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اهل خربه

تتبع ونگارش:گاللی سنگرخیل عزیزی

مراقبت از نظر اهل خربه
ماده  46قانون اجراات جزایی در مورد
مراقبت از نظر اهل خربه بیان می دارد:
"( )1سارنوال وقاضی می توانند حین
اجرای آزمایش اهل خربه ،شخصاًحارض
شده واز آنها راجع به جزئیات
موضوعات مربوط سوال منایند.
مالحظات خویش را پیرامون نظر اهل
خربه ابراز یا بر آن اعرتاض به عمل آرند.
( - )2هرگاه اهل خربه برای آزمایش
قسمتی از اجراات فنی یا حرفه ای به
همکاری اهل خربه دیگری رضورت
داشته باشد ،می تواند از آنها مطالبه
همکاری مناید".
ازفحوای منت ماده  46قانون اجراات
جزایی برمی آید در صورتی که څارنوال
یا قاضی الزم بداند تا شاهد آزمایش
اهل خربه باشد ،می تواند حین اجرای
آزمایش اهل خربه در محل آزمایشگاه
حضور رسانیده و از اهل خربه در مورد
جزئیات پرسش منایند.
از این که نزد څارنوال و قاضی عالوه
بر دالیلی که باید از طریق اهل خربه
تثبیت گردد ،قرائن و دالیل دیگری نیز
وجود دارد که آنها خواهان این موضوع
می باشند تا برای تأیید یا رد این قرائن
و دالیل خود از نزدیک شاهد نظر اهل
خربه باشند ،از این رو قانون به آنها این
اجازه را داده است تا بتوانند خود ناظر
بر معاینات تخصص اهل خربه باشند.
همچنان طرفین دعوی نیز حق دارند
تا در رابطه به نظر یات اهل خربه
ابرازنظر و یا بر آن اعرتاض منایند.
هر گاه اهل خربه برای تثبیت واقعیت
قضیه یا آزمایش قسمتی از اجراآت فنی
یا حرفه یی به نظر و همکاری اهل
خربۀ دیگری رضورت داشته باشد ،می
تواند از آنها در مورد طالب همکاری
شود .در واقع این امر از صالحیت های
خود اهل خربه می باشد که اگر خود
قادر به تثبیت و درک بخشی از قضیه
نباشند یا این که امکان تثبیت حقیقت
از طریق اجرای معاینات تخصصی آنها
مو جود نباشد ،از اهل خربۀ دیگری در
مورد طالب کمک شوند.
فهرست اسامی اهل خربه
این موضوع را ماده 47قانون اجراات
جزایی ذیالً بیان می دارد:
"()1سارنوالی فهرست اسامی اهل
خربه را به همکاری ادارات مربوط با
رعایت بلندترین معیار ها از میان افراد
شایسته در رشته های مربوط هر سال
ترتیب وبه مراجع ذیعالقه ارسال می
مناید.
( -)2اشخاصی که بحیث اهل خربه
تعیین می گردند ،مکلف اند به حضور
محکمه به عبارات ذیل سوگند یاد
مناید":بنام خداوند جل جالله سوگند
یاد می کنم که وظیفه محوله را مطابق
معیار های الزم فنی ودانش تخصصی
خویش طور بیطرفانه وصادقانه انجام
داده وحقیقت را پنهان نکنم".
( )3اشخاصی که خارج از فهرست
خربه گان بحیث اهل خربه تعیین می
شوند ،مکلف اند قبل از انجام وظیفه،
سوگند مندرج فقره ( )2این ماده را نزد
محکمه ذیصالح مربوط یاد منایند".
ادامه در صفحه2

بگو او تواناست گه از باالی رستان یا از زیر پاهای تان
عذابی بر شام بفرستد یا شام را گروه گروه به هم اندازد(و
دچار تفرقه سازد )و عذاب بعضی از شام را به بعضی (دیگر)بچشاند
بنگر چگونه آیات (خود)را گوناگون بیان می کنیم باشد که آنان بفهمند
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برنامۀ آموزشی به منظور معرفی کود جزاء در وزارت عدلیه برگزار شد
 18ثور 1397
برنامــۀ آموزشــی کــود جـزا بـرای آمـران
مســاعدتهای حقوقــی متامــی والیــات،
در وزارت عدلیــه برگـزار گردیــد.
در ایــن برنامــه ،مــواردی چــون :معرفــی
اجاملــی کــود ج ـزا و طــی مراحــل آن،
تفاوتهــای کــود جــزا بــا قوانیــن
جزایــی قبلــی ،جرایــم جدیــد و جرایــم و
قواعــدی کــه بــا انفــاذ کــود جـزا ملغــی
گردیدنــد ،آمــوزش داده شــد.
خانــم عزیــزه عدالتخــواه ،رییــس
عمومــی مســاعدتهای حقوقــی و
عبیداللــه عبادی،رسپرســت ریاســت
منابــع بــری وزارت عدلیــه ،برگــزاری
ایــن برنامــه را در راســتای حاکمیــت
قانــون و ارتقــای ســطح دانــش مســلکی
آمــران مســاعدتهای حقوقــی مفیــد
دانســته و از آنهــا خواســتند تــا از
ایــن فرصــت اســتفاده مؤثــر منــوده
و اندوختههایشــان را بــا ســایر
همــکاران شــان در والیــات رشیــک
ســازند.
محمــد عظیــم طاهــری ،مناینــده
مؤسســهی آی.دی.ال.او نیــز پیرامــون
موضــوع صحبــت منــوده و راجــع بــه
برنامههــای کــه ق ـرار اســت بــه کمــک
و همــکاری ایــن نهــاد در وزارت عدلیــه
عملــی گــردد ،معلومــات ارایــه منــود.

گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

قانــون منــع خشــونت علیــه زن و مســؤلیت ارگانهــای دولتــی
تتبع ونگارش  :دردانه فضایلی

خشونت های لفظی :
دشنام ،تحقیر وتخویف:
برحســب مــاده بیســت و نهــم قانــون منــع
خشــونت علیــه زن ،شــخصیکه زن را دشــنام دهــد
یــا تحقیــر ویــا تخویــف منایــد ،حســب احــوال بــه
حبــس قصیــر کــه از ســه مــاه کمــر نباشــد ،محکــوم
میگــردد.
مجــازات جــرم توهیــن یــا دشــنام در مــاده  679کــو
د جـزاء چنیــن رصاحــت دارد:
" ( )1شــخصی کــه دیگــری را از طریــق وســایل
علنــی توهیــن یــا دشــنام دهــد بــه جـزای نقــدی از
ده هـزار تــا ســی هـزار افغانــی محکــوم مــی گــردد.
()2شــخصی دیگــری را توســط تیلفــون یــا ایمیــل یــا
فکــس یــا وســایل الکرتونیکــی یــا ارســال مکتــوب و
یــا توســط شــخص دیگــری توهیــن یــا دشــنام دهــد
بــه جــزای نقــدی از پنــج هــزار تــا بیســت هــزار
افغانــی محکــوم مــی گــردد.
همچنیــن فقــره  5مــاده  3قانــون منــع خشــونت
علیــه زن تحقیــر را چنیــن تعریــف منــوده اســت":
تحقیــر ارتــکاب اعــال وحــرکات یــا اســتعامل
الفــاظ اســت کــه موجــب اهانــت (کوچــک ســاخنت)
شــخصیت زن گــردد.
تخویــف را فقــره  6مــاده ( ) 3قانــون منــع خشــونت
علیــه زن چنیــن رصاحــت داده اســت ":تخویــف
ارتــکاب اعــال وحــرکات یــا اســتعامل الفــاظ اســت
کــه موجــب ایجــاد رعــب وتــرس زن گــردد.
در حدیــث پیغمــر اکــرم (ص) آمــده کــه  ":ســباب
املســلم فســوق وقتالــه کفــر"
ترجمــه :دشــنام دادن مســلامن فســق ونــرد بــا او
کفــر اســت (گنــاه کبیــره اســت )
آزار واذیت:

آزار واذیــت را فقــره  7مــاده ( ) 3قانــون منــع
خشــونت علیــه زن چنیــن تعریــف منــوده
اســت":آزار واذیــت عبــارت اســت از اعــال
وحــرکات یــا اســتعامل الفــاظ یــا بــه هــر وســیله
یــا بــه هــر نحــوی اســت کــه موجــب صدمــه بــه
شــخصیت ،جســم وروان زن گــردد.
آزار واذیــت در فقــره  1مــاده ( ) 3مقــرره منــع
آزار واذیــت چنیــن تعریــف شــده اســت :مزاحمــت
یــا متــاس فزیکــی بــا زن یــا پخــش ونــر پوســر،
تصاویــر ،کلــپ هــای صوتــی وتصویــری مغایــر
اخــاق یــا آزار کالمــی یــا آزار غیــر کالمــی یــا
خواســته هــای نــا مــروع ،تهدیــد وترســاندن ازعدم
ارتقــاء وارزیابــی مثبــت یــا تبدیلــی ویــا اخ ـراج از
وظیفــه بــه منظــور ســوء اســتفاده از زن مــی باشــد.
پیغمــر اکــرم (ص) در مــورد جلوگیــری از آزار
واذیــت فرمــوده اانــد کــه ":املســلم مــن ســلم
املســلمون مــن لســانه ویــده "
ترجمــه :مســلامن کســی اســت کــه مســلامنان از رش
زبان ودستش در امان باشد.
آزار واذیت
مــاده ســی ام قانــون منــع خشــونت علیــه زن در
رابطــه بــه ج ـزای ایــن جــرم مینــگارد":
شــخصی کــه مرتکــب آزار واذیــت زن گــردد ،حســب
احــوال بــه حبــس قصیــر کــه از ســه مــاه کمــر
نباشــد ،محکــوم مــی گــردد.
هــرگاه جــرم منــدرج فقــره ( )1ایــن
()1
مــاده بــا اســتفاده از موقــف ومقــام ارتــکاب یابــد،
مرتکــب حســب احــوال بــه حبــس قصیــر کــه از
ششــاه کمــر نباشــد ،محکــوم مــی گــردد.
* انزوای اجباری:
در فقــره  8مــاده ( )3قانــون منــع خشــونت علیه زن

