
آگاهی حقوقی
ارگان نرشاتی وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان

ماهنامه
آيات خدا را به بهاى ناچيزى فروختند و ]مردم را[ از راه او باز داشتند

 به راستى آنان چه بد اعامىل انجام مى دادند

در باره هيچ مؤمنى مراعات خويشاوندى و پيامىن را

 منى كنند و ايشان هامن تجاوزكارانند

سوره  التوبه آیه 9 و10

رضر از جمع اعامل مرضه است که باعث 
تبارز مسئولیت برای عامل آن می شود. رضر در 
لغت به معنی نقصان وارد بر شی یا خالف نفع 
است.واژه رضر در قرآنکریم به صورت مکرر به 
کار رفته است، طوری که در سوره هود آیه 10 
الله تبارک و تعالی بیان میدارد: ترجمه: "و اگر 
بعد از رضری که به او رسیده، نعمتهایی به او 
برطرف  من  از  »مشکالت  می گوید:  بچشانیم، 
شد، و دیگر باز نخواهد گشت!« و غرق شادی و 
غفلت و فخرفروشی می شود" و یا در سوره یونس 
آیه 18 میفرماید: »آنها غیر از خدا، چیزهایی را 
نه  و  می رساند،  رضر  آنان  به  نه  که  می پرستند 
نبوی  احادیث  در  همچنان  می بخشد؛«  سودی 
نیز واژه رضر استفاده گردیده است، طور منونه} 
الرضر والرضار فی االسالم{ رضر رسانیدن و تحمل 

رضر در اسالم جواز ندارد.
دادن  دست  از  عبارت  رضر  فقهی  اصطالح  در 
چیزی است که انسان دارای آن بوده است؛ مانند 
جان، آبرو، مال، اعضا و عدم نفع. از منظر حقوق 
رضر  به هرگونه صدمه مادی یا معنوی وارده بر 
از  افغانستان  قانون مدنی  شخص گفته میشود. 

رضر تعریف نکرده است.
انواع رضر:

مادی  رضر  می شود  تقسیم  بخش  دو  به  رضر 
بیان  را بصورت مجزا  هریک  بناً  و رضر معنوی 

میداریم.
1 . رضر مادی:

مصلحت  به  اخالل  از  است  عبارت  مادی  رضر 
مادی  رضر  دیگر  مفهوم  به  یا  و  مترضر  مالی 
دارای  که  مصلحت مرشوع  به  اخالل  از  عبارت 
نامرشوع  مصلحت  اگر  پس  باشد.  مالی  ارزش 
باشد رضر آن قابل جربان منی باشد؛ مانند زن که 
در قبال رابطه نامرشوع با دوست پرسش، از وی 
پول یا هزینه زندگی دریافت کند. حال اگر کسی 
دوست پرس را به قتل رساند، مصلحت مالی زن 
را قطع کرده است. قطع نفقه و هزینه  زندگی 
شخص در عرف رضر مسلم است که جای شک 
و تردید نیست، به خصوص که زن منبع درآمد 
بودن  نامرشوع  به  نظر  باشد؛  نداشته  دیگری 
مصلحت، زن مستحق جربان خساره شناخته منی 

شود.
سالمت  جسامنی،  متامیت  به  رساندن  رضر 
جسامنی یا حقوق مالی شخص از مصادیق رضر 
قابل جربان  به مصلحت مرشوع است. رضر که 
جسامنی  متامیت  و  حیات  به  تجاوز  گاه  است 
شخص است، مانند قتل، و گاه تجاوز به سالمت 
جسامنی است مانند، قطع عضو، رضب و جرح.

مقرر   774 ماده  در  افغانستان  مدنی  قانون 
می دارد: »شخصی که مرتکب فعل مرض از قبیل 
قتل، جرح، رضب و یا دیگر انواع اذیت بر نفس 
گردد، به جربان خسارت وارده مکلف می باشد.«

و گاه اخالل به حقوق مالی شخص است مانند 
رضر رساندن به حقوق عینی یا حقوق شخصی،  
در ماده 758 قانون مدنی آمده است: » شخصی 
که مال غیر را تلف مناید، به ضامن رضر ناشی 
این سبب هر نوع  به  باشد.«  از آن ملکف می 
گردد  وارد  غیر  به  شخصی  طرف  از  که  رضری 
چه متوجه جان غیر باشد یا مال او قابل جربان 

دانسته می شود.
رشایط رضر مادی قابل جربان: 

جربان  قابل  رضر  نوع  هر  که  شد  یادآور  باید 
که  است  جربان  قابل  رضر  هامن  رصفاً  نیست، 

دارای رشایط آتی باشد.
1. رضر به مصلحت مرشوع رسیده باشد؛

2. رضر مسلم باشد؛
3. رضر مستقیم باشد؛ 

4. رضر جربان ناشده باشد؛
2. رضر معنوی

رضر معنوی عبارت از آسیب یا صدمه غیرمالی 
جایگاه  اعتبار،  رشف،  آبرو،  جسم،  به  که  است 
شخص  احساسات  و  عواطف  آزادی،  اجتامعی، 

وارد میگردد.
1. رضر معنوی که بر جسم وارد میگردد عبارت 
رنج  و  درد  بر جسم،  وارده  از جراحت های  اند 
حاصل از آن و نگرانی های بعدی آن . در صورت 
که برای درمان و بهبود آن نیاز به هزینه داشته 
مادی  درآمد  کسب  توان  کاهش  باعث  یا  باشد 
گردد، از مصادیق رضر مادی و معنوی به شامر 
می آید. اگر آثار و هزینه مادی نداشته باشد تنها 

رضر معنوی محسوب میگردد.

در قران رشیف یک سلسله نصوص و دستوراتی 
وجود  دارد که بیانگر ارزش حیات انسان می باشد 
در سوره ارساء آیه 21 چنین می خوانیم:" فرزندان 

خود را از ترس فقر و گرسنگی نکشید ، ما به آنها و 
شام روزی می دهیم ، زیرا کشنت آنها خطای بزرگ 

است."
آیه مبارکه به رصاحت بیان می کند که والدین 

در قبال حیات و بقای اطفال شان مسئوول بوده 
و موظف به مراقبت و نگهداری از انان می باشد 
که وی را از خطرات تهدید کننده و یا امراضی که 

باعث نابودی طفل می گردد حفاظت مناید والدین 
و مسئوولین ذیصالح مسئوولیت دارند که از طفل 
مراقبت منوده تا از گزند حوادث در امان یامنند. 
ماده سیزدهم قانون حامیت طفل در مورد حق 

حیات طفل ذیال مشعر است:
)1(- طفلی که زنده تولد می گردد، از حق طبیعی 

حیات به عنوان موهبت الهی برخوردار بوده و 
مطابق احکام این قانون و سایر اسناد تقنینی مورد 

حامیت قرار می گیرد.
)2(- وزارت ها و ادارات دولتی و غیر دولتی ذیربط 

مکلف اند به منظور تامین حق حیات و رشد سامل 
طفل تدابیر الزم را اتخاذ  و عملی منایند.

حق حیات یک بخشش الهی است و هیچ کس آنرا 
سلب منی تواند در این قانون متامی ادارات دولتی 
و غیر دولتی را مکلف به تامین حق حیات و رشد 

سامل اطفال منوده اند.
قابل یاد آوریست که در این زمینه ماده 7 اعالمیه 

اسالمی حقوق برش  می نگارد:
الف: هر کودکی از زمان تولد حقی بر گردن 

والدین خویش و جامعه و دولت در محافظت 
دوران طفولیت و تربیت منودن و تامین مادی و 
بهداشتی و ادبی دارد. در ضمن باید از جنین و 

مادر  نگهداری شود و مراقبت های ویژه نسبت به 
آن ها مبذول شود.

ب: پدران و کسانی که از نظر قانون ورشع به منزله 

پدرانند حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان 
خود می خواهند با مراعات منافع و آینده انان در 

و پرتو ارزشهای اخالقی و احکام رشعی دارند.
ج: بر طبق احکام رشع فرزندان نسبت به والدین 

خود و اقوام نسبت به اقوام خود حقوقی بر گردن 
دارند.

همچنین بند الف ماده دوم اعالمیه اسالمی حقوق 
برش در مورد زندگی و حیات ذیال بیان می دارد:

الف: زندگی موهبتی است الهی و حقی است که 
برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد 

و جوامع و حکومت ها واجب است که از این 
حقوق حامیت منوده و در مقابل هر تجاوزی علیه 

آن ایستادگی کنند و کشنت هیچ کس بدون مجوز 
رشعی جایز نیست .

قابل یاد آوریست که ماده سوم اعالمیه حقوق برش 
حق حیات را ذیال تعریف منوده است:" هر کس 

حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد."
2- حق داشنت نام:

ابتدایی ترین حق طفل از بدو تولد عبارت از 
داشنت نام، سجل و تابعیت می باشد. زیرا اغلب 
اسامی تاثیر گذار بوده و تبیین کننده شخصیت 
طفل خواهد شد. سفارشات موکد دین اسالم نیز 

بر انتخاب نام شائسته برای فرزند است . بر اساس 
روایات اسالمی رسول خدا نام بسیاری از افراد را 
که در دوره جاهلیت بصورت نا شائسته گذاشته 

شده بود عوض کردند و نام خوب و برازنده بر آنان 
نهادند. همچنان از رسول گرامی اسالم روایت شده 
است:" از جمله حقوق فرزند بر پدر سه چیز است 

اسم نیکو و زیبا ، تعلیم و تربیه و زمانی که بالغ 
شد همرسی برای او بگیرد."

هم چنان در حدیث نبوی دیگر امده 
است:"نخستین هدیه ای که هر یک از شام به 

فرزندش می بخشد نام خوب است پس بهرتین نام 
را برای فرزند خود انتخاب کنید."

در دین اسالم حقوق و وظایف متقابلی میان پدر 

و فرزند وجود دارد.که هر یک از پدر و فرزند 
موظف اند به وظایف و حقوقی که بر عهده دارند 

به بهرتین وجه عمل منایند. حرضت امیر املومنین 
علیه السالم در نهج البالغه به این حقوق و وظایف 
اشاره منوده و می فرماید:" بدرستی که فرزند بر پدر 

حقی دارد و پدر نیز بر فرزند حقی دارد. حق پدر 
بر فرزند این است که در همه چیز جز در معصیت 
خدا او را اطاعت کند و حق فرزند بر پدر آنکه برای 
او نام نیک انتخاب کند و تربیتش را نیکو قرار دهد 

و قران رابه او بیاموزد."
قانون حامیت طفل در ماده چهاردهم در باره حق 

داشنت نام ذیال ترصیح منوده است:
)1(طفل از بدو  تولد دارای حق داشنت نام مناسب 

می باشد.
)2( والدین ، اولیا یا رسپرست قانونی طفل مکلف 

است بعد از تولد طفل برای وی نام مناسب انتخاب 
و هویت آن را مطابق احکام قانون در دفاتر مربوط 

ثبت مناید.
)3( اسم طفل نباید دارای محتوای تحقیر آمیز یا 

توهین به کرامت وی یا مغایر با عقاید دینی باشد.
)4( هر گاه طفل به نامی که از جانب والدین، 

اولیا یا رسپرست قانونی او برایش انتخاب گردیده، 
رضایت نداشته باشد می تواند طبق احکام قانون 

نام خود را تغییر دهد.
هکذا کنوانسیون حقوق طفل در مواد 7 و 8 چنین 

می نگارد:
یک طفل بعد از تولد فورا باید سجل شود حق دارد 

از بدو تولد نامی داشته باشد صاحب هویت ملی 
گردد و تا جای ممکن حق شناخت والدین خود را و 

مراقبت از جانب انان را دارد.
دول طرف کنوانیسیون باید اجرای این حقوق را 

مطابق به قوانین ملی و در چهارچوب اسناد بین 
املللی مربوط در این زمینه تضمین کنند بخصوص 

اگر عکس قضیه منجر به بی هویتی طفل شود.
ماده هشتم این کنوانیسیون در مورد نام و نسب 

طفل ذیال می نویسد:
دول طرف کنوانیسیون متعهد می شوند که بدون 
مداخله رنج آور حق طفل را در هویتش بشمول 

تابعیت، نام و نسب فامیلی آنطور که قانون 
مشخص می کند احرتام بگذارند.

در جایی که یک طفل بصورت غیر قانونی از 
بعضی و یا متام عنارص هویتش محروم می شود 
دول طرف کنوانیسیون باید کمکها و حامیتهای 

الزم را به منظور اعاده هر چه زود تر هویت وی 
تدارک ببینند.

از مطالعه آیات قران کریم، احادیث نبوی ، 
مندرجات قانون حامیت طفل ، کنوانیسیون حقوق 

طفل به این نتیجه می رسیم که اولین مکلفیت 
والدین و قیم اطفال انتخاب یک نام خوب و با 

مفهوم است که باید برای نوزاد انتخاب مناید زیرا 
افراد با اسم است که از همدیگر مشخص می 
شوند مانند پیامران، مشاهیر و نوابغ جهان که 

امروز ما آنان  را به اسم شان است که می شناسیم 
از قبیل :عیسی، موسی ، افالطون،... حق داشنت 

تابعیت:
قبل از اینکه وارد بحث اصلی شویم تابعیت 

را تعریف می کنیم :" رابطه سیاسی ، حقوقی 
یا معنوی شخص با یک دولت معین می باشد 

بطوریکه حقوق و تکالیف اصلی شخص از همین 
رابطه ناشی می شود."

انواع تابعیت
تابعیت اصلی: تابعیتی است که با تولد شخص 

رشوع شده و در طول زندگی او ادامه دارد.
تابعیت اکتسابی: حالت اختیاری که برای شخص 

متقاضی از طرف دولت معین در مطابقت با 
احکام قانون اعطاء می گردد.

ادامه در صفحه 2

تتبع ونگارش :دردانه فضایئلی

گزارشگر: بشیر احمد عزیزیتتبع ونگارش: صفاالرحمن سیفی
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ادامه در صفحه 2

  برگزاری مراسم ختم قرآن کریم در تعمیر جدید وزارت عدلیه       

آغــاز  به منظــور  عدلیــه  وزارت 
در  خویـــــــــش  فعالیت هــای 
ــورخ  ــن وزارت، م ــد ای ــر جدی تعمی
ختــم  مراســم   1398 جــوزای   30
ــا اشــرتاک مقام هــا  ــم را ب قــرآن کری
برگــزار  وزارت  ایــن  کارمنــدان  و 

منــود.
داکرتعبدالبصیـــر انور وزیر عدلـــیه 
ایــن وزارت  در  وهئیــت رهــربی 
ــه  ــن مراســم، انتقــال وزارت عدلی ای
را بــه ایــن تعمیــر مبــارک بــاد گفتــه 
و بــرای کارمنــدان ایــن وزارت در 
پیشــربد امــور کاری ابــراز مؤفقیــت 
ــه  ــه وزارت عدلی ــزود ک ــرد. وی اف ک
بدنه هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه 
مهــم نهادهــای عدلــی و قضایــی 
ــت و  ــن عدال ــرای تامی ــور ب در کش
بــه ســهم خویــش،  قانون مــداری 
ــد. ــر منای ــش را بیش ت ــد تالش های بای

ــداب  ــنگ ته ــه س ــت ک ــی اس گفتن
ــردر ســال 1393ه.ش از  ــن تعمیــ ای
ــاون  ــش مع ــتاد رسور دان ــوی اس س
گذاشــته  جمهــوری  ریاســت  دوم 
شــد و در ایــن مــدت بــه کمــک 
دولــت  و  جهانــی  بانــک  مالــی 
تالش هــای  بــا  و  افغانســــــتان 
ــه  ــن وزارت ب ــووالن ای ــر مس پی گی

امتــام رســید.

حقوق طفل از دیدگاه قانون

ضرر و انواع آن
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رشف،  آبرو،  بر  که   معنوی  رضر   .2
اعتبار و جایگاه اجتامعی شخص وارد میگردد: 
عبارت اند از فحش، ناسزا، هتک حرمت و رضر 
از طریق  اعتبار شخص  و  به شهرت  رساندن 
بیان مطالبی که باعث لکه دار شدن  شهرت و 
اعتبار او شود. قانون اجراآت جزایی در بند2 
ماده 201 خود بیان میکند: » متهم می تواند 
به  العبدی جربان خسارتی که  از مدعی حق 
وی  به  العبدی  مدعی حق  ناحق  دعوای  اثر 
وارد گردیده، در محکمه جزایی مطابق احکام 
قانون مطالبه مناید.« مثالً: برعلیه شخصی به 
سبب جرم رسقت اقامه دعوی شود اما  مدعی 
وارده  اتهام  نتواند،  کرده  ثابت  را  خود  ادعا 
و  آبرو  رفنت  بین  از  یا  خدشه دارشدن  باعث 
اعتبار اجتامعی شخص می شود، مطابق احکام 
فوق قانون اجراات جزایی متهم بعد از برات 
حاصل منودن میتواند از کسیکه دعوی رسقت 
را مطرح ساخته است تقاضایی جربان خسارت 

معنوی را مناید.
احساسات  و  عواطف  بر  که  معنوی  3. رضر 
از  طفل  جداکردن  از  عبارت  میشود.  وارد 
و  تعدی  یا  آنها  ندادن  اجازه مالقات  و  مادر 
شوهر.  و  زن  یا  والدین  یا  اطفال  به  تجاوز  
همه این موارد رضر معنوی به شامر می آید؛ 
زیرا عواطف و احساسات شخص را خدشه دار 
می سازد. همچنین، هر عملی که به باورهای 

دینی شخص صدمه زند، رضر معنوی است.
ثابت  حق  به  تجاوز  از  که  معنوی  رضر   .4
شخص ناشی میشود: هامن رضر وارده است 
که شخص از ناحیه وارد کردن شخص دیگر با 
با وجود مخالفت  به خانه و ملک خود  زور 
رضر  می تواند  مترضر  شخص  میشود.  متقبل 
از  را  خود  حق  به  تجاوز  از  ناشی  معنوی 
شخص ضار مطالبه مناید. اگر چه از این طریق 

هیچ رضر معنوی را متحمل نشده باشد.

چگونگی جربان ارضار معنوی:
این بحث را با سوالی آغاز می منایم؛ آیا رضر 
پاسخ  ارایه  است؟ جهت  قابل جربان  معنوی 
مقنع و جامع وچگونگی جربان خسارت ارضار 

معنوی دو نظریه مطرح می گردد.
1. نظریه اول: رضر معنوی قابل جربان نیست 
تعیین  قابل جربان فرض گردد  که  در صورت 
برآورد   قابل  خساره  میزان  و  رضر  اندازه 
نیست. یعنی رضر معنوی جنبه  بیروی ندارد 

و منی توانیم آن را مشخص و مقدر سازیم.
2. نظریه دوم : رضر معنوی قابل  جربان است 
این نظریه را اکرثیت قاطع علامی امروز قبول 
دارند، میگویند رضر معنوی باید جربان گردد. 
قانون مدنی افغانستان از نظریه دوم پیروی 
منوده است و در ماده 778 مقرر میدارد. » 
جربان خسارت شامل سنجش رضر معنوی نیز 
که  وفات شخصی  سبب  به  اگر   – باشد  می 
مورد تعدی واقع گردیده، رضر معنوی به زوج 
تواند  می  محکمه  گردد،  عاید  وی  اقارب  و 
جربان  به  دوم  درجه  تا  اقارب  و  زوج  برای 
ناشی  خسارت  جربان   – مناید  حکم  خسارت 
انتقال منی کند، مگر  به غیر  از رضر معنوی 
این که مقدار آن به اساس موافقه طرفین و یا 
حکم قطعی محکمه تعیین شده باشد.«  در 
در  است  آمده  زوج  کلمه  متذکره  ماده  منت 
وارد  نیز  زوجه  به  است رضر  ممکن  حالیکه 
منی  بوده  زوج  متوجه  تنها  رضر  یعنی  گردد 
تواند بلکه متوجه زوجه نیز می شود. بناً این 
اشکال قانون است و باید به عوض کلمه زوج 
شود  می  شامل  را  دو  هر  که  همرس  کلمه 

آورده شود.
معنوی  خساره  جربان  زمینه  در  که  اعرتاض 
رضر  که  است  این  از  عبارت  میگیرد  صورت 
منی  و  نیست  جربان  قابل  طبیعتاً  معنوی 
توانیم رضر را برآورد منایم، مانند درد و رنج 
که به مادری از ناحیه از دست دادن فرزندش 
تجاوز  ناموسش  به  شخصکه  یا  گردیده  وارد 
است  رفته  بین  از  حیثیتش  و  آبرو  و  شده 

چگونه جربان کرد؟
که هدف  میتوانیم  گفته  فوق  اعرتاض  رد  به 
جربان رضر معنوی این نیست که رضر بطور 
کامل از بین برود؛ یا وجود رضر معنوی محو 
و نابود گردد در حالیکه رضر معنوی به وسیله 
جربان مادی از بین منی رود، امثال بعضی از 
از  مادی  وسیله جربان  به  که  مادی  رضرهای 
بین منی رود، مانند شخصی که دستش قطع 
مادی  جربان  پرداخت  با  پایش،  یا  گردیده 
سالمتی دست و پایش اعاده منی گردد. هدف 
از جربان خسارات معنوی این است که بدل و 
عوضی در اختیار مترضر گذاشته شود تا درد 
را کاهش بدهد و تسلی خاطر  و رنج وارده 

او گردد.
در نتیجه باید گفت که رضر یک عمل خالف 
قانون، رشع و جامعه است، که بصورت مادی 
مدنی  قانون  میشود،  حادث  معنوی  یا  و 
جربان  قابل  را  رضر  نوع   دو  هر  افغانستان 

دانسته است.
 منابع

1. قرآنکریم.
2. احادیث نبوی.

3. قانون مدنی افغانستان .
4. کتاب مسئولیت مدنی غیر قراردادی اثر – 

عبدالحسین رسولی.
5. الرضر فی الفقه اسالمی –  احمد موافی.

 تابعیت خاک: تابعیتی است که به اعتبار محل تولد 
شخص تثبیت  گردد یعنی هر کس در محل که متولد 

شد تابعیت هامن رسزمین را دارا می گردد.
نسب  اعتبار  به  که  است  تابعیتی  خون:  تابعیت 
بدون  گردد  منتقل می  به شخص  والدین(  )تابعیت 
است  گردیده  متولد  کجا  در  شخص  آنکه  به  توجه 

اینگونه تابعیت را تابعیت طبیعی نیز می نامند.
تابعیت مضاعف یا دوگانه: تابعیتی است که افراد بنا 
بر علل و اسباب مختلف همزمان در نتیجه پذیرش 
سیستم های مختلف اعطای تابعیت کسب می مناید.

تابعیت موثر: تابعیتی که قاضی از بین چند تابعیت 
که شخص دارنده آن است یکی از ترجیح داده و آنرا 

برای قانون قابل تطبیق اساس قرار می دهد.
تابعیت بیانگر رابطه حقوقی و معنوی شخص با یک 
دولت می باشد پس با توجه به ماده پانزدهم قانون 
تولد  بدو  از  توان گفت که طفل  حامیت طفل می 
دارای حق داشنت تابعیت می باشد. که امور مربوط 
تنظیم  مربوط  قانون  احکام  طبق  طفل  تابعیت  به 

می گردد.
حقوق  کنوانیسیون   8 و   7 مواد  داشت  نظر  در  با 
طفل تابعیت را یاد آوری منوده است که دول طرف 

کنوانسیون باید آنرا را رعایت مناید.
پانزدهم  هکذا اعالمیه جهانی حقوق برش در ماده 

ذیال ترصیح می دارد:
1-هر کس حق دارد که دارای تابعیت باشد.

2- احدی را منی توان خود رسانه از تابعیت خود یا 
از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

با توجه به متون فوق تابعیت از حقوق اولیه طفل 
محسوب می گردد که باید والدین و رس پرستان در 

قسمت تابعیت طفل توجه مناید .
حق حفظ هویت و نسب:

یکی از حقوق اولیه طفل حفظ هویت و نسب وی 
می باشد که باید در هنگام تولد هویت و نسب وی 

حفظ گردد.
که  شخص  مدنی  و  ذاتی  اوصاف  مجموعه  هویت 
معیار تفکیک اشخاص را تشکیل می دهد. مانند نام 
دخرت... یا  پرس   ، مادر  نام  پدرکالن،  نام  پدر،  نام   ،

یک  و  بیست  بند  در  هویت  طرفی  .از  باشد  می 
تعریف شده  چنین  قانون حامیت طفل  ماده سوم 
اسم،  شامل  که  است  شخص  مکمل  است:"شهرت 
به  تولد  تاریخ   ، کالن  پدر  اسم  پدر،  اسم  تخلص، 
تفکیک روز، ماه و سال، محل تولد، سکونت اصلی و 

سکونت فعلی می باشد."
قانون  سوم  ماده  بیستم  بند  در  نسب  همچنین 
پیوند  از  عبارت  است:"  شده  تعریف  مذکورذیال 

صلبی و بطنی با والدین است."
از  نسب  و  هویت  از  فوق  تعریف  به  توجه  با 
و  که هویت  است  و رسپرستان  والدین  مکلفیتهای 
نسب طفل را از زمان تولد برای طفل حفظ منوده 
و تا وی بتواند با هویت و نسب خویش در جامعه 

عرض اندام منوده و شناخته شود.0
حق ثبت تولد:

طفل  طبیعی  و  ذاتی  حقوق  جمله  از  تولد  ثبت 
شمرده می شود که والدین ، رسپرستان و مسئوولین 
را  وی  تولد  طفل  شدن  متولد  حین  دولت  ذیصالح 

ثبت مناید.
در این مورد ماده هفدهم قانون حامیت طفل چنین 

ترصیح می دارد:
تولد  اند حین  مکلف  مراکز صحی  مسئوولین   -)1(

طفل، روز، تاریخ، جنس ، اسم، تخلص، نام والدین، 
تابعیت و محل اقامت و شغل والدین آن را در کارت 

مخصوص ثبت و به والدین اعطاء منایند.
)2(- اشخاص ذیل مکف اند ، از تولد طفل الی یکامه 
به نزدیک ترین اداره ثبت احوال نفوس اطالع داده و 

کارت مخصوص ثبت تولد را اخذ منایند:
1- مسئوولین مرکز صحی که طفل در آن تولد شده 

است.
2- خانواده طفل.

3- ملک قریه یا وکیل گذر.
اداره  طرف  از  تولدات  ثبت  مخصوص  کارت   -)3(
ثبت احوال نفوس تهیه و ترتیب شده و طوررایگان 

توزیع می گردد.
)4(- طفلی که در مرکز صحی تولد و در آن وفات 
مناید از تاریخ تولد و وفات وی به اداره ثبت احوال 

نفوس اطالع دهد.
ابتدا  مناید  وفات  تولد  از  قبل  جنین  گاه  هر   -)5(
والدت وی ثبت و بعد وفات آن ثبت می گردد  و 
در صورتیکه قبل از ماه ششم حاملگی وفات منوده 

باشد تنها وفات وی ثبت می گردد.
)6(- در محالتی که مرکز صحی وجود نداشته باشد 
مدت  در  و  ثبت  را  والدت  است  مکلف  گذر  وکیل 
به  را  ثبت والدت  فورمه  ثبت،  تاریخ  از  روز  هفت 
یکی از مراکز صحی یا اداره ثبت احوال نفوس ارایه 

مناید.
)7(- مرکز صحی مکلف است فورمه ثبت والدت را 
درمدت سه روز از تاریخ ثبت والدت به اداره ثبت 

احوال نفوس مربوط ارسال مناید.
)8(- طفلی که از تبعه افغان در خارج از کشور تولد 
وفات طفل  یا  تولد  از  اند  مکلف  وی  والدین  شود 
افغانستان  قنسلگری  یا  سیاسی  منایندگی  به  خود 
مقیم خارج در خالل مدت سه ماه اطالع داده یا در 
مدت سی روز از تاریخ ورود به کشور به اداره ثبت 

احوال نفوس اطالع دهند.
نظر  با  است  مکلف  نفوس  احوال  ثبت  اداره   -)9(
ثبت  قانون  احکام  مطابق  طفل  تولد  کارت  داشت 
احوال نفوس در مورد توزیع تذکره تابعیت برای وی 

