گــردد  تحریــرات محکمــه آن 

ــه دفــر مربوطــه  ــه ماحظــه رییــس محکمــه رســانیده و ب را ب

ــور در  ــون مذک ــاده 19 قان ــاس م ــه اس ــد . و ب ــی منای ــت م ثب

ــه از  ــوع عریض ــیدگی موض ــود را در رس ــه خ ــه محکم صورتیک

لحــاظ صاحیــت حــوزوی و یــا موضوعــی ذیصــاح ندانــد. قــرار 

مبنــی بــر عــدم صاحیــت )موضوعــی یــا حــوزوی( را صــادر مــی 

منایــد. ولــی اگــر محکمــه خــود را در رســیدگی عریضــه مذکــور 

صاحــب صاحیــت تشــخیص منایــد در ایــن صــورت بــه رســیدگی 

آن آغــاز مــی منایــد.

بعــد از رســیدگی بــه اعراضــات ابتدایــی بــه اســاس حکــم مــاده 

ــی مدعــی از طــرف محکمــه  ــون اصــول محاکــامت مدن 24 قان

مکلــف مــی شــود کــه در خــال 15 روز صــورت دعــوی خــود را 

بــه محکمــه تســلیم منایــد و اگــر صورت دعــوی او صحیح نباشــد 

هیــات قضایــی بــه مدعــی تفهیــم مــی دارد کــه دعــوی خــود را 

تصحیــح منایــد . بــه اســاس رویــه معمــول در محاکــم مدعــی تــا 

ــی شــود در  ــاخته م ــف س ــوی مکل ــه صحــت دع ــه ب ســه مرتب

صورتیکــه مدعــی تــا ســه مرتبــه دعــوی خــود را تصحیــح نکنــد 

بــه رد دعــوی تصمیــم اتخــاذ مــی گــردد بــه اســاس حکــم مــاده 

ــوی  ــورت دع ــم ص ــد از تقدی ــی بع ــامت مدن ــول محاک 26 اص

صحیــح مدعــی )بــه اســتثنای دعــاوی عقــار( محکمــه یــک نقــل 

آن را بــه مدعــی علیــه جهــت ترتیــب دفاعیــه و یــا جوابیــه مــی 

ــع دعــوی  ــن دعــوی صــورت دعــوی و دف دهــد زمانیکــه طرفی

ــرات  ــد، تحری ــلیم منودن ــه تس ــه محکم ــل ب ــود را در دو نق خ

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 ماحظــه 
ــد.  ــیدگی منای ــه رس ــوی در قضی ــن دع ــفاهی طرفی ــارات ش اظه
مدعــی کــه صــورت دعــوی خــود را الــی ختــم میعــاد قانونــی 
ــرار خــود  ــن صــورت محکمــه ق ــد، در ای تســلیم محکمــه ننامی
را مبنــی بــر تــرک خصومــت صــادر مــی منایــد و عریضــه را بــه 

ــد. مرجــع مربوطــه ان مســرد مــی کن

بــه اســاس مــاده 36 قانــون اصــول محاکــامت مدنــی در دعــوی 

ــد  ــا عن ــاه کتب ــک م ــدت ی ــت در م ــف اس ــی مکل ــکاح مدع ن

املحکمــه اقامــه دعــوی منایــد کــه بــا ســپری شــدن ایــن موعــد 

ــی  ــار اول( صــادر م ــرای ب ــت را )ب ــرک خصوم ــرار ت ــه ق محکم

کنــد ایــن قــرار تابــع احــکام اســتینافی مــی باشــد اگــر مدعــی 

ــار هــم  ــار دوم در میعــاد قانونــی اقامــه دعــوی نکــرد ایــن ب ب

ــر تــرک خصومــت خــود را  صــادر مــی  ــی ب محکمــه قــرار مبن

منایــد کــه ایــن قــرار قضایــی محکمــه نهایــی مــی باشــد و تابــع 

احــکام اســتینافی منــی باشــد.