انــزوای اجبــاری چنیــن تعریــف شــده اســت":انزوای
اجبــاری عبــارت انــد از مامنعــت دیــد وبازدیــد زن
بــا محــارم رشعــی آن".
امادراصطــاح فقهــی محــارم رشعــی شــامل
خویشــاوندان نزدیــک میشــود کــه سلســله نســبی،
رضاعــی و مصاهــرت داشــته باشــد کــه ازدواج آنهــا
ب ـرای ابــد ح ـرام اســت.که حــاال محــارم ســه گانــه
طــور جــدا گانــه رشح داده مــی شــود.
محارم نسبی:
 -1اصــول مــرد از طریــق زنــان ،ماننــد جــدات
مــادری وپــدری.
 -2فــروع مــرد ماننــد دخـران ونواســه هــا وپائیــن
تـراز آن.
 -3خواهران چه تنی باشد یا ناتنی.
 – 4عمه ها.
 – 5خاله ها.
 – 6دخرتان برادر .
 – 7دخرتان خواهر.
محارم سببی یا مصاهره:
ایــن نــوع از محرمــات از اثــر ازدواج مبیــان مــی آیــد
وانحــال ازدواج ایــن نــوع حرمــت را از بیــن بــرده
منیتوانــد .اینهــا شــامل اشــخاص ذیــل هســتند:
 .1اصــول زوجــه کــه شــامل مــادر وجــدات مــی
شــود چــه از جهــت مــادر باشــد یــا از جهــت پــدر .
 .2فــروع زوجــه شــامل زوجــه ،دخــر دخــر
ودخــر پــر .امــا رشط آنکــه عمــل مبــارشت جنســی
صــورت گرفتــه باشــد در غیــر آن فــروع زوجــه حـرام
منــی باشــد.
 .3زوجــات اصــول مــرد شــامل زن پــدر وزنــان
اجــداد وی از ناحیــه پــدر ومــادر.
 .4زوجــات فــروع مــرد شــامل زوجــه پــر ،زوجــه

پــر پــر وزوجــه پــر دخــر.
قابــل یــاد آوری اســت کــه حرمــت ســببی بــه
طریــق کــه ذکــر شــد شــامل مــرد نبــوده بلکــه
خانــم هــارا نیــز در بــر مــی گیــرد .
محارم رضاعی زن:
حرمــت رضاعــی از شــیر خوارگــی بوجــود مــی آیــد.
علــای دیــن مقــدس اســام حرمــت بــه اســاس
رضــاع را مجــاز دانســته انــد ،شــیر کــه طفــل از
مــادر غیــر ازمــادر اصلــی خــود را میخــورد حرمــت
رضــاع را بــار مــی آورد .شــیری کــه طفــل از پســتان
یــک زن مــی مکــد انگیــزه را خلــق مــی کنــد کــه
شــیر مــادر اصلــی آن را بوجــود مــی آورد.
عــن عایشــه رضــی اللــه عنهــا قالــت :قــال رســول
اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم ":یحــرم مــن الرضــاع
مــا یحــرم مــن الــوالد ة "
ترجمــه :آنچــه کــه در والدت (نســب ) بــرای
شــخص حــرام مــی شــود ،هــان چیــز از طریــق
رضاعــت (شــیر خوارگــی ) هــم ح ـرام مــی شــود.
( صحیــح مســلم )
شــخص منــی توانــد زن را ازدیــد وبازدیــد
بامحارمــش منــع کنــد کــه محــارم قبــا رشح داده
شــد اگرشــخصی بــه چنیــن عمــل مبــادرت ورزد
درصــورت شــکایت زوجــه اش مطابــق مــاده 31
قانــون منــع خشــونت علیــه زن مجــازات مــی شــود.
رصاحــت مــاده فــوق را در زمینــه ذیــا مطالعــه
مــی کنیــم:
مجازات جرم انزوای اجباری:
شــخصی کــه زن را بــه انــزوا مجبــور منایــد ،حســب
احــوال بــه حبــس قصیــر کــه از ســه مــاه بیشــر
نباشــد محکــوم مــی گــردد.

ادامه در صفحه 2

آگاهیحقوقی

اهل...

به استیناد ماده فوق فهرست
اهل خربه از طرف څارنوالی ترتیب می
گردد .طوری که څارنوالی هر سال به
همکاری ادارات ذیربط از میان افراد
شایسته در رشته های مربوط ،آن
عده را که دارای بلند ترین معیار های
تخصصی می باشند انتخاب و لست
شان را به مراجع ذیعالقه ارسال می
مناید.
اشخاص که به صفت اهل خربه تعیین
می گردند مکلف اند تا قبل از اشغال
وظیفه در برابر محکمه بنام خداوند
جل جالله سوگند یاد منایند که وظیفۀ
محوله را مطابق معیار های فنی و
دانش تخصصی خویش طور بی طرفانه
و صادقانه انجام داده و حقیقت را
پنهان منی کنند.
ادای سوگند به خاطر آن است تا مبادا
اهل خربه در اجرای وظیفۀ مسلکی
خود طوری عمل مناید که حقیقت
را ناد یده گرفته و حین ابراز نظر
در موضوع مورد نظر ،تحت تأثیر
موضوعات مادی یا معنوی قرار گرفته
و خالف واقعیت عمل کند.
آن عده اهل خربه که اسامی آنها شامل
فهرست یا لست څارنوالی نباشد و
بنابر رضورت قضیه یی جهت ابراز نظر
فنی و مسلکی به آنها ارائه شده باشد،
مکلفیت دارند تا قبل از ابراز نظر در
برابر محکمه سوگند یاد منایند.
محتویات نظر اهل خربه
نظریاتی را که اهل هربه ارایه می مناید
طبق حکم ماده  48قانون اجراات
جزایی باید دارای محتویات ذیل باشد:
(- )1اهل خربه مکلف است بداخل
میعاد معینه که از طرف مراجع
ذیصالح تعیین می گردد نظر خود
راابراز مناید .اهل خربه ،می تواند بر
اساس دالیل مؤجه متدید میعاد معینه
رااز مرجع ذیصالح تقاضا مناید.
( -)2اهل خربه نظر خویش راکه شامل
موارد ذیل می باشد به صورت کتبی
ارائه می مناید:
 -1نام و تخلص اهل خربه ،درجۀ
علمی ،تخصصی و موقفیکه در حرفۀ
مربوط به عهده دارند.
 -2نام ،تخلص و سایر معلومات در
مورد هویت اشخاص که در ابراز نظر
سهم گرفته اند.
 -3تاریخ مطالبۀ نظر ،انجام معاینات
و ابراز نظر.
 -4گزارش فعالیت های انجام شده و
نتایج بدست آمده از آنها.
 -5امضای هیئت اهل خربه که در تهیۀ
نظر رشکت منوده اند.
( - )3اشخاصی که منحیث اهل خربه
در تهیۀ نظریات کتبی اشرتاک منوده
اند و اشخاصی که رصف در معاینات
منحیث شهود حضور داشته اند ،در
صورت رضورت به محکمه احضار می
گردند.
قابل یاد اوریست که قبل از گسرتش
علم ،به خاطر تثبیت موضوعات
مربوط طبی رصف از طب عدلی یا
نظریات مربوط به دکتوران استفاده
صورت میگرفت ،طوریکه در کشور
ما معمول و تا حال مروج است .با
پیرشفت علوم در حال حارض این
ساحه وسعت بیشرتی حاصل منوده و
با اجرای معاینات زیستی و ژنیتیکی،
تجربیات علمی دیگری مانند ادلۀ
فزیکی ،کیمیایی ،میکانیکی ،مطالعات
انسان شناسی ،روان شناسی ،روانکاوی،
جرم شناسی و سایر رشته های علوم
برای اثبات ارتکاب جرم مورد استفاده
قرار داده می شود.
منابع وماخذ:
قانون اجراات جزایی.
کود جزاء.
قانوناجراآت
وتوضیح
رشح
جزایی،قانونپو محمد ارشف رسولی.
قاموس اصطالحت حقوقی.
فرهنگ معین.
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قا نــو ن منــع خشــو نت علیــه ز ن و مســؤ و لیت ا ر گا نهــا ی . . .
اجبارزن به اعتیاد به مواد مخدر:
قبل ازینکه موضوع را ازدیدگاه قانون منع خشونت
علیه زن پیگیری کنیم بهرت است تا در رابطه
به اقدامات دولت افغانستان وترشیح بعضی
اصطالحات مربوط به مواد مخدر بپردازیم :
دولت افغانستان برای اولین بار در سال  1944زرع
تریاک را منع منوده ودر پروگرام مبارزه ملی علیه
موادمخدر با ابراز پشتبانی از فیصله سازمان ملل
متحد ومیثاقهای بین املللی در رابطه به همکاری
بین املللی علیه این آفت پیشبینی های که به عمل
آمده بود ،تطبیق آن آغاز گردید.
همچنان دولت افغانستان به کنوانسیون های بین
املللی منجمله کنوانسیون سال  1988ویانا در مورد
ترافیک غیر قانونی مواد مخدر الحاق گردید.
بدین ترتیب جهت مبارزه علیه مواد مخدر ،قوانینی
را در ادوار مختلف نظربه رضورت جامعه تدوین
تنفیذ منوده واکنون نیز قانون مبارزه علیه مسکرات
ومواد مخدر وکنرتول آن به اساس مصوبه شامره
( )158مورخ  1388 /9/ 3که دارای  5فصل و() 67
ماده است ،نافذ ومرعی االجرا می باشد .
تعریف مواد مخدر :
تعریف لغوی مخدر  -مخدرات یا مخدر از کلمه
(خدر) گرفته شده است.که مبعنای سستی ،ضعف
 ،نرمی  ،ونا توانی است .همچنان به معنای رسدی
نیز آمده ،در مجموع معنای ترس  ،حیرانی ،تردد،
تنبلی ،وبی همتی را در بر می گیرد.همه این صفات
در شخص معتاد به مواد مخدروهر نشه کننده چه
جامد وچه مایع باشد  ،پیدا است .
تعریف اصطالحی مواد مخدر  :هر مواد خام
یا ساخته شده که دارای عنارص تحریک کننده یا
تسکین دهنده که در غیر موارد طبی یا صنعتی بکار
برده شود واستعامل این مواد شخص را به مداومت
وعملی شدن بکشاند ورضرهایش باالی افراد جامعه
چه از نگاه جسمی یا روحی ویا اجتامعی ظاهر
گردد مواد مخدر گفته می شود .
خشونت مالی علیه زن:
دربسیاری ازنقاط کشورخشونت که علیه زن خالف
رشیعت اسالم وقانون صورت می گیرد نه پرداخنت
مهر  ،نفقه و میراث زن است که بعد ازفوت شوهر،
پدر ویا ازشخصی که سهم میراث دارد محروم می
شود.
درحقوق اسالم زن محجور نبوده از حق متلیک
ومتلک برخوردارمی باشد وآنرا مالک همه اشیای
مملوکه اش مثل مردان حق قایل شده است.
بنابر این می تواند دراموال وداریی خویش بدون
قیمومیت زوج و ...هرنوع ترصف مالکانه مانند:
خرید ،فروش ،وصیت ،وقف و...مناید.
ماده  110قانون مدنی در مورد مهر ذیال رصاحت
دارد ":مهر ملکیت زوجه محسوب می گردد زوجه
می تواند در مهر خود هر نوع ترصف مالکانه
بنامید.
ولی ،درعمل زنان مبوجب عرف وعادات ناپسند
جربا ٌ به حرمان ازحق متلیک ومتلک و توارث محکوم
گردیده اند زیرا هرنوع مطالبه استفاده ازحق توارث
موجب ایجاد رنجش ،عداوت میان اعضای خانواده
بطورخاص کسانیکه درمرتوکه مشاع متوفی بازن
مذکور سهیم اند می گردد.
بنابراین ،ندرتاً واقع می گردد که خود زن جهت
جلو گیری ازبروز منازعه میان اعضای خانواده
ازاعامل حق توارث منرصف می گردد ،ولی غالباً
ودراکرث موارد زنان ،به وسیله برادر ،کاکا ،ماما
و ...به حرمان ازاین حق به حکم رسم ورواج
های ناپسند محکوم می گردند .علت حرمان زنان
ازحق توارث موقف قوی وتصمیم گیری مردان
خانواده ودرک وتصور نادرست عدم احتیاج زنان
به داشنت اموال ودارایی است .عالوه براین ،عده
ای زیاد از زنان مزید برمحروم شدن ازحق توارث
ازمرتوکه پدر ،به حرمان ازحق توارث ازمرتوکه زوج
متوفی نیزمی گردند .درچنین موارد ،زن ازیک سو
ازمیراث محروم می گردد وازسوی دیگرازکارکردن
وکسب درامد .بنابراین  ،چنین زنان همواره وابسته
به دیگران بوده تا مایحتاج زندگی آنها را تامین
منایند .بطورقطعی ،ریشه اکرثازدواج های اجباری،
خودکشی ،خودسوزی ،فرارازمنزل ،انحرافات جنسی
واخالقی را می توان درحرمان زنان ازحقوق میراث
دریافت کرد .درحالیکه رشیعت اسالم وقانون مدنی
کشورسهم زنان را درمیراث بیشرت به تناسب مردان
ذکرمنوده وآنرا تحت نام ذوی الفروض یاد کرده
است وحقی که خداوند برای این قرش قایل شده
است مردم آنرا انکارمنوده وازفرمان الهی رسپیچی
می منایند ودربعضی نقاط کشور عنعنه ورواج
است که اگرخواهرازبرادرخودحق میراث مطالبه
کند بعد ازتصاحب حق ،قطع رابطه دایمی برادر،
ازخواهرخود می مناید.
تعریف علم میراث:
یعنی علم میراث عبارت از دانسنت اصول وقواعدی
ازعلم فقه وریاضیات است که به وسیله آنها حق
هروارث ازترکه میت شناخته می شود.
علم میراث را علم فرائض نیزمی گویند ؛ زیرافرائض
جمع فریضه است ،مانند ذبایح که جمع ذبیحه
است .فرض درلغت به معنی اندازه گیری وتعیین
است و چون اندازه گیری وتعیین سهام اکرث وارثان از
جانب خداوند متعال صورت گرفته است آن راعلم
فرائض نامیده اند.

موضوع علم میراث:
موضوع این علم که درباره آن بحث می شود عبارت
ازترکه وشیوه های تقسیم آن وبررسی احوال ورثه
است.
واضع علم میراث:
واضع این علم ذات اقدس باری تعالی است.
ارکان میراث:
-1مؤرث یعنی کسی که درگذشته وازاومال میراث
باقی مانده است.
-2وارث یعنی خویشاوند میت که مستحق ترکه
است وبه او میراث بر ،نیز می گویند.
 -3میراث یعنی مال متوفی که به آن (ارث) یا (ترکه)
نیز می گویند.
اسباب وراثت:
یک شخص ازمتوفی به یکی از سه سبب زیر ارث
می برد:
الف) زوجیت (یعنی نکاح صحیح)  :هر یک از
خانم وشوهر بعد از عقد زنا شویی که فوت کند ،آن
دیگری از او ارث می برد .ولو اینکه فرصت مقاربت
وخلوت نیافته باشند.خویشاوندی ازطریق زناشویی
را قرابت سببی نیز می گویند.
ب) قرابت:یعنی آن کس خویشاوند ورشته دارنسبی
وخونی متوفی باشد .مانند پرس متوفی ،پدر ومادر
متوفی.
ماده 2001قانون مدنی اسباب میراث را چنین
رصاحت داده است  «:اسباب میراث  :زوجیت
وقرابت است».
ج) والء:درلغت دوستی  ،همکاری  ،ومیراث راگویند
ودراصطالح این علم  :میراثی که به مالک برده
پس ازمرگ برده آزاد شده اش تعلق می گیرد.
نظربه این حدیث (الوالء ملن اعتق) رواه البخاری
ومسلم ومالک واحمد وابوداود /میراث برده  ،ازآن
ازاداکننده آن است.
یا میراثی که یک کس به سبب عقد مواالت(پیامن
دوستی برای جربان جرایم و میراث بردن ازیکدیگر )
استحقاق دریافت آن را پیدا می کند.
رشایط ارث بردن:
رشایط تحقق ارث عبارتند از:
الف) موت مو ِّرث :یعنی به محض ثبوت موت
حقیقی یا موت فرضی (فیصله محکمه به مرگ)
میت مالکیت مالهای بجامانده ازمیت دورشده وبه
وارثانش انتقال می یابد.
ب)حیات وارث :یعنی به هنگام فوت میت ،زنده
بودن وارث ثابت باشد؛ زیرا مقصود ازارث ،انتقال
قهری (غیر اختیاری ) مال متوفی به وارث اوست
وبدون وجود وارث انتقال مال قابل تصور نیست.
حیات وارث به دو طریق ثابت می شود:
 -1حیات فعلی :آن است که زندگی وارث به
مشاهده ثابت باشد.
 -2حیات فرضی :مانند وارثی که درشکم مادر است(
جنین) به دلیل این حدیث  :إذا ْاستَ َه َّل الْ َم ْولُو ُد ُو ِّرثَ
(أبو داود  ،والبيهقى عن أىب هرير وابن ماجه مبعناه)
زمانیکه نوزاد صدابلند کرد)نشانه های زنده بودن
آشکارشد) برایش میراث داده شود.
جنین به دورشط میراث میربد:
-1دروقت وفات مورث نطفه آن شکل گرفته باشد
-2زنده به دنیا آمده باشد
ج) عدم موانع ارث :موانع ارث  ،اوصافی ،است
که موجب محرومیت (ممنوعیت) وارث ازارث می
شوند .مثال اگر وارث قاتل مورث خود باشد ،ازمال
متوفی ارث نخواهد برد.
منابع علم میراث:
الف) کتاب الله
ب) سنت رسول الله (ص)
ج) اجامع اصحاب وتابعین.
ماده  33قانون منع خشونت علیه زن :
«شخصی که مانع ترصف زن درمرتوکه مورث وی
گردد ،برعالوه واگذاری سهم رشعی وی ،حسب
احوال به حبس قصیرکه ازیک ماه بیشرت نباشد،
محکوم می گردد».
حبس قصیر از  24ساعت الی یک سال می باشد.
مامنعت ازحق انتخاب همرس:
پیامن زناشویی ،پیامن مقدسی است ورضایت زن،
رکن اساسی ازدواج ازنظر اسالم وقوانین نافذه است؛
اوآزاداست که به اختیار خود ،همرس(همسفرزندگی)
اش را برگزیند .وهیچ کس منی تواند زن را بدون
رضایتش به ازدواج بدهد.
ماده بیست وهفتم( )27قانون منع خشونت علیه
زن درمورد مجازات شخصی که مانع ازدواج ویا
حق انتخاب همرس را از وی سلب می کند چنین
مجازاتی را پیش بینی منوده است (:هرگاه شخص
مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی
سلب مناید ،حسب احوال به حبس قصیر محکوم
می گردد ).حبس قصیر (از 24ساعت الی یکسال)
محکوم می گردد.
خشونت های فامیلی:
یکی از جمله خشونت های فامیلی ازدواج بابیش از
یک زن می باشد ازجمله دربرخی مناطق روستاهای
افغانستان مروج است که بعد ازازدواج باچهارزن
یکی ازاین چهار را به عنوان خلیفه رها می کند
وباز باخانم پنجم ازدواج می کند ویا هم بدون

درنظرداشت عدالت درمیان زنان ،بدون مشکل
خاص ،وبا وجود عدم وسعت زندگی با خانم ها
ازدواج صورت می گیرد .اما رشیعت اسالم وقانون
آنها را منی پذیرد وبرعلیه آن عرف وعنعنات ناپسند
مبارزه می کنند.
اسالم چند همرسی را اخرتاع نکرده ،چون قرن ها
پیش ازاسالم درجهان وجود داشت اما آنرا به کلی
ازبین نربد ،زیرا ازنظر اسالم برای اجتامعی برشی
دربرخی مواقع مشکالت پیش می آید که راه چاره
آن درتعدد زوجات است .اسالم رسم تعدد زوجات
را اصالح کرد واولین اصالحی که به عمل آورد این
بود که آنرا محدود کرد ،قبل ازاسالم یک نفر می
توانست صد ها زن داشته باشد ولی اسالم برای
آن حد اکرث معین کرد وبه یک نفراجازه نداده که
بیشرتازچهارزن داشته باشد ،اصالح دیگری که اسالم
ایجاد کرد این بود عدالت را رشط گذاشت واجازه
نداد که میان زنان ویا میان فرزندان تبعیض صورت
بگیرد .چنانچه خداوند (ج) درقرآن کریم درسوره
نساء آیه  3به رصاحت فرمود (:اگربیم دارید که
نتوانید میان زنان خود درآینده به عدالت رفتار
کنید ،یک زن بیشرت نگیرید ).قانون مدنی درماده
 86باتبعیت ازرشیعت اسالم درمورد رشایط تعدد
زوجات چنین حکم می کند:
( ازدواج بابیش ازیک زن بعد ازتحقق حاالت آتی
صورت گرفته می تواند:
 درحالتی که خوف عدالت بین زوجات موجودنباشد.
 درحالتی که شخص کفایت مالی برای تأمین .نفقهزوجات ازقبیل غذا ،لباس ،مسکن وتداوی مناسب
راداراباشد.
 درحالتی که مصلحت مرشوع ،مانند عقیم بودنزوجه اولی ویا مصاب بودن وی به امراض صعب
العالج موجود باشد).
ماده سی وهفتم قانون منع خشونت علیه زن در
رابطه مبنی برعدم رعایت احکام مندرج مواد( 86و
 )89قانون مدنی مجازاتی را پیش بینی منوده چنین
حکم می کند (:شخصی که بدون رعایت احکام
مندرج مواد( 86و )89قانون مدنی بابیش ازیک زن
ازدواج مناید ،حسب احوال به حبس قصیر که ازسه
ماه کمرتنباشد ،محکوم می گردد).
حکم رشعی تعدد زوجات:
قبل از بیان حکم رشعی تعدد زوجات باید تعدد
زوجات را تعریف کنیم .تعدد زوجات یعنی چند
همرسی ،تعریف زواج (زناشوئی) ازنظر علام قرار
زیر است.
نکاح درلغت عبارت ازضم وجمع (یکجا شدن)
است .درماده  60قانون مدنی افغانستان آمده
است،ازدواج عقدی است که معارشت زن ومرد را
به مقصد تشکیل فامیل مرشوع گردانیده حقوق و
واجبات طرفین را به وجود می آورد.
تعدد زوجات ازجملۀ احکام  ،رشع می باشد  ،که
اسالم مانند رشایع قبلی آنرا مرشوع گردانیده است
 ،چنانچه خداوند کریم درکتاب خود می فرماید :
«فانکحوا ماطاب لکم من النساء مثنی وثالث ورباع
فان خفتم اال تعدلوا فواحدة اوماملکت ایامنکم
ذالک ادنی اال تعولوا »
((نكاح کنید آنچه راكه دوست داريد اززنان (وقتی
که بخود اطمینان داشتید که متوانید میان زنان
دادگری کنید ورشایط وظروف خاص تعدد ازدواج
مهیا بود با زنان دیگری که برای شام حاللند ودوست
دارید) با دو سه ویا چهار تا ازدواج کنید .اگر هم
می تر سید که نتوانید میان زنان داد گری را مراعات
كنيد به یک زن اکتفا کنید یا با کنیزان خود ازدواج
منائید  ،این سبب می شود که کم تر دچار کج روی
وستم شوید )).
فلسفه وحکمت تعدد زوجات:
اسالم آخرین دستور الهی است که رسالت پیامربان
علیهم السالم به وسیله آن ختم گردیده است ،
رشیعتی است عام  ،کلی وهمیشگی که شامل متام
زمانها ومکانها ومربوط به همه افراد است.
اسالم نیازهای افراد را دقیقاً درنظر می گیرد
وحالتهای رضوری آنان را مورد توجه قرار میدهد،
ومنافع همه را رعایت می مناید .مثالً بعضی از افراد
عالقه شدید به اوالد دارند ولی همرسانشان نظر به
مشکالت ودالیلی زیادی که دارند باردار منی شوند
 ،آیا برای آن زنان محرتمانه تر وبرای آن مردان بهرت
نیست که آن مردان  ،زنان دیگری را نکاح منایند
وبه آرزوی قلبی خود برسند وضمناً کلیه حقوق
همرساولی را رعایت وبا احرتام آن را نگه داری کنند.
یا بعضی افراد هستند که غریزه جنسی درآنان
شدید ومیل نزدیکی برایشان مسلط است،اما زنانی
دارندکه عالقۀجنسی درآنها کم ویابی میل ومریض
اند ،یا زمان حیض آنان طوالنی است  ،ویا ، ...ومرد
درچنین حالتی توان صربوتحمل را ندارد ،آیا بهرت
نیست که این مرد همرسی دیگری بگیرد وحقوق
اولی را حفظ مناید؟ یا اینکه خدای نخواسته ناچار
شود رابطۀ نامرشوع وپنهانی با زن دیگری برقرار
مناید ؟!
علی احمد جرجاوی دراین باره می گوید (( :
اگردرخالل که زن آماده همخوابگی را نداشته باشد
وبرای مرد آمادگی وتحریکی نسبت به جامع بوجود
آید دراین حال اگر او جامع کند ایجاد اذیت ومرض
می گردد.
اگر خود را بافشار باز دارد باز هم دچار مرض

وخسارت می گردد.
لهذا تعدد زوجات مرشوع گردید ومیدان را برای مرد
توسعه داد تا بتواند مدتی را با همرس دیگر همبسرت
شده حاجت خود را برآورده سازد وبه این سبب
از احتامل ارتکاب از زنا برکنارشود ،درحالیکه زنا از
گناهان کبیره وجرایمی است که اندازه او از این قول
خداوند کریم معلوم میشود:
« وال تقربواالزنا انه کان فاحشة ومقتا وساء سبیالء»
(به عمل زنا نزدیک نشوید زیرا زنا بی حیائی
ودشمنی با خدا وروش بدی است(.)) .
در پایان میخواهم چند نکته را ذکر بکنم:
الف ) جواز تعدد زوجات با این که در بعضی موارد
یک رضورت اجتامعی است و از احکام مسلم اسالم
محسوب میشود ،اما رشایط آن با گذشته تفاوت
بسیار کرده است ،زیرا زندگی درگذشته ،یک شکل
ساده داشت و رعایت عدالت بین زنان آسان بود و
از عهده غالب افراد برمیآمد ،ولی در زمان ما باید
کسانی که میخواهند از این قانون استفاده کنند،
مراقب عدالت همه جانبه باشند .اگر قدرت بر این
کار دارند ،چنین اقدامی بنامیند .اساساً اقدام به این
کار از روی هوی و هوس نباید باشد.
ب ) متایل پارهای از مردان را به تعدد همرس
منیتوان انکار کرد .این متایل اگر جنبه هوس داشته
باشد ،مورد تأیید نیست ،اما گاه عقیم بودن زن
و عالقه شدید مرد به داشنت فرزند ،این متایل را
منطقی میکند ،یا گاهی بر اثر متایالت شدید جنسی
و عدم توانایی همرس اول برای برآوردن خواسته
غریزی ،مرد خود را ناچار به ازدواج دوم میبیند.
حتی اگر از طریق مرشوع انجام نشود ،از طریق
نامرشوع اقدام میکند .در این گونه موارد منیتوان
منطقی بودن خواسته مرد را انکار کرد.
آراءونظریات فقها ودانشمندان ودالیل شان درمورد
تعدد زوجات:
فقها ودانشمندان بطورعموم به دودسته تقسیم می
شوند دستۀ اول فقها ودانشمندان قدیم ودستۀ دوم
علام ودانشمندان جدید(معارص)که هرکدام ایشان
دیدگاه های مختلف دارند که ما آنرا دردومبحث
بیان میکنیم.
الف :آراءونظریات فقها ودانشمندان قدیم:
ما قبال گفتیم که تعدد زوجات یک اصل مرشوع
اسالمی است وپیش از اسالم نیز در میان ادیان
مختلف درملت های متعدد بدون نظم ونامحدود
وجود داشته است .واسالم آمد واین تعدد را
درصورت برقراری عدالت وقدرت برهزینه کامل تا
چهار تا مجاز شمرد وعرف اسالمی از زمان پیامرب
اکرم(ص) وعرصهای درخشان بعدی ،اجرای عدل
وانفاق را دراین باره بدین و وجدان وتقوای مرد
موکول کرده است  .واجام ع امت اسالمی ومبنا
وعادت درازدواج با بیش ازیک زن برین منوال
منعقد گردیده است.
فقهای قدیم بشمول فقهای اربعه(امام ابوحنیفه،امام
شافعی،امام مالک وامام احمد بن حنبل رحمهم
الله) تعدد زوجات را مرشوع مي دانند وبراي آن
حدود وقيود وضع كرده اند كه زير عنوان رشوط
تعدد زوجات در اوراق بعدي به آن پرداخته خواهد
شد  ..ومتسک ودستورشان دراین مورد آیه زیر بوده
است:
« وان خفتم اال تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ماطاب
لکم من النساء مثنی وثالث ورباع فان خفتم اال
تعدلوا فواحدة او ماملکت ایامنکم ذالک ادنی
اال تعولوا» ( .اگر شام می ترسید که دادگری کنید
میان یتیامن پس با زنان دیگری که برای شام حاللند
ودوست دارید با دو یا سه ویا چهارتا ازدواج کنید.
اگر ترسیدید که عدالت ودادگری منی توانید یک
همرس اختیا ر کنید اگر هم می ترسید که نتوانید
میان زنان داد گری را مراعات کنید به یک زن اکتفا
کنید یا با کنیزان خود ازدواج منائید  ،این سبب می
شود که کم تر دچار کج روی وستم شوید ).
رشوط و قیود تعدد زوجات:
ما قبالً گفتیم که رشیعت اسالمی تعدد زوجات را
مرشوع قرار داده است مانند رشیعت های قبلی ،اما
با فرق اینکه مطلق نه بلکه بادرنظرداشت اسباب،
و برای آن حدود ورشوط وضع کرده است که قرار
ذیل است :
الف )) اسباب كه درتعدد زوجات بايد مراعات
شوند عبارت اند از اسباب عام واسباب خاص که
ذیالًآنها را بیان میکنم .
اسباب عام  :ازجمله اسباب عام تداوی ومعالجه
کردن حالت کم بودن مردان وزیاد بودن زنان .
درچنین حالت برای مصلحت ورحمت وحفاظت
زنان از ابتزال وانحرافات جنسی ونگهداشت
ازامراض مدهش وخطیر مانند؛ ایدزو ...نظام تعدد
زوجات یک رضورت اجتامعی می باشد تااینکه زن
به خانه وزندگی زناشوئی ،خانه وزندگی ای که زن
درآن احساس اطمینان وراحتی می کند راه پیدا کند.
واز جمله اسباب تعدد زوجات احتیاج امت اسالمی
است به زیادت نسل وفرزندان برای مقابله با دشمن
وبرای کمک وهمکاری درکارهای زندگی مانند؛
زراعت وصناعت وغیره.
تعدد زوجات در دین یهود مباح بود وکدام نص
هم دال برتحریم آن دردین مسیح وجود نداشت.
زیرا کلیساها درعرص حارض به فرق های خود اجازه
تعدد زوجات را داده اند.

ادامه دارد...

آگاهیحقوقی

فرق جرم...

مجازات نگهداری طفل مبنظور رقصانیدن :
ماده ( ) 654کود جزاء ،در رابطه به نگهداری
ورقصانیدن طفل چنین رصاحت دارد:
"شخصی که طفل مذکر یا مخنث را مبنظور لذت
بردن جنسی یا رقصانیدن ،نگهداری مناید  ،به
حبس متوسط تا سه سال  ،محکوم میگردد[ .طفل
کسی است که  18سالگی را تکمیل نکرده باشد ].
هرچند که ماده متذکره تا اندازه رصاحت داشته،
اما بازهم غرض وضاحت بیشرت به این موضوع که
هدف از ماده مذکور از طفل مذکر هامن پرس بچه
خورد یا نوجوان میباشد وهدف از مخنث کسی
است که مسئله ذکوریت واناثیت اش فهمیده
نشود ،اگر شخصی چنین اطفال را غرض استفاده
جنسی نگهداری می مناید به حبس متوسط تا سه
سال  ،محکوم میشود.
رقصانیدن طفل
مطابق رصاحت فقره 1ماده ( ) 656کود جزاء ،
شخصیکه طفل مذکر یا مخنث را به قصد استثامر
در محافل عام یا خصوصی برقصاند ،به حبس
متوسط بیش از سه سال  ،محکوم می گردد[حبس
متوسط بیش از یکسال تا پنج سال]
مطابق رصاحت فقره  2ماده مذکور متکرر جرم
مندرج فقره  1این ماده  ،به حد اکرث حبس متوسط
 ،محکوم می گردد.
هدف ماده مذکور اینست که اگر شخصی طفل
مذکر یعنی پرس بچه ویا کسی راکه که ذکوریت
واناثیت اش معلوم نباشد به خاطر بهره برداری
ومنفعت جویی در محافل برقصاند به مجازات
حبس متوسط بیش از سه سال محکوم می گردد.
یعنی قانون به قاضی صالحیت میدهد تا مجرم
را از سه الی پنجسال نظر به لزوم دید خودش
محکوم مناید.اگر این عمل تکرار میشود مرتکب به
حد اکرث حبس متوسط که پنج سال است محکوم
می گردد.
بر گزاری محفل بچه بازی
مطابق رصاحت ماده ( ) 657کود جزاء ،شخصی
که محفلی را مبنظور بچه بازی بر گزار مناید یا
آگاهانه زمینه را برای ارتکاب این عمل فراهم
سازد ،به حبس قصیر سه ماه ودر صورت تکرار
به حد اکرث حبس قصیر ،محکوم می گردد [.حبس
قصیر از سه ماه تا یکسال ]
رشکت در محفل بچه بازی
افرادیکه در محفل بچه بازی رشکت می کنند
مطابق (ماده  ) 657کود جزاء محکوم به مجازات
ذیل می گردند:
– شخصی که آگاهانه در محفلی
()1
که مبنظور بچه بازی اختصاص یافته باشد ،اشرتاک
مناید  ،به جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار
افغانی ،محکوم می گردد.
– هرگاه شخصی جرم مندرج فقره
()2
( )1این ماده را به صورت متکرر مرتکب گردد ،به
حبس قصیر محکوم می گردد [.مدت حبس قصیر
از سه ماه تا یکسال میباشد].
ارتکاب جرم بچه بازی توسط نیروهای نظامی
اگر منسوب نیروهای نظامی مرتکب جرم بچه
بازی گردد ،مطابق رصاحت ماده ( ) 660کود جزاء،
قابل مجازات می باشد .که ماده مذکور در زمینه
چنین رصاحت دارد :
" هرگاه جرایم مندرج این فصل ،توسط منسوب
نیروهای نظامی ارتکاب یابد  ،مرتکب به حبس
متوسط  ،محکوم می گردد[ ".مدت حبس متوسط
بیش از یک سال تا پنج سال میباشد] .
طوریکه دیدیم جرم بچه بازی در قانون جزاء به
عنوان جرم جداگانه درج نشده بود که بعدآ نظربه
اینکه ،به حیث یک عمل شنیع در جامعه ما وجود
دارد .فلهذا این جرم در کود جزا ،درج ومجازات آن
تعیین گردیده است.
البته ناگفته نباید گذاشت که جرم بچه بازی در
قانون جزای عسکری وقانون جرایم عسکری که
قانون های اختصاصی مربوط به نیروهای امنیتی
ودفاعی میباشد تذکر داده نشده بود .ازیرنو قانون
گذار موضوع را داخل کود جزاء منود تا قضات
محاکم نظامی با استفاده از قانون مذکور به
مجازات مجرمین بپردازند.
احوال مشدده:
ارتکاب جرم بچه بازی نظر به ماده ( ) 666کود
جزاء در حاالت ذیل مشدده شناخته شده و
مرتکب به حد اکرث مجازات جرم ارتکابی  ،محکوم
می گردد:
 – 1در حالتی که مرتکب بیشرت از یک طفل را
نگهداری مناید.
 – 2در حالتی که قربانی  12سالگی را تکمیل
نکرده باشد.
 – 3در حالتی که جرایم مندرج این فصل با استفاده
از ضعف اقتصادی طفل ارتکاب یافته باشد.
 – 4در حالتی که جرم توسط اقارب یا هر شخصی
که باالی طفل تسلط قانونی داشته باشد ،ارتکاب
یابد.
 – 5در حالتی که جرم با استفاده از صالحیت
وظیفوی ارتکاب یافته باشد.
 – 6در صورتی که جرم موجب رضر جسمی یا
روانی به طفل گردیده باشد.
نتیجتآ گفته میتوانیم که جرم بچه بازی که درین
اواخر در کشور رواج بیشرت پیدا کرده یک عمل
خالف رشیعت اسالمی وخالف قانون است  .یک
عمل شنیع وزشت است که باعث رسایت امراض
ساری میشودوجامعه را به فساد می کشاند.
با در نظر داشت نکات فوق ارگانهای قانون
گذاری دولت جمهوری اسالمی افغانستان سعی
کردند تا این عمل را بعنوان جرم در کود جزاء درج
ومجازات مرتکبین این جرم را مشخص منایند که
این خود یک عمل نیک وبجا دانسته میشود.
منابع وماخذ :
کود جزاء.
قانون جزاء .
قانون رسیدگی به تخلفات اطفال متخلف .
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جرم . . .

از ایــن کــه رسقــت عبارتســت از ربایــش
متقلبانــه مــال منقــول متعلــق بــه غیرمــی
باشــد پــس تحقــق رسقــت مســتلزم انجــام
فعلــی از قبیــل ربــودن یــا ربایــش  ،برداشــن
 ،بلنــد کــردن و گرفــن مــال دیگــری بــدون
رضایــت و اطــاع مالــک یــا متــرف آن
اســت .بــه اســتثنای رسقــت هــای مســتلزم
حــد کــه در آنهــا رشط کیفــر مســتلزم ربــودن
پنهانــی و مخفیانــه مــال اســت  ،در رسقــت
هــای مســتلزم تعزیــر ظاهــرا ً بــه نظــر مــی
رســد دادگاه هــا عــدم رضایــت و عــدم
اطــاع مالــک یــا دارنــده مــال را از لــوازم
عمــل مخفیانــه در رسقــت تلقــی و بــرای
تحقــق مفهــوم ربــودن کافــی مــی داننــد.
ازميــان جرایــم مختلفــي كــه درحقــوق جــزا
مــورد بحــث قرارمــي گرينــد  ،جــرم رسقــت هــم
بــه دليــل آن كــه از قدامــت قابــل توجهــي
برخــوردار اســت وهــم بــه دليــل كــرت وقــوع
آن درجوامــع مختلــف از اهميــت برخــودار
مــي باشــد.
تعریف جرم رسقت درقفه اسالمی:
درفقــه اســامي نيــز ايــن جــرم بــا توجــه بــه
اينكــه تنهــا جــرم مــايل مســتوجب حــد مــي
باشــد ،بحــث هــاي زيــادي را در بــن فقهــا
برانگيختــه اســت.
بنابرايــن تنــوع بحــث هــاي فقهــي ونيــز
حقوقي،ايــن جــرم را يــي از بحــث انگيــز ترين
جرایــم در نظــام جزایــی افغانســتان كــرده
اســت .فقهــای کــرام رصاحتــا جــرم رسقــت
را تعریــف نکــرده ،لیکــن اگــر رشایــط اج ـرای
حــد رسقــت در بــاب نفــس عمــل رسقــت،
مــال مرسوقــه وســارق دقیقــا مطالعــه شــود
مــی تــوان قیــود یــا خصوصیاتــی را بــه عنــوان
ماهیــت عمــل رسقــت تلقــی منــود وتعریفــی از
آن بدســت آورد.
دررشیعــت اســامی رسقــت بــه دونــوع اســت
رسقــت حــدی ورسقــت تعزیــری رسقــت کــه
مجــازات آن حــد اســت و بــر دونــوع اســت:
رسقت کربی و رسقت صغری:
تعریــف رسقــت صغــری ایــن اســت کــه مــال
دیگــری رابصــورت مخفیانــه بیگــرد ورسقــت
کــری عبــارت اســت از گرفــن مــال دیگــری بــه
صــورت قهــر وغلبــه کــه اصطالحـاً زور گیــری،
محاربــه گفتــه مــی شــود فــرق رسقــت صغــری
وکــری ایــن اســت .کــه دررسقــت صغــری
مــال بــدون رضایت،علــم مجنــی علیــه ومــال
باختــه گرفتــه مــی شــود رسقــت درصورتــی
صغــری محســوب مــی شــود کــه ایــن دورشط
فراهــم باشــداگر ایــن دورشط فراهــم نباشــد
رسقــت صغــری محســوب منــی شــود .اگرکســی
مــال دیگــری را در حضــور صاحــب خانــه
بــردارد بــدون اســتعامل قــوه قهریــه عمــل
مزبــور رسقــت محســوب منــی شــود بلکــه
اختــاس محســوب مــی شــود .رسقــت کــری
ایــن اســت کــه مــال دیگــری را بــا علــم ،مــال
باختــه وعلــم مجنــی علیــه بگیــرد ولــی بــدون
رضایــت مجنــی علیــه بلکــه برســبیل مغالبــه
باشــد ،اگــر قهــر غلبــه نباشــد اختــاس ،غصــب
محســوب مــی شــود.
موضوع رسقت
الــف :موضــوع رسقــت بایــد مــال منقــول
باشــد:
امــوال غیرمنقــول بــه علــت عــدم امــکان
ربایــش منــی تواننــد مــورد رسقــت قـرار بگیرند
 .چنانچــه قانــون گــذار افغانســتان نیــز بــدان
اشــاره منــوده اســت ",مــال منقــول ملكيــت
غــر بــدون رضایــت" جــرم رسقــت یــک جــرم
فراگیــر و عمــدی اســت کــه بیشــرین مــوارد
جرایــم مالــی را کــه در جامعــه وجــود دارد
مربــوط بــه همیــن جــرم اســت کــه بــر
ســامت و امنیــت جامعــه تأثیــرات منفــی
و مخربــی مــی گــذارد یــک جــرم روشــن و
مشــخصی اســت کــه در همــه ی نظــام هــای
حقوقــی آن را بــه عنــوان ُجــرم مــی شناســند
 .در بخــش حــدود  ،رسقــت حــدّی را قانــون
گــذار بــه فقــه اســامی محــول منــوده اســت
رسقــت هــای حــدی مطابــق فقــه اســامی
مجــازات مــی گــردد اگــر اج ـرای حــد فراهــم
نباشــد یــا شــبهه موجــود باشــد درایــن صــورت
بــه حکــم قانــون مجــازات مــی گــردد و در
بخــش تعزیـرات طــی بــاب نهــم جرایــم ضــد
امــوال فصــل اول بــه رسقــت هــای تعزیــری
پرداختــه اســت .
در رابطــه بــا جــرم رسقــت  ،دو نــوع رسقــت از
نظــر مجــازات داریــم بــه عکــس نظــام هــای
حقوقــی غیراســامی کــه مجــازات رسقــت،
حبــس اســت یــا جریمــه ی نقــدی و در نظــام
حقــوق ج ـزای اســامی رسقــت ،ح ـدّی اســت
یــا تعزیــری  .کــه دررسقــت هــای حــدی
مجــازات فقــه اســامی رشیعــت اســام انجــام
مــی شــود ودر رسقــت هــای تعزیــری مطابــق
قانــون موضوعــه وحقــوق عرفــی مجــازات مــی
گــردد.

ب :رشط گرفنت( ربودن)
اول اینکــه گیرنــده و رباينــده هيــچ حــق عينــي
و دينــي بــر مــال نداشــته باشــد.
دوم اینکــه مرتهــن مــال را كــه حــق عينــي بــر
مــال دارد،از تــرف راهــن خــارج مــي كنــد.
وقتــي قــرض ،بدهــي پرداخــت شــد،حق مرتهن
ســاقط مــي شــود .داشــن حــق عينــي مانــع از
تحقــق رسقــت نيســت.
ســوم اینکــه نســبت بــه صاحــب مــال يــك
حــق دينــي دارد.طلبــكار اســت و داشــن حــق
دينــي مانــع از رسقــت نيســت،مگررشایط
رشعــي تقــاص باشــد .يعنــي طلبــكار مطالبــه
طلــب كنــد و حكــم صــادر شــود و بدهــكار از
پرداخــت امتنــاع منايــد..
هــرگاه رسقــت مقــرون بــه آزار باشــد و يــاســارق مســلح باشــد و يــا هركــس در راههــا و
شــوارع بــه نحــوي از انحــاء مرتكــب راهــزين
شــود.دراين موارد،تســليم مــال دراثــر تهديــد،
مثــاً اگــر ندهــي فــان مــي شــود ومالــك از
تــرس مــال را داد ،چــرا بــا وصــف ايــن كــه
تســليم صــورت مــي گــرد ،قانونگذارتســلیم
مــال بــه ایــن گونــه را رسقــت تلقــی منــوده
اســت.
حقوقدانــان گفتــه اند،تســليمي كــه موضــوع
رسقــت نباشــد و بــراي خــروج عمــل از
رسقت،بايــد واجــد دو عنــر باشــد:
 تســليم از روي شــعور و درك باشــد.مثالًشــخيص از صغــر غــر مميــز يــا مجنــون
بخواهــد كــه انگشــر گرانبهايــش را بــه او
تســليم كنــد .تســليم اســت ،امــا چــون تســليم
از روي درك و شــعور نيســت،در حكــم عــدم
تســليم اســت و ماننــد ايــن كــه خــود مرتكــب
رفتــه و ايــن انگشــر را از قربــاين گرفتــه باشــد،
لــذا بــا وصــف تســليم ،جــرم رسقــت اســت.
 تســليم ازروي اختيــار باشــد (خــواه درنقطــهمقابــل اجبــار يــا اك ـراه) .اگــر تســليم از روي
اختيــار نباشــد ،درحكــم عــدم تســليم اســت.
ســارق مســلح مــال را با ســاح از حيطــه اختيار
صاحــب مــال خــارج كند.جــرم رسقــت اســت.
نتیجــه :تســليم تــوأم بــا آزار وتهديــد و...نــه
تنهــا مانــع تحقــق جــرم رسقــت نيســت ،بلكــه
ازعوامــل مشــدده مجــازات ســارق اســت.
ج -تسلیم:
تســليم مصــداق تبديــل تــرف باشــد .تســليم
كننــده مــال را از حيطــه ي تــرف خــود خــارج
كنــد و در حيطــه ي تــرف ديگــري درآورد.
کــه در جــرم رسقــت تســلیم یاتــرف بصــورت
عــدم رضایــت اصــل مالــک بطــور خفیــه
وپنهانــی  ،حیلــه ویــا اکـراه صــورت مــي گــرد.
عنارص جرم رسقت:
از جملــه عنــارص متشــکله جــرم عبــارت از
عنــر قانونــی ،مــادی ومعنــوی کــه موجودیت
آن در همــه جرایــم رضوری والزمــی اســت
میباشــد .عنــر قانونــی هامنــا ترصیــح اعــال
جرمــی وجـزای آن در قانــون مــی باشــد یعنــی
عمــل مذکــور جــرم تلقــی شــده وبــر آن ج ـزا
تعییــن گردیــده باشــد .عنــر مــادی جــرم
تجســم ظاهــری وخارجــی عمــل جرمــی اســت
کــه درجــرم رسقــت گرفــن «ربايش»عنــر
مــادی جــرم اســت .ايــن عمــل يــا بــه وســيله
انســان بطــور مســتقيم يــا بــه وســيله ابــزار
وآالت وحيوانــات تحــت تعليــم وي صــورت
مــي گــرد .مثــال ســارق ممكــن اســت بــه جــاي
ايــن كــه خــود مســتقيامً مــال ديگــري را بربايــد
بــا پرانــدن كبوتــر خــود كبوت ـران متعلــق بــه
ديگــري را تصاحــب كنــد  ،يــا ســگ دســت
آمــوز خــود را بــه گونــه اي تعليــم دهــد كــه بــا
بــه دنــدان گرفــن امــوال ديگــري آنهــا را ربــوده
ودر اختيــار وي گــذارد .ويل درهرحــال آنچــه
كــه تحقــق آن درمتامــي ايــن مــوارد رضوري
اســت نقــل مــكان دادن مــال اســت بــه عبــارت
ديگــر ربايــش مــال جــز بــا نقــل مــكان دادن
آن قابــل تصورمنــي باشــد وكــي منــي توانــد
مــايل را بربايــد درحــايل كــه آن مــال هيــچ نقــل
وانتقــال مــكاين نداشــته باشــد .نتيجــه رضوري
كــه از لــزوم گرفــن ،ربــودن مــال بـراي تحقــق
جــرم رسقــت حاصــل مــي شــود آن اســت كــه
امــوال غــر منقــول ازنظرحقــوق ،قابــل رسقــت
منــي باشــند.پس كــي را منــي تــوان بــه رسقــت
زمــن يــا خانــه يــا امــوال بــكار رفتــه در بنــا
(تــا زمــاين كــه از آن جــدا نشــده انــد) محكــوم
كــرد.
گرفــن  ،ربــودن کــه رکــن اصلــی رسقــت اســت.
عبارتســت از تــرف و اثبــات و وضــع یــد
بــر مالــی بــدون اطــاع و رضایــت مالــک یــا
دارنــده آن .
ربــودن يعنــي برداشــن و بــردن ؛ نــه تنهــا
اينكــه بــردارد  ،بلكــه بايــد بــرد « ربــودن »
عنــر مــادي جــرم رسقــت اســت يعنــي فعــي
كــه ب ـرای تحقــق جــرم مــی بايســتي شــخص
آن را مرتکــب شــود و دیگــری را از مالــش
محــروم ســازد  .الزمــه ی «ربــودن» ایــن اســت
کــه شــخص ســارق مخفیانــه یــا علن ـاً ولــی بــا

غافلگیــر ســاخنت صاحــب مــال  ،بــدون توجــه
و بــر خــاف رضایــت و میــل او مبــادرت بــه
تــرف مــال دیگــری منایــد.
عنــر ديگــر جــرم عبــارت ازعنــر معنــوی کــه
موجودیــت قصــد واراده را در ارتــکاب عمــل
جرمــی مــی منــا یانــد مــی باشــد.
قصــد جرمــی عبــارت اســت از ســوق اراده
شــخص بطــرف هدفــی کــه انجــام یــا عــدم
انجــام آن ـرا قانــون منــع یــا امــر منــوده اســت.
موجودیــت عنــر معنــوی درایــن جــرم در
كلمــهي گرفــن ،ربــودن نهفتــه اســت چــون
ربــودن يــا «برداشــن و بــردن» عــادي نيســت
 ،بلکــه هم ـراه بــا ســوء نيــت باشــد؛ لــذا اگــر
کســی مــال ديگــري را بلنــد كنــد و بــرد و ایــن
عمــل مرتکــب از روی شــوخي يــا بـرای اســتفاده
باشــد و ســپس آن را برگردانــد و یــا بــه ایــن
تصــور کــه آن مــال متعلــق بــه خــودش اســت
و از روی اشــتباه انســانی آن را بــا خــود بِــرد
اگرچــه اينهــا از مصادیــق «برداشــن و بــردن»
اســت امــا معنــاي ربــودن را منــی تــوان بــرای
اعــال مذکــور فــرض کــرد چــون در آن هــا ســوء
نيــت کــه عبارتســت از قصــد متعلــق كــردن
مــال بــه خــود و محــروم كــردن ديگــري از آن
اســت وجــود نــدارد .تســلیم ناخواســته و فــارغ
از اراده آزاد مــال از طــرف صاحــب آن نیــز
موجــب تحقــق عنــر ربــودن در رسقــت مــی
گــردد زیــرا در ایــن حالــت نیــز ســارق بــدون
اطــاع و برخــاف رضــای واقعــی دارنــده  ،مــال
را تصاحــب مــی کنــد  .همچنیــن تســلیم مــال
بــدون قصــد واقعــی و ناخواســته توســط یــک
نفــر مجنــون  ،مســت یــا شــخص هیپنوتیــزم
شــده ، .در صورتــی کــه مشــری متــام یــا
قســمتی از مــوادی را کــه برداشــته اعــام و
معرفــی ننامیــد  ،چنیــن عملــی نیــز «ربــودن»
تلقــی مــی شــود تســلیم مــال از طــرف صاحــب
آن وقتــی مــی توانــد رافــع جــرم رسقــت باشــد
کــه قصــد ِ صاحــب مــال تســلیم موقتــی و
اســرداد مــال نباشــد.
بـرای تحقــق ربــودن در رسقــت عــاوه بــر اثبات
و وضــع یــد  ،مــال بایــد از جــای خــود نقــل و
انتقــال کــرده باشــند یا از حرز خارج شــده باشــد
؛ بــه همیــن دلیــل امــوال غیرمنقــول کــه قابــل
نقــل و انتقــال نیســتند منــی تواننــد ربوده شــوند
.
مجازات جرایم در حکم رسقت:
جــرم رسقــت کــه در محــل ســکونت وبدوبــاش
اشــخاص صــورت گیــرد ج ـزای آن طبــق حکــم
مــاده  700کــود جــزاء ذیــاً اشــعارگردیده
اســت:
"شــخصی کــه بــا داخــل شــدن بــه محــل
مســکونی یــا محلــی کــه ب ـرای ســکونت آمــاده
شــده یــا بــه یکــی از ملحقــات آن ،مرتکــب جــرم
رسقــت گــردد ،بــه حبــس متوســط ،محکــوم مــی
گــردد".
در موردرسقــت امــوال عامــه مــادۀ 701کــود
جزاءذیــاً بیــان مــی دارد:
"( )1شــخصی کــه امــوال عامــه یــا اموالــی کــه
بــه مقصــد اســتفاده عامــه اختصــاص داده شــده
اســت یــا امــوال متعلــق بــه عبــادت گاه هــا یــا
آثــار تاریخــی یــا وســایل تأسیســات بــرق ،گاز،
آب یــا واســطۀ نقلیــه را بــه شــکل غیــر مجــاز
اخــذ منایــد ،بــه حبــس متوســط محکــوم مــی
گــردد.
( )2شــخصی کــه بــرق ،گازیــا آب را بــه شــکل
غیــر مجــاز اخــذ منایــد عمــل وی در حکــم
رسقــت بــوده ،مرتکــب بــه حبــس قصیــر
محکــوم مــی گــردد.
در مــورد حــاالت مشــدده ،جــرم رسقــت طبــق
حکــم مــادۀ 702کــود جزاءذی ـاً بیــان گردیــده
اســت:
"()1ارتــکاب جــرم رسقــت در یکــی از حــاالت
ذیــل مشــدده شــناخته شــده ،مرتکــب بــه
حبــس طویــل محکــوم مــی گــردد:
بین غروب و طلوع آفتاب.
 - 2توسط دوشخص یا بیشرت از آن.
 - 3با حمل سالح.
 - 4بــا داخــل شــدن بــه محــل مســکونی یــا
محلــی کــه ب ـرای ســکونت آمــاده شــده یــا بــه
یکــی از ملحقــات آن بــه وســیله بــاال شــدن از
دیــوار یاســوراخ کــردن دیــوار یــا شکســتاندن
دروازه یــا پنجــره ،یــا بــا اســتعامل کلیــد هــای
ســاخته گــی یــا هــر شــکل دیگــری.
 - 5بــا اســتفاده از لبــاس نظامــی یــا لبــاس
ســایر مؤظفیــن خدمــات عامــه یــا بــه وســیله
امــر تزویــر شــده بــه ادعــای ایــن کــه از طــرف
مقامــات بــا صالحیــت دولــت صــادر شــده ،یــا با
وســیله یکــی از ســاکنین محــل یــا بــا اســتعامل
ســایر وســایل حیلــه آمیــز.
 - 6توســط کار گــر بــه قصــد وارد منــودن رضر
بــه کارفرمــا.
( )2هــرگاه در اثــر ارتــکاب جرایــم منــدرج فقــره
( )1ایــن مــادۀ ،جــرم دیگــری ارتــکاب یابــد،
مرتکــب بــه حــد اکــر مجــازات جرمــی محکــوم
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مــی گــردد کــه مجــازات آن شــدید باشــد" .
رسقتیکــه بــه اثــر اکـراه یــا تهدیــد بــه اســتعامل
ســاح صــورت گرفتــه باشــد ازجملــه جرایــم
کــه در حــاالت مشــدده انــد قــرار گرفتــه ،
مجــازات آ ن در مــادۀ  703کــود جـزاء ذیـاً
بیــان گردیــده اســت:
( )1شــخصی کــه بــه اثــر اک ـراه یــا تهدیــد بــه
اســتعامل ســاح مرتکــب رسقــت گــردد ،بــه
حــد اکــر حبــس طویــل ،محکــوم مــی گــردد.
( )2هــرگاه در اثــر اکــراه رضب یــا جــرح
واقــع گــردد مرتکــب بــه حبــس دوام درجــه،2
محکــوم مــی گــردد".
در مــورد آن عــده اشــخاصی کــه بــه صــورت
دســته جمعــی در شــب بــا حمــل ســاح و
وســایل وآالت ویــا ابــزار جرمــی مرتکــب
رسقــت گردنــد طبــق حکــم مــادۀ 704کــود
جـزاء بــه جـزای مشــدده محکــوم مــی گردنــد،
کــه مــاده مذکــور در زمینــه چنیــن رصاحــت
دارد:
"هــرگاه دو یــا بیشــر از دوشــخص ،در بیــن
غــروب و طلــوع آفتــاب ،در حالــی کــه یکــی از
آنهــا ســاح ظاهــر یــا پنهــان شــده را بــا خــود
حمــل منــوده باشــد و در محــل مســکون یــا
محلــی کــه بـرای ســکونت آمــاده شــده باشــد،
مرتکــب رسقــت گردنــد ،بــه حبــس طویــل
بیــش از هفــت ســال ،محکــوم مــی گردنــد".
رسقــت آالت یــا وســایل تیلفونــی از لحــاظ
قانــون جــرم بــوده ،مرتکبیــن آ ن مســتوجب
جـزاء میباشــند چنانچــه مــادۀ  705کــود جـزاء
بــه آن عــده از اشــخاص کــه بــه چنیــن عمــل
مبــادرت ورزنــد مســتوجب جــزای ذیــل مــی
دانــد:
"شــخصی کــه آالت یــا وســایلی را کــه در
ارتباطــات تیلفونــی یــا انرتنتــی یــا وســایلی
راکــه در انتقــال بــرق یــا گاز یــا نفــت بــه کار
رفتــه اســت ،رسقــت کنــد ،بــه حبــس متوســط
محکــوم مــی گــردد" .
رسقــت منــر پلیــت وســایط نقلیــه کــه از طــرف
یــک عــده افــراد مســلکی وحرفــوی صــورت
مــی گیــرد ودوبــاره آن را بــه فــروش رســانیده
ویــا از آن بــه انــواع واشــکال مختلــف اســتفاده
غیــر قانــون منــوده و مــدرک عایداتــی را بــه
خــود ســاخته .بنـاً قانــون گــذار موضــوع فــوق
را درمــاده  706کــود ج ـزاء جــرم تلقــی منــوده
طبــق حکــم مــاده فــوق بــه مرتکبیــن آن
ج ـزای ذیــل در نظــر گرفتــه شــده اســت:
" شــخصی کــه منــر پلیــت واســطه نقلیــه را
رسقــت کنــد ،بــه حبــس قصیــر ،محکــوم مــی
گــردد".
اشــخاصیکه غلــه یــا محصــوالت زراعتــی را
رسقــت مناینــد طبــق حکــم مــادۀ 707کــود
جـزاء بــه مجــازات ذیــل محکــوم مــی گردنــد:
"شــخصی کــه غلــه یــا محصــوالت زراعتــی را
کــه هنــوز درو یــا چیــده نشــده باشــد رسقــت
کنــد ،بــه ج ـزای نقــدی دو چنــد قیمــت مــال
مرسوقــه ،محکــوم مــی گــردد".
رسقــت درعبــادت گاه هــا جــرم اســت ومطابــق
حکــم مــادۀ 708کــود مذبــور قابــل مجــازات
مــی باشــد:
"شــخصی کــه بــا داخــل شــدن در عبادتــگاه
مرتکــب رسقــت شــود ،بــه حبــس متوســط کــه
از ســه ســال کمــر نباشــد ،محکــوم مــی گــردد".
رسقت اموال کم بها
مــادۀ  709کــود جـزاء در مــورد رسقــت امــوال
کــم بهــا ذیـاً رصاحــت دارد:
هــرگاه در جــرم رسقــت هیــچ یکــی از احــوال
مشــدده منــدرج ایــن فصــل موجــود نگــردد
یــا قیمــت مــال مرسوقــه کمــر از پنــج ه ـزار
افغانــی باشــد ،مرتکــب بــه حبــس قصیــر ،یــا
جــزای نقــدی از ده هــزار تــا شــصت هــزار
افغانــی ،محکــوم مــی گــردد.
رد مال مرسوقه یا قیمت آن
مادۀ :710
در متــام حــاالت منــدرج ایــن فصــل محکمــه
ســارق را عــاوه بــر ج ـزای پیــش بینــی شــده
بــه رد مــال مرسوقــه ،مثــل یــا قیمــت آن ،بــه
نــرخ روز ،نیــز محکــوم مــی منایــد.
در اخیــر قابــل یــاد آوریســت کــه جــرم رسقــت
از لحــاظ رشع وقانــون منــع بــوده مرتکبیــن
آن در صــورت تکمیــل رشایــط حــد  ،حــدآ
مجــازات ودر صــورت نکــردن تکمیــل رشایــط
حــد مطابــق کــود جــزاء تعزیــرآ مجــازات
میگــردد.
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تتبع و نگارش:فیض الله خواجه امانی

لواط از نظر رشیعت اسالم حرام است این
پدیده شنیع در جوامع مختلف از زمانه های قدیم
وجود داشته وماملک با درنظر داشت اوضاع واحوال
خودشان این عمل را جرم دانسته در قانون جزای شان
مجازاتی را برای مرتکبین این جرم در نظر گرفته اند .
در کشور ما هم جرم لواط در قانون جزاء پیشبینی
ومجازات برحسب ماده  427قانون جزاء باالی مرتکبین
این جرم تطبیق میشد .البته قابل توضیح میباشد اینکه
در قانون جزاء جرم بچه بازی بعنوان جرم جداگانه وجود
نداشته با نافذ شدن کود جزاء جرم بچه بازی بعنوان جرم
جداگانه در کود مذکور پیش بینی و مرتکبین آن مجازات
میگردد .برای وضاحت بیشرت هردو جرم ،درین مقاله
بعضی تفاوتهای که درهردو جرم وجود دارد بطورمخترص
تحریر ومجازات آنها نیزرشح داده خواهد شد.
تعریف جرم لواط :
جرم لواط مطابق فقره  2ماده ( ) 646کود جزاء ذیآل
تعریف گریده است :
" لواط با دخول اندام تناسلی مرد در ُدبُر زن یا مرد
دیگری به هر اندازه ای که باشد محقق می شود".
تعریف جرم بچه بازی :
جرم بچه بازی در ماده ( ) 653کود جزاءچنین تعریف
گردیده است:
" شخصی که طفل مذکر یا مخنث را مبنظور لذت
بردن جنسی یا رقصانیدن در محفل عام یا خصوصی،
نگهداری مناید ،یا یکی از اعامل مندرج این فصل را انجام
دهد ،مرتکب جرم بچه بازی شناخته شده مطابق احکام
این فصل ،مجازات میگردد".
مجازات جرم لواط در کود جزاء:
ماده ( ) 647کود جزاء ،در مورد مجازات جرم لواط
چنین رصاحت دارد:
" مرتکبین جرم لواط ،به حبس متوسط تا دوسال،
محکوم میگردند".
مشاهده میشود که درماده مذکور مجازات جرم لواط
راحبس متوسط تا دوسال گرفته وحبس متوسط در کود
مذکور بیش از یکسال تا پنج سال در نظر گرفته شده
است.
اما درماده ( ) 427قانون جزاء که با انفاذ کود جزاءلغو
شده ،جزای مرتکبین جرم لواط را حبس طویل [ پنج
الی پانزده سال ] در نظر گرفته شده بود .اگر بطور
مقایسوی دیده شود یک نرمش خیلی جدی در قسمت
تعیین مجازات جرم لواط در کود جزاء دیده میشود.
بدین معنی که حبس طویل را به حبس متوسط تبدیل
کرده اند .اماچیزیکه قابل ذکر است اینکه در کود جزاء
موضوعات چون تجاوز جنسی  ،زنا ،تفخیذ و مساحقه
وبچه بازی جداگانه تذکر ومجازات آنها تعیین شده
است .شاید یکی ازعلت که قانون گذار تقلیل در حبس
را در نظر گرفته ذکرهمین موضوعات در کود باشد زیرا
که در قانون جزاء این موضوعات ،علحیده در نظر
گرفته نشده بود.
حاالت مشدده جرم لواط
در ماده ( ) 648کود جزاء حاالت مشدده جرم لواط بیان
گردیده که ماده مذکور در زمینه چنین رصاحت دارد:
" ارتکاب فعل لواط در حاالت ذیل مشدده شناخته شده
مرتکب به حبس متوسط بیش از دوسال ،محکوم می
گردد":
 -1در صورتی که مرتکب جرم لواط از جمله محارم
دایمی یا مؤ قتی باشد.
نا گفته نباید گذاشت که محارم دایمی آن محارم است
که برای همیشه ازدواج باآنها ممنوع است اگر کسی
مرتکب جرم لواط با همچو اشخاص شود این عمل
مرتکب ،حالت مشدده جرم شنا خته میشود.
همچنان محارم مؤقت آن محارم است که برای مدت
مؤقت باشخص محرم میباشد .مثآل  :تا زمانیکه زن
شخصی زنده باشد یا در قید نکاح شخص باشد وطالق
داده نشده باشد با خیاشنه وعمه وخاله زن خود ازدواج
کرده منیتواند .اگر باچنین اشخاص  ،شخصی مرتکب فعل
لواط را انجا م دهد حالت مشدده شناخته شده مرتکب
به حبس متوسط بیش از دوسال محکوم میشود یعنی
قانون صالحیت را به قاضی داده  ،قاضی میتواند با توجه
به حاالت جرم ارتکاب یافته ،مرتکب را الی پنج سال
حبس محکوم مناید.
 – 2در صورتی که مرتکب مربی یا معلم یا آمر بوده
یا به نحوی از انحاء باالی مفعول نفوذ واختیار داشته
باشد.
اگر مرتکب مسئولیت پرورش وتربیه کسی ویا از
کسانی را بعهده داشته باشد ،یا معلم وآموزگار باشد
که شاگردانی داشته باشد وهمچنان آمر یک بخش ویا
یک موسسه بوده کارمندان زیر دست داشته باشد واین
اشخاص فوق الذکربا استفاده از موقف خویش همرای
شاگرد اش ویا کارمند زیر دستش مرتکب فعل لواط شود
حالت مشدده شناخته شده مطابق جزای پیش بینی
شده کود جزاء مجازات میگردد.
 – 3در صورتی که یکی از مرتکبین به سبب کتامن مرض
در نتیجه ارتکاب جرم لواط به امراض مقاربت جنسی
مبتال شده باشد.
اگر شخصی مرتکب جرم لواط باشخصی دیگری میشود
که یکی از آنها به امراض ساری مانند سفلیس ویا ایدز
وهمچو امراض دیگر مبتال میباشد که در اثر همین
مقاربت امراض یکی به دیگری رسایت می کند وموضوع
از طریق خود شخص یا داکرتافشا میشود این عمل شان
حالت مشدده شناخته شده مرتکب به مجازات پیش
بینی شده ماده ( ) 648کود جزاء محکوم میگردد.
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اعضــای مبلغیــن ســاحوی آمریــت
آگاهــی عامــه حقوقــی وزارت عدلیــه
بــه روزشــنبه مــورخ  1397 /2/1غرض
اگاهــی دهــی موضوعــات حقوقــی
عــازم لیســه شــهید احمدشــاه
" مســعود" واقــع ناحیــ ُه دهــم
شــهرکابل گردیدند.برنامــه مذکــورا
بــاالی ســه صنــوف ( )12تطبیــق
منودنــد .موضوعــات را کــه روی ان
بحــث منودنــد منــع خشــونت علیــه
زن ،قانــون اساســی ،دسرتســی بــه
مســاعدتت هــای حقوقــی وهمچنــان
یــک مقدارمــواد تبلیغاتــی ازقبیــل
قانــون اساســی،قانون انتخابــات،
مجموعــه مقــاالت بــه اداره لیســ ُه
مذکورتســلیم داده شــد.هدف
ازتطبیــق همچوبرنامــه هــا بلندبــردن
ســطح آگاهــی حقوقــی عامــه
مــردم ازحقــوق ،قوانیــن ،وجایــب
ومکلفیــت هــا بـرای دسرتســی مــردم
بــه حقــوق شــان ومعرفــی رونــد
کاری ارگان هــای عدلــی وقضائــی بــه
مــردم بــرای دســتیابی بــه خدمــات
حقوقــی ومســاعدت هــای حقوقــی
غــرض تامیــن عدالــت وتحکیــم
حاکمیــت قانــون مــی باشــد.
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تتبع و نگارش :گاللی سنگرخیل عزیزی
زمــاىن كــه مالكيــت خصــوىص در ميــان بــر بــه رســميت
شــناخته شــد،متعاقباً تجــاوز بــه امــوال و تعــرض بــه
مالكيــت نيــز جــرم تلقــى شــد و بــرآن مجــازات تعییــن
گردیــد.
ارتــكاب جرايــم عليــه امــوال و محســوس بــودن ســود
حاصــل از آن موجــب افزايــش ارتــكاب ايــن جــرم نســبت
بــه جرایــم ديگــر مــى شــود .جرایــم مــاىل بــه صــورت
هــاى مختلــف تحقــق مــى يابنــد از جملــه یکــی آن هــم
رسقــت مــی باشــد.
رسقــت کلمــه ای عربــی وبــه معنــی پنهــان مــی باشــد.
اســم مصــدر اســت وبــه معنــی ربایــش مــی باشــد(.
شــی را بطــور پنهانــی وحیلــه گــری ربــودن).
قامــوس اصطالحــات حقوقــی ،رسقــت را چنیــن بیــان
مــی دارد  :رسقــت عبــارت از ":اخــذ مــال منقــول متقــوم
غیــراز محــل محرزطــور خفیــه ،بعبــاره دیگــر ربــودن
مــال متقــوم ،منقــول غیربطــور خفیــه بقصــد تصــا
"
.
حــب
تعریف رسقت درکود جزاء:
ماده  699کود جزاء رسقت را ذیالً بیان می دارد:
"( )1رسقــت عبــارت اســت از گرفــن مــال منقــول
ملکیــت غیــر ،بــدون رضایــت بــه مقصــد متلــک.
()2هــرگاه در جــرم رسقــت رشایــط اقامــه حــد
تکمیــل نگــردد یــا بــه نحــوی از انحــا جــزای
حــد رسقــت ســاقط شــود ،مرتکــب تعزیــرا ً
مطابــق احــکام ایــن فصــل مجــازات مــی گــردد.
"
هــرگاه در جــرم رسقــت رشايــط اقامــه حــد تكميــل
نگــردد يــا بــه اثــر شــبه حــد ممتنــع و يــا بــه نحــوي
از انحــا جـزاي محكــوم بهــاي حــد ســاقط گــردد،ســارق
طبــق احــكام منــدرج ايــن فصــل مجــازات مــي گــردد.
مبقصــد ايــن قانــون ،شــخيص كــه مــال منقــول و متقــوم
ملكيــت غــر را طــور خفيــه بگــرد ســارق شــمرده مــي
شــود.رسقت در صــوريت باعــث حــد مــي شــود كــه بــه
صــورت مخفيانــه انجــام گــرد ورشایــط اقامــه حــد
فراهــم باشــد شــبه ای کــه مانــع اقامــه حــد مــی گــردد
موجــود نباشــد زیـرا قاعــده کلــی ایــن اســت کــه هرجــا
شــبه باشــد حــد ســاقط مــی گــردد.
در حــال حــارض قانونــی کــه در رابطــه بــا رسقــت بــه
عنــوان مســتند قانونــی مــورد اســتفاده قـرار مــی گیــرد ،
بخــش هــای حــدود درفقــه اســامی و تعزیـرات در کــود
ج ـزاء اســت.

لــو ا ط

ادامه در صفحه 3

بــه

حبــس

اعضــای مبلغیــن ســاحویی ریاســت عمومــی
مســاعدت هــای حقوقــی وزارت عدلیــه
روز ســه شــنبه مــورخ  -1397/2/11غــرض
آگاهــی دهــی موضوعــات حقوقــی عــازم
لیســه نوتاُســیس وزیزآبــاد واقــع ناحیــه دهــم
شــهرکابل گردیدنــد .برنامــه مذکوربــاالی
صنــوف یازدهــم ودوازدهــم کــه تعــداد
مجموعــی شــان بــه ( )55تــن مــی رســید
آمــوزش داده شــد.موضوعات را کــه روی آن
بحــث منودنــد درابتــداُ ریاســت هــای وزارت
عدلیــه را بـرای شــاگردان معرفــی کــرده ،روی
موضوعــات آتــی صحبــت منودنــد
 -1مظنــون :شــخصی اســت کــه بــه اســاس
ســوظن بــه نســبت ارتــکاب جــرم تحــت
اشــتباه قرارگرفتــه یــا اینکــه قبــل ازنســبت
دادن اتهــام بــه وی درمــورد اوتدابیراحتیاطــی
اتخــاذ شــده باشــد.
 -2متهــم :شــخصی اســت کــه بنابرارزیابــی
دالیــل اثبــات جمــع آوری شــده هنــگام
تحقیــق ،بحیــث مرتکــب جــرم تشــخیص
اتهــام بــروی وارد گردیــده باشــد.
 -3اســتنطاق :مطالبــه بیــان حقایــق ازمظنــون
اســت دررابطــه بــه ارتــکاب جــرم ،نحــوه
وانگیــزه عمــل درحــدود احــکام قانــون.
 -4نظــارت :نگهــداری وتحــت نظرداشــن
م ُوقــت مظنــون اســت ازطــرف پولیــس
درمرحلــه کشــف جــرم درمحلــی کــه طبــق
حکــم قانــون ،بــه آن اختصــاص یافتــه اســت.
 -5توقیــف :نگهــداری وســلب آزادی م ُوقــت
مظنــون ومتهــم اســت درمرحلــه تحقیــق
وتعقیــب عدلــی بــه امرثارنــوان یــا محکمــه
درمحلــی کــه طبــق حکــم قانــون بــه آن
اختصــاص یافتــه اســت.
اینهــا خلــص مــوارد بــود کــه مبلغیــن
ســاحویی ریاســت عمومــی مســاعدت هــای
حقوقــی وزارت عدلیــه بـرای شــاگردان لیســهُ
ذکوروزیرآبــاد شــهرکابل بیــان منودنــد.
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ماده  647کود جزا

