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محدودیت یا موانع خواستگاری
تتبع ونگارش :صفاالرحمن سیفی

خواستگاری در زمان عدت وفات
برای شخص مسلامن ،حالل نیست که زن مطلّقه و یا
زنی که شوهرش فوت منوده است را تا وقت سپری
شدن مدت عدتاش به صورت رصیح خواستگاری
مناید( چون مدت ایام عدت در محدوده و متعلقات
ازدواج قبلی است و جایز نیست به این محدوده
تجاوز شود) اما اگر بصورت غیر رصیح( کنایه و
اشاره) در زمان عدت خواستگاری شود مشکلی
ندارد .مثالً کسی را به نزد آن زن بفرستد تا برایش
بگوید« :هرگاه مدت عدتات ختم شد ،به نزد من
کسی را فرستاده و آگاه کن.
مبنای این نوع خواستگاری را الله تبارک و تعالی در
آیه 235سوره بقره بیان میکند « :و گناهی بر شام
نیست که به طور کنایه از زنانی( که در عدتی
وفات همرسانشان به رس میربند) ،خواستگاری کنید
و یا در دل چنین تصمیمی بگیرید .الله میداند که
شام( تصمیم ازدواج با این) زنان را به زودی بر زبان
خواهید آورد .البته به صورت پنهانی با آنها قرار
ازدواج نگذارید و فقط به کنایه این تصمیم را مطرح
کنید و تا عدتی مقرر به پایان نرسیده است ،اقدام
به ازدواج نکنید و بدانید که الله از نیت های درونی
شام آگاه است؛ پس ،از مخالفت با او بپرهیزید و
بدانید که الله آمرزندهی مهرورز است».
قانون مدنی نیز در این باره حکم رصیح دارد ،طوری
که در ماده  63ترصیح میدارد« :خواستگاری زن در
عدت طالق رجعی یا باین بعبارت رصیح و کنایه و
در عدت وفات بعبارت رصیح جواز ندارد ».علت
این امر اینست که طالق رجعی به صورت کلی آثار
ازدواج را منحل ننموده و زوج میتواند در خالل
عدت دو باره به زوجه اش مراجعت مناید بنابراین
هرگاه شخصی بخواهد در این مدت وی را به صورت
رصیح یا ضمنی خواستگاری مناید این امر تجاوز بر
حق شوهر مطلقه رجعی می گردد که مطابق فقه و
قانون مدنی جواز ندارد.
خواستگاری مطلقه طالق رجعی
طالق رجعی نقطه مقابل طالق بائن است و تحت
رشایطی مرد میتواند با رجوع بر طالق ،پیوند
زناشویی را از رس بگیرد .بنابراین طالق رجعی،
طالقی است که شوهر در مدت عدت میتواند از
طالق رجوع مناید و نکاح را به حالت اول برگرداند،
به همین اعتبار به طالق مزبور طالق رجعی گفته
میشود .در مدت زمان طالق رجعی بری غیر اجازه
نیست تا از مطلقه رجعی خواستگاری مناید ،زیرا
تا هنوز حق زوج حاکم است و رابطه زوجیت هم
از بین نرفته است .ماده  63ق.م مقرر میدارد:
«خواستگاری زن در عدت طالق رجعی  ...جواز
ندارد» .در طالق رجعی ،نکاح به وسیله طالق و
انقضاء عدت منحل میگردد ،به رشط آنکه در
مدت عدت ،مرد رجوع به آن نکرده باشد .بنابراین
مادام که عدت منقضی نشود رابطه زوجیت برقرار
میباشد و مطلقه در حلیت زوجه است.
بنابرآنچه گفته شد ،زوجه در مدت عدت رجعیه
در حکم دوران زناشویی است و زن در این مدت
عدت مستحقق نفقه میباشد .ماده  126ق.م
مقرر میدارد« :مطلقه از تاریخ طالق تا ختم عدت
مستحق نفقه میگردد» .و از طرف دیگر شوهر تا
متام شدن عدت رجعیه حق ندارد با خواهر زن خود
ازدواج مناید .زیرا مطابق حکم آیه  23سوره نساء«
و حرام است که دو خواهر در یک زمان همرستان
باشند مگر آنچه گذشته(قبل از نزول این حکم انجام
شده) است چنین ازدواجی ناجایز و ممنوع است.
قانون مدنی در این نیز از فقه متابعت منوده است.
بنابراین میتوان گفت در طالق رجعی زن مانند
زوجه سابق است و در صورت رجوع ،عقد نکاح
مجددا ً برقرار میگردد.
خواستگاری مطلقه طالق بائن
طالق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی در زمان
عدت زوج حق رجوع به زوجه را ندارد ،و چنانچه
خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقهاش باشد،
باید تا انقضای مدت عدت صرب کرده و بعد از آن
با عقد نکاج مجدد او را به همرسی درآورد .بائن از
بیونیت به معنی جدائی است و اینگونه طالق را از
آن رو بائن گفتهاند که در آن حق رجوع برای شوهر
شناخته نشده است و با وقوع طالق رابطه نکاح به
طور قطعی منحل میشود .
خواستگاری از زنیکه در طالق بائن قرار دارد جواز
ندارد ،چنانچه در ماده 63ق .م می آید «:خواستگای
زن در عدت طالق رجعی یا بائن بعبارت رصیح و
کنایه و در عدت وفات بعبارت رصیح جواز ندارد».
منظور از رصیح اینست که شخصی به زنی بگوید من
تو را دوست دارم و می خواهم با شام ازدواج منایم
اما منظور از کنایه این است که شخص کلامت و
عبارات را به کار بربد که هدف اش تبارز اراده ایجابی
برای نکاح باشد؛ مثالً :شام خانم مقبول هستین ،شام
رضورت به رسپرست و رشیک زندگی دارید..
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گزارشگر :بشیر احمد عزیزی
ایــن تعمیــر طــی یــک مراســم رســمی توســط قانونپوه
محمــد رسور دانــش ،معــاون دوم رییــس جمهــور،
څارنپــوه محمــد فریــد حمیــدی ،لــوی څارنــوال و
دکــر عبدالبصیــر انــور ،وزیــر عدلیــه بــا حضورداشــت
اعضــای کابینــه ،معینــان ،رؤســا و کارمنــدان وزارت
عدلیــه و جمعــی از مهامنــان داخلــی و خارجــی،
دیــروز در دار االمــان شــهر کابــل افتتــاح گردیــد.
وزیــر عدلیــه در ایــن مراســم ،نخســت ،صدمیــن
ســالگرد اســرداد اســتقالل کشــور را پیشــاپیش بــه
دولــت و مــردم نجیــب افغانســتان ،تربیــک گفتــه و
ســپس در بــارۀ تاریخچــۀ صــد ســاله نظــام عدلــی و
قضایــی کشــور ،وضعیــت تشــکیالتی وزارت عدلیــه،
کارکردهــای اساســی ،چالشهــای کاری و تعمیــر
جدیــد صحبــت منــود .وی افــزود :وزارت عدلیــه
یکــی از نهادهــای عمــده و مهــم دولــت افغانســتان
اســت کــه در حــدود صــد ســال عمــر دارد .ایــن
وزارت در دورۀ حکومــت وحــدت ملــی ،تشــکیالت و
ســاختارهای کاری خویــش را بازنگــری دقیــق منــوده و
در نتیجــه ،مؤفــق گردیــده اســت تــا معینیــت امــور
اجتامعــی ،ریاســت حامیــت حقــوق بــر ،ریاســت
ارتبــاط خارجــه ،ریاســت تصدیــق و ترجمــه اســناد
رســمی و یــک تعــداد بس ـتهای مســلکی را ایجــاد
منایــد .وی همچنــان افــزود کــه وزارت عدلیــه در
دورۀ حکومــت وحــدت ملــی توانســته تــا در راســتای
تدقیــق و طــی مراحــل  416ســند تقنینــی ،جلوگیــری
از غصــب هــزاران جریــب زمینهــای دولتــی ،ثبــت
و طــی مراحــل صدهــا ه ـزار عرایــض و دوســیههای
حقوقــی و دفــاع از حقــوق بیــش از  30ه ـزار متهــم
بــی بضاعــت ،اقــدام منایــد .در کنــار ایــن ،ایجــاد
ســتاژ تقنینــی و ســتاژ حقوقــی ،ایجــاد مرکــز مشــوره
دهــی حقوقی-تلفونــی ،ایجــاد دیتابیسهــای اســناد
تقنینــی ،قاچــاق انســان و مســاعدتهای حقوقــی،
فراهــم ســازی زمینههــای حضــور زنــان در وزارت
عدلیــه ،اعــار تعمیرهــای معیــاری بــرای اطفــال
متخلــف از قانــون و ریاســتهای عدلیــه والیــات،
ارتقــای ظرفیــت کارمنــدان وزارت بــه ســطح لیســانس
و ماســری ،بــه اعــان ســپردن حــدود  420بســت
مســلکی وزارت عدلیــه بــه منظــور اســتخدام افــراد
دارای تحصیــات عالــی و مســلکی و  ...بخشــی از
کارکردهایــی اســت کــه وزارت عدلیــه در ایــن دورۀ
انجــام داده اســت.

اين است كتاىب كه در [حقانيت] آن هيچ ترديدى نيست

[و] مايه هدايـــــت تقواپيـــــشگان است ()2
آنان كه به غيب اميان مىآورند و مناز را بر پا مىدارند
و از آنچه به ايشان روزى دادهايم انفاق مىكنند ()3
سوره :البقره ،آیه 2 :و3
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چگونگی محو زباله ها و ایجاد زباله دانی
محــو زبالــه هــا یکــی از وظایــف شــاروالی مــی باشــد
شــاروالی یــک شــخصیت حکمــی عامــه محســوب
شــده کــه بــه منظــور اداره امــور شــهری ،تنظیــف
شــهر و کا هــش فقــر در ســطح شــهر و عرضــه
خدمــات بــا کیفیــت بــه شــهروندان فعالیــت منــوده و
در اجـرای وظایــف و اعــال صالحیــت هــای خویــش
از قانــون شــاروالی هــا منتــره ســال  1397را در
امــور محولــه تطبیــق و رعایــت مــی منایــد.
محــو زبالــه هــا در جــای جــای کشــور یکــی ازوظایف
شــاروالی هــا بــوده و شــاروالی هــا موظــف اســت
نحــوه و شــیوه جمــع آوری زبالــه هــا و محــو آن را
پــان منــوده در انهــدام و نابــودی آن هــر چــه رسیــع
تــر اقــدام منایــد .مــاده یکصــد و پنجــاه و هفتــم
قانــون شــاروالی هــا در مــورد محــو زبالــه هــای
جمــع آوری شــده قــرار ذیــل رصاحــت دارد:
()1نواحــی مکلــف انــد زبالــه هــای جمــع آوری شــده
را بــه محــل کــه توســط شــاروالی هــا بــه ایــن منظــور
مشــخص شــده اســت انتقــال دهنــد.
( )2شــاروالی مکلــف اســت زبالــه هــای جمــع آوری
شــده ســاحه مربــوط را محــو منایــد.
()3شــاروالی مــکان هــای را جهــت محــو و انتقــال
زبالــه هــای خانگــی جمــع آوری شــده توســط
ســاکنین محــل مربــوط تعییــن مــی منایــد.
( )4شــاروالی در تعییــن مکانهــای منــدرج فقــره ()3
ایــن مــاده  ،مــوارد ذیــل را رعایــت مــی منایــد:
-1مکانهــا در محــدوده شــاروالی ق ـرار داشــته باشــد
یــا قابــل دســرس بـرای ســاکنین محــل مربــوط باشــد.
-2مکانهــای تعییــن شــده در متامــی اوقــات بــرای
محــو و انتقــال زبالــه هــا قابــل دســرس باشــد.
 -3مکانهــای تعییــن شــده کــه ایجــاب مــرف را نــه
منایــد.
()5شــخص کــه زبالــه هــای خانگــی را در مکانهــای
منــدرج فقــره ( )4ایــن مــاده ،انتقــال مــی منایــد
مکلــف بــه پرداخــت مبلــغ تعییــن شــده در الیحــه
مربوط به شاروالی می باشد.

انباشنت زباله ها درمحالت غیر مجاز:
در قســمت انباشــن و ریخــن زبالــه هــا در مکانهــای
غیــر مجــاز کــه از ســوی شــاروالی معرفــی بــه
عنــوان مکانهــای غیــر مجــاز شــده اســت کارمنــدان
ایــن نهــاد موظــف اســت کــه افــراد متخلــف را
شناســایی منــوده و مطابــق اســناد تقیینــی متخلفیــن
را وادار بــه پرداخــت جریمــه مناینــد چنانکــه مــاده
یکصــدو و پنجــاه و هشــتم قانــون شــاروالی در زمینــه
احــکام آتــی را پیــش بینــی منــوده اســت:
()1هــر گاه اشــخاص یــا مناینــدگان یــا کار کنــان یــا
شــخص تحــت کنــرول آنهــا و یــا وســایط نقلیــه
بــار بــری مربــوط خــاک ،ســنگ ،ســنگ ریــزه ،گل،
خاکــرس ،تختــه ســنگ ،ســنگ نرتاشــیده  ،کثافــات
ســاختامنها  ،خــاک اره ،زبالــه هــای خانگــی و
تجارتــی ،کثافــات  ،خاکســر ،کــود ،کثافــات ارگانیــک
یــا غیــر ارگانیــک  ،مــواد مــره و امثــال آن را در
جــاده هــا ،رسکهــا ،پارکهــا  ،یــا مکانهــای عمومــی یــا
خصوصــی بیاندازنــد ،متخلــف شــمرده شــده مکلــف
بــه پرداخــت جریمــه نقــدی مطابــق ســند تقنیینــی
مربــوط مــی باشــد.
( )2هــر گاه زبالــه هــا در ســاحه غیــر از مکانهــای
مشــخص شــده انتقــال شــود ،شــاروالی مــی توانــد ،
بــا فرســتادن دســتور کتبــی ،مالــک یــا متــرف زمیــن
را مکلــف بــه انجــام یکــی از اعــال ذیــل منایــد:
-1زبالــه هــا را از تاریــخ فرســتادن دســتور کتبــی الــی
مــدت ( )21روز انتقــال یــا محــو منایــد.
 -2در خــال مــدت منــدرج جــزء ا ایــن فقــره تدابیــر
الزم را جهــت از بیــن بــردن بــا کاهــش عواقــب زبالــه
هــای انتقــال داده شــده  ،اتخــاذ منایــد.
()3شــخص کــه مطابــق حکــم منــدرج جــزء  1فقــره
( )2ایــن مــاده  ،مکلــف بــه انتقــال یــا محــو زبالــه
هــا مــی باشــد ،مــی توانــد علیــه دســتور شــاروالی بــه
محکمــه شــکایت منایــد.
()4هــرگاه ثابــت گــردد کــه شــخص منــدرج فقــره
( )3ایــن مــاده ،ســبب یــا اجــازه دهنــده محــو یــا

انتقــال زبالــه در ملکیــت مربــوط منــی باشــد  ،در
ایــن صــورت محکمــه دســتور شــاروالی را ملغــی مــی
منایــد.
( )5هــر گاه مالــک یــا متــرف علیــه دســتور صــادره
منــدرج ( )3ایــن مــاده ،شــکایت منایــد ،الــی صــدور
فیصلــه نهایــی محکمــه ،تطبیــق دســتور شــاروالی
متوقــف مــی گــردد .در صورتیکــه محکمــه رشایــط
متذکــره را تعدیــل و یــا رد منایــد ،مــی توانــد ،مــدت
متذکــره را متدیــد منایــد.
( )6هــر گاه مالــک یــا متــرف زمیــن بــدون عــذر
موجــه دســتور منــدرج فقــره ( )2ایــن مــاده را
اعــال نــه منایــد ،متخلــف شــمرده شــده ،مکلــف
بــه پرداخــت جریمــه نقــدی مطابــق ســند تقنینــی
مربــوط مــی باشــد.
( )7هــر گاه مالــک یــا متــرف زمیــن دســتور منــدرج
فقــره ( )2ایــن مــاده را اعــال نــه منایــد شــاوالی زباله
هــا را انتقــال یــا محــو منــوده و مــرف آن را از مالک
یــا متــرف زمیــن اخــذ مــی منایــد.
از مندرجــات ایــن مــاده کامــا مشــهود اســت کــه
اشــخاص و افرادیکــه کثافــات و زبالــه هــا را در
مکانهــای غیــر مجــاز بیانــدازد در محــل هــای کــه
از طــرف شــاروالی تعییــن شــده نریزنــد متخلــف
محســوب و مکلــف بــه پرداخــت جریمــه مــی گــردد.
از جــزء یــک ایــن مــاده کامــا مشــخص اســت کــه
اگــر زبالــه هــا در اماکــن غیــر مجــاز انداختــه شــود
البتــه اینکــه مــی گویــم اماکــن غیــر مجــاز ایــن
اماکــن غیــر مجــاز را شــاروالی تعییــن و مشــخص
مــی منایــد .شــاروالی بــا فرســتاندن دســتور کتبــی
ب ـرای مالــک یــا افرادیکــه ایــن عمــل را انجــام داده
انــد اطــاع میدهــد از تاریــخ ارســال مکتــوب الــی
بیســت و یــک روزفــرد متخلــف بایــد زبالــه هــا را از
ان مــکان محــو یــا بــه جــای دیگــر انتقــال دهــد و یــا
تدابیــر را جهــت از بیــن بــردن یــا محــو و یــا انتقــال
ان بــه جــای دیگــر بســنجد.
در صورتیکــه افــراد متذکره(مالــک و متــرف)

تتبع ونگارش :دردانه فضایئلی
مســوول و مســبب انداخــن زبالــه هــا در مــکان هــای
غیــر مجــاز نباشــند از شــاروالی مــی تواننــد بــه محکمــه
شــکایت کننــد در ایــن صــورت محکمــه دســتور
شــاروالی را ملغــی قــراد داده و الــی حکــم نهایــی
محکمــه دســتور کتبــی شــاروالی متوقــف مــی گــردد.
در صورتیکــه مالــک یــا متــرف ملکیــت بــدون کــدام
دلیــل موجــه دســتور کتبــی شــاروالی را رعایــت نــه کنــد
متخلــف شــمرده شــده و بــه پرداخــت جریمــه نقــدی
مطابــق اســناد تقنینــی محکــوم مــی گــردد.
ولــی بــا آن هــم اگــر مالــک یــا متــرف زمیــن بــه
دســتور کتبــی شــاروالی عمــل نکنــد شــاروالی زبالــه هــا
را انتقــال یــا محــو منــوده و مــرف ان را از مالــک یــا
متــرف زمیــن مــی گیــرد.
از جملــه وظایــف عمــده شــاروالی محــو و انتقــال زبالــه
هــا و در نظــر گرفــن مــکان مناســب بـرای جمــع آوری
زبالــه هــا مــی باشــد زی ـرا انباشــته شــدن زبالــه هــا و
کثافــات عــاوه بــر اینکــه صحــت و ســامت انســانها
را تهدیــد مــی منایــد و موجــب بیــاری مــی گــردد و
همچنــان باعــث الودگــی محیــط زیســت و آب و هــوا
نیــز مــی گــردد در زمینــه فقــره هشــت مــاده یکصــدو
پنجــاه هشــتم قانــون شــاروالی ذیــا رصاحــت دارد:
( )8هــر گاه شــاروالی از عــدم تطبیــق احــکام منــدرج
ایــن مــاده و موجودیــت مــوارد ذیــل  ،اطمینــان حاصــل
منایــد ،در ایــن صــورت زبالــه هــا را انتقــال یــا محــو و
ســایر اقدامــات الزم را جهــت کاهــش اث ـرات آن اتخــاذ
مــی منایــد:
-1جهــت جلوگیــری از آلودگــی زمیــن ،یــا آب یــا هــوا
یــا آســیب رســیدن بــه صحــت انســانها زبالــه هــا را بــه
ارسع وقــت انتقــال یــا محــو منــوده یــا ســایر اقدامــات
الزم را جهــت از بیــن بــردن یــا کاهــش آثــار انتقــال و یــا
محــو و یــا هــر دوی آن هــا  ،اتخــاذ منایــد.
 -2مالک یا مترصف زمین موجود نباشد.
 -3بــا وجــود نــر اعــان  ،مالــک یــا متــرف زمیــن
حــارض نگــردد.
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آگاهی حقوقی

محدودیت یا موانع...

خواستگاری نباید بر خواستگاری
دیگر باشدچنانچه مردی متدیّن و متخلّق
به اخالق اسالمی زنی را خواستگاری مناید
و جواب مثبت بگیرد و الفت و ارتباط
اسالمی بین آنها ایجاد شود ،برای شخصی
دیگر جایز نیست که به خواستگاری آن زن
حق رشعی
برود( .چون برای فرد اول یک ّ
به وجود آمده است ،که بهمنظور حفظ
مح ّبت و عالقه اسالمی بین مردم باید
رعایت گردد تا مسلامن از کاری که خالف
مر ّوت و مردانگی است و به دزدی شباهت
دارد ،بهدور باشد).
اما وقتی خواستگار اول از ازدواج با آن
زن منرصف شود و یا اجازه دهد فرد
دومی ،خواستگاری مناید ،در این حالت
خواستگاری جایز و بال اشکال است.
پیامرب(ص) در این مورد ارشاد میفرمایند:
«کسی نباید بر خواستگاری برادر
دینیاش ،خواستگاری کند مگر نفر اول
از خواستگاری رصفنظر کند و یا به فرد
دومی اجازه این کار را بدهد[ ».بخاری] بر
انسانهای روشنفکر و اهل بصیرت معلوم
و مشخص است که چنین خواستگاریهایی
باعث رشد و منو تخم کینه و عداوت بین
مردم میشود ،و نتیجهی این بدخواهیها
و کینهتوزیها ،نابود شدن کیان امت
اسالمی و تشتّت و تف ّرق جامعت مسلمین
خواهد بود .و این طریقی است برای گرم
شدن بازار سخنچینی بین ساکنین یک آب
و خاک.
البته در این موضوع باید اشاره کنیم که
خواستگاری بر خواستگاری فرد فاسق جایز
میباشد و از نظر ابنقاسم شاگرد امام
مالک و ابنعربی مالکی اشکالی ندارد.
بدون تردید نظر مذکور که مذهب مالکی
بر آن است ،با نصوص رشیعت اسالمی
سازگارتر است زیرا رشیعت به والدین
دخرت سفارش کرده که در انتخاب داماد
آیندهشان مالک اخالق و دیانت را مدنظر
داشته باشند و این بر اساس قاعدهی
مشهور اصولی است که« :دفع منودن
مفاسد مقدم بر جلب منافع است» و نیز
به مصالحی که اسالم برای ازدواج منظور
داشته ،همسویی کامل دارد .مسلامً پدر و
مادران متدیّن به خواستگاری جوان فاسق
و بیبندوبار ،جواب مثبت نخواهند داد.
آیا کسی راضی میشود که دخرتش را به
مردی فاسق و فاجر تسلیم کند ،آن وقت
آیا برای دین ارزش و اعتباری خواهد ماند؟
و آیا حریم اخالق اسالمی رعایت خواهد
شد؟!
اما اگر به رصاحت جواب رد به خواستگار
اولی داده یا با تعریض و کنایه به وی
جواب مثبت داده باشند ،مثل اینکه به
وی گفته باشند :نتوان از تو گذشت یا
اینکه خواستگار دوم از خواستگار اول خرب
و اطالع نداشته باشد یا اینکه خواستگار
اولی ،مورد اجابت و قبول زن واقع نشده و
از آن امتناع کرده باشد ،یا اینکه خواستگار
اول به خواستگار دوم اجازه داده باشد ،در
همه این احوال ،خواستگاری جایز است.
ترمذی به نقل از شافعی در معنی آن
حدیث گفته است :هرگاه کسی از زنی
خواستگاری کرد و زن راضی شد و به
ازدواج با وی متایل داشت ،هیچکس حق
ندارد از این زن خواستگاری کند .اگر
کسی از رضایت و متایل آن زن نسبت به
خواستگار اول اطالع نداشت ،خواستگاری
او اشکالی ندارد .و اگر خواستگار دوم
پس از جواب مثبت به خواستگار اول،
خواستگاری کردن و با آن زن ازدواج منود،
عقد نکاح صحیح است ،ولی گناهکار
میشود .چون از چنین خواستگاری ،نهی
شده است و خواستگاری رشط صحت
ازدواج و نکاح نیست ،تا اگر خواستگاری
صحیح نباشد ،نکاح فسخ گردد ،ولی داود
ظاهری گوید :اگر خواستگار دوم عقد
نکاح بست ،نکاحش فسخ میگردد ،چه با
آن همبسرت شده باشد یا نشده باشد.
در نتیجه گفته میشود که خواستگاری
مرحله اساسی و بنیادی در عقد ازدواج
بوده که رعایت این مرحله شگوفایی و
مرست را نصیب مشمولین عقد ازدواج
میگرداند ،در خواستگاری نباید افراط
صورت گیرد و تبعات بد را از خود به جا
گذارد ،زیرا سبب از بین رفنت رابطه حسنه
شده میتواند .محدودیت های را که رشع
و قانون وضع کرده باید در خواستگاری
رعایت شود در غیر ان ممکن است تجاوز
به حق غیر بوده باشد .به همین منوال
طرفین می توانند یک دیگر را در زمان
خواستگاری ببینند بال مانع است ،مرشوط
به اینکه از حد متعارف نگذرند.
منابع و ماخذ
• قرآنکریم .
• احادیث نبوی.
• حقوق فامیل از نظام الدین عبدالله.
• حقوق فامیل از عبدالقادر عدالتخواه.
• حقوق خانواده از عبدالحسین رسولی.
• آداب خواستگاری و حقوق زوجین از
عبدالله ناصح علوان.
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معین اداری وزارت عدلیه از ریاست عدلیه والیت بامیان و سایر بخشهای آن دیدار نمود

الحــاج ســید محمــد هاشــمی معیــن اداری وزارت عدلیــه ج.ا.ا،
بــه منظــور بررســی و ارزیابــی از اجـراآت ریاســت عدلیــه و ســایر
بخــش هــای آن ،بــه والیــت بامیــان ســفر منــود.
در ایــن ســفر ،معیــن وزارت عدلیــه بــا محــرم محمــد طاهــر زهیر
والــی بامیــان دیــدار منــوده و هــدف از ســفرش بــه ایــن والیــت
را بررســی و ارزیابــی از اجــراآت ریاســت عدلیــه ،آمریتهــای
حقــوق ،قضایــای دولــت ،مســاعدتهای حقوقــی ،مرکــز اصــاح و
تربیــت اطفــال و مدیریــت عمومــی اداری آن ریاســت و همچنــان
ارزیابــی مدیریتهــای حقــوق ولســوالیهای یکاولنــگ ،پنجــاب
و ورس آن والیــت عنــوان منــود .وی از اداره محلــی بامیــان
خواهــان همکاریهــای بیشــر بــا ریاســت عدلیــه آن والیــت
گردیــد.
در ایــن دیــدار ،والــی بامیــان بــه ادامــه همکاریهــا و
هامهنگ ـی بیشــر بیــن ریاســت عدلیــه و مقــام والیــت تأکیــد
منــوده ،گزارشــی از اجــراآت مؤثــر و دقیــق ایــن ریاســت در
همــکاری بــا اداره محلــی را ارایــه منــود .والــی بامیــان وزارت
عدلیــه را جــزء از کلیدیتریــن وزارت خانههــا در کشــور عنــوان
منــوده از ســفر آقــای هاشــمی بــه ایــن والیــت کــه بــه هــدف
بهــر شــدن اج ـراآت کاری ،تطبیــق قانــون و ایجــاد شــفافیت در
اداره میباشــد ،تشــکری منــود.
در ادامــه ایــن ســفر ،معیــن اداری وزارت عدلیــه از رونــد کار
تعمیــر جدیــد مرکــز اصــاح و تربیــت اطفــال نظــارت منــوده و
بــه رشکــت ق ـراردادی هدایــت داد تــا در زمــان تعییــن شــده در
قـرارداد ،کار ایــن پــروژه را تکمیــل و آمــاده تســلیمی منایــد ،کــه
در غیــر آن مطابــق قانــون جریمــه خواهــد شــد .وی همچنــان
از ریاســت عدلیــه آن والیــت دیــدن منــوده و اجـراآت کارمنــدان
آن ریاســت و چالشهــای موجــود را مــورد ارزیابــی قــرار داد.
همچنــان ،معیــن وزارت عدلیــه بــا تعــدادی از نهادهــای مدنــی
و متنفذیــن بامیــان دیــدار کــرده و مشــکالت آنهــا را اســتامع
منــود .در بخــش دیگــر ایــن ســفر ،آقــای هاشــمی در حالیکــه
رییــس عدلیــه والیــت بامیــان نیــز ایشــان را همراهــی میمنــود،
از ولســوالیهای ورس ،پنجــاب و یکاولنــگ دیــدن منــوده و بــا
ولســواالن وهیئــت رهــری آن ولســوالیها مالقــات منودنــد.
ایشــان همچنــان از مدیریتهــای حقــوق ولســوالیهای یــاد
شــده دیــدن منــوده و کارکردهــای آنهــا را مــورد ارزیابــی ق ـرار
دادنــد.
در ختــم ایــن ســفر ،معیــن وزارت عدلیــه ،مجــددا ً بــا والــی بامیان
دیــدار منــوده و نتایــج ارزیابیهایشــان از کارکردهــای ریاســت
عدلیــه و ســایر بخشهــای آن را بــا ایشــان رشیــک ســاختند.
آقــای هاشــمی از مقــام والیــت در جهــت تطبیــق قـرار اســردادی
آمریــت قضایــای دولــت ریاســت عدلیــه بامیــان در مــورد بــاغ
زنانــه ش ـشپل ،تأمیــن امنیــت ریاســت عدلیــه و حــل مشــکالت
دفاتــر کاری مدیریتهــای حقــوق ولســوالیهای ورس ،پنجــاب
و یکاولنــگ ،خواهــان همــکاری شــدند کــه والــی بامیــان در هــر
ســه مــورد فــوق قــول قاطــع تطبیــق و همــکاری دادنــد.

میراث
یکــی ازاســباب کســب ملکیــت میــراث
میباشــد .کــه متــام مســایل مالــی بعــد از مــرگ
میــت را دربــر مــی گیــرد .یعنــی ارث ســبب
جــری انتقــال ملکیــت اســت کــه بــه موجــب
آن مرتوکــه متوفــی بــه ورثــه وی انتقــال مــی
منایــد وورثــه مالــک مرتوکــه شــناخته مــی
شــود .
مــرگ یــا فــوت یــک حادثــه حقوقــی بــوده
کــه بــدون درنظــر داشــت موجودیــت قصــد
واراده باعــث تولیــد نتیجــه حقوقــی مــی
گــردد .اهمیــت ایــن علــم در آیــات قرانــی
کریــم ،احادیــث پیغمــر (ص) وتعلیــم کــه
بعــد از پیغمــر (ص) توســط خلفــای راشــدین
صــورت گرفتــه هویــدا مــی گــردد.
در زمینــه علــم میــراث حــرت محمــد (ص)
فرمــوده اســت :
"تعلمواالفرایــض و علموهــا النــاس فانهــا
النصــف العلــم " یعنــی یــاد بگیریــد فرایــض
را ویــاد بدهیــد آنــرا بــه مــردم زیــرا فرایــض
نصــف علــم اســت  .محمــد(ص) نــه تنهــا علم
میــراث را نصــف علــم دانســته بلکــه تعلیــم
وتعلــم آنــرا نیــز در احادیــث متعــددی توصیه
میکنــد  .و هــم اینکــه انســان دوحالــت دارد
حالــت زندگــی و حالــت بعــد از مــرگ چــون
بــه حالــت دوم انســان ( حالــت بعــد از مــرگ
اســت ) ارتبــاط دارد  .بنابــر آن نصــف علــم
گفتــه شــده اســت .
همچنــان حدیــث در موردآموخــن علم میراث
چنیــن مــی فرمایــد :بیاموزیــد قــران را و بــه
مــردم بیاموزانیــد وبیاموزیــد احــکام میــراث را
و بــه دیگــران آنــرا تعلیــم دهیــد زیــرا مــن
وفــات خواهــم یافــت و دانــش برچیــده
خواهــد شــد  .وزود اســت کــه دو نفــر در
میــان خویــش راجــع بــه مســاله میــراث
اختــاف کننــد و آنــگاه کســی را نخواهیــم
یافــت در مــورد آن بــه آنهــا معلومــات دهــد
 .پیامــر( ص) دریــک ارشــاد گرامــی خویــش
آموخــن علــم میــراث را نصــف علــم تلقــی
کــرده اســت وچنیــن فرمودنــد :بیــا موزیــد
علــم مــراث وبیــا موزانیــد دیگــران را زیــرا کــه
آن نصــف علــم اســت  .وآن فرامــوش کــرده
مــی شــود وآن اول چیــزی اســت کــه ازامــت
مــن گرفتــه مــی شــود .روی همیــن ملحــوظ
اســت کــه پیابــر( ص) بــه علــم میــراث ایــن
همــه اهتــام میــورزد و ان را نصــف علــم
میدانــد و بــا تشــویق مــردم بــه فراگیــری ان
تــاش میکنــد تــا دامــن رســم و رواجهــا بــی
مــورد وظاملانــه و زن ســتیزی را از بسســر
جوامــع اســامی برچینــد .
احــکام علــم میــراث در قــران کریــم در آیــا
ت  12 ،11 ، 8 ، 7و  176ســوره النســاء به
تفصیــل بیــان شــده اســت.
نظربــه اهمیــت کــه میــراث در نظــام اســام
دارد ،اللــه (ج) احــکام میــراث را بصــورت
تفصیلــی در قــران کریــم بیــان منــوده
وکســانیکه مســتحق میــراث مــی شــوند  ،در
قرآنکریــم ســهمیه شــان مشــخص گردیــده
بنــام ذوی الفــروض یــاد مــی شــوند.
ذوی الفروض و(سهام)معین در میراث:
فــروض جمــع فــرض بــوده ومنظــور از آن در
میــراث ســهم معینــی اســت کــه از طــرف
شــارع بــرای وارث در ترکــه میــت تعیــن
گردیــده اســت.

فــروض یــا ســهام معینــه در کتــاب اللــه (قرانکریــم) شــش
فــروض اســت .کــه عبــارت از نصف،ربع،مثــن ،ثلثــان ،ثلــث
وســدس مــی باشــد.
ذوی الفــروض یعنــی ورثــه کــه بــرای آنهــا در رشیعــت
اســامی ســهم معینــی در ترکــه تعییــن گردیــده دوازده
نفــر انــد کــه چهــار آن از جملــه ذکــور بــوده وعبــارت از
زوج،پــدر ،جدصحیــح وبــرادر مــادری مــی باشــد .وهشــت
نفــر آن از جملــه انــاث اســت کــه عبــارت از :زوجــه ،مــادر،
جــده صحیحــه ،دخــر صلبــی ،دخــر پــر ،خواهــر عیانــی
(خواهــر پــدر ومــادری) ،خواهــر عالتی(خواهــر پــدری)
وخواهــر اخیافــی (خواهــر مــادری) مــی باشــد کــه هــر کــدام
از ایــن ذوی الفــروض در حــاالت مختلــف ســهم معینــی در
ترکــه متوفــی داشــته واحیانـاً تحــت رشایــط خــاص از میـراث
محــروم مــی گردنــد.

عصبات :

می ـراث بــه طورعصوبــت طبقــه دوم از اســباب می ـراث مــی
باشــد و ورثــه کــه بــه آن مســتحق میـراث مــی شــوند بعــد از
ذوی الفــروض قـرار دارنــد.
عصبــا ت جمــع عصبــه بــوده واز ایــن قــول عــرب» عصــب
القــوم بالرجــل عصبــا « کــه معنــی احاطــه را مــی دهــد،
گرفتــه شــده اســت ،زی ـرا اقــارب مذکــور شــخصی کــه بــا او
توســط مذکــر منســوب گردنــد شــخص را احاطــه منــوده ودر
وقــت رضورت از او دفــاع مــی مناینــد.
کلمــه عصبــه جمــع بــوده مفــرد آن عصــب مــی باشــد
وعصبــات جمــع الجمــع مــی باشــد واطــاق عصبــه بــر واحــد
وتثنیــه وجمــع ومذکــر ومونــث مــی باشــد .در اصطــاح
علــاء میـراث عصبــه کســی را گوینــد کــه در حالــت نبــودن
ذوی الفــروض مســتحق جمیــع ترکــه ودر حالــت وجــود آنهــا
مســتحق مــال باقیامنــده بعــد از ســهم آنهــا مــی شــود.
عصبــه ابتــدا ً بــه دوقســم اســت :عصبــه نســبی و عصبــه
ســببی(مولی عتاقــت).
تنها عصبه نسبی را مورد بحث قرار میدهیم.

عصبه نسبی:

عصبــه نســبی عبــارت از اقاربــی هســتند کــه از جهــت قرابت
حقیقــی (نســب) بــا میــت ارتباط داشــته باشــند.
عصبه نسبی نزد علام سه نوع است:
عصبه بنفسه (عصبه ذاتی).
عصبه بغیره (عصبه به سبب غیر).
عصبه معه غیره( عصبه معه وجود غیر).
عصبــه ســببی توســط عصبــه نســبی از میــراث محــروم
گردیــده وازآنجــا کــه ناحیــه عملــی نــدارد واکنــون قابــل
تطبیــق نیســت از تفصیــل در آن رصف نظــر مــی شــود.

حجب:

حجــب در لغــت منــع وســر را گوینــد ودر اصطــاح علــاء
میـراث عبــارت اســت از منــع شــخص معیــن از کل یــا بعــض
می ـراث بــه ســبب وجــود شــخص دیگر.حجــب بــه دوقســم
اســت ،حجــب نقصــان وحجــب حرمــان.
حجــب نقصــان کــه باعــث تقلیــل حصــه مســتحقه ارث مــی
شــود.
حجــب حرمــان کــه بصــورت کلــی از میــراث محــروم مــی
شــود .
ذوی االرحام:
در صــورت عــدم موجودیــت ذوی الفــروض وعصبــات
ذواالرحــام مســتحق میــراث مــی گــردد.
تعریــف  :ارحــام جمــع رحــم بــوده ورحــم محــل تکویــن
اوالد مــی باشــد واز آنجــا کــه رحــم ســبب قرابــت اســت.
قرابتــی نســبی ذوی االرحــارم نامیــده واقــارب ذوی االرحــام
یــاد مــی شــوند.لذا ذوی االرحــام در لغــت مطلــق اقــارب
را گوینــد.در اصطــاح علــاء میــراث ذوی االرحــام عبــارت
از اقاربــی هســتند کــه از جملــه ذوی الفــروض وعصبــات
نباشــند.
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بنــاً اقــارب بــه اســاس وصــف رحــم وقرابــت مســتحق
میــراث شــناخته مــی شــوند
در عــر جاهلیــت عــرب رســم و رواج چنیــن بــوده کــه
تنهــا مــردان را وارث میشــناختند و زنــان و کــودکان را از
ارث محــروم میســاختند و ثــروت میــت را در میــان مــردان
خانــواده اش بــه ترتیــب قرابــت قســمت میکردنــد تــا
ایــن کــه یکــی از انصــار فــوت میکنــد و کاکا زاده هــای
وی امــوال او را میــان خــود تقســیم کردنــد وبــه همــرو
فرزنــدان خردســال او چیــزی ندادنــد همــر او در حضــور
پیامــر (ص) شــکایت کــرد .در نتیجــه آیــه  7ســوره النســاء
نــازل گردیــد .ترجمــه « :مــردان از اموالــی کــه پــدر ،مــادر
و نزدیــکان بــه جــا میگذارنــد ســهمی دارنــد  .و زنــان نیــز
از انچــه کــه پدرومــادر و خویشــاوندان میگذارنــد ســهمی
دارنــد خــواه مــال زیــاد باشــد یاکــم ».
نظــر بــه حکــم قرآنکریــم پیامــر(ص) انهــا را خواســت و
دســتور داد» درامــوال مزبــور هیــچ گونــه دخالــت نکننــد
و آن را بــرای بازمانــدگان درجــه اول اواز قبیــل همــر
وفرزنــدان او بگذارنــد« .
طوریکــه تذکــر بــه عمــل آمــد قبــل ازاســام عــرب هــا
مردهــا را حــق ارث مــی دادنــد نــه زن هــا را وهمچنــان
بزرگســاالن را حــق ارث مــی دادنــد نــه خــورد ســاالن را
ووراثــت باســاس قســم داده مــی شــد خداونــد (ج)عمــل
ایشــان را توســط ســوره نســاء آیــه  11باطــل ســاخت:
ترجمه:
«خداونــد بــه شــا دربــاره فرزندانتــان ســفارش مــی کنــد
ســهم پــر چــون ســهم دودخرتاســت واگرهمــه ورثــه
دخــر واز دوتــن بیشــر باشــند ســهم آنــان دوســوم ماتــرک
اســت واگردخــری کــه ارث مــی بــرد یکــی باشــد نیمــی از
میـراث ازآن اوســت وبـرای هریــک از پــدر ومــادر متوفــی
یــک ششــم ازماتــرک مقــرر شــده اســت ایــن درصورتــی
اســت کــه متوفــی فرزنــدی داشــته باشــد ولــی اگرفرزنــدی
نداشــته باشــد وتنهــا پدرومــادرش از او ارث برنــد بــرای
مــادرش یــک ســوم اســت وبقیــه را پدرمــی بــرد واگــراو
برادرانــی داشــته باشــد مــادرش یــک ششــم مــی بــرد البتــه
همــه اینهــا پــس از انجــام وصیتــی اســت کــه او بــدان
ســفارش کــرده یــا دینــی کــه بایــد اســتثنا شــود شــا منــی
دانیــد پــدران وفرزنــدان تــان کــدام یــک بـرای شــا ســود
منــد ترنــد ایــن فرضــی اســت از جانــب خــدا زیـرا خداونــد
دانــای حکیــم اســت».
قابــل یــاداوری اســت کــه ایــن رســم نــاروا و ظاملانــه در
برخــی از مناطــق کشــور مــا تاکنــون معمــول اســت و
بعضــی از مــردم زنــان و فرزنــدان خــورد ســال را ازحــق
ارث محــروم مــی ســازند غافــل از اینکــه آیــه مــورد بحــث
روی ایــن رســم تبعیــض آمیــز خــط بطــان کشــیده اســت.
وصیــت:نــوع ســوم کســب ملکیــت وصیــت اســت .وصیــت از
ریشــه «وصــی» گرفتــه شــده اســت کــه در لغــت بــه
معنــای فرمــان دادن ســفارش کردن،عهــد کــردن .امرکــردن
آمــده اســت .همچنیــن وصیــت بــه معنــی عهــد بادیگــری
در انجــام کاری در حــال حیــات ویــا پــس از وفــات اســت.
برخــی مــی گوینــد کــه وصیــت در لغــت بــه معنــی وصــل
وپیونــد اســت و بــه اعتبــار اتصــال ترصفــات زمــان حیــات
موصــی ،بــه زمــان پــس از فوت،آنـرا وصیــت نامیــده انــد.
«ويص» مــي گوينــد.
و كــي كــه بــه او وصيّــت مــي كنــد
ّ
موصــی بــه ،مالــی اســت کــه مــورد وصیــت قــرار مــی
گیــرد وموصــی لــه شــخصی اســت کــه وصیــت بــه نفــع
او صــورت مــی گیــرد.
مــاده  2103قانــون مدنــی در مــورد تعریــف وصیــت ذیـاً
اشــعارمی دارد (:وصیــت عبارتســت از تــرف در ترکــه بــه
نحویکــه اثــر آن بــه مــدت بعــد از وفــات وصیــت کننــده
منســوب باشــد).

از نــص مــاده مذکــور برمــی آیــد کــه وصیــت ترصفــی اســت
کــه موصــی در ترکــه مــی منایــد ،امــا اثــر بــر ایــن تــرف
بعــد از مــرگ موصــی مرتــب مــی شــود کــه موصــی وفــات
منایــد.
بــه هــر حــال ،وصيــت آن اســت كــه انســان ســفارش كنــد
بعــد از مرگــش ب ـراي او كارهايــي انجــام دهنــد ،يــا بگويــد
بعــد از مرگــش چيــزي از مــال او ملــك كــي باشــد ،يــا بـراي
اوالد خــود و كســاين كــه اختيــار آنــان بــا اوســت ق ّيــم و
رسپرســت معــن كنــد.
هــر شــخص میتوانــد وصیــت کنــد کــه بعــد از مــرگ اش
ســفاريش دربــاره امــوري كــه اختيــار آن بــا وياســت ،بناميــد،
کــه آن را «وصيّــت عهديّــه» گوينــد.
وصیــت عهــدی عبــارت از وصیتــی اســت کــه بــه موجــب
آن موصــی ،بــه وصــی اختیــار مــی دهــد تــا در امــور صغــار
یــا امــوال او رســیدگی واقــدام الزم منایــد .کــه بنــام وصایــت
یــاد مــی گردد.ماننــد :وصيّــت هايــي كــه بــراي كفــن و
محـ ّـل دفــن و مراســم ديگــر مــي كننــد ،يــا بـراي اوالد خــود
ق ّيــم و رسپرســتي معــن كنــد .ویــا بــراي كارهــاي خــر،
ماننــد ســاخنت مســجد و مدرســه و بيامرســتان .يــا بــراي
خويشــاوندان خــود ،وصيــت مناســب و معقــويل كنــد صحيــح
اســت ملحــوظ بــر اینکــه وصيــت كننــده ســفيه نباشــد و
رف در اموالــش ممنــوع نكــرده باشــد
حاكــم رشع او را از تـ ّ
و از روي قصــد و اختيــار وصيّــت كنــد ،نــه از روي اكــراه
و اجبــار.
اگــر شــخصی وصیــت منایــد و بگويــد بعــد از مرگــش چيــزي
ازامــوال او ملــك كــي باشــد کــه آن را «وصيّــت متليكيّــه
«گوينــد.
وصیــت متلیکــی عبــارت از وصیتــی اســت کــه هــدف از آن
متلیــک عیــن ویــا منفعــت بــه موصــی لــه اســت.
در وصيّــت متليكيــه قبــول مــويص لــه معتــر اســت ،پــس
اگــر شــخيص وصيّــت كنــد كــه چيــزي بــه كــي بدهنــد ،در
صــوريت آن كــس آن چيــز را مالــك مــي شــود كــه وص ّيــت را
قبــول كنــد والزم نيســت قبــول بعــد از مــوت وصيّــت كننــده
باشــد ،بلكــه اگــر پيــش از مــوت او هــم باشــد ،كفايــت مــي
كنــد .اگــر قبــول پيــش از مــوت وصيّــت كننــده باشــد بــه
مجــ ّرد قبــول ،آن چيــز را مالــك منــي شــود بلكــه بعــد از
مــوت وصيّــت كننــده بــدون حاجــت بــه قبــول ديگــر ،مالــك
مــي شــود و اگــر قبــول بعــد از مــوت باشــد ،بــه مجــرد
قبــول ،آن چيــز را مالــك مــي شــود .اگــر شــخصی وص ّيــت
كنــد كــه چيــزي از اموالــش مــال كــي باشــد در صــوريت كــه
آن وص ّيــت را قبــول كنــد اگــر چــه قبولــش در زمــان زنــده
بــودن مــويص باشــد ،آن چيــز را بعــد از مــردن مــويص مالــك
مــي شــود بلكــه ظاهــر ايــن اســت كــه قبــول ،اص ـاً معتــر
نباشــد و فقــط ردّ ،مانــع اســت .در صــوريت كــه او وص ّيــت را
قبــول كنــد ،چــه در حيــات مــويص چــه بعــد از فــوت او،کــه
بایــد آن چيــز از يــك ســوم امــوال مــويص بيشــر نباشــد ،آن
چيــز را بعــد از مــردن مــويص مالــك مــي شــود.
در صــدر اســام وصیــت از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده
مرشوعیــت وصیــت براســاس کتــاب اللــه (ج)،ســنت ،اجــاع
وعقــل ثابــت اســت .در رابطــه بــه وصیــت خداونــد (ج)
مــی فرمایــد :ترجمــه »:الزم گردانیــده شــده اســت برشــا
وقتــی کــه مــوت پیــش آیــد یکــی از شــا را اگــر مــال بگــذارد
وصیــت کــردن بـرای پــدر ومــادر ونزدیــکان بــه نیکویــی ،الزم
شــده ایــن کار بــر متقیان»(ســوره بقــره آیــه .)180
حــرت رســول اکــرم (ص)فرمــوده « :وص ّيــت بــر هــر
حــق اســت «.
مســلامن ّ
در حدیــث دیگــری حــرت پيغمــر(ص) فرمودنــد« :
شايســته نيســت بــراي مســلامن کــه شــبي را بــه صبــح
برســاند مگــر اينکــه وصيّــت نامــه اش زيــر رسش باشــد «.
ادامه در صفحه 3

آگاهی حقوقی

میراث...

			
سال سیزده هم

وصیت کننده باید عاقل،بالغ،ورشید باشد.
پس وصیت،صبی،مجنون ،معتوه ،محجور
علیه به سبب سفه،عته وغفلت صحیح
نیست.زیرا اجازه اسقاط حق است وتربع
پنداشته می شود وکسی مالک آن منی شود
مگر مالک تربعات باشد.عالوه بر این در
وقت وصیت کردن به شخصی که وصیت
می شودباید نامعلوم نباشد باید مشخص
شود.
در مورد چیزی که به آن وصیت می شود
طبق حکم ماده  2113قانون مدنی باید
دارای رشایط ذیل باشد
«-از جمله اشیایی باشد که ارث در آن
جاری شده یا قرار گرفنت آن به حیث
موضوع عقد در حال حیات وصیت کننده
صحت داشته باشد.
-2اگر موضوع وصیت را مال تشکیل می
داد نزد وصیت کننده متقوم باشد.
-3اگر موضوع وصیت شی معین بالذات
باشد باید هنگام وصیت در ملکیت وصیت
کننده موجود باشد».
از فحوای منت ماده مذکور استنباط می
شود مايل كه مورد وص ّيت قرار مي گريد در
وقت حیات باید در ملکیت شخص باشد.
وصیت به حقوقیکه توسط ارث انتقال می
یابد صحت دارد .جهت صحت وصیت
رشط است که موصی به مال متقوم باشد.
یعنی انتفاع گرفنت از آن رشعا ًمباح باشد
ووصیت به مال غیر متقوم صحیح نیست.
به کسی كه وص ّيت می شود باید معلوم
باشد و چيزيکه به او میدهند بايد معین
و وجود داشته باشد .چنانچه ماده 2109
قانون مزبوردرمورد ذیالً بیان می دارد:
«شخصی که به او وصیت می شود الزم
است هنگام وصیت معلوم بوده ومعین
باشد ».درموردموجودیت شخص که به
وی وصیت می شود ودر مورد زواید شی
به شخص وصیت شده که بعد مکلف به
مصارف شی وصیت شده می شود ماده
 2127قانون مدنی چنیین اشعار می دارد:
«()1هرگاه شخصی که به او وصیت شده
هنگام وفات وصیت کننده موجود باشد
از هامن لحظه وفات ،شی وصیت شده
را مستحق می گردد مگر این که در منت
وصیت استحقاق شی وصیت شده به وقت
معین بعد از مرگ تثبیت شده باشد.
( )2زواید شی وصیت شده از زمان قبول،
ملک شخصیکه به وی وصیت شده تلقی
می شود و شخص مذکور از هامن لحظه
به بعد مکلف به مصارف شی وصیت شده
می گردد .زواید شی در محاسبه اخراج
وصیت از ثلث داخل منی باشد».
صیغه عبارت از ایجاب وقبول است.ایجاب
در وصیت عبارت از اعالم متلیک معلق به
فوت از طرف موصی ،به موصی له می
باشد چه به صورت رصیح ویاضمنی باشد.
قبول در وصیت عبارت از اعالم اراده
موصی له به متلیک آنچه موصی برای پس
از فوت خود به او متلیک منوده است ،می
باشد قبول نیز می تواند به صورت رصیح
ویا ضمنی باشد.
رشوط صحت وصیت:
طبق حکم ماده  2105قانون مدنی "رشط
صحت وصیت آن است که به معصیت
نبوده وباعث برآن منافی مقاصد رشع
نباشد".از فحوای ماده مذکور برمیآید  ،اول
اینکه وصیت انجام اموریکه به معصیت
منتهی شود نباشد ودوم اینکه باعث بر آن
منافی مقاصد رشع نباشد .هر گاه وصیت
جهت معصیت صورت گیرد باطل تلقی
می گردد .مالیکه وصیت می شود بايد
باارزش وقیمتی باشدو قابل ّيت متلّك داشته
باشد ،پس وصيّت به رشاب يا سگ و خوك
و امثال آنها باطل است .وص ّيت به رصف
كردن ،مايل در معصيت جايزنيست ،پس
وصيتي كه مشتمل بر كمك ظامل در ظلمش
و فاسق در فسقش باشد باطل است .
همچنني اگر مورد وص ّيت مشرتك بني حالل
و حرام باشد ،حمل بر حالل مي شود ،مگر
آنكه بدانيم كه در وص ّيت قصد حرام
منوده ،كه در اين صورت صحيح نيست .و
اگر وص ّيت به چيزي كرد كه استفاده از آن
غالبا ً در حرام است ويل بدانيم كه مقصود
او منفعت حالل بوده است و اطمينان به
مرصف در حالل باشد و عرفا ً كمك به انجام
معصيت نباشد ،وصيّت صحيح است.
وصیت کافر بر مسلامن واز مسلامن
بر کافر صحیح می باشد زیرا اسالم
رشط صحت وصیت منی باشد .بخاطر
که وصیت نوعی نیکی رسانیدن است
مگر این که مسلامن را به رشاب خمرویا
خوردن گوشت خوگ وخنزیر وصیت
کنند ..چنانچه ماده  2106قانون مدنی
در قسمت وصیت غیر مسلامن می نگارد
که«:وصیت غیر مسلامن صحت دارد
مگر اینکه وصیت مذکور به اساس احکام
رشیعت او ورشیعت اسالم حرام باشد
وقانون به عدم صحت ونفاذ آن ترصیح
منوده باشد».
كيس كه مي خواهد وص ّيت كند مي تواند
با گفنت يا نوشنت مقصود خود را بفهامند و
اگر قادر به سخن گفنت و نوشنت نباشد مي
تواند با اشاره اي كه مقصودش را برساند،
وصيّت كند.

ادامه دارد...
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تعمیر جدید وزارت عدلیه در داراالمان افتتاح...
وزیــر عدلیــه در ایــن مراســم افــزود کــه نیــروی بــری ،تجهیـزات
و زیربناهــا و منابــع مالــی از رضوریــات مهــم یــک اداره اســت؛
وزارت عدلیــه اکنــون از لحــاظ تجهی ـزات و زیربناهــا در ســطح
مرکــز و والیــات بــه اســتثنای دو والیــت ،همــه ادارات خــود را
تجهیــز منــوده اســت .وزیــر عدلیــه کشــور همچنــان گفــت کــه
کمبــود جــدی مراکــز اصــاح و تربیــت اطفــال در  24والیــت،
نبــود دفرتهــای کاری در ولســوالیها ،کمبــود تشــکیل در
ریاسـتهای عمومــی قضایــای دولــت و حقــوق ،عــدم پرداخــت
معــاش و امتیــاز مســلکی بــه کارمنــدان مســلکی ریاســتهای
عمومــی حقــوق ،قضایــای دولــت و مســاعدتهای حقوقــی
در مطابقــت بــا قوانیــن مربوطــه ،از زمــره چالشهــای ایــن
اداره اســت .وی همچنــان ادامــه داد کــه طــرح افزایــش معــاش
اعضــای مســلکی ایــن وزارت بــه وزارت مالیــه فرســتاده شــده
امــا در ایــن بــاره تاکنــون پیرشفتــی صــورت نگرفتــه اســت.
در همیــن حــال ،اســتاد دانــش از دســت آوردهــای حکومــت
وحــدت ملــی در عرصــه قانونگــذاری یــاد منــوده ،افــزود کــه
طــی مراحــل بیــش از  400ســند تقنینــی در عرصههــای مختلــف
بیپیشــینه اســت .وی ،ضمــن ســتایش از رونــد قانونگــذاری
در کشــور گفــت کــه از نــگاه متنــی و محتوایــی ،می ـزان تاثیــر
گــذاری و بـهروز بــودن ،هنوزهــم در عرصــه قانونگــداری کاســتی
هایــی وجــود دارد کــه بــه تــاش و رسمایهگــذاری بیشــری نیــاز
اســت .معــاون دوم ریاســت جمهــوری بــا انتقــاد از شــورای
ملــی گفــت :شــورای ملــی بــا آنکــه نقــش اصلــی را در رونــد
قانــون گــذاری بــه عهــده دارد ولــی متأســفانه در طــول دو دوره
تقنینــی اخیــر نتوانســته ابتــکار زیــادی بــه خــرج دهــد و معمــوالً
طرحهــای حکومــت را بــا کمرتیــن تعدیــل تصویــب کــرده و بــه
نــدرت اقــدام بــه طــرح چنــد مــاده کوتــاه قانونــی کــرده اســت.
اســتاد دانــش گفــت کــه سیســتم عدلــی و قضایــی از نــگاه
ســاختار دارای مشــکالت بــوده و یــک پیونــد ارگانیــک میــان
ادارات عدلــی و قضایــی کشــور وجــود نــدارد .در حالیکــه
همــه اینهــا ماننــد حلقــات بههــم پیوســته یــک زنجیــر،
مکمــل یکدیگــر هســتند و بــدون همدیگــر کارآیــی و موثریــت
ندارنــد .وی ضمــن تقدیــر از کارکردهــای وزارت عدلیــه گفــت که
پاییــن بــودن ظرفیــت علمــی و مســلکی و کمبــود امکانــات از
جملــه چالشهــای جــدی در نهادهــای عدلــی و قضایــی اســت
څارنپــوه محمــد فریــد حمیــدی ،لــوی څارنــوال کشــور نیــز
اســرداد اســتقالل افغانســتان و افتتــاح تعمیــر جدیــد وزارت
عدلیــه را بــه مــردم افغانســتان و کارمنــدان ایــن وزارت ،تربیــک
و تهنیــت عــرض منــوده و از ایســتادگی مــردم افغانســتان
در برابــر ابرقدرتهــای جهــان در طــول تاریــخ یــاد منــود.
وی از کارکردهــای وزارت عدلیــه ،اظهــار ســپاس و قدردانــی
منــوده ،داشــن فضــای مناســب کاری را در ارایــه خدمــات بــا
کیفیــت ،مهــم و رضوری دانســت .آقــای حمیــدی بــا وزارت
عدلیــه وعــده همــکاری منــوده و ابــراز خرســندی منــود کــه
ایــن وزارت صاحــب همچــون یــک تعمیــر گردیــده اســت.
در پایــان ایــن مراســم ،وزارت عدلیــه بــه منظــور تقدیــر
از همکاریهــای معــاون دوم کشــور در راســتای
قانونگــذاری ،بــا اهــدای لــوح تقدیــر از جانــب دکــر
عبدالبصیــر انــور وزیــر عدلیــه ،رهــری وزارت وزارت و
شــاری از مهامنــان ویــژه ،از ایشــان ســپاسگذاری منــود.

معرفی کود جزاء...

فصــل پنجــم بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود جــزاء
 ،از افزایــش غیــر قانونــی دارایــی ومجــازات آن
وهمچنــان ازمجــازات معلومــات نادرســت دارایــی
ومصــادره افزایــش غیــر قانونــی دارایــی بحــث
کــرده اســت.
فصــل ششــم بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود ج ـزاء
 ،جرایــم انتخاباتــی را مــورد بحــث قــرارداده
وموضوعــات چــون ســوء اســتفاده از وســایل وعالیم
مبنظــور تــر ســانیدن  ،اخــذ یــا پرداخــت رشــوت یــا
تهدیــد یــا هتــک حرمــت و پنهــان منــودن اوراق رای
دهــی را جــرم دانســته وهمچنــان تغییــر در اســناد
انتخاباتــی یــا دریافــت مســاعدت را مشــخص منــوده
اســت  .پیرامــون مداخلــه در سیســتم نــرم اف ـزار
وســخت اف ـزار ،تشــدد مبنظــور برهــم زدن جریــان
انتخابــات  ،رسقــت یــا تلــف منــودن اوراق ومــواد
حســاس انتخاباتــی  ،اســتفاده از اســناد تزویــری
 ،اســتعامل رای در غیــاب شــخص را بیــان داشــته
اســت .بدیــن ســان در رابطــه بــه خریــد وفــروش
رای  ،تغییــر یــا تبدیــل کــردن اســناد ،کــم یــا زیــاد
کــردن آراء  ،عــدم طــی مراحــل اعــراض شــکایت
مبنظــور کتــان حقایــق  ،کتــان یــا عــدم اطــاع
دهــی یــا مــا نعــت از حضــور ناظــر ،مشــاهد یــا
رســانه هــا و معاونــت در ارتــکاب جرایــم انتخاباتــی
را تذکــرداده اســت.چنانکه مــاده ( ) 423کــود
مذکوردررابطــه بــه اخــذ یــا پرداخــت رشــوت یــا
تهدیــد یــا هتــک حرمــت چنیــن رصاحــت دارد :
« شــخصی کــه یکــی از اعــال ذیــل را مرتکــب
شــود  ،بــه حبــس متوســط محکــوم میگــردد:
 – 1اخــذ ویــا پرداخــت رشــوت مبنظــور اعــال
نفــوذ در مراحــل انتخابــات .
 – 2تهدیــد  ،تخویــف  ،هتــک حرمــت واعــال
فشــار علیــه رای دهنــده  ،کاندیــد  ،ناظــر  ،مشــاهد
 ،رســانه هــا .کارکنــان انتخابــات ».
فصــل هفتــم بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود مذکــور،
تزویــر ومــوارد آن را مــورد بررســی ق ـرار داده کــه
بعــد از ارایــه تعریــف تزویــر ،مجــازات تزویــر
کننــده  ،تزویــر توســط مؤظــف خدمــات عامــه یــا
ســایر اشــخاص  ،تزویــر در مــن یــا شــکل اســناد
در هنــگام تحریــر  ،اســتفاده بــدون صالحیــت از
مهــر ،ترتیــب تصدیــق مــزور  ،تزویــر ســند جهــت
اثبــات معلولیــت  ،اســتعامل ســند تزویــری و اعتبــار
نشــان انگشــت را تذکــرداده اســت .اعتبــار دادن
بــه نشــان انگشــت در مــاده ( ) 444کــود جــزاء
چنیــن ترصیــح شــده اســت :
«در تطبیق احکام این فصل نشان انگشت مانند
امضاء اعتبار دارد».
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فصــل هشــتم بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود جـزاء،
دریــن فصــل کــود جـزاء پیرامــون اخــاذی مؤظــف
خدمــات عامــه  ،امربــه تطبیــق مجــازات شــدید
تــر  ،داخــل شــدن غیــر قانونــی مؤظــف خدمــات
عامــه بــه منــزل شــخص  ،خشــونت مؤظــف
خدمــات عامــه علیــه شــخص ومجبــور ســاخنت
مالــک بــه فــروش امــوال منقــول وغیــر منقــول وی
را مــورد بحــث قـرار داده اســت .درزمینــه مــاده (
 ) 449کــود مذکــور چنیــن نگاشــته اســت :
« هــرگاه مؤظــف خدمــات عامــه بــا اســتفاده از
صالحیــت وظیفــوی خــود مالــک را بــه فــروش
مــال منقــول یــا غیــر منقــول بــه اســم خــود یــا
دیگــری  ،بطــور غیــر قانونــی مجبــور منایــد ،بــه
حبــس متوســط تــا دوســال یــا جــزای نقــدی از
شــصت ه ـزار تــا یکصــد و بیســت ه ـزار افغانــی
وبــه طــرد از مســلک یــا انفصــال از وظیفــه ،
محکــوم مــی گــردد».
فصــل نهــم بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود مذکــوراز
شــکنجه ومجــازات عاملیــن آن بحــث منــوده،
جــران خســاره را تذکــرداده و شــکنجه را فقــره
 1مــاده ( ) 450کــود جزاءچنیــن تعریــف منــوده
اســت:
«شــکنجه عملــی اســت کــه توســط مؤظــف
خدمــات عامــه یــا هــر مقــام رســمی دیگــر یــا بــه
امــر  ،موافقــه  ،رضایــت یــا بــه اثــر ســکوت وی
ارتــکاب یابــد وباعــث درد یــا تعذیــب جســمی
یــا روانــی شــدید مظنــون  ،متهــم  ،محکــوم یــا
شــخص دیگــر گــردد ،بــه مقصــد اینکــه :
 مظنــون یــا متهــم علیــه خــودش اع ـراف منایــدیــا در مــورد شــخص دیگــر معلومــات دهــد.
 شــخص در مــورد مظنــون  ،متهــم یــا محکــوماطالعــات ارایــه منایــد .
 از بابــت عملــی کــه وی یــا شــخص دیگــرمرتکــب آن گردیــده  ،اورا تعذیــب منایــد.
 شــخص را مبنظــور اجــراء یــا امتنــاع از عمــل ،ارعــاب یــا اک ـراه منایــد.
 علیــه شــخص ،مرتکــب رفتــاری گــردد کــه مبتنــیبــر تبعیــض باشــد».
فصــل دهــم بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود
مذکــور ،از انتحــال وظایــف والقــاب بحــث منــوده
از جرایــم ماننــد  :مداخلــه در وظایــف عامــه ،
اســتعامل غیــر قانونــی یونیفــورم نظامــی و ســوء
اســتفاده از نشــان یــا لقــب تذکــر بعمــل آورده
مجــازات اســتعامل غیــر قانونــی یونیفــورم نظامــی
را در مــاده ( ) 454ذیــآ ترصیــح منــوده اســت:
«شــخصی کــه بــدون داشــن رتبــه و اســتحقاق ،
یــو نیفــورم نظامــی را طــور علنــی اســتعامل منایــد
یــا بــدون مجــوز قانونــی نشــان ورتبــه نظامــی را
حمــل کنــد ،بــه حبــس قصیــر یــا جـزای نقــدی از
ســی هـزار تــا شــصت هـزار افغانــی ،محکــوم مــی
گــردد».

چگونگی محو زباله ها وایجاد...

این فقره به نکته ظریفی اشاره منوده
است که شهروندان اجازه ندارند فاضالب مربوط
به ملک خویش را در اب رو های عمومی و
رسکها تخلیه مناید ولی متاسفانه که چنین عمل
صورت می گیرد امیدواریم که روزی یکایک از
شهروندان محرتم به احکام قانون توجه داشته
و آنرا رعایت منایند بدون اینکه تخلفی را انجام
دهند و قانون برای انان مجازات و کیفر تعیین
منایند.
مطابق فقره دوازده این ماده می توان گفت
اشخاصی که احکام مندرج ماده ( )158را با
فقره ها و اجزای آن رعایت ننامیند در حقیقت
این حکم قانون را نا دیده گرفته است و
متخلف از قانون شمرده شده و مکلف به
پرداخت جریمه نقدی مطابق سند تقنینی
مربوط می شوند.
ممنوعیت انداخنت زباله ها:
از جمله مکلفیت های شهروندان ممنوعیت
انداخنت زباله ها و کثافات در رسکها ،کوچه
ها  ،محالت عمومی و خصوصی می باشد
که باید شهروندان در زمینه انداخنت زباله ها
نهایت دقت را بخرچ دهند تا در سهم خویش
در پاکیزگی محیط زیست نقش موثر و مثبت
خویش را به وجه احسن ایفاء منایند چنانکه
ماده  160قانون شاروالی در این باره احکام آتی
را پیش بینی منوده است:
()1انداخنت و پرتاب کردن زباله ها و خاکروبه
ها به جاده ها  ،کوچه ها و سایر محالت
عمومی و خصوصی به نحوی که کار کن موظف
را مترضر سازد ممنوع می باشد.
( )2شخص منی تواند خودش یا به کارکن و یا
اشخاص تحت کنرتول خویش انداخنت زباله ها را
به زمین  ،جاده ها  ،پارکها و سایر اماکن عمومی
اجازه دهد.
( )3انداخنت اب دهن ( تف انداخنت) و افرازات
بینی روی جاده ها  ،کوچه ها  ،پیاده رو ها ،
زینه های اماکن عمومی  ،دیوار ها و ساختامن
های عمومی و خصوصی و سایر محالت عمومی
و سایط نقلیه عمومی  ،ممنوع می باشد.
( )4مالک یا راننده واسطه نقلیه یا همکاران آنها
منی توانند ،زباله ها را از داخل واسطه نقلیه
مربوط به بیرون از واسطه بیاندازند یا ریخنت
و انداخنت زباله  ،خاک ،ریگ ،جغل ،خاک رس،
خاک گلدانی  ،سنگ  ،زباله های ساختامنی

 ،علف خشک ،کاه ،خاکه اره ،پوشال
(مواد تراش شده)  ،مواد سبک از هر نوع،
زباله های تجارتی و خانگی  ،خاکسرت ،کود،
کثافات یا زباله ارگانیکی یا سایر مواد مرضه
را روی جاده ها  ،کوچه ها و امثال آن به سایر
اشخاص اجازه دهند.
( )5شاروالی می تواند ،جهت کنرتول انداخنت
زباله ها  ،الیحه وضع مناید.
( )6شخص که احکام الیحه مندرج فقره ()5
این ماده را نقض مناید ،متخلف شمرده شده
 ،مکلف به پرداخت جریمه نقدی مطابق سند
تقنینی مربوط می باشد.
شهروندان محرتم اگر دقت داشته باشند متوجه
می شوند که قانونگذار در قانون شاروالی
نکات بسیار جالب و موثر برای پاکیزگی و
سرتگی شهر و جلو گیری از انواع بیامر را یاد
آور شده است ،به طور منونه انداخنت خاکروبه،
شاید از دید همشهریان ریخنت خاکروبه در
جاده ها یک امر عادی تلقی گردد اگر دقت
مناییم متوجه می شویم که این عمل سبب
آلودگی محیط زیست شده و صحت وسالمتی
شهروندان را هم تهدید می کند.
انداخنت آب دهن یا افرازات بینی از نظر
قانون شاروالی ممنوع بوده و شهروندان حق
ندارند این عمل زشت و نا پسند را در جای
جای اماکن عمومی و خصوصی و یا انداخنت
آب دهن همراه با نصوار را در روی دیوارها
و کنار آن انجام دهند زیرا این عمل عالوه
بر رسایت دادن امراض گوناگون سبب آلودگی
محیط زیست نیز می شود.
گذاشته از ان باید قانون را رعایت منوده و در
راستای حاکمیت آن کوشا باشیم زیرا قانون
شاروالی اعامل متذکر را منع قرار داد و افراد
که باعث این اعامل ناپسند شوند قانون مزبور
آنها را محکوم به جریمه نقدی می مناید.
عالوه بر متامی مسایل فوق این عمل زننده
از سوی هر شخص که بروز مناید بیانگر یک
حرکت غیر اخالقی و خالف اداب اسالمی است
که نباید این عمل از سوی یک فرد رس زند.
همچنین مالک موتر یا راکبین آن اجازه ندارند
زباله های داخل واسطه نقلیه را به بیرون از
موتر پرتاب منایند یک موضوع خیلی ساده
است که راکبین و موتروان زباله های داخل
موتر را باید در یک خریطه جمع منوده و
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در مکان مناسب آنرا تخلیه منایند  .در
آن صورت شاروالی اجازه دارد کسانی را خالف
ماده  160عمل مناید این قانون انان را متخلف
شمرده و مطابق اسناد تقنینی آنها محکوم به
جریمه نقدی می منایند .از سوی دیگر می توان
گفت که آیا درست است که متامی ساکنین شهر
زباله های خود را هر جا که خواسنت بریزد و
این زباله ها فقط از سوی کارکنان شاروالی
جمع اوری شده و محو شوند آیا این امر ممکن
است؟ پس بیایید همه باهم در یک فضای
دوستانه هر آنچه به اسم زباله و کثافات تولید
می کنیم خودمان در شیوه درست جمع آوری
زباله های خویش سهم گرفته و زباله ها را
داخل کیسه زباله ریخته و با کارکنان شاروالی
به سهم خویش همکاری مناییم.
از مطالعه متون فوق به این نتیجه می رسیم
که اوال قانون شاروالی یک مکان مناسب را برای
جمع اوری زباله های هر منطقه در نظر می
گیرد تا از انداخنت زباله ها در اماکن غیر مجاز
جلوگیری شود.
و کسانیکه مرتکب انداخنت زباله ها در محالت
غیر مجاز شوند آنان را محکوم به پرداخت
جریمه نقدی می مناید.
افرادی که قانون را نادیده می گیرند متخلف
شناخته شده و مکلف به پرداخت جریمه نقدی
می شوند.
در صورتیکه مالک وجود نداشته باشد و قانون
از سوی شهروندان رعایت نگردد شاروالی خود
وارد عمل شده و کثافات را به جای مناسب نقل
و یا محو می مناید در این حالت مالک مکلف
به هزینه پرداخت زباله های خود می باشد.
زباله دانی:
از دیگر وظایف مهم شاروالی ها قرار دادن
زباله دانی در اماکن عمومی مانند پارکها ،کنار
جاده ها  ،کوچه ها و  ...جاها می باشد زیرا
این عمل شاروالی باعث می شود که شهروند
اندک زباله های را ایجاد میکنند مانند پوست
کیله یا اشغال و پوچاقهای بعضی خوردنی های
دیگر مان را در روی جاده ها و کوچه نریزند
بلکه آنر ا در نزدیک ترین زباله دانی که از
طرف شاروالی گذاشته شده است بریزند  .با
این کار خود می توانند سهم عمده در پاکی و
سرتگی شهر داشته باشند و هم از شیوع امراض
گوناگون و مرسی در سطح شهر جلوگیری

فصــل یازدهــم بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود جـزاء
 ،از محــو یــا شکســتاندن مهــر  ،ازبیــن بــردن
مهرمحــل حفاظــت شــده و شکســتاندن مهــر
توســط شــخص محکــوم یــا متهــم بــه جنایــت را
مــورد بررســی قـرارداده ومجــازات شــخصی را کــه
مرتکــب شکســتاندن مهرمــی گــردد در مــاده (
 ) 457چنیــن بیــان میــدارد :
« هــرگاه جــرم منــدرج مــاده ( ) 456ایــن قانــون
توســط شــخص ارتــکاب یابــد کــه در جنایــت
 ،محکــوم علیــه یــا متهــم قــرار گرفتــه باشــد،
مرتکــب بــه حبــس متوســط و محافظــی کــه بــه
اثــر اهــال او مهــر محــو یــا شکســتانده شــده ،
بــه حــد اکــر حبــس قصیــر  ،محکــوم مــی گــردد
».
فصــل دوازدهــم بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود
مذکــور ،از رسقــت وتلــف کــردن اوراق واســناد
رســمی  ،رسقــت یــا تلــف منــودن اســناد دارای
ارزش ملــی وهمچنــان پنهــان  ،افشــاء یــا بــاز
منــودن مکتــوب  ،پســت وپارســل توســط مــؤ
ظــف آن را تذکــرداده و مجــازات مرتکبیــن رسقــت
یــا تلــف منــودن اســناد دارای ارزش ملــی را در
مــاده (  ) 459را چنیــن بیــان مــی کنــد:
« ( ) 1شــخصی کــه اســناد دارای ارزش ملــی را
رسقــت  ،تلــف یــا پنهــان منایــد ،بــه حــد اکــر
حبــس طویــل ،محکــوم مــی گــردد.
( ) 2هــرگاه رسقــت یــا اتــاف اســناد منــدرج فقــره
(  ) 1ایــن مــاده بــه اثــر اهــال مؤظــف خدمــات
عامــه صــورت گرفتــه باشــد ،مرتکــب بــه حبــس
متوســط  ،محکــوم مــی گــردد».
در اخیــر مختــرآ یــاد آور میشــویم آنچــه کــه
در فصــول تذکــر داده شــده فــوق رشح آنهــا
کذشــت قابــل اهمیــت بــوده از موضوعــات
ماننــد :جرایــم علیــه نظــم عامــه ،جرایــم نقــض
مقــررات هوانــوردی وملکــی ،جرایــم تجاوزعلیــه
مــؤ ظفیــن خدمــات عامــه ،جرایــم مربــوط
بــه مــوا صــات ومخابــرات ،جرایــم مرتبــط بــه
تخریــب بنــا یاامــاک وقطــع اشــجار ،جرایــم
فســاد اداری ومالــی  ،اختــاس ،ســوء اســتفاده
از نفــوذ ،ســوء اســتفاده از وظیفــه یــا موقــف،
افزایــش غیرقانونــی دارایــی ،جرایــم انتخاباتــی،
تذویــر ،اخــاذی غیــر قانونــی مؤظفیــن خدمــات
عامــه ،شــکنجه ،انتحــال وظایــف والقــاب ،محــو
وشکســتاندن مهــر ،رسقــت وتلــف کــردن اوراق
رســمی را رشح ومجــازات در نظــر گرفتــه شــده
بـرای مرتکبیــن جرایــم مذکــورا تذکــر داده اســت.
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تتبع ونگارش :دردانه فضایئلی

منایند  .عالوه بر ان شاروالی ها باید
تدابیر الزم را برای پاک نگهداشنت زباله دانی و
تخلیه ان را درنظر بگیرند .در زمینه ماده 161
قانون شاروالی را ذیال رصاحت دارد:
"( )1شاروالی زباله دانی ها را جهت جمع
آوری زباله ها در کنار جاده ها  ،کوچه ها و
سایر اماکن عمومی تهیه و تدارک می مناید.
( )2شاروالی مکلف است به منظور تخلیه و
پاک نگه داشنت زباله دانی های مندرج فقره
( )1این ماده تدابیر الزم را اتخاذ مناید.
( )3شاروالی مکلف است زباله دانی های
مندرج فقره ( )1این ماده و زباله دانی های
که توسط سایر اشخاص در محالت گذشته شده
است تخلیه و پاک نگهدارند.
( )4شاروالی مکلف است زباله دانی ها را
طوریکه سبب ایجاد مزاحمت به اشخاص
نگردیده و باعث بروز شکایت نشود طور
منظم تخلیه مناید.
( )5شاروالی می تواند جهت اطالع ساکنین
شهر لوحه ها را مبنی بر انتقال زباله ها در
مکانهای از قبل تعیین شده نصب مناید.
( )6شاروالی منی تواند زباله دانی یا لوحه های
آگاهی دهی مربوط را در زمین شخص دیگر
جا بجا یا نصب مناید مگر اینکه موافقت قبلی
مالک ان را در زمینه کسب منوده باشد.
()7شاروالی می تواند مواد که به داخل زباله
دانی ها انتقال شده است به فروش برساند.
( )8شخص که طور عمدی زباله یا لوحه
مربوط به آن را انتقال یا از بین بربد متخلف
شمرده شده مکلف به پرداخت جریمه نقدی
مطابق سند تقنینی می باشد.
از مطالعه متون فوق به این نتیجه می رسیم
که از مکلفیت های شاروالی گذاشنت زباله
دانی در مکانهای مناسب برای انداخنت کثافات
بوده و شهروندان نیز باید از انداخنت زباله ها
در روی رسکها و کوچه ها خود داری منایند و
زباله را که ایجاد می منایند باید در زباله دانی
که از سوی شاروالی تهیه شده است بریزند
در غیر آن متخلف شمرده شده به پرداخت
جریمه نقدی محکوم می گردد.
منابع و ماخذ:
قانون شاروالی
سایت ویکی پیدیا

Agahi Hoquqi
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پوریا ژمنه

تتبع و نگارش :محمد عارف صبا

د پور یا ژمني موضوع د مدنی حقوقو  ،په خاصه توګه
د وجایبو حقوق له ارزښتناکي موضوعګانو څخه ده .د پور یا
ژمنی موضوع تل د مدين حقونو د رسلیک الندی بیانیږی  ،او
مالی حقوق په خپل وار رسه په عیني حقونو او دیني حقونو
ویشل کیږی.
عینی حق  :د هغه حق څخه عبارت ده چه یو شخص دیو
خارجی عین پوری لری  ،مالکیت حق د دغه حقونو څخه د
عین يا د ګټی په نسبت کامل حق ده .
دینی حق :هغه حقونه دی چی د یو کس مال په بل کس باندې
وی  ،هغه کس کويل شی چی دغه مال وغواړی اوپوروړې(
پوروړی ) مجبور دې ترڅوهغه ورکړی.
ځکه پور هغه حق ده چی یو کس بل کس باندی پیدا
کوی او د دغه مال په سبب کولې شی د یو کار د رسته رسولو
یا پریښدولو غوښتنه وکړی .د حق خاوند ته پورورکوونکي او
هغه کس چی اړ دی مال ورکړی پوروړی او د پوروړی او
پورورکوونکي ترمنځ اړیکي ته دین یا ژمنه واېی.
په عینی حقونو کښی د یو کس قانونی واک پر یو شی باندې
وي خو په دینی حقونو کښی بیا د یو کس قانونی واک په بل
کس باندی ده  ،له دی کبله دینی حقونو ته شخصی حقونه
هم وايیی،هغه حق چی د پور ورکولو او یا د یو کار تررسه کول
د یو کس په ذمي وي.

شخصی حق یا پور :

دیني یا شخصی حقونه د یو کس واک او امتیاز په بل کس
باندی دي چی د امر په توګه له مقابل لوری څخه د یو کار
غوښتنه شوی وی  .پور د دین مرتادفه کلمه ده ،په عرف کښی
د دوی ترمنځ کوم توپیر نشته خو د حقوقی اصطالح په لحاظ
د دوی ترمنځ توپیر شته په دي معنی  ،دین کیدالې شی له
قراردادونو او یا ژمنی (حقوقی اعامل) څخه اراده وي یا هم
کیدالې شی چی دحقوقی پیښو څخه اراده وشی اما پور داسی
یوعقد ده چی له هغي څخه دین اراده ده .
مدنی قانون  ۴۸۸ماده  :شخصی حق یا دین دايس تعریف کړی(
شخصی حق یا التزام دپور ورکوونکی او پور اخیستونکی د ذمی
ترمنځ د داسی رابطی څخه عبارت ده چه د هغي په اساس پور
ورکوونکی کولې شی د اخیستونکي څخه دیوشی داخیستلو ،
دیوکارد کولو یا دهغي څخه د منع کیدو غوښتنه وکی.
شخصی حق یا دین د پوروړی او پورورکوونکي ترمنځ هغه
اړیکی ته ويیل کیږی چه د هغي پر بنسټ پورورکوونکي له
پوروړی څخه د یو کار د رسته رسولو یا پریښودلو او یا د یو
شی غوښتنه کويل شی.
د قانون دحکم رسه سم د دین موضوع الندی ډول دی:
د مال ورکول ( اعطای شی) د یو کار رسته رسولله یو کار څخه د مخنیوی حق -۱يش وکول
دپور په برخه کښی یوه موضوع د شی ورکولو موضوع ده
 ،د يش تسلیمول ته ژمنه ،د عین یا د منفعت (کټي) سپارل
دی یوکس ته له دی لپاره چه دا کس د مال نه کټه واخلی یا
يي ساتنه وکړی .
د بیلګی په ټوګه ،یو کس یو جریب زمکه په سل زره افغانیو له
بل کس نه اخلی (اخسیتونکی او پلورونکی) په خپل منځ کښی
په دی خربه ساله کوی چی کله اخیستونکی سل زره افغانی
پلورونکي ته ورکړی  ،هغه وخت به د ځمکی خاوند شی .د سل
زره افغانیو ورکول د اخسیتونکی له لوری پلورونکي ته او د دی
کار په بدل کښی د پلورونکي له خوا اخسیتونکی ته د زمکی د
واک سپارلو ته (مال ورکول)وایي.
مدنی قانون  ۴۹۰ماده په دی اړه داسی حکم لري ( په عین
التزام هغه دی چه موضوع يي د ټاکلی عین ذات یا دهغي
د کټی په غرض یا د عین د تسلیمیدو یا ساتني تشکیلووی )
کارکول:
د دین دویمه موضوع (کار کول) وی .د بیلګی په ټوګه،یو کس
له یوي کمپنی رسه په قرارداد کار کوی  .دواړه خواوي د قرارداد
په اساس یو بل رسه ژمنه کوی چی کارکوونکی به کمپنی ته په
اووين کښی ۴۰ساعته کار کوی او کمپنی به کارکوونکی ته په
میاشت کښی  ۱۰۰۰۰افغانی ورکوی .کارکوونکی د پوروړی په
توګه باید دغه کار په معینه وخت کښی تررسه کړی او کمپنی
باید د پورورکوونکي په توګه د کارکوونکی اجوره د میاشتی په
پای کښی ورکړی  ،په دغه عقد کښی د کارکوونکی له لوری د
کار تررسه کول د دین په نامه یادیږی.
مدنی قانون د  ۴۸۹مادی  ۲ - ۱فقري د ژمنی په اړه داسی وایی:
-۱په پور التزام هغه وخت دی چه موضوع يي پیيس يا مثلی
شیان وی.
-۲لتزام دتعهد کوونکی شخص په ذمه دعقد یا دتضمین په
موجب الزمیږی ).
د کـــــــــار څخه ځان سا تل:
همدارنګه د دین موضوع د یوکار پریښودل  ،یا له هغي څخه
ځان ساتل وی .د بیلګی په ټوګه یو بډای او خیرپالونکی کس له
ځینو سوالګرو څخه وغواړی چی دغه کار( سوالګری) پریږدی
او دې به د هغوی د کورين،ښوونځی او د ژوند ټول مرصفونه په
خپله غاړه واخلی.په پورته بیلګه کښی د دین یا ژمنی موضوع
د ګدایي پریښودل دی.په دی معنی چی سوالګر(پورورړی) د
ګدایی څخه الس واخلی .او خیرغوښتونکي کس(پورورکوونکی)
باید د سوالګرو د ښوونځی،ژوند اود کورين ټول مرصفونه ورکړی.

د ژمني آثار:

د پورونو ارزښت ناکه نښه یا اثارد پوروړی التزام دي چی باید
خپل دین په خپل وخت کښی ورکړی په دی معنی هر هغه څه

چی په پوروړی ( پوروړی) واجب شوی هغه ورکړی يعنی په
ټاکلی وخت او په ښه اخالقو رسه خپله ژمنه رسته ورسوی  .که
چیری پوروړی له خپلی ژمني واوړی او یا د خپلی وجیبي له
رسته روسولو څخه رسغړونه وکړی د شواهدو او اسنادو رسه په
کتو د اړوندمحکمي له استیذا نه وروسته د عقار او منقول مال
د خرڅولو نه باید دین( پور) ورکول يش.که چیری له پوروړی
رسه قیمتی څیزونه موجود وی هغه کويل شی چی دغه څیزونه
چی ژر له منځه زی او یا د هغي ساتل دیر مرصف غواړی په
علني مزایده کښی وپلوری او د هغي پیسی پورورکوونکي ته
وسپاری.د مدنی قانون په روښنایی کی د ژمنی (وجیبي) رسته
رسول د نقدی ورکړی ابرا او حوايل په ټوګه کیدای شی.
د دین تنفیذ (ورکول) په دوه ډوله ده  ،عینی تنفیذ او بل یی
تعویضی تنفیذ دی چی هر یو په خپل واررسه په اختیاري تنفیذ
او اجباري تنفیذ ویشل کیږی  .په راتلونکو بحثونو کښی به په
تفصیل رسه وړاندی شی .
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دکــر زکیــه عادلــی معیــن امــور
اجتامعــی وزارت عدلیــه ج.ا.ا بــا
هیئــت همـراه خویــش بــه والیــت
بامیــان ســفر منــوده و از ریاســت
عدلیــه ،مرکــز اصــاح و تربیــت
اطفــال و کار ساختوســاز تعمیــر
جدیــد ایــن مرکــز ،دیــدار منودنــد.
معیــن وزارت عدلیــه در
نشســتی بــا حضــور مســووالن
و اســتادان دانشــگاه ،مســووالن
نهادهــای اجتامعــی ،بــزرگان
و متنفــذان مردمــی کــه بــه
منظــور ســاماندهی و هامهنگــی
فعالیتهــای اجتامعــی و مردمــی،
برگــزار گردیــده بــود ،اشــراک
منــوده و روی مســایل مربــوط
صحبــت منــود.
وی همچنــان در نشســتی کــه
در مقــام والیــت بــا حضــور
والــی ،رؤســا و مســؤلین ادارات
دولتــی ،برگــزار گردیــده بــود،
اشــراک منــوده ،ضمــن اســتامع
دســتاوردها و مشــکالت در آن
والیــت ،بــر هامهنگــی و همکاری
میــان ادارات ذیربــط و همــکار
بــا ریاســت عدلیــه خصوصــاً در
رونــد اســرداد زمینهــای غصــب
شــده و رســیدگی بــه دوســیههای
حقوقــی ،تاکیــد منــوده و خواســتار
توجــه و اقدامــات جــدی در ایــن
زمینــه شــد.

فصــل اول بــاب ســوم کتــاب دوم کــود جــزاء  ،از
جرایــم علیــه امــن ونظــم عامــه کــه شــامل حریــق
عمــدی  ،مجــازات حریــق عمــدی  ،مجــازات حریــق
غیــر عمــدی  ،انتقــال مــواد قابــل اح ـراق  ،حریــق
عمــدی جنــگالت  ،حریــق علــف چــر و جــران
خســاره میشــود را بحــث منــوده در متــام حــاالت
منــدرج فصــل مذکــور کــه قبــآ تذکــر داده شــد
مرتکــب اعــال فــوق را عــاوه برمجــازات بــه جـران
خســاره وارد ه نیزمحکــوم مــی کنــد .
فصــل دوم بــاب ســوم کتــاب دوم کــود مذکــور از
جرایــم نقــض مقــررات هــوا نــوردی ملکــی کــه
شــامل پــرواز طیــاره یــا هلیکوپــر بــا اســتفاده از
تصدیــق نامــه تزویــری اهلیــت یــا درحالــت ســکررا
بحــث منــوده و مجــازات شــخص حکمــی  ،دخــول
در مناطــق ممنوعــه ونقــض مقــررات پروازهــای بیــن
املللــی را رشح ودر مــاده ( ) 353کــود مذکورمجــازات
ایــن نقــض را ب ـرای مرتکبیــن آن تعییــن منــوده کــه
ذیــآ بــدان پرداختــه میشــود:
«هــر گاه ورود وخــروج از طریــق فضــای کشــور
بــدون اجــازه رســمی وعــدم رعایــت مســیر هــای
مشــخص مجــاز  ،محــات فــرود آمــدن ،دروازه های
هوایــی ،ارتفــاع پــرواز یــا ســایر تخلفــات از مقــررات
پروازهــای بیــن املللــی صــورت گیــرد ،مرتکــب آن بــه
ج ـزای حبــس متوســط  ،محکــوم مــی گــردد».
فصــل ســوم بــاب ســوم کتــاب دوم کــود مذکــور از
تجــاوز علیــه مــؤ ظفیــن خدمــات عامــه توضیحــات
داده واز جرایــم چــون تجــاوز یــا رشوع بــه آن
علیــه مؤظــف خدمــات عامــه  ،تعقیــب دوامــدار ،
توقــف در جــوار منــزل یــا محــل وظیفــه مــؤ ظــف
خدمــات عامــه را توضیــح داده اســت .عالوه بــرآن از
تجــاوز منتــج بــه رضب یــا جــرح  ،معلولیــت دایمــی
یــا عجــز از انجــام کار مجنــی علیــه  ،توهیــن مــؤ
ظــف خدمــات عامــه ومضطــرب منــودن مــؤ ظــف
خدمــات عامــه توســط اطــاع دروغ را رشح و
مجــازات تجاوزیــا رشوع بــه آن را در مــاده ( ) 354
ذیــآ رصاحــت داده اســت :
« شــخصی کــه علیــه مؤظــف خدمــات عامــه بــا
اســتعامل قــوه  ،شــدت  ،تخویــف یــا تهدیــد  ،تجــاوز
کنــد یــا بــه تجــاوز رشوع منایــد  ،بــه حبــس قصیــر یــا
جـزای نقــدی از ســی هـزار تــا شــصت هـزار افغانــی
ویــا هــردو جـزا  ،محکــوم مــی گــردد».
فصــل چهــارم بــاب ســوم کتــاب دوم کــود جــزاء،
جرایــم مربــوط بــه مواصــات و مخاب ـرات را تذکــر
داده وجرایــم مواجــه منــودن ســامت وســایل

معرفی کود جزاء
مواصــات عامــه بــه خطــر  ،بــه خطــر مواجــه منــودن
ســامت وســایل بــه اثــر بــی احتیاطــی را توضیــح
داده اســت .جرایــم راه آهــن  ،اســتفاده از اســناد
تزویــری  ،نصــب عالمــه  ،نشــانه تشــخصیه یــا لوحــه
جعلــی یــا تغییــر یــا تخریــب آن را بــا ذکرمجــازات
آنهــا رشح منــوده کــه در رابطــه بــه تخریــب سیســتم
مخابـرات  ،تخریــب سیســتم مخابـرات بــه اثــر اهــال
یــا بــی احتیاطــی و ســوء اســتعامل وســایل مخابراتــی
ترشیحاتــی داشــته اســت .قابــل یــاد آوری اســت
کــه مــاده () 367کودجــزاء مجــازات ســوء اســتعامل
وســایل مخابراتــی را چنیــن تذکــر داده اســت :
« شــخصی کــه عمــدآ بــه ســبب ســوء اســتعامل
وســایل مخابراتــی ســبب اذیــت دیگ ـران گــردد  ،بــه
ج ـزای نقــدی از پنــج ه ـزار تــا ســی ه ـزار افغانــی ،
محکــوم مــی گــردد ».
فصــل پنجــم بــاب ســوم کتــاب دوم کــود مذکــور،
تخریــب بنــا یــا امــاک و قطــع اشــجار وتخریــب رسک،
پــارک یــا تفریــح گاه عامــه را یــاد آورشــده ومجــازات
شــخص مرتکــب قطــع اشــجار وتخریــب رسک  ،پــارک
یــا تفریــح گاه عامــه را چنیــن بیــان میــدارد :
« شــخصی کــه عمــدآ اشــجار را قطــع یــا رسک  ،پــارک
یــا تفریحــگاه عامــه را تخریــب منایــد  ،عــاوه بــر
جــران خســاره وارده  ،کــه شــامل قیمــت ومصــارف
احیــای مجــدد اشــجار وتاسیســات مذکــور مــی باشــد،
بــه حبــس قصیــر شــش مــاه یــا ج ـزای نقــدی از پنــج
هـزار تــا ســی هـزار افغانــی نیــز محکــوم مــی گــردد».
(مــاده  369کــود ج ـزاء)
فصــل اول بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود جــزاء  ،از
جرایــم فســاد اداری ومالــی ماننــد رشــوت  ،رشــوت
دهنــده  ،رشــوت گیرنــده  ،مجــازات رشــوت گیرنــده
 ،مجــازات رشــوت دهنــده را تذکــر داده اســت
وهمچنــان مجــازات واســطه جــرم رشــوت  ،مجــازات
جــرم رشــوت شــخص حکمــی  ،مجــازات رشــوت
مؤظفیــن خدمــات عامــه  ،مجــازات رشــوت در ســکتور
خصوصــی را بیــان داشــته اســت .در رابطــه بــه
رشــوت کــه بــه هــدف ارتــکاب جــرم دیگــر ویــا عــدم
قبولــی رشــوت  ،طلــب ،قبــول یــا اخــذ بخشــش توســط
عضــو نهادهــای انتخابــی را در بــر مــی گیــرد معیــن
منــوده اســت .عــاوه برموضوعــات فــوق  ،اطــاع از
اخــذ رشــوت  ،اطــاع از عرضــه رشــوت  ،اتــاف دارایــی
ناشــی از ارتــکاب رشــوت  ،مجــازات رشوع بــه جــرم
رشــوت  ،مصــادره وجــوه پرداخــت شــده در جــرم
رشــوت  ،محکومیــت بــه پرداخــت جــزای نقــدی را
رشح داده اســت:

هکذاحــاالت مخففــه جــرم رشــوت و نــر محکومیــت
وابطــال امتیــاز ناشــی از جــرم رشــوت را یــاد آور شــده
و رشــوت را چنیــن تعریــف منــوده اســت:
«هــرگاه مــؤ ظــف خدمــات عامــه یــا مؤظــف دولــت
خارجــی یــا ســازمان بیــن املللــی یــا بیــن الحکومتــی
یــا مــؤ سســه غیــر دولتــی یــا مــؤ ظــف مؤسســه
خصوصــی کــه فعالیــت هــای اقتصــادی  ،مالــی یــا
تجارتــی یــا ســایر خدمــات عامــه را انجــام میدهــد،
مبنظــور اجـراء یــا امتنــاع از وظیفــه کــه بــه آن مکلــف
اســت یــا مبنظــور اح ـراز یــا حفــظ موقــف مشــخص
بــه اســم خــود یــا شــخص یــا نهــاد دیگــری بــه شــکل
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم  ،پــول  ،مــال یــا منفعــت نــا
مــروع را اخــذ  ،طلــب یــا وعــده پرداخــت آنـرا بگیــرد
یــا بــه عنــوان بخشــش آنـرا قبــول کنــد یــا شــخص بــه
مقاصــد متذکــره پــول ،مــال یــا منفعــت نــا مــروع
را بــه شــکل مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه اشــخاص
مذکــور پیشــکش منایــد یــا وعــده پرداخــت آنـرا بدهــد،
عمــل مذکــور رشــوت شــناخته مــی شــود».
(ماده  395کود جزاء)
فصــل دوم بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود جــزاء ،از
اختــاس ومجــازات آن  ،ایجــاد رضر بــه منافــع عامــه
 ،تشــکیالت یــا مقــرری هــای خیالــی  ،مجــازات
مؤظــف خدمــات عامــه در صــورت ارتــکاب اختــاس
ومجــازات مؤظــف مؤسســه غیــر دولتــی در صــورت
ارتــکاب اختــاس را بیــان منــوده اســت.همچنین حــاالت
مشــدده جــرم اختــاس  ،کســب منفعــت از طریــق
غــدر  ،حصــول مفــاد از عوایــد متعلــق بــه دولــت
توســط مؤظــف خدمــات عامــه و تــرف غیــر قانونــی
پــول واوراق بهــادار یــا ســایر اســناد را یــاد آور شــده
واز ســوی دیگراســتفاده غیــر قانونــی از وجــوه نقــدی
ومجــازات تکمیلــی جــرم اختــاس را نیــز رشح منــوده
ومجــازات حــاالت مشــدده جــرم اختــاس را در مــاده
( ) 393ذیــآ مشــخص منــوده اســت:
« هــرگاه خزانــه دار  ،تحویلــدار ،مامــور تحصیلــی ،
رصاف  ،گــدام دار ،معتمــد نقــدی یــا جنســی یــا ســایر
مؤظفینــی کــه منحیــث وظیفــه بــه حفاظــت اشــیای
اختــاس شــده ویــا پنهــان شــده مکلــف باشــند مرتکــب
جــرم اختــاس گردنــد ،بــه حــد اکــر جــرم مرتکبــه
منــدرج ایــن فصــل  ،محکــوم مــی گردنــد ».فصــل ســوم
بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود ج ـزاء ،ســوء اســتفاده
از نفــوذ ومجــازات آن را کــه شــامل مجــازات ســوء
اســتفاده کننــده از نفــوذ  ،مجــازات تحریــک کننــده بــه
ســوء اســتفاده از نفــوذ  ،ومصــادره وجــوه پرداخــت
شــده در جــرم ســوء اســتفاده از نفــوذ را بحــث منــوده
در رابطــه چنیــن مشــعر اســت :
« شــخصی کــه یکــی از اعــال ذیــل را انجــام دهــد
 ،مرتکــب جــرم ســوء اســتفاده از نفــوذ  ،شــناخته
میشــود:

شخصی که هنگام وقوع حریق یاحادثه بزرگ دیگری باوجود تقاضای مؤظف خدمات عامه بدون عذر معقول ازمعاونت امتناع ورزد ،به حبس قصیریا جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی ،محکوم میگردد.

فیض الله خواجه آمانی
 – 1تقاضــا یــا قبــول مســتقیم یــا غیــر مســتقیم منفعــت
نــا مــروع توســط مؤظــف خدمــات عامــه یــا مــؤ ظــف
دولــت خارجــی یــا ســازمان بیــن املللــی یــا مؤسســه بیــن
الحکومتــی یــا مؤسســه غیــر دولتــی ویــا شــخصی دیگــر
طــوری کــه اشــخاص مذکــور از نفــوذ واقعــی یــا فرضــی
خــود یــا دیگــری مبنظــور کســب منفعــت نــا مــروع
مــادی یــا معنــوی از یــک اداره یــا مقــام دولتــی ســوء
اســتفاده مناینــد.
 – 2وعــده یــا پیشــنهاد یــا اعطــای مســتقیم یــا غیــر
مســتقیم منفعــت نــا مــروع بــه مؤظــف خدمــات عامــه
یــا مــؤ ظــف دولــت خارجــی یــا ســازمان بیــن املللــی یــا
بیــن الحکومتــی یــا مؤسســه غیــر دولتــی ویــا شــخصی
دیگرطــوری کــه اشــخاص مذکــور از نفــوذ واقعــی یــا
فرضــی خــود یــا دیگــری مبنظــور کســب منفعــت نــا
مــروع از یــک اداره یــا مقــام رســمی بــه نفــع تحریــک
کننــده اصلــی یــا شــخص دیگــری ســوء اســتفاده مناینــد.
 – 3هــرگاه مــؤ ظــف خدمــات عامــه یــا شــخص دارای
نفــوذ مبنظــور اســتخدام یــک شــخص از مــؤ قــف خــود
ســوء اســتفاده منایــد( ».مــاده  399کــود ج ـزاء)
فصــل چهــارم بــاب چهــارم کتــاب دوم کــود مذکــور ســوء
اســتفاده از وظیفــه یــا مؤقــف ومجــازات آن راکــه شــامل
ســوء اســتفاده مؤظــف خدمــات عامــه  ،واســطه شــدن
مؤظــف خدمــات عامــه نــزد قاضــی را تذکــرداده اســت.
همچنــان در رابطــه بــه امتنــاع یــا تعلــل قاضــی از اصــدار
حکــم  ،رد یــا متوقــف ســاخنت اصــدار حکــم توســط
قاضــی توضیحاتــی ارایــه منــوده اســت.
پیرامــون عــدم رعایــت یــا متوقــف ســاخنت اوامــر واحــکام
مراجــع ذیصــاح  ،اســتینکاف یــا تــرک وظیفــه مؤظفیــن
خدمــات عامــه  ،تبعیــض در ادارات را بیــان ودر مــورد
جرایــم مربــوط بــه مــؤ ظفیــن تفتیــش  ،جرایــم بــاز
رســی یــا محاســبه و تالشــی غیــر قانونــی را نیــز اشــاره
داشــته اســت  .پیرامــون افشــای ارسار یــا اســناد اداری
 ،تهدیــد اطــاع دهنــده جرایــم فســاد اداری  ،کتــان
عضویــت در احـزاب سیاســی  ،اســتخدام کارکــن یــا ســایر
مؤظفیــن در کار شــخصی بــه داخــل وقــت رســمی را
رشح منــوده و تخلفــات وظیفــوی ســارنوال و مجــازات
تکمیلــی جــرم ســوء اســتفاده از وظیفــه یــا مؤقــف را
بحــث کــرده اســت .همچنیــن دربــاره مجــازات واســطه
شــدن موظــف خدمــات عامــه نــزد قاضــی را در مــاده
( ) 404چنیــن رصاحــت داده اســت « :هــرگاه مؤظــف
خدمــات عامــه مبنظــور رســانیدن نفــع یــا رضر بــه یکــی
از طرفیــن دعــوی نــزد قاضــی بــه صیغــه امــر یــا التــاس
یــا خواهــش ویــا ســفارش واســطه شــود  ،بــه حبــس
قصیــر یــا ج ـزای نقــدی از ســی ه ـزار تــا شــصت ه ـزار
افغانــی  ،محکــوم مــی گــردد».

ادامه درصفحه 3

کود جزاء :ماده 632