مزاحمت در راه عام: 
ــك عمــل خــاف  مزاحمــت كــردن ي
قانــون و شــريعت اســامى مــى باشــد. 
اعــم از اينكــه مزاحمــت مــادى باشــد 
يــا معنــوى. طبيعــت و فطــرت ســليم 
انســان طــورى خلــق شــده كــه بايــد 
ــود و  ــس خ ــراى همجن ــر ب ــه خي ماي
ديگــر مخلوقــات بــوده باشــد. طــورى 
كــه در نصــوص شــرعى مــى آيــد خير 
ــن  ــاس{ بهتري ــع الن ــن ينف ــاس م الن
مــردم كســى اســت كــه خيــرش براى 
ديگــران برســد. هــر نــوع اذيــت و 
ازار چــه از طريــق مزاحمــت در راه 
ــا طــورى ديگــر شــرعاً  عامــه باشــد ي
و قانونــاً ممنــوع و ناجايــز اســت. ايــن 
يــك ضــرب المثــل معــروف اســت كــه 
ــاد كنيــد و مســجد را ويــران.  راه را آب
توجــه بــه راه عامــه مكلفيــت هــر فــرد 
مســلمان بــوده، حتــى اينكــه جــزء از 

ايمــان دانســته شــده اســت. 
در كــد جــزاى افغانســتان بــراى انعــده 
اشــخاصى كــه بــا اســتفاده از وســايل 
ــا باعــث مزاحمــت در  ــه ســبب ي نقلي
راه عامــه گردنــد مجــازات خــاص 
مقــرر شــده اســت. مــاده 903 ک. 
ج بيــان ميــدارد: »اشــخاص ذيــل بــه 
ــا ده  ــزار ت ــج ه ــدى از پن ــزاى نق ج

ــد: ــوم ميگردن ــى، محك ــزار افغان ه
)1(شــخصى كــه بــا گذاشــتن يــا 
توقــف دادن واســط نقليــه، خــاف 

ــت  ــبب مزاحم ــى، س ــررات ترافيك مق
ــه  ــن ك ــم از اي ــود، اع ــام ش در راه ع
ــا  ــوان ي ــط حي ــور توس ــايط مذك وس
بــدون آن رانــده شــود. مگــر ايــن كــه 
ــل  ــور حم ــف بمنظ ــا توق ــتن ي گذاش
ــاال  ــا ب ــار ي ــردن ب ــى ك ــردن، خال ك
ــه  ــن ب ــدن راكبي ــن ش ــدن و پائي ش
ــد.  ــه باش ــورت گرفت ــد الزم آن ص ح
ــك راه  ــا پلچ ــل ي ــه پ ــخصى ك )2(ش
رو بــاالى جريــان آب را كــه مــردم بــر 
ــع  ــند قط ــته باش ــور داش ــق عب آن ح
نمــوده بــه جــاى آن راه رو يــا وســيله 
ــردم  ــرور م ــور و م ــراى عب ــرى ب ديگ

ــذارد.« نگ
در مــاده فــوق منظــور از وســايل نقليه 
ــا ... و  ــر، ركش ــينى موت ــياى ماش اش
غيــر ماشــينى ماننــد گادى و كراچــى 
ــت داده  ــات حرك ــيله حيوان ــه بوس ك
ميشــوند، ميباشــد. توقــف وســايل 
فــوق در راه عــام زمانــى جــرم دانســته 
ميشــود كــه بــه منظــور تصــدى 
ــه  ــه ب ــد؛ بلك ــوده باش ــپورتى نب تراس
هــدف مزاحمــت و اراده كامــل،  بــدون 
موجوديــت كــدام دليــل موجــه توقــف 
ــال  ــت انتق ــرگاه جه ــد. ه ــوده باش نم
مــردم )حمــل كــردن( و متصــدى 
حمــل و نقــل بــوده باشــد؛ چــه توقــف 
ــا  ــردد و ي ــام گ ــث ازدح ــد و باع كن
ــد جــرم  ــررات حركــت كن خــاف مق
دانســته نمــى شــود، امــا مرتكــب 
ــد.  ــى توان ــات ترافيكــى شــده م تخلف

امــروزه شــاهد نوعيــت هــاى مختلــف 
از طيــف هــاى حمــل گــردان در 
جــاده هــاى شــهر كابــل هســتيم كــه 
ــدان ميشــوند  ــام و راه بن ســبب ازدح
ــه  ــزاى ب ــه ج ــوان جنب ــى ت ــا نم ام
انهــا داد، زيــرا قانــون اســتثنا را بــراى 
ــت. ــده اس ــل ش ــخاص قاي ــن اش چني

ويــران  فــوق  مــاده  دوم  فقــره  در 
كــردن، برداشــتن و عــدم تعميــر پــل 
ــت  ــا جه ــاالى دري ــه ب ــك را ك و پلچ
ــده  ــته ش ــردم گذاش ــرور م ــور و م عب
اســت را جــرم دانســته، البتــه زمانــى 
ــده  ــران ش ــك وي ــا پلچ ــل ي ــه پ ك
باشــد.  نگرديــده  ترميــم  و  اعمــار 
بلكــه هــدف شــخص ضــار نيــز ايجــاد 
ــداً  ــوده و قص ــردم ب ــه م ــت ب مزاحم

ــت. ــرده اس ــن كارى را ك چني
پــل و پلچــك معمــوالً در جاهــاى 
گذاشــته ميشــود كــه راه عبــور و مرور 
مــردم را بــا همديگــر تنظيــم ميكنــد 
ــاط  ــكان ارتب ــدم آن ام ــورت ع در ص
ــه  ــم از اينك ــد، اع ــوده باش ــر نب ميس
ــت  ــل و پلچــك توســط دول ــن پ چني
ــاخته  ــتراكى س ــه اش ــردم بگون ــا م ي
شــده باشــد. هــر يــك از مــوارد فــوق 
ــث  ــه باع ــده ك ــم گردي ــر تحري بخاط
آزار و اذيــت مــردم ميشــود. پــس 
هــر نــوع آزار و اذيــت، شــرعاً و قانونــاً 

ــت. ــح اس ــز و قبي ناجاي
و  آزار  نــوع  هــر  اســام  شــريعت 
اذيــت را زشــت و قبيــح دانســته و 

ــن كارى  ــانيكه چني ــت كس ــه اس گفت
ــب  ــزرگ را مرتك ــاه ب ــد گن را ميكنن

ميشــوند. 
ــر  ــلم خب ــه و س ــي اهلل علي پيامبرصل
داده اســت كــه دور كــردن عوامــل آزار 
دهنــده  از ســر راه مردم از شــعبه هاي 
ايمان و از داليل ورود به بهشــت اســت 
ــي  ــه و نيك ــواع صدق ــن از ان و همچني
اســت. گذاشــتن اشــياى آزار و اذيــت 
كننــده بــر راه مــردم از بزرگتريــن 
ــت  ــل لعن ــا و از دالي ــان و بديه گناه
و خــواري اســت. از ابــو هريــره رضــي 
ــول  ــه رس ــت ك ــت اس ــه رواي اهلل عن
خــدا صلــي اهلل عليــه وســلم فرمودنــد: 
ــاد   ــا هفت ــد  ي ــصت و چن ــان ش »ايم
شــعبه دارد، باالتريــن آن ال الــه اال 
ــه  ــن مرتب ــن تري ــد( و پايي اهلل )توحي
ــده  ــل آزار دهن ــتن عوام ي آن برداش
از راه اســت. حيــا نيــز از شــعبه هــاي 
ايمــان اســت« آن را بخــاري و مســلم 

ــد. ــره روايــت كــرده ان و غي
آزار دهنــده عبــارت از هــر چيــزى 
اســت كــه عابــر را اذيــت كنــد ماننــد 
ســنگ، خــار، اســتخوان، نجاســت، 
آهــن، شيشــه  ويــران كــردن راه و 
ــارت  ــردن عب ــور از دور ك ــر. منظ غي
ــده و  ــود كــردن آزار دهن اســت از  ناب
ــث  ــد. در حدي ــى باش ــع آن م ــا دف ي
ديگــرى از ابــو هريــره رضــي اهلل عنــه  
روايــت اســت كــه رســول خــدا  صلــي 

ــد: ــلم فرمودن ــه و س اهلل علي

تتبع و نگارش: بشیر احمد عزیزی

گزارشگر:  بشیراحمد عزیزی

مصادیق قباحات

ادامه درصفحه3 ادامه در صفحه3

تتبع ونگارش: محبوب الرحمن »سیفی«

 صاحب امتیاز: ریاست عمومی حقوق
مدیرمسوول: محمد عارف »صباح«

ــه کوهســتانی،  ــی زاده، میرشــفیع الل ــه نب ــان، شــفیق الل ــر: محمداســحاق کیه ــات تحری هی

ــزی وخدیجــه کوهســتانی. ــروزان عزی ــی، ف ــه غوث ــی الل رب

دیزایرن: شفیق الله »نبی زاده«

گزارشگر: بشیراحمد عزیزی

آدرس: کابل وزارت عدلیه - داراالمان- ناحیه ششم

agahi.hoqaqi@gmai.com :پست الکرتونیکی www.moj.gov.af :آدرس انرتنتی

شامره متاس: 700569753 ( 93 +)

31اسد1399 شامره 206 سال چهاردهم

دیدار معین مالی و اداری وزارت عدلیه با والی بامیان

         مدیون بودن شــخص موجب ســلب یا محدود شــدن آزادی وی منی شــود.                                            )ماده 32 قانون اساســی(

چهارشــنبه 8 اســد ۱۳۹۹ســیدمحمد هاشــمی 
بــا  عدلیــه  وزارت  اداری  و  مالــی  معیــن 
بامیــان  والیــت  والــی  رحمتــی  ســیدانور 

منــود. گفت وگــو  و  دیــدار 
ــق  ــات دو طــرف پیرامــون تطبی ــن ماق در ای
ــری از  ــم، جلوگی ــی محاک ــای قضای ــه ه فیصل

غصــب امــاک عامــه، تامیــن امنیــت ریاســت 
عدلیــه، تطبیــق قــرار قضایــی دولــت بــه 
اعلی حظــرت  زمیــن  جریــب   ۳۶ ارتبــاط 
ــه دوآب  ــع در منطق ــاه واق ــر ش ــد ظاه محم
ــرار  ــق ق ــن ولســوالی کهمــرد، تطبی ــخ زری می
قضایــی دولــت بــه ارتبــاط بــاغ فامیلــی شــش 

پــل مرکــز بامیــان، فیصلــه نهــای محاکــم 
راجــع بــه دشــت غجــور پنجــاب، دفاتــر کاری 
مدیریــت هــای حقوق ولســولی هــا در تعمیر 
ــدی  ــکاری ج ــا و هم ــوالی ه ــس ولس کمپلک
پولیــس در تطبیــق قــرار هــای اســردادی 
ســطح  در  عدلیــه  وزارت  دولــت  قضایــای 

ــد. ــر کردن ــادل نظ ــث و تب ــا بح ــوالی ه ولس

ــد  ــن تاکی ــان ضم ــی بامی ــدار وال ــن دی در ای

مســوولیت ها،  پیشــرد  در  هامهنگــی  بــر 

از همــکاری پولیــس در تطبیــق قانــون بــا 

کارمنــدان ریاســت عدلیــه اطمینــان داد.
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