اقدام مناید.
از مندرجات ماده مزبور به این نتیجه می رسیم که  
مسوولین مراکز صحی خانواده ، ملک قریه و وکیل 
گذر موظف اند که به نزدیک ترین اداره ثبت احوال 
و نفوس  الی یک ماه از تولد طفل خرب داده و کارت 
مخصوص ثبت تولد را اخذ منایند. در این قسمت با 
رصاحت می توان گفت که با عملی شدن این قانون 
هویت  بحران  با  اینده  در  کشور  این  اطفال  دیگر 

مواجه نخواهند شد.
قانون  این  هجدهم  ماده  که  گذاشت  نباید  ناگفته 
محتویات فورمه ثبت تولد را چنین ذکر منوده است:

1- نا م و تخلص طفل.
2- نام پدر.

3- نام مادر.
4- نام پدر کالن.

5- تاریخ تولد.
6- محل تولد.

7- قومیت.
8- ملت.

9- سکونت.
10– جنسیت )مذکر یا مونث(  

11– محل سکونت و وظیفه والدین طفل.
12– گروپ خون.

امور  های  وزارت  از طرف  که  معلومات  سایر   –13
داخله و صحت عامه الزم دانسته شود.

حق تغذیه با شیر مادر:
از حقوق اولیه طفل تغذیه با شیر مادر است اطباء 
هر  سالمتی  و  صحت  راضامن  مادر  شیر  با  تغذیه 
را  مادر   شیر  و  دانند   می  و طفل  مادر  یعنی  دو 
منوده  محسوب  طفل  ذهنی  و  فکری  رشد  موجب 
تاریخ  از  یونیسف  و  بهداشت  . سازمان جهانی  اند 
11- 17 ماه اسد را هفته جهانی تغذیه با شیر مادر 

نام نهاده اند. 
مزیت تغذیه با شیر مادر:

تغذیه با شیر مادر بسیاری از بیامرها را مانند اسهال، 
دهد.  می  کاهش  کودکان  در  را  تنفسی  عفونتهای 
می  کم  را  کودکان  در  وزن  اضافه  و  چاقی  احتامل 
 19 را  خون  رسطان  به  ابتال  احتامل  طرف  از  کند. 
اثرات مخرب  از  در صد در کودکان کاهش داده و 
ایمنی  نیز  خنثی می مناید. سیستم  را  آلودگی هوا 
بدن اطفال را تقویت منوده و باعث کاهش آسم و 

الرژی در طفل می گردد. 
که  جسمی  مزیتهای  بر  عالوه  مادر  شیر  با  تغذیه 
بین  عاطفی  رابطه  تقویت  باعث  دارد  طفل  برای  
مادر و فرزند شده و نیازهای احساسی کودک را نیز 

بر آورده می سازد.
مادر  شیر  با  را  اطفال  تغذیه  ماه  شش  تا  طبیبان 
کافی دانسته و بعد از آن است که غذاهای کمکی 

را  پیشنهاد می کنند.
و  جهانی  بهداشت  سازمان  و  اسالم  مبین  دین 
یا  و  را دو سال  با شیر مادر  تغذیه  یونیسف مدت 

بیشرت از آن می دانند.
حامیت  قانون  نزدهم  ماده  که  آوریست  یاد  قابل 
طفل  در مورد تغذیه طفل با شیر مادر چنین می 

نگارد:
)1(- طفل از بدو تولد حق دارد که با شیر مادر خود 
تا مدت دو سال تغذیه گردد مگر این که مادر وی 

عذر موجه داشته باشد.
)2(- سایر امور مربوط به تغذیه طفل با شیر مادر 
طبق مقرره تغذیه طفل با شیر مادر تنظیم می گردد.

منع بهره کشی از اطفال:
از  کشی  بهره  منع  طفل  اساسی  حقوق  جمله  از 
بیست  ماده  مندرجات   است  شده  شمرده  اطفال 
کشی  بهره  گونه  هر  طفل  حامیت  قانون  دوم  و 
اقتصادی و جنسی از اطفال را ممنوع شمرده است 
را مکلف  ادارات دولتی ذیربط  و  در ضمن وزارتها 
کشی  بهره  از  جلوگیری  منظور  به  تا  است  ساخته 

اطