ای مريــم فرمانــﱪ پــروردگار خــود بــاش و ســجده
كــن و بــا ركوع كننــدگان ركــوع ــا
)ســوره آل عمــران ،آیه (٤٣

سال چهارد هم

 ٣٠جدی ١٣٩٩

ش ره ٢١١

خشونت جنسى يا جنسيتى

مصاحبــه مختصــر بامحتــرم پوهنيــار امــان اﷲ احمــدزى رئيــس عمومــى حقــوق
وزارت عدليــه ج .ا .ا !

مصاحبه گننده :شفیق الله »نبی زاده«

تتبع ونگارش :فیض الله » خواجه آمانی«

خشونت جنسی یا جنسیتی یکی از ناهنجار ترین موارد
نقض حقوق بﴩ شمرده شده است .به گزارش سازمان
جهانی بهداشت  35در صد زنان در طول زندگی خود با
خشونت جنسی از سوی ﴍیک نزدیک و یا شخص دیگر رو
برو شده اند.
قبل از اینکه وارد بحث اصلی خشونت جنسی یا جنسیتی
شویم اشاره به خلقت زن در اسﻼم می اییم.
زن به عنوان نیمی از پیکر جامعه انسانی نقش موثر در
بقاء و گسﱰش نسل انسانی و پرورش و تربیت فرزندان را
ایفا وده و می اید و با داش مهر ،عطوفت ،بردباری و
حوصله مندی ،نقش بارز آن در کنار مرد همیشه در محراق
توجه اندیشمندان قرار داشته است .در طول تاریخ زنان پا به
پای مردان همگام و همراه با آنان در پیمودن مسیر پر پیچ
و خم زندگی نقش ارزنده ای داشته است .با وجود که زنان
همیشه در کنار مردان بطور مستقیم و غیر مستقیم نقش
آفرین بوده اند ولی بسیاری از عل و دانشمندان نخواسته
و یا نتوانسته اند نقش حقیقی و جایگاه واقعی زن را در
خانواده و اجت ع انسانی آنطوریکه شایسته است معرفی
کنند.
آیه یک سوره نساء می فرماید:ترجمه؛ ه نا پروردگار ش
را از نفس واحد خلق کرده است .زنان و مردان که امروز در
عا پراکنده اند از وصلت آدم و بی بی حوا بوده که خلقت
شان بر می گردد به آن دو ) آدم و حوا( در واقع قران کریم
می فرماید که ازه ن گوهر و حقیقتی که حﴬت آدم )ع(
را خلق کردم از ه ن ﴎشت حوا را نیز خلق کردم .در
حقیقت می توان گفت که حﴬت آدم و حوا هر دو از
ماهیت واحد برخوردارند و ﴎشت آن دو یکی است و تنها
نزد خداوند کسی گرامی است که با تقوا و پرهیز گار باشد.
در عا هستی امی مخلوقات نقش و جایگاه مخصوص
خود را دارد و انسان در راس همه موجودات قرار گرفته
و اﴍف مخلوقات است در میان انسانها مساله قابل توجه
موضوع جنسیت می باشد و تفاوتهای که از منظر روحی
وفزیکی در زن و مرد با توجه به ساختار فزیکی آنان وجود
دارد.
موضوع قابل توجه ،تفاوت های است که میان زن و مرد
دیده می شود که خود مسبب نقاط قوت و ضعف در میان
این دو جنس شده است .از طرفی هم ی توان کت ن
ود که انسانها بر حسب زیاده خواهی و داش خصلت
متجاوزانه با توجه به فزیک توا ند و داش روحیات خشن
نسبت به زنان همیشه قﴩ ناتوان و کم توان جامعه بویژه
زنان و دخﱰان را مورد خشونت های گوناگون قرار می دهند.
اع ل خشونت توسط مردان باﻻی زنان اشکال زیادی دارد
مانند آزارجسمی ،روانی ،جنسی ،قتل ها به اصطﻼح ناموسی،
کش نوزاد دخﱰ ،قاچاق زنان و کودکان ،ازدواج اجباری و
زود هنگام که هر یک خشونت تلقی شده و خشونت به
هر شکلی که باشد آزار دهنده و رنج آور است و از جمله
موانع در مسیر توسعه اقتصادی بﴩ بوده که سﻼمت روحی
و روانی افراد جامعه را جریحه دار می سازد.
به همین دلیل است که سازمان ملل متحد مراسم سالیانه
 16روزه ،فعالیت علیه خشونت بر پایه جنسیت را آغاز
کرده است مراسمی که با روز بین اﳌللی زن برای پایان دادن
به خشونت علیه زنان در  25نوامﱪ ﴍوع و در روز حقوق
بﴩ در 10دسامﱪ به پایان می رسد .در این ایام خشونتی که
زنان در ﴎاﴎ دنیا متحمل می شوند برجسته ساخته و نهاد
های ملی و بین اﳌللی و زنان و دخﱰان و مردان و پﴪان را
تشویق می کنند که برای ایجاد تغییر جهت به چالش گرف
نا برابری جنسیتی به مبارزه بر خیزند.

ادامه درصحفه٢

ابتــدا مــی پردازیــم بــه معرفــی کوتــاه محــﱰم پوهنیــار امــان
اللــه احمــدزی رئیــس عمومــی حقــوق:
محــﱰم پوهنیــار امــان اللــه احمــدزی فرزنــد موســی خــان
درســال١٣٦٨ه ش دروﻻیــت کابــل متولــد گردیــده اســت،
دوره ابتدائیــه مکتــب را درمکتــب متوســطه شــاه شــهید
و دوره لیســه را در مکتــب لیســه عالــی اســتاد بیــات بــه
پایــان رســانیده ،بعــد ازســپری ــودن آزمــون کانکــور درســال
۱۳۸۷وارد پوهنتــون مرکــزی کابــل گردیــده و تحصیــﻼت عالــی
خویــش را بــه درجــه لســــــــانس در رشــته قضــاء و ارنوالی
درپوهن ــی حقــوق و علــوم سیاســی پوهنتــون کابــل
درســال ١٣٩٠بــه ا ــام رســانیده اســت و در ســال ۲۰۱۷وارد
پوهنتــون اوهایوشــ لی کشــور آمریــکا شــده و ماســﱰی
خویــش را در رشـــــــته حقــوق ،حکومتــداری دیموکراتیــک
و حاکمیــت قانــون از پوهنتــون مذکــور بدســت آورده اســت.
آقــای احمــدزی بعــد از ا ــام دوره تحصیلــی بــه مــدت
نزدیــک بــه یکســــــــــال در ریاســت تنفیــذ قانــون وزارت
مبــارزه بامــواد مخــدر ایفــای وظیفــه ــوده و متعاقبـاْ شـــامل
کادر علمــی پوهن ــی حقــوق و علــوم سیاســی پوهنتــون
کابــل گردیــده و الــی اکنــون منحیــث عضــو کادر علمــی
دیپار نــت حقــوق خصوصــــــی در آن پوهن ــی مضامیــن
مختلفــه حقوقــی را تدریــس ــوده و مــﴫوف خدمــت مــی
باشــد.
آقــای احمــدزی در کنــار فعالیــت هــای اکادمیــک عضویــت
انجمــن وکﻼی مدافــع افغانســتان را منحیــث وکیــل مدافــع
نیــز دارا بــوده و در پــروژه هــای مختلفــه اصﻼحــات حقوقی
و حاکمیــت قانــون نیــز دخیــل بــوده اســت .موصــوف از
طریــق پروســه عدالــت در تهیــه و ترتیــب رهنمــود عملــی
اجــراا ٌت بــرای ادارات حقــوق افغانســتان ،رهنمــود معلــو
مــات حقوقــی و رهنمــود اصــول محاکــ ت تجارتــی ســهم
داشــته اســت .آقــای احمــدزی منحیــث عضــو کمیتــه تســوید
قانــون اصــول محاکــ ت اداری بــا وزارت عدلیــه نیــز
همــکاری داشــته و بــا ســایرنهادهای کمــک کننــده دربخــش
عدلــی و قضایــی ،در بخــش اسنــــاد تقنینــی ،ارائــه مشــوره
هــای حقوقــی و خدمــات حقوقــی نقــش عمــده را ایفــا
ــوده اســت.

اخیــرا ْ موصــوف بــه اســاس پیشــنهاد وزارت محــﱰم عدلیــه
و حکــم مقــام عالــی ریاســـت جمهــوری بــه تاریــخ /٨/۲۶
۱۳۹۹باحفــظ کادرعلمــی بــه حیــث رئیــس عمومــی حقــوق
وزارت محــﱰم عدلیــه تقــرر حاصــل ــوده و ایفــای وظیفــه
مین یــد.
درابتــدا راجــع بــه ســواﻻت کــه ازایشــان بــه ارتبــاط نقــش
واهمیــت ادارات حقــوق در چــوکات وزارت محــﱰم عدلیــه
صــورت گرفــت چنیــن جــواب ارایــه ــوده انــد:
ادارات حقــوق وزارت عدلیــه در زنجیــره عدالــت و در جمــع
نهــاد هــای عدلــی و قضــای بــه خصــوص در بخــش دعــاوی
حقوقــی بشــمول دعــاوی احوالشــخصیه ،دیــون و تجارتــی،
امﻼکــی و حتــی حقــوق عامــه نقــش برجســته ای دارنــد .چون
در دعــاوی حقوقــی و تجارتــی ابتــدا ادارات حقــوق عرایــض
حقوقــی را بررســی کــرده و قبــل از محکمــه اجــراآت میکننــد
لــذا ادارات حقــوق اســت کــه اســاس دوســیه را میگذارنــد
و بعــدا ً بــه محکمــه احالــه میشــود کــه بعــد ازطــی مراحــل
محاک تــی درمرحلــه آخــر ادارات حقــوق حکــم نهایــی و
قطعــی محاکــم را تطبیــق و بــه منصــه اج ـرا مــی گزارنــد.
یعنــی اگــر ادارات حقــوق موجــود نباشــد ولــو حکــم محکمــه
هرقدرعادﻻنــه ،شــفاف و قانونــی باشــد ویــا هــم اگــر ادارات
حقــوق اجـرا آت شــان ﴎیــع شــفاف و قانونــی نباشــد ولــو
حکــم محکمــه عادﻻنــه باشــد بازهــم نتیجــه درســت کــه
تاًمیــن عدالــت اســت بدســت ــی آیــد .بــه ایــن لحــاظ در
ابتــدای دعــاوی حقوقــی در زنجیــره عدالــت ودر انتهــای
طــی مراحــل دعــاوی حقوقــی ادارات حقــوق قـرار دارد و بــا
نقــش خــود نتیجــه و ﴎنوشــت دعــاوی حقوقــی را مشــخص
میســازند .درضمــن ادارات حقــوق بعــد از ایــن کــه قانــون
جدیــد طــرز تحصیــل حقــوق ســاخته شــد بــا درنظرداشــت
مســئولیتی کــه درمــاده)(٩و) (٢٢قانــون طرزتحصیــل حقــوق
پیشــبینی شــده درقســمت حــل و فصــل اختﻼفــات ازطریــق
مصالحــه و میانجگــری قبــل از ارجــاع موضــوع بــه محکمــه
نقــش بســیار برجســتهء دارنــد  .ایــن موضــوع از دو لحــاظ
قابــل اهمیــت اســت و نقــش ادارات حقــوق را برجســته
میکنــد .یکــی ازلحــاظ پایــن آوردن حجــم کار محاکــم  .بــا
وجــود کــه حکومــت یتوانــد از امــی نقــاط کشــور دعــاوی

حقوقــی را کــه بــه محاکــم راجــع مــی شــود بررســی کنــد.
امــا هنــوز هــم نظــر بــه پرســونل موجــوده محاکــم و نظربــه
تشــکیل محاکــم حجــم کاری محاکــم بــه خصــوص دربخــش
قضایــای حقوقــی و تجارتــی هنوزهــم زیــاد اســت.
ادارات حقــوق اســت کــه باحــل و فصــل اختﻼفــات ازطریــق
مصالحــه و میانجگــری اختﻼفــات را حــل مــی ســازد و از
ارســال دوســیه و از افزایــش حجــم کار در محاکــم میکاهــد.
درعیــن حــال ایــن نقــش ادارات حقــوق درجهــت حــل و
فصــل اختﻼفــات از ایــن لحــاظ حایــز اهمیــت اســت کــه
اختﻼفــات حقوقــی اصــﻸ وذات ـاً بــه طریــق مصاﳌــت آمیــزش
ایجــاب مــی کنــد کــه حــل و فصــل شــود .بــه همیــن خاطــر
در قانــون اصــول محاکـ ت مدنــی و قانــون اصــول محاک ت
تجــاری تذکــر داده شــده اســت کــه محکمــه قبــل ازاجـراآت
شــان طرفیــن را بــه صلــح یــا مصالحــه و میانجگــری دعــوت
میکنــد .ایــن موضــوع در قضایــای تجارتــی وقضایــای فامیلــی
فــوق العــاده حایــز اهمیــت اســت .چــون درقضایــای تجارتــی
و قضایــای فامیلــی روابــط بــه شــکل مســتمر اســت و ایــن
روابــط ــی شــود کــه بــا اجـراآت قضایــا حــل و فصــل شــود.
درزمینــه ایــن روابــط ایجــاب میکنــد کــه حــل و فصــل بــه
گونــه ای باشــدکه روابــط چــون حســاس اســت و او را صدمــه
نرســاند .بــه ایــن لحــاظ بهﱰیــن روش روش حــل و فصــل
ازطریــق مصالحــه و میانجگــری اســت کــه روش مســاﳌت
آمیــز اســت بــه تناســب حکــم محکمــه حایــز اهمیــت اســت
 .نهایتـاً حــل و فصــل ازطریــق مصالحــه و میانجگــری اهمیــت
شــان در ایــن اســت .در صــورت کــه موفقانــه باشــد و امــی
اصــول و معیارهــای رســیدگی ازطریــق مصالحــه بــه شــکلی
مســلکی اش درنظرگرفتــه شــده باشــد تطبیــق حکــم آســان
میشــود .چــون حــل و فصــل ازطریــق محکمــه خواهــی
نخواهــی یــک طــرف راضــی ویــک طــرف نــاراض میباشــد ولــو
قناعــت وجــود داشــته باشــد تطبیــق حکــم بــه بــن بســت
میرســد .امــا حــل و فصــل ازطریــق مصالحــه تطبیــق را آســان
مــی ســازد و از ایــن لحــاظ ایــن ادارات حقــوق اســت کــه
زمینــه ســازی بــری حــل و فصــل اختﻼفــات ازطریــق مصالحــه
و میانجگــری میکنــد.

ادامه درصفحه٢

٣

سال چهاردهم

ش ره ٢١١

نگاهى حقوقى و عملى به رهنمود اجرآات ادارات ...
 -٢حقــوق میـراث :درایــن بخــش بــه توضیــح مســایل مربــوط توزیــع ،فــروش ،انتقــال و اجــاره زمینهــا و مســایل مربــوط بــه نتیجه گیری و پشنهاد:
بــه حقــوق میـراث اختصــاص یافتــه کــه موضوعاتــی چــون ارکان
وﴍایــط اســتحقاق میــراث ،ترکــه و حقــوق متعلــق بــه آن،
اســباب میـراث ،ترتیــب مســتحقین ارث و معرفــی گــروه کــه بــه
غیرازاســباب می ـراث مســتحق می ـراث میگردنــد.
 -٣دیــون وتعهــدات :حــق شــخصی یــا تعهــد ،منابــع حقــوق
تعهــدات در قانــون مدنــی افغانســتان ،آثــار تعهــد یــا وجیبــه،
تنفیــذ تعویضی)تنفیــذ از طریــق جــﱪان خســارت( و مســایل
مربــوط بــه تضمیــن حقــوق داینیــن.
 -٤حقــوق تجــارت :کلیــات حقــوق تجــارت چــون تعریــف
حقــوق تجــارت ،منابــع حقــوق تجــارت ،معامــﻼت تجارتــی
تﴩیــح و تبییــن و انــواع معامــﻼت تجارتــی ،چــون معامــﻼت
تجارتــی اصلــی ،معامــﻼت تجارتــی تبعــی و معامــﻼت تجارتــی
مختلــط بــا تفکیــک مربوطــه آن.
در قســمت دیگــری در مــورد احــکام و حقــوق تاجــر بحــث
شــده اســت کــه تعریــف تاجــر ،اهلیــت تجارتــی ،وجایــب تاجــر
همــه شــامل ایــن بخــش اســت .اســناد تجارتــی کــه قانــون
اســناد قابــل معاملــه بــر آن حکومــت می ایــد بــه معرفــی
گرفتــه شــده و احــکام مربــوط بــه آن توضیــح و تحلیــل گردیــده
انــد .بخــش دیگــری از فصــل حقــوق تجــارت رهنمــود را افــﻼس
تشــکیل داده اســت .در قســمت افــﻼس تعریــف افــﻼس ،ﴍایــط
افــﻼس تاجــر ،آثــار حکــم اعــﻼن افــﻼس تاجــر ،رســیدگی بــه
قضیــه افــﻼس از ســوی محکمــه تجارتــی و صﻼحیــت هــای
متولــی و مســئولیت جزایــی تاجــر مفلــس بــه تفصیــل ــام
تﴩیــح گردیــده اســت .درضمــن بخــش حقــوق تجــارت در بــر
گیرنــده تعهــدات و عقــود تجارتــی و ﴍکــت هــای تجارتــی نیــز
اســت کــه بــه زیبایــی و جامــع بــودن رهنمــود میافزایــد.
 -٥احــکام حقــوق ملکیــت :شــامل تقســی ت و تفکیــک
امــوال و ملکیــت ،حقــوق و منابــع آن ،حقــوق عینــی و حقــوق
ملکیــت بــا ــام جزئیــات آن چــون ســاحه یــا قلمــرو ملکیــت،
ح یــت از ملکیــت ،قیــود ملکیــت و ملکیــت مشــاع ،اســباب
کســب ملکیــت چــون تصاحــب و اســتیﻼی میــراث ،التصــاق،
عقــود انتقــال دهنــده ملکیــت ،شــفع ،حیــازت و وصیــت بــا
ــام جزئیــات آن،
در قســمت دیگــر بحــث حقــوق ملکیــت ،حقــوق متفــرع از
ملکیــت چــون حــق حکــر ،حــق انتفــاع ،حــق ارتفــاق ،انــواع
حــق ارتفــاق چــون حقابــه ،حــق مــرور ،حــق مجــراء ،حــق
مثیــل و آثــار حقــوق ارتفــاق ،مســایل مربــوط بــه حقــوق
عینــی تبعــی چــون حــق حبــس ،حــق اختصــاص ،حــق تقــدم یــا
امتیــاز موضوعاتــی چــون حقــوق زمیــن و ملکیــت در قوانیــن
افغانســتان انــواع حــق مالکیــت در قوانیــن ســکتوری ،قوانیــن
نافــذه در رابطــه بــه زمیــن و ملکیــت در افغانســتان ،تثبیــت
حــق مالکیــت ،اســناد مــدار اعتبــار تنظیــم امــور زمینــداری،
تصفیــه زمیــن یــا تثبیــت حــق مالکیــت زمیــن یــا ملکیــت،

حریمهــا همــه شــامل ایــن بخــش میباشــد.
 -٦بحــث عقــد :قواعــد عمومــی عقــود شــامل قانــون مدنــی
افغانســتان کــه طبــق احــکام مشــخص در ســایر عقــود نیــز
قابــل رعایــت میباشــند ،مســایل مربــوط بــه عقــود لیکــی،
چــون بیــع ،هبــه ،عقــود ﴍکــت ،عقــد صلــح ،عقــد قــرض،
عقــود انتقــاع چــون عقــد اجــاره و عقــد عاریــت .دربحــث
عقــود مســایل مربــوط بــه عقــود کار چــون عقــد مقاولــه،
عقــد اســتصناع ،عقــد کار ،عقــد وکالــت ،عقــد ودیعــت ،عقــد
نگهبانــی ،و عقــود توثیــق چــون عقــد کفالــت ،عقــد حوالــه،
عقــد رهــن اعــم از رهــن رســمی و رهــن حیــازی نیــز توضیــح
گردیــده انــد.

مفدیت ،ارزش و کاررایی رهنمود:

چــون ادارات حقــوق وزارت،جــزء تشــکیﻼت اساســی و زیــر
بنایــی وزارت عدلیــه مــی باشــد .لــذا معرفــی ادارات حقــوق
وزارت عدلیــه کــه درمرکــز و وﻻیــات وظیفــه تحصیــل حقــوق
اشــخاص حقیقــی و حکمــی را دارنــد ،هــم بــرای مدیــران و
اعضــای مســلکی ادارات حقــوق وزارت عدلیــه مهــم و اساســی
شــمرده میشــود و هــم بـرای اصحــاب دعــوی بخصــوص وکﻼی
مدافــع کــه بــا ادارات حقــوق ﴎو کار دارنــد کــه ایــن مأمــول در
ایــن رهنمــود بــه خوبــی ــام تســجیل و تبییــن گردیــده اســت.
بــه عیــن شــکل از لحــاظ ماهــوی نیــز بســیار مهــم اســت تــا
اعضــای مســلکی ادارات حقــوق وزارت عدلیــه بداننــد کــه
صﻼحیــت شــان از لحــاظ ماهــوی در بررســی قضایــا تاکجاســت.
کــدام قضایــا را میتواننــد بررســی اینــد ،کــدام قضایــا شــامل
حیطــه صﻼحیــت شــان نیســت .در رهنمــود ،ــام مســایل
ماهــوی و متنــی قوانیــن کــه ادارات حقــوق وزارت عدلیــه بــا آن
دخیــل انــد و بایــد همــه روزه در اجـراآت خویــش بــه آن توجــه
اینــد و آنـرا رعایــت اینــد بــه صــورت بســیار مفصــل و همــه
جانبــه تجزیــه و تحلیــل گردیــده و تﴩیــح شــده اســت.
زیبایــی و ویژگــی منحــﴫ بــه فــرد رهنمــود در آن اســت کــه
رهنمــود در هــر بخــش و موضــوع در کنــار تﴩیــح مســایل
قضایــای فرضــی نیــز طــرح کــرده اســت کــه در فهــم قوانیــن
مربوطــه و اســتفاده از احــکام قوانیــن ،اعضــای مســلکی ادارات
حقــوق را بســیار کمــک و اســتادی می ایــد .
مفیدیــت دیگــری رهنمــود نســبت بــه ســایر نوشــتههای
دیکــر در آن اســت کــه ایــن رهنمــود کلیــه مســایل مربــوط بــه
ادارات حقــوق را از هــر جنبــه و عرصــه کــه اعضــای مســکلی
و اداری ادارات حقــوق وزارت عدلیــه بــه آن نیــاز دارنــد ،در
یــک مجموعــه در خــود جــا داده اســت .لــذا بــا داشــ ایــن
رهنمــود دیگــر نیــاز نیســت کــه مدیــران اعضــای مســلکی و
اعضــای اداری ادارات حقــوق ســایر کتــب و قوانیــن را نیــز در
ﴎ میــز خــود داشــته باشــند .بــه ایــن معنــی کــه وجــود رهنمــود
بــاﻻی میــز اعضــای مســلکی و اداری ادارات حقــوق ،ایشــان را
از نیازمنــدی بــه ســایر منابــع خــود کفــا و بــی نیــاز میســازد.

بــر اســاس آنچــه از اول تــا اکنــون گفتیــم و شــمردیم ،تدویــن
رهنمــود اجــراآت ادارات حقــوق وزارت عدلیــه جمهــوری
اســﻼمی افغانســتان را یــک گام بســیار مفیــد و اساســی در
راه مســلکی ســازی ادارات حقــوق وزارت عدلیــه و مفیدیــت
ایــن ادارات ب ـرای اصحــاب دعــوی و در کل تطبیــق عدالــت و
تضمیــن نظــام اجت عــی در کشــور مفیــد و موثــر دانســته و
از ایــن طریــق از مقــام وزارت جلیلــه عدلیــه تقاضامندیــم کــه
زمینــه توزیــع ایــن رهنمــود را بــه ــام اعضــای اداری و مســلکی
ادارات حقــوق وزارت عدلیــه در مرکــز و وﻻیــات فراهــم کــرده و
حتــی پیشــنهاد دارم کــه اگــر ممکــن باشــد اداره محــﱰم »پــروژه
عدالــت« بـرای وکﻼی مدافــع نیــز از ایــن رهنمــود توزیــع اینــد
تــا اجــراآت ــام اطــراف قضیــه مســلکی شــده و در تطبیــق
عدالــت همــه ســهیم باشــیم.
چگونگی تدقیق رهنمود به ابتکار ریاست عمومی حقوق:
رهنمــود اجــراات ادارات حقــوق کــه یــک نیــاز مــﱪم حقوقــی
بــوده و بــه همــکاری پــروژه محــﱰم عدالــت تحــت نظــارت
ودر ه هنگــی بــا وزارت عدلیــه تهیــه و ترتیــب گردیــده اســت
 .محتویــات ایــن رهنمــود کــه توســط اســاتید پوهنتــون هــا
و حقــوق دانــان بــا تجربــه در بخــش دعــاوی حقوقــی و بــا
مشــوره هــای مســلکی و تخنیکــی موظفیــن ادارات حقــوق
تهیــه وترتیــب گردیــده بــود .هرچنــد قبــﻼً درمــورد رهنمــود
متذکــره و تائیــد رســمی آن توســط ریاســت عمومــی حقــوق
ورهــﱪی وزارت عدلیــه قبـﻼً یــک سلســله نظریــات ارایــه شــده
بــود .امــا  .....بــا توجــه بــه اهمیــت و ﴐورت ایــن رهنمــود
و اینکــه متأســفانه مــدت مدیــدی ایــن رهنمــود ﻻ اجــراء در
ریاســت عمومــی حقــوق باقــی مانــده بــود ،بــا درنظرداشــت
اینکــه قــرار اســت ایــن ریاســت بــرای ــام ادارات حقــوق
ﴎاﴎ کشــور) همــه وﻻیــات و ولســوالی هــا( تکثیــر گــردد و
بایــد محتــوی آن تــا حــد زیــاد جوابگــو اجـراأت عملــی ادارات
حقــوق باشــد.
بنـاً ریاســت عمومــی حقــوق پیشــنهاد ــود تــا یــک کمیتــه ای
تدقیقــی مــرور اج لــی بــر رهنمــود متذکــره ــوده و اطمینــان
حاصــل اینــد کــه رهنمــود قابلیــت چــاپ و تکثیــر را دارا مــی
باشــد.
بــا توجــه بــه محدویــت زمــان و بودجــه در ترکیــب کیمتــه
کوشــش صــورت گرفــت تــا حتــی اﻻمــکان تــوازن و ایندگــی از
مرکــز و ٤زون کشــور درنظــر گرفتــه شــود.
بن ـاً کیمتــه تدقیقــی رهنمــود اجــراأت ادارات حقــوق ،تحــت
ریاســت محــﱰم پوهنیــار امــان اللــه« احمــد زی »ریــس عمومــی
حقــوق و بــه اشـﱰاک محﱰم عــزت اللــه »جویا« ریــس دیپار نت
مطالعــه تﴩیــح وآمــوزش قوانیــن  ،محــﱰم عبداللــه » عبداللــه
» مشــاور امــور حقوقــی وتقنینــی وزارت عدلیــه ،محــﱰم فریــد
احمــد »خوشــکی« ﴎپرســت ریاســت حقــوق وﻻیــت کابــل ،

محــﱰم میرشــفیع اللــه »کوهســتانی« کارشــناس حقــوق مدنــی
وتجارتــی ریاســت عمومــی حقــوق ،محــﱰم ربیــع اللــه »غوثــی
» کارشــناس حقــوق مدنــی و تجارتــی ریاســت عمومــی حقــوق،
محــﱰم عنایــت اللــه »اﴍفــی« آمرحقــوق حــوزه دوم ریاســت
حقــوق وﻻیــت کابــل ،محــﱰم محمــد غیــاث »عمرخیــل« آمــر
حقــوق ریاســت عدلیــه وﻻیــت ننگرهــار ،محــﱰم نعمــت اللــه
» ــاروان« آمرحقــوق ریاســت عدلیــه وﻻیــت پکتیــا ،محــﱰم
غــﻼم صدیــق »ک ل«عضــو مدیریــت حقــوق ولســوالی زندجــان
ریاســت عدلیــه وﻻیــت هــرات ،محــﱰم عیســی »شــهریار«
آمرحقــوق ریاســت عدلیــه وﻻیــت بامیــان ،محــﱰم احمــد
فواد«زیــار« مدیرحقــوق شــهرک حیرتــان وﻻیــت بلــخ ،محــﱰم
محمــد آغــا صافــی و محــﱰم دکتــور عصمــت اللــه »محمــدی«
آمــوزگاران حقوقــی غــرض تدقیــق و مــرور محتــوی رهنمــود
اج ـراآت ادارات حقــوق مؤظــف گردیدنــد.
خوشــبختانه کمیتــه تدقیقــی ،محتــوی رهنمــود را در یــک
ورکشــاپ  ٥روزه کــه ازتاریخ٢دلــو الی٢٧دلو١٣٩٩بــه ح یــت
مالــی پــروژه عدالــت در کابــل برگذارگردیــده بــود مرور ــود،
ضمــن تــا اصــﻼح برخــی محتویــات آن ،بــه چــاپ وتکثیــر
رهنمــود ابــراز نظر ــوده و پیشــنهاد مشــخصی ذیــل را نیــز
طــرح ودنــد کــه توســط مقــام وزارت تائیــد گردیــد.
 – ١بــادر نظــر داشــت تغیـرات و تعدیــﻼت در اســناد تقنینــی و
اســتفاده عملــی از رهنمــود هــذا ایجــاب میکنــد ایــن رهنمــود
حداقــل ســاﻻنه و عندالــﴬورت مــورد بازنگــری قــرار گیــرد تــا
خﻼهــای آن مرفــوع و بامثالهــای عملــی و فرضیــه هــای متنــوع
 ،بیشــﱰ غنــی گــردد.
 – ٢جریــان مباحثــه پیرامــون محتویــات رهنمــود هــذا نشــان
میدهدکــه مشــکﻼت ،خﻼهــا و نواقــص متعــدد در اســناد تقنینــی
مربــوط بــه اجــراآت ادارات حقــوق بخصــوص قانــون طــرز
تحصیــل حقــوق و طرزالعمــل هــای ادارات حقــوق موجــود
میباشــد کــه بــادر نظــر داشــت مشــکﻼت عملــی ادارات حقــوق
 ،ﴐورت بــه بــاز نگــری ،تدقیــق و مطالعــه دارد.
 – ٣پیشــنهاد میگــردد کــه ایــن رهنمــود منحیــث نصــاب درســی
ســتاژ حقوقــی وزارت عدلیــه نیــز مــورد اســتفاده قـرار گیــرد.
 – ٤پیشــنهاد میگــردد کــه ایــن رهنمــود از طریــق ویبســایت
وزارت محــﱰم عدلیــه و ســایر وســایل ارتباطــی نیــز نــﴩ گــردد
تــا مســتفید شــوندگان ادارات حقــوق را رهنـ ی ــوده و مــورد
اســتفاده پوهنحــی هــای حقــوق و ﴍعیــات  ،کلینیــک هــای
حقوقــی و ســایر مراکــز عملــی و آموزشــی حقوقــی همچنــان
ق ـرار گیــرد.
البتــه رهنمــود متذکــره کــه توســط کمیتــه تدقیقــی بررســی
شــده اســت ،توســط مقــام وزارت عدلیــه تائیــد آمــاده چــاپ می
باشــد کــه عنقریــب بعــد از چــاپ بــه دســﱰس امــی کارمنــدان
ادارات حقــوق وزارت عدلیــه و ســائر مســتفید شــونده گان قـرار
خواهــد گرفــت..

ارايه و بررسى شكايات آزار واذيت

متﴬریــن آزار و اذیــت مــی تواننــد بــه مراجــع تعییــن شــده
رســیدگی بــه ازار و اذیــت ،شــکایات خــود را ارایــه اینــد .مراجع
رســیدگی بــه شــکایات متﴬریــن آزار و اذیــت کمیتــه موظــف
محــل کار و در خــارج از محــل کار در مراجــع دیگــر ماننــد:
پولیــس ،ســارنوالی ،شــوراهای وﻻیتــی  ،شــوراهای ولســوالی
وســایرنهادهای ح یتــی دولتــی و خصوصــی مــی باشــد.
مراجــع ارایــه شــکایت در اداره و ســایر مراجــع ،درقانــون منــع
آزار واذیــت زنــان واطفــال تبیــن گردیــده اســت .کــه ذیــﻶ بدانهــا
پرداختــه مــی شــود.

الف  -ارایه شکایت
 .١ارایه شکایت به اداره مربوطه

بــا وجودیکــه قانــون منــع خشــونت علیــه زن در مــورد جلوگیــری
از آزار واذیــت وســایر خشــونت هــا وجــود داشــت بــا آنهــم
دولــت جمهــوری اســﻼمی افغانســتان قانــون منــع آزار واذیــت
زنــان واطفــال را نافــذ ســاخت تــا در مــورد منــع آزار واذیــت
زنــان واطفــال کــه بیشــﱰ قــﴩ آســیب پذیــر ازیــن ناحیــه مــی
باشــند بــا مرتکبیــن آزار واذیــت بــر خــورد جــدی تــر واختصاصــی
تــر صــورت گیــرد.در صــورت کــه کســی از آزار واذیــت متــﴬر
شــودمیتواند بــه اداره مربوطــه شــکایت تقدیــم ایــد.
چنانچــه ایــن موضــوع در مــاده  ١٧قانــون منــع آزار واذیــت
زنــان واطفــال پیرامــون ارایــه شــکایت بــه اداره مربوطــه چنیــن
آمــده :
» هــرگاه زن وطفــل در اداره مــورد آزار واذیــت قــرار گیــرد،
خــود یــا اینــده قانونــی او مــی توانــد بــه کمیتــه مبــارزه بــا آزار
واذیــت زنــان واطفــال مربوطــه  ،شــکایت ایــد«.
در صورتیکــه متــﴬر آزار واذیــت نتوانــد شــکایت خــود را
رجــع ذیصــﻼح برســاند اینــده قانونــی وی میتوانــد کــه ایــن
کار را انجــام دهد.نــا گفتــه نبایــد گذاشــت کــه اینــده قانونــی

متﴬریــن آزار و اذیــت وصــی ،ولــی و وکیــل او مــی باشــد.

 .٢ارایه شکایت به سایر مراجع:
عــﻼوه بــر ایجادکمیتــه مبــارزه بــا آزار واذیــت زنــان واطفــال
مطابــق قانــون منــع آزار واذیــت زنــان واطفــال  ،ایجــاد کمیتــه
درطــرز العــل رســیدگی بــه شــکایات آزار واذیــت زنــان در محــل
کار نیــز لحــاظ گردیــده اســت .عﻼوتآمتﴬریــن آزار واذیــت
مــی تواننــد :بــه ســارنوالی ،پولیــس ،شــوراهای وﻻیتــی ،شــورای
ولســوالی وســایر مراجــع شــکایت خــود را ارایــه اینــد .چنانچــه
مــاده ) (١٨قانــون مذکــور درزمینــه چنیــن ﴏاحــت دارد :
») (١متــﴬر آزار واذیــت ،خــود یــا اقــارب یــا اینــده قانونــی
وی مــی توانــد بــه ادارات ،پولیــس ،محاکــم ،شــورای وﻻیتــی یــا
شــورای ولســوالی یــا ســایر مراجــع ذیربــط طــور کتبــی شــکایت
اینــد.
) ( ٢مراجــع منــدرج فقــره ) (١ایــن مــاده مکلــف انــد ،شــکایت
واصلــه را ثبــت ومطابــق احــکام ایــن قانــون بــه آن رســیدگی
اینــد«.
متﴬریــن آزار واذیــت مــی تواننــد خــود ویــا اقــارب شــان ویــا
اینــده قانونــی آنهــا کــه عبــارت از وصــی ،ولــی ووکیــل شــان
مــی باشــد بــه ادارت فــوق الذکــر شــکایت خویــش را بصــورت
تحریــری تقدیــم اینــد .ادارات متذکــره ملــزم ومکلــف انــد کــه
عرایــض واصلــه را ثبــت وبــه اﴎع وقــت بــه آن رســیدگی اینــد.
کــه همــه اجـراآت در راســتای تامیــن حقــوق زنــان وح یــت از
ایشــان دانســته مــی شــود.

ب .بررسی شکایات
 .١بررسی شکایت در اداره:

کمیتــه هــا ی موظــف در ادارات مکلــف انــد کــه شــکایات
واصلــه یــا ارایــه شــده را در اﴎع وقــت بررســی اینــد .چنانچــه
مــاده بیســتم قانــون منــع آزار و اذیــت زنــان و اطفــال در زمینــه

تﴫیــح میــدارد:
» بررســی شــکایات مبنــی بــر آزار و اذیــت زنــان واطفــال در
ادارت دولتــی توســط کمیتــه مبــارزه بــا آزار واذیــت زنــان
واطفــال منــدرج مــاده هفتــم ایــن قانــون بــه اﴎع وقــت
صــورت مــی گیــرد«.

 .٢بررسی شکایت در سایر محﻼت:

ســایر مراجــع )پولیــس ،ســارنوالی ،شــوارهای وﻻیتــی و ولســوالی(
کــه در قانــون موظــف بــه بررســی شــکایات متﴬریــن آزار و
اذیــت زنــان شــده مطابــق ﴏاحــت مــاده ٢١قانــون منــع آزار
و اذیــت زنــان و اطفــال دراﴎع وقــت بایــد اجــراأت اینــد.
چنانچــه مــاده مذکــور در زمینــه مشعراســت:
»بررســی شــکایات در ســایر محــﻼت توســط مرجعــی که شــکایت
را دریافــت ــوده اســت ،بــه اﴎع وقــت صــورت می¬گیرد«.

انﴫاف از شکایت:

شــاکی آزار و اذیــت میتوانــد در هــر مرحلــه از بررســی شــکایت
طــوری کتبــی از شــکایت خــود منــﴫف شــود .در مــورد مــاده
) (٢٣قانــون منــع آزار واذیــت زنــان و اطفــال چنیــن مینــگارد:
» ) (١شــاکی می¬توانــد در مراحــل بررســی شــکایت و تعقیــب
عدلــی )کشــف ،تحقیــق و محاکمــه( از شــکایت خــود طــور کتبی
انـﴫاف ایــد .درایــن صــورت رســیدگی بــه شــکایت و دعــوی و
تطبیــق جـزاء متوقــف مــی گــردد.
) ( ٢مراجــع رســیدگی بــه شــکایت درحالــت منــدرج فقــره )(١
ایــن مــاده بعــد ازحصــول اطمینــان از اینکــه انـﴫاف کامــﻶ بــه
رضایــت و بــدون اکــراه صــورت گرفتــه اســت ،موضــوع را بــه
اداره مربوطــه اطــﻼع مــی دهــد.
) ( ٣هــر گاه شــاکی بــه منظــور رســیدگی و ارایــه دﻻیــل مرتبــط
بــه شــکایت ،درخــﻼل مــدت پنــج روزکاری بــدون عــذر موجــه
بــه مرجــع رســیدگی بــه شــکایت حــاﴐ نگــردد ،اوراق حفــظ
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مــی گــردد.
) ( ٤هــرگاه ثابــت شــود کــه شــاکی از شــکایت خــود قصــد ســؤ
یــا کســب منفعــت غیــر مــﴩوع را دارد ،مرجــع رســیدگی بــه
شــکایت موضــوع را بــه اداره ذیصــﻼح راجــع ،واداره مذکــور
مطابــق اســناد تقنینــی مربــوط ،بــه تادیــب وی تصمیــم اتخــاذ
مــی ایــد«.
همچنــان در رابطــه بــه تعقیــب عدلــی مرتکبیــن جــرم آزار
واذیــت زنــان مــاده ) ( ٦٧٢کــد جــزاء مینــگارد:
» ) (١تعقیــب عدلــی جرایــم منــدرج ایــن فصــل )آزار و اذیــت(
منــوط بــه شــکایت شــاکی مــی باشــد.
) ( ٢شــاکی میتوانــد در مــوارد منــدرج فقــره ) (١ایــن مــاده ،در
هرمرحلــه ای از تعقیــب عدلــی از شــکایت خویــش منــﴫف
گــردد ،در ایــن صــورت رســیدگی بــه دعــوی و تطبیــق جــزاء
متوقــف مــی گــردد.
در نتیجــه گفتــه مــی توانیــم کــه قانــون منــع آزار واذیــت زنــان
و اطفــال ،در رابطــه بــه ارایــه و بررســی شــکایت آزار و اذیــت
بــه ادارات ذیربــط ماننــد :کمیتــه موظــف محــل کار در اداره
مربوطــه ،پولیــس ،ســارنوالی ،شــوراهای وﻻیتــی و ولســوالی
هــا توضیحاتــی داشــته در صــورت کــه اگــر کســی بخواهــد
از شــکایت خــود منــﴫف شــود میتوانــد در هــر مرحلــه از
رســیدگی ،موضــوع را بــه مســئولین بررســی شــکایت اطــﻼع دهــد
درایــن صــورت بررســی متوقــف مــی گــردد.
ضمنـاً کــد جـزاء در مــاده ) ،(٦٧٢تعقیــب عدلــی مرتکبیــن آزار
و اذیــت را منــوط بــه ارایــه شــاکی دانســته و اگــر شــاکی از
شــکایت منــﴫف شــود درایــن صــورت رســیدگی بــه دعــوی و
تطبیــق ج ـزاء متوقــف مــی گــردد.
منابع وماخذ:
قانون منع آزار واذیت زنان واطفال .

سال چهاردهم
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ـر بامحترم پوهنيار امان اﷲ احمدزى رئيس عمومى حقوق وزارت...
مصاحبه مختصـ
در قســمت مشــکﻼت و مــوا نــع در برابــر اجــراآت ادارات
حقــوق ایــن چنیــن ابـراز نظــر فرمودنــد :بــا وجــود اهمیــت
و نقــش ادارات حقــوق ،مشــکﻼت عمــدۀ در برابــر ادارات
حقــوق وزارت عدلیــه و جــود دارد و توجــه ﻻزم ب ـرای حــل
آنهــا صــورت نگرفتــه اســت .آقــای احمــدزی فرمودنــد :بــا
درک اینکــه اجــراأت بگونــه کــه ﻻزم اســت ممکــن نباشــد و
بــه همیــن دلیــل برخــی انتقــاد هــا در مــورد وجــود دارد و
بــه همیــن دلیــل اولیــن اولیــت کاری بنــده بعــد از اح ـراز
مســؤلیت ریاســت عمومــی حقــوق ،بررســی جامع مشــکﻼت
ادارات حقــوق از ﴎاﴎ کشــور وطــرح برنامــه هــای اصﻼحــی
و بنیــادی ب ـرای مؤثریــت اج ـراأت ادارات حقــوق بــود .بــه
همیــن دلیــل فارمتــی مشــخصی را طــرح ودیــم ونظریــات
مســؤلین وکارکنــان ادارات حقــوق را از ﴎاﴎ کشــور بــه
سلســله آمریــت هــای حقــوق وﻻیــات ومدیریــت هــای
حقــوق ولســوالی هــا جمــع آوری ،تجزیــه وتحلیــل و توحیــد

ودیــم عــدۀ ادارات حقــوق را در)  ( ٦بخــش عمــدۀ دســته
بنــدی ــوده و بــا ﴍح وجزئیــات ﻻزم همـراه بــا پــﻼن عمــل
اصﻼحــی ورفــع مشــکﻼت متذکــره ترتیــب و ذریعــه پیشــنهاد
ــﱪ ) (٦٢٠٧مــورخ ١٣٩٩/٩/٢٤بــه مقــام محــﱰم وزارت
عدلیــه تقدیــم ودیــم و همزمــان رســیدگی بــه مشــکﻼت
متذکــره جــزء اولویــت ریاســت عمومــی حقــوق قرارگرفتــه
اســت .و برخــی اج ـراآت نیــز تــا حــال صــورت گرفتــه اســت
کــه مهیــم تریــن آن ﴍیــک ســاخ مشــکﻼت ادارات حقــوق
در مــورد همــکاری محاکــم یــا ســﱰه محکمــه اســت .بــه
اســاس طــرح اصﻼحــی ریاســت عمومــی حقــوق مشــکﻼت
شناســای شــده شــامل مــوارد زیــل میباشــد.
 – ١بــادر نظــر داشــت ﴐورت جــدی ادارات حقــوق بــه
یــک رهنمــود جامــع و عملــی ،رهنمــود متذکــره را بعــد از
تصحیحــات ﻻزم در دو بخــش) بخــش اول :اجــراآت عملــی
ادارات حقــوق بخــش دوم :بخــش ضمیمــه وی رهنمــود:

وزير عدليه بر يكسانسازى معاشات
كارمندان اين وزارت تاكيد كرد
قضاتپــوه فضــل احمــد معنــوی ،وزیــر عدلیــه
کشــور در نشســت شــورای رهــﱪی ایــن وزارت
بــر عادﻻنهســازی و یکسانســازی معاشــات
کارمنــدان وزارت عدلیــه تاکیــد کــرد.
نشســت شــورای رهــﱪی وزارت عدلیــه صبــح
امــروز سهشــنبه ٣ ،جــدی بــا حضــور وزیــر
عدلیــه ،معیــن اداری و رؤســای ادارات مرکــزی
ایــن وزارت برگ ـزار شــد.
فضــل احمــد معنــوی در ایــن نشســت گفــت
کــه معاشــات کارمنــدان وزارت بایــد یکســان و
عادﻻنــه شــود و در صورتــی کــه موانــع قانونی
در برابــر آن موجــود باشــد ،تــﻼش میکنــد تــا
آن را از طریــق شــورای عالــی حاکمیــت قانــون
حــل ایــد.
وی بــا اشــاره بــه معاشــات متفــاوت در ایــن
وزارت گفــت» :ایــن موضــوع ب ـرای مــا قابــل
قبــول نیســت و بایــد تغییــر کنــد .دو کارمنــد
در یــک اداره و در عیــن بســت و بــا یــک
مســوولیت نبایــد دو امتیــاز بســیار متفــاوت
بگیرنــد«.
در نشســت امــروز شــورای رهــﱪی وزارت
عدلیــه تشــکیل ســال مالــی  ،١٤٠٠چگونگــی
تطبیــق قرارهــای اســﱰدادی از ســوی اداره
قضایــای دولــت ،پــﻼن کاری ســال مالــی
 ،١٤٠٠سادهســازی رســیدگی بــه عرایــض و
شــکایتهای مــردم و انســجام آگاهیدهــی
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حقوقــی نیــز بــه بحــث گرفتــه شــد.
وزیــر عدلیــه تاکیــد کــرد کــه رونــد ارایــه
خدمــات بــه مــردم ســاده و واضــح شــود .وی
گفــت کــه کارهــا در وزارت نبایــد بــه کنــدی
بــه پیــش بــرود و مــردم را دچــار ﴎگردانــی
کنــد .وی همچنــان کمیتــهای را بهمنظــور
مطالعــۀ جامــع رونــد رســیدگی بــه عرایــض و
ارایــۀ طــرح اصﻼحــی توظیــف کــرد.
او بــه خاطــر مشــکﻼت در تطبیــق قرارهــای
اســﱰدادی قضایــای دولــت بــه بــورد مشــورتی
و مســووﻻن ادارات حقــوق و قضایــای دولــت
وظیفــه ســپرد تــا رهنمــود مشــخص بــرای
حــل ایــن مشــکل تهیــه کننــد و تاکیــد کــرد
کــه قرارهــای اســﱰدادی بایــد بــه اســاس یــک
مطالعــه و تحقیــق جــدی صــادر شــود.
فضــل احمــد معنــوی همچنیــن هدایــت داد
تــا طرزالعمــل مراســم تحلیــف ب ـرای اعضــای
مســلکی ایجــاد شــود و کارمنــدان مســلکی
ب ـرای جلوگیــری از فســاد ســوگند یــاد کننــد.
او گفــت کــه همــکاران مــا بــا ایــن کار نشــان
خواهنــد داد کــه اراده شــان در راســتای
مبــارزه aبــا فســاد قاطــع اســت.
وزیــر عدلیــه بــا اشــاره بــه نیازمندیهــای
تشــکیﻼتی وزارت عدلیــه هــم گفــت کــه ایــن
نیازمندیهــا در تشــکیل ســال مالــی  ١٤٠٠در
نظــر گرفتــه شــود.

اصطﻼحات حقوقى
تجــری :اقــدام بــه عملــی کــه جــرم اســت
از روی عمــد وعلــم بــه معنــی ــرد نیــز
مــی باشــد.
صلــح :عقــدی اســت کــه در آن طرفیــن
توافــق بــر امــری از امــور کننــد ،بــدون
اینکــه توافــق آنهــا بــه عنــوان یکــی از
عناویــن معــروف عقــود باشــد.
عــرف :چیــز یکــه در ذهن شــناخته شــده
و مأنــون و مقبــول خــرد منــدان اســت .
علــت :امــر ی اســت بــه محــض وقــوع آن
چیــز دیگــری بــدون اینکــه تأخیــری رخ
دهــد بــه دنبــال آن واقــع شــود.
قــرض :عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن
یکــی از طرفیــن عقــد مقــدار معینــی از
مــال خــود بــه طــرف دیگــر لیــک مــی
کنــد و طــرف او مثــل آن را از حیــث
مقــدار  ،جنــس و وصــف رد کنــد.
شــبه عقــد :عبــارت ا ســت از عمــل
ارادی کــه قانــون آنـرا منــع نکــرده وبــدون
اینکــه عقــدی منعقــد شــود ،ایجــاد
تعهــد درمقابــل غیــر کنــد .
ﴍط :امــر اســت محتمــل الوقــوع در

آینــده کــه طرفیــن عقــد یــا ایقــا ع کننــده
 ،حــدوث اثــر حقوقــی عقــد یــا ایقــاع را
متوقــف بــر حــدوث آن امــر محتمــل
الوقــوع کننــد.
قولنامــه :نوشــته ای غالبــا ً عــادی
حاکــی از توافــق بــر واقــع ســاخ عقــدی
در مــورد معیینــی کــه ض نــت اجرایــی
تخلــف از آن  ،مشــخص اســت.
قیــم :اینــده قانونــی محجــور کــه
ازطرفیــن مقامــات صﻼحیــت دار قضایــی
در صــورت نبــودن ولــی قهــری و وصــی
او تعییــن مــی شــود.
متصالــح :قبــول کننــده را درعقــد صلــح
گوینــد.
محــل اقامــت :محلــی کــه شــخص در
آنجــا ســکونت داشــته و مرکــز مهــم
امــور او نیــز در آنجــا باشــد.
مضاربــه :عقــدی اســت کــه بــه موجــب
آن یکــی از متعاملیــن ﴎمایــه مــی
دهــد ،بــات قیــد اینکــه طــرف دیگــر بــا
آن تجــارت کــرده و در ســود آن ﴍیــک
باشــند.

معلومــات در مــورد قواعــد ماهــوی دعــاوی حقوقــی) حقــوق
فامیــل ،حقــوق می ـراث ،دیــون و تعهــدات ،حقــوق تجــارت،
حقــوق ملکیــت و عقــود( مــورد تائیــد قـرار دادیــم و از نظــر
مــا آمــاده چــاپ و توزیــع بــه ادارات حقــوق میباشــد.
 – ٢بــا در نطــر داشــت تغیــرات و تعدیــﻼت در اســناد
تقنینــی و اســتفاده عملــی از رهنمــود هــذا ایجــاب میکنــد
کــه ایــن رهنمــود حداقــل ســاﻻنه و عندالــﴬورت مــورد بــاز
نگــری قـرار گیــرد تــا خﻼهــای آن مرفــوع و بامثالهــای عملــی
و فرضیــه هــای متنــوع ،بیشــﱰ غنــی گــردد.
 – ٣جریــان مباحثــه پیرامــون محتویــات رهنمــود هــذا نشــان
میدهــد کــه مشــکﻼت ،خﻼهــا و نواقــص متعــدد در اســناد
تقنینــی مربــوط بــه اجــراآت ادارات حقــوق بــه خصــوص
قانــون طــرز تحصیــل حقــوق و طرزالعمــل هــای ادارات
حقــوق موجــود میباشــد کــه بــادر نطــر داشــت مشــکﻼت
عملــی ادارات حقــوق ،ﴐورت بــه بــاز نگــری ،تدقیــق و

مطالعــه دارد.
-٤پیشــنهاد میگــردد کــه ایــن رهنمــود منحیــث نصــاب
درســی ســتاژ حقوقــی وزارت محــﱰم عدلیــه نیــز مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد.
 – ٥پیشــنهاد میگــردد کــه ایــن رهنمــود از طریــق وزارت
محــﱰم عدلیــه و ســایر وســایل ارتباطــی نیــز نــﴩ گــردد تــا
مســتفید شــوندگان ادارات حقــوق را رهنـ ی ــوده و مــورد
اســتفاده پوهنحــی هــای حقــوق و ﴍعیــات ،کلینیــک هــای
حقوقــی و ســایر مراکــز عملــی و آموزشــی حقوقــی همچنــان
قـرار گیــرد.
البتــه رهنمــو متذکــره کــه توســط کمیتــه تقیــق برســی شــده
اســت ،توســط مقــام وزارت عدلیــه تائیــد و آمــاده چــاپ
میباشــد کــه عنقریــب بعــد از چــاپ بــه دســت رس امــی
کارمنــدان ادارات حقــوق وزارت عدلیــه و ســائر مســتفید
شــونده گان ق ـرار خواهــد گرفــت.

خشونت جنسى يا...
تعریف خشونت جنسی:
خشــونت جنســی یــا جنســیتی خشــونتی اســت
کــه علیــه یــک شــخص بخاطــر جنســیت او صورت
مــی گیــرد کــه ایــن امــر شــخص را و ادار بــه
انجــام کاری از طریــق اعـ ل خشــونت مــی کنــد.
خشــونت هــای جنســی یــا جنســیتی تنهــا فزیکــی
و جنســی نبــوده بلکــه آســیب عمیــق روحــی و
روانــی نیــز بــه دنبــال داشــته کــه اگــر قتــل را بــه
هم ـراه نــدارد ولــی تهدیــد بــه قتــل را دارد.
انواع خشونت جنسی:
خشــونت جنســی انــواع گوناگــون دارد کــه عبــارت
از اعـ ل هــر گونــه عمــل ،تــﻼش یــا تهدیــد اســت
کــه در اصــل جنســی بــوده وبــدون رضایــت
قربانــی صــورت مــی گیــرد .کــه درذیــل بــه انــواع
خشــونت جنســی یــا جنســیتی اشــاره مــی اییــم:
-١خشونت جنسی:
تحقیقاتــی کــه در اک ـ کشــورهای جهــان بوجــود
آمــده اســت بیانگــر اعــ ل خشــونت جنســی
یــا جنســیتی بــوده کــه عمــده تریــن قربانیــان
خشــونت جنســی یــا جنســیتی را زنــان و دخـﱰان
ق ـرار مــی دهــد.
همچنــان هــر گونــه عمــل جنســی بــا کــودک زیــر
ســن  ١٨ســال خشــونت جنســی محســوب شــده و
ایــن عمــل اثـرات مخربــی بــر پیﴩفــت و ســﻼمت
ذهنــی و جســمی کــودک درگیــر بایــن مســئله
دارد.
خشــونت جنســی شــامل ﴐب و شــتم ،مشــت
زدن ،نقــص عضــو ،یــا کشــ اغلــب بــا اشــکال
خشــونت عاطفــی وروانــی همــراه مــی باشــد.
 -٢خشونت عاطفی و روانی:
عبــارت از آزار و اذیــت زبانــی یــا تحقیــر و توهیــن
اســت و از طرفــی هــم میتوانــد جــدا کــردن یــک
شــخص از دوســتان و خانــواده اش باشــد.
 -٣خشونت اجت عی:
عبــارت از مانــع شــدن حضــور یــک شــخص در
جامعــه بــوده کــه شــامل محرومیــت یــک فــرد از
دسﱰســی بــه خدمــات صحــی ،درمانــی ،تحصیلــی،
کار ،محرومیــت از حقــوق مدنــی ،اجت عــی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی او مــی باشــد.
 -٤خشونت خانوادگی:
شــامل هــر گونــه خشــونت جســمی ،جنســی،
روانــی ،زبانــی ،اقتصــادی بیــن شــخص بــا دیگــر
افــراد خانــواده اســت ممکــن از طــرف اعضــای
خانــواده و یــا اشــخاصی کــه بــه عنــوان اعضــای
خانــواده تلقــی مــی شــوند باشــد .خــواه ایــن
افـراد در خانــه زندگــی کننــد و یــا در خانــه هــای
جــدا گانــه .ماننــد قتــل هــای ناموســی ،چنــد
همــﴪی ،ازدواج اجبــاری ،ازدواج زیــر ســن را مــی
تــوان نــام بــرد.
در جــزء  ١و  ٢مــاده دوم میثــاق حقــوق مدنــی
و سیاســی ــام دول عضــو ســازمان ملــل متحــد را

ملــزم بــه رعایــت ایــن میثــاق در بــاره کلیــه افـراد
مقیــم در قلمــرو و تابــع حاکمیــت شــان ــوده
اســت .ﴏاحــت مــاده مزکــور را در ذیــل مطالعــه
مــی کنیــم:
 -١دولــت هــای طــرف ایــن میثــاق متعهــد مــی
شــوند کــه حقــوق شــناخته شــده در ایــن میثــاق
را در بــاره کلیــه افــراد مقیــم در قلمــرو و تابــع
حاکمیــت شــان بــدون هیــچ گونــه ایــزی از
قبیــل نــژاد ،رنــگ ،جنــس ،زبــان ،مذهــب ،عقیــده
سیاســی یــا عقایــد دیگــر ،اصــل و منشــأ ملــی یــا
اجت عــی ،ثــروت ،نســب یــا ســایر وضعیــت هــا
محــﱰم شــمرده و تضمیــن اینــد.
 -٢هــر دولــت طــرف ایــن میثــاق متعهــد مــی
شــود کــه طبــق اصــول قانــون اساســی خــود و
مقــررات ایــن میثــاق اقداماتــی در زمینــه اتخــاذ
تدابیــر قانونگــذاری و غیــر آن بــه منظــور تنفیــذ
حقــوق شــناخته شــده در ایــن میثــاق کــه قبــﻼ
بــه موجــب قوانیــن موجــود یــا تدابیــر دیگــر ﻻزم
اﻻج ـرا نشــده اســت بــه عمــل آورد.
بــه طــور مثــال در کشــور ترکیــه کلیــه افراد ســاکن
در آنجــا اعــم از مقیــم قلمــرو و تابــع حاکمیــت
شــان ملــزم بــه رعایــت ــودن قوانیــن و مقــررات
آن کشــور مــی باشــند هــر کــه اقــدام بــه ازدواج
ایــد بایــد قوانیــن ترکیــه را تطبیق ایــد و ازدواج
غیــر رســمی بــا یــک طفــل زیــر ســن ١٨ســالگی
غیــر قانونــی و قابــل مجــازات اســت .همچنیــن
در ترکیــه ازدواج بــا بیــش از یــک زن غیــر قانونــی
و قابــل مجــازات مــی باشــد.
عاملیــن ــام خشــونت جنســی یــا جنســیتی
شــامل ازدواج اجبــاری ،زیرســن ،چنــد همــﴪ و
 ...نقــض قانــون اساســی و قوانیــن حقــوق بــﴩی
بــوده و طبــق قانــون جـزاء کشــور ترکیــه مجــازات
مــی شــوند.
پناهندگانــی کــه در ترکیــه بــود و بــاش دارنــد
مکلــف انــد مطابــق قانــون و ضوابــط ترکیــه عمــل
کننــد .گ ـزارش و نحــوه درخواســت کمــک عــﻼوه
بــر اتبــاع ترکیــه بــرای پناهنــدگان مقیــم ترکیــه
کــه درمعــرض خشــونت جنســی یــا جنســیتی
ق ـرار بگیرنــد وجــود دارد .شــخصی اگــر از ســوی
اعضــای خانــواده یــا شــخص خــارج از خانــواده
یــا اگــر شــاهد همچــو خشــونت باشــند مطابــق
قانــون ترکیــه دارای حقوقــی بــوده و بایــد بــه
یکــی از نهــاد یــا شـ ره ــاس آنــان کــه در ایــن
راســتا فعالیــت دارنــد از وضعیــت پیــش آمــده
گ ـزارش داده و ازخدمــات فراهــم شــده بــر خــور
دارخواهنــد شــد.
افغانســتان یکــی از خطــر ناکﱰیــن کشــورها در
ســطح جهــان بـرای زنــان و دخـﱰان شــمرده شــده
اســت .آمــار ارایــه شــده از اعــ ل خشــونت
هــای جنســی و جنســیتی از ســوی کمیســیون
مســتقل حقــوق بــﴩ از جملــه مشــکﻼت جــدی

زنــان در افغانســتان دانســته شــده اســت .کــه
ایــن خشــونت هــا بــه نحــوی از انحــاء ریشــه در
رســم و رواج هــای ســنتی جامعــه دارد .در پــاره از
مــوارد ایــن خشــونت هــا بصــورت تابــو درآمــده و
همــواره کت ـ ن مــی شــود.
در مــورد اعــ ل خشــونت جنســی و جنســیتی
لــوی ســارنوالی افغانســتان اعــﻼن کــرده اســت کــه
در ســال  ١٣٩٨بــه بیــش از  ٢٥٠٠قضیــه خشــونت
جنســی علیــه زن رســیدگی کــرده اســت کــه ١٤٩
مــورد آن تجــاوز جنســی بــوده اســت.

پیامدها و راه کارها:
اعــ ل هــر نــوع خشــونت پیامدهــای ناگــوار
فرهنگــی ،اقتصــادی و اجت عــی بــر زنــان در پــی
داشــته و تاثیــر بــدی بــر زندگــی آنــان مــی گــذارد.
ایــن خشــونت هــا مشــکﻼت عدیــده از قبیــل
روانــی ،بــی ﴎنوشــتی ،خودســوزی ،خودکشــی،
تــرک تحصیــل ،تــرک منــزل ،روی آوردن به فحشــاء،
معلولیــت هــای اعضــای بــدن ،ابتــﻼ بــه ام ـراض
جنســی گوناگــون بــرای زنــان بــه هم ـراه دارد.
پژوهــش هــای بیــن اﳌللــی نشــان داده اســت
کــه بطــور کل  ٧٠در صــد زنــان در طــول عمــر
شــان خشــونت را تجربــه کــرده انــد و خشــونت
علیــه زنــان در فرهنــگ و تاریــخ مــا ریشــه دارد
و اغلــب توســط نزدیــکان و آشــنایان انجــام مــی
مــی یابــد و ایــن امــر در جوامــع زمانــی وخیــم
تــر مــی شــود کــه قربانیــان خشــونت از خدمــات
ح یتــی محــروم بــوده و قوانیــن بطــور موثــر از
زنــان قربانــی ح یــت نکــرده و مرتکبیــن هــم
مجــازات ــی شــوند.
بــه منظــور بیــرون رفــت از ایــن معضــل اجت عــی
آگاهــی زنــان و مــردم در بــاره حقــوق و امتیــازات
اجت عــی ،جایــگاه حقوقــی زن در روابــط
خانوادگــی ،مبــارزه بــا عــرف و ســنن ناپســند و
مبــارزه مســتمر بــا فرهنــگ مــرد ســاﻻری از جملــه
مــوارد اســت کــه در کاهــش خشــونت علیــه زن
موثــر خواهــد بــود.
افزایــش آگاهــی خانــواده هــا در قریــه ورســتا هــا،
شــهرهای کوچــک ،آمــوزش مهــارت هــا در زمــان
مناســب ،اصــﻼح قوانیــن ،جلــب اعتـ د مــردم بــه
نهــاد هــای عدلــی و قضایــی ،تﴪیــع رســیدگی بــه
قضایــای خشــونت ،تهیــه پژوهــش هــای کاربــردی
و ارایــه راه حــل هــای مناســب بــا موضــوع
خشــونت جنســی یــا جنســیتی از جملــه مــوارد
اســت مــی توانــد در امــر کاهــش خشــونت مؤثــر
ــام شــود کــه متاســفانه درحــد مطلــوب بــه آن
پرداختــه نشــده اســت.
آمــوزش و آگاهــی مــردان در قســمت رعایــت
حقــوق زنــان و تبعــات ناشــی از عــدم مراعــات
کــردن حقــوق آنــان مــی توانــد در راســتای کاهــش
خشــونت علیــه زنــان مؤثــر باشــد.

صاحب امتیاز :ریاست عمومی حقوق
مدیرمسوول :محمد عارف »صباح«
هیــات تحریــر :محمداســحاق کیهــان ،شــفیق اللــه نبــی زاده ،محمــد عــارف صبــاح ،صفــاء
الرحمــن ســیفی ،دردانــه فضایلــی و میرشــفیع اللــه کوهســتانی.
دیزای  :شفیق الله »نبی زاده«
گزارشگر :بشیراحمد »عزیزی«
آدرس :کابل وزارت عدلیه  -داراﻻمان -ناحیه ششم
آدرس انﱰنتیwww.moj.gov.af:پست الکﱰونیکیhuquq.complaints@moj.gov.af:
ش ره اس(+ ٩٣ ) ٧٠٠٥٦٩٧٥٣ :

سال چهاردهم

 ٣٠جدی ١٣٩٩

ش ره ٢١١

ـورهدهى حقوقى با شماره  ١٨٨فعال مىشود
مركز تلفنى مشـ
گزارشگر:بشیراحمد »عزیزی«
تتبع ونگارش:دردانه »نظری«

طفولیــت یــا طفلــی یکــی از مراحــل رشــد انســانها
محســوب شــده ،اهمیــت ایــن مرحلــه در زندگــی انســان
مــورد توجــه خاصــی قــرار دارد .زیــرا اطفــال بــه علــت
صغــر ســن و عــدم رشــد فزیکــی و روحــی ــی تواننــد
امورخویــش را انجــام دهنــد .آنهــا بـرای رفــع حوایــج اولیــه
خــود )خــوردن ،پوشــیدن ،راه رفــ ( و ســایر مــوارد بــه
کمــک و یــاری اطرافیــان خویــش نیازمنــد هســتند تــا
از گزنــد حــوادث در امــان اننــد .بنــا بریــن ،والدیــن و
ﴎپرســتان قانونــی طفــل در زمینــه بایــد مطابــق نــورم
هــا و قوانیــن ملــی و بیــن اﳌللــی رفتــار اینــد تــا اطفــال
امــروز کــه آینــده ســازان فــردای کشــوراند افـراد متعهــد و
مســؤول بــار آینــد.
دانشــمندان علــوم انســانی بــا توجــه بــه احادیــث نبــوی
و آمــوزه هــای قرآنــی بــه موضــوع تربیــت اطفــال توجــه
ویــژه ی مبــذول داشــته انــد .زیـرا تکامــل مــادی و معنوی
جوامــع بــﴩی در گــرو توجــه کامــل بــه ســﻼمت روحــی و
جســمی اطفــال اســت.
قوانیــن اســﻼم زندگــی آدمــی را قبــل از تولــد تــا لحظــه
مــرگ در بــر گرفتــه اســت حقــوق اطفــال چــه حقــوق
واجــب و چــه وظایــف اخﻼقــی بــه عنــوان یکــی از قوانیــن
مــورد ﴐورت بــﴩ از اهمیــت ویــژه ای بــر خــور دار
اســت .زیــرا اطفــال همــواره در معــرض آســیب هــای
گوناگــون اجت عــی و فرهنگــی بــه علــت ناتوانــی جســمی
و روحــی ق ـرار دارنــد.
اطفــال بــه علــت عــدم تکامــل ،رشــد بدنــی و فکــری قبــل
و بعــد از تولــد بــه مراقبــت و توجــه خــاص کــه شــامل
ح یــت قانونــی مناســب مــی باشــد نیازمنــد اســت نظــر
بــه همیــن نیازمنــدی بــه مراقبــت هــای قابــل توجــه
ﴐورت دارنــد و از همیــن ســبب اســت کــه اک یــت
کشــورهای جهــان و نهادهــای بیــن اﳌللــی جهــت حفاظــت
از حقــوق اطفــال نــورم هــا و قوانیــن ملــی و بیــن اﳌللــی
کــه حافــظ مصالــح اولیــای اطفــال باشــند را تدویــن
ــوده انــد .ماننــد اعﻼمیــه ژنــو حقــوق اطفــال ســال
 ،١٩٢٤کنوانســیون حقــوق طفــل مصــوب  ١٩٨٩مجمــوع
عمومــی ســازمان ملــل متحــد و میثــاق حقــوق طفــل در
اســﻼم اشــاره ــود.
بــا نظــر داشــت کنوانســیون حقوق طفــل؛ ﴎان کشــورهای
اســﻼمی جهــت تدویــن میثــاق حقــوق طفــل بــا رویکــرد
اســﻼمی بــه منظــور حفاظــت از حقــوق اطفــال تــﻼش
ودنــد تــا در تدویــن ایــن میثــاق اهــداف ســازمان
کنفرانــس اســﻼمی منــدرج در منشــور و قطعنامــه هــای
مصــوب کنفرانــس ﴎان ،وزراء و کنوانســیونهای بیــن
اﳌللــی امضــاء شــده توســط دولــت هــای عضــو را در نظــر
بگیرنــد.
همچنیــن اصــول منــدرج در بیانیــه داکا در خصــوص
حقــوق بــﴩ اســﻼمی ســال  ،١٩٨٣بیانیــه قاهــره در
خصــوص حقــوق بــﴩ اســﻼمی ســال ١٩٩٠و بیانیــه حقــوق
مراقبــت از اطفــال در اســﻼم مصــوب هفتمیــن کنفرانــس
ﴎان اســﻼمی در زمینــه ایفــای مســوولیت عظیــم در قبــال
اطفــال کــه پرچمــدار آینــده امــت اســﻼمی مــی باشــند
میثــاق حقــوق طفــل در اســﻼم را تصویــب ودنــد .عــﻼوه
بــر آن قانــون ح یــت حقــوق طفــل در  ٢٠حــوت ســال
 ١٣٩٧بــه تاســی از حکــم مــاده هفتــادو نهــم قانــون
اساســی افغانســتان بــه داخــل  ١٦فصــل و  ١٠٨مــاده از
طریــق فرمــان تقنینــی تصویــب گردیــده اســت.

ادامه دارد

قضاوتپــوه فضــل احمــد معنــوی ،وزیــر عدلیه
کشــور صبــح امــروز سهشــنبه 2 ،جــدی بــا
محمــد نبــی وقــار ،رییــس بنیــاد بیناﳌللــی
حقــوق در افغانســتان ) (ILF-Aدیــدار و
دربــاره تقویــت همکاریهــا بــه ویــژه در
بخــش آگاهیدهــی حقوقــی گفتگــو کردنــد.
آقــای وقــار در ایــن دیــدار دربــاره
همکاریهــای دایمــی بنیــاد بیناﳌللــی
حقــوق بــا وزارت عدلیــه بــه ویــژه در

بخــش مســاعدتهای حقوقــی معلومــات
ارایــه کــرد و افــزود کــه ایــن نهــاد از ســال
 2003تــا کنــون در بیــش از  63ه ـزار قضیــه
مســاعدت حقوقــی ارایــه کردهاســت .بــه
گفتــه او ،ایــن نهــاد در ســالهای اخیــر،
هرســال بیــش از ده هـزار قضیــه را از مرحلــه
کشــف تــا نهایــی شــدن مســاعدت میکنــد.
وی گفــت کــه بنیــاد بیناﳌللــی حقــوق
بیــش از  100مســاعد حقوقــی در اختیــار

دارد کــه در  23وﻻیــت کشــور و ســه مرکــز
عدلــی توظیــف انــد و در نظــر اســت تــا
مســاعدتهای حقوقــی در ســایر وﻻیاتــی
کــه نیــاز باشــد هــم از ســوی ایــن نهــاد
بــه همــکاری وزارت عدلیــه ،ارایــه شــود.
وزیــر عدلیــه در ایــن دیــدار بــا ابــراز
قدردانــی از همکاریهــای ایــن نهــاد ،بــه
فعالســازی دوبــارهی مرکــز تلفنــی  188کــه
بــه هــدف مشــورهدهی و آگاهیدهــی

حقوقــی بــه شــهروندان ایجــاد شدهاســت،
تاکیــد کــرد و گفــت کــه ایــن شــ ره
بایــد بــه صــورت گســﱰده تبلیــغ شــود.
او گفــت کــه با وزارت مخابـرات و ﴍکتهای
مخابراتــی در زمینــه رایگانســازی یــا
کاهــش قابــل توجــه نــرخ ــاس شــهروندان
بــه ایــن شــ ره گفتگــو خواهــد شــد..

ادامه درصفحه ٣

ـى حقوقى و عملى به رهنمود اجرآات ادارات حقوق وزارت عدليه
نگاهـ
هــدف ایجــاد قوانیــن از ســوی دولتهــا تنظیــم امــور
اجت عــی و روابــط اف ـراد جامعــه اســت تــا همــه حقــوق و
وجایــب خویــش را درمقابــل دیگــران شــناخته و در روشــنایی
آن بــه همدیگــر احـﱰام کــرده و از تعــرض بــه منافــع دیگـران
خــود داری اینــد.
ولــی اوضــاع و احــوال افــراد همیشــه آن گونــه نیســت کــه
حقــوق یــک دیگــر را احــﱰام گذارنــد .بلکــه بســی واقــع
میشــود کــه عدهئــی از افــراد بــه حقــوق دیگــران تعــرض
ــوده امــوال و ملکیــت دیگــران را غصــب می اینــد.
بـرای دفــاع از نظــام اجت عــی و تطبیــق قانــون و عدالــت ﻻزم
اســت تــا نهادهــای در جامعــه وجــود داشــته باشــند کــه بــه
ایــن مأمــول رســیدگی اینــد .در نظــام حقوقــی افغانســتان
محاکــم ارنوالــی هــا ،وزارت عدلیــه کارشــان همیــن تفکیــک
حــق از باطــل و تطبیــق عدالــت اســت.
بــرای نیــل و رســیدن بــه اهــداف مقــدس فــوق در عرصــه
مســایل حقوقــی بــه معنــای اخــص کلمه)حقــوق مدنــی و
تجارتــی( وزارت عدلیــه جمهــوری اســﻼمی افغانســتان مطابــق
قوانیــن ذیربــط در زمینــه تطبیــق نقــش محــوری و کلیــدی را
ایفــا می ایــد.
آگاهــی و تســلط بــه مفاهیــم قوانیــن مربوطــه قــدم اولــی
بــرای شناســایی جانــب ذیحــق و تشــخیص طــرف باطــل
اســت .ازایــن رو ﻻزم اســت تــا کارمنــدان مســلکی ادارات
حقــوق وزارت عدلیــه بــه مفاهیــم قوانیــن و مقــررات
مربوطــه تســلط و حاکمیــت کامــل داشــته باشــند تــا وظایــف
خویــش را بــه گونــه ﻻزم ایفــا اینــد.

خوشــبختانه ریاســت عمومــی حقــوق بــا همــکاری اســتادان
پوهنتونهــا ،کارمنــدان ادارات حقــوق و بــا همــکاری
تخنیکــی »تیــم حقــوق پــروژه عدالــت« کتــاب مفصلــی را
تحــت عنــوان »رهنمــود اجـراآت ادارات حقــوق وزارت عدلیــه
جمهــوری اســﻼمی افغانســتان« تحریــر و تدویــن ــوده
انــد کــه از جهــات مختلــف مثمــر و راهنــ ی کامــل بــرای
کارمنــدان مســلکی ادارات حقــوق وزارت عدلیــه در کابــل
و وﻻیــات بــه شــ ر میآیــد .ایــن رهنمــود بیشــﱰ از همــه
بــرای کارمنــدان مســلکی جدیــد ادارات حقــوق اســت کــه
تــازه داخــل سیســتم کار گردیــده انــد .درآتــی بــه معرفــی
مختــﴫ ایــن رهنمــود مــی پــر دا زیــم.

محتویات رهنمود:
رهنمــود اجــراآت ادارات حقــوق وزارت عدلیــه جمهــوری
اســﻼمی افغانســتان در دو بخــش کﻼن ترتیــب شــده اســت.
طــوری کــه در بخــش اول رهنمــود »نحــوه اجــراآت ادارات
حقوق«تبییــن شــده اســت و در بخــش دوم رهنمــود کــه
»بخــش ضمیمــوی رهنمود«اســت شــامل معلومــات در مــورد
قواعــد ماهــوی دعــاوی حقوقــی مثــل حقــوق فامیــل ،حقــوق
میـراث ،دیــون و تعهــدات ،حقــوق تجــارت ،حقــوق ملکیــت و
عقــود را در بــر میگیــرد.

نحوه ادارات حقوق:
رهنمــود اجــراآت ادارات حقــوق وزارت عدلیــه در بخــش
»نحــوه اجــراآت ادارات حقــوق« ،ضمــن دو فصــل پیرامــون
معلومــات عمومــی در مــورد ادارات حقــوق وزارت عدلیــه و
چگونگــی رســیدگی بــه قضایــای حقوقــی در ادارات حقــوق

اتباع افغانســتان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مســاوی می باشــند..

گرد آورى :عنايت اﷲ»اشرفى«

وزارت عدلیــه ،ارایــه گردیــده اســت.
طــوری کــه در فصــل اول تحــت عنــوان معلومــات عمومــی
در مــورد ادارات حقــوق تاریخچــه ادارات حقــوق ،ســاختار
تشــکیﻼتی ادارات حقــوق ،اســناد تقنینــی حاکــم بــر اجـراآت
ادارات حقــوق ،وظایــف و مکلفیــت هــای ادارات حقــوق،
صﻼحیــت ادارات حقــوق در رســیدگی بــه قضایــای حقوقــی،
رابطــه ادارات حقــوق بــا ســایر ارگانهــای ذیربــط مــورد بحــث
و بررســی ق ـرار گرفتــه اســت.
فصــل دوم بخــش اول رهنمــود بــه نحــوه رســیدگی قضایــا
در ادارات حقــوق وزارت عدلیــه پرداخــت اســت .طــوری
کــه موضوعــات متعــددی چــون چگونگــی بررســی عرایــض
حقوقــی حــاﻻت اســتثنایی در تحصیــل حقــوق وحــل و فصــل
منازعــات از طریــق مصالحــه و میانجیگــری ،اقدامــات جــﱪی
ادارات حقــوق در تحصیــل حــق ،چگونگــی جمــع آوری حــق
الثبــت عرایــض و محصــول حقــوق و در نهایــت ح یــت
قانونــی از کارمنــدان ادارات حقــوق همــه از مــواردی انــد کــه
در ایــن فصــل مــورد بررســی مفصــل ق ـرار گرفتــه انــد.

بخش رهنمود:

بخــش دوم یــا بخــش ضمیمــوی رهنمــود اجــراآت ادارات
حقــوق وزارت عدلیــه در بــر گیرنــده معلومــات درمــورد
قواعــد ماهــوی دعــاوی حقوقــی بــوده و مطالــب ذیــل را در
 ٥فصــل کنجانیــده اســت:
 -١حقــوق فامیــل :شــامل موضوعــات چــون؛ خواســتگاری،
ازدواج ،آثارعقــد ازدواج ،انحــﻼل ازدواج  ،آثــار انحــﻼل ازدواج
و حقــوق اوﻻد پرداختــه شــده اســت.
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)ماده ٢٢قانون اساســی(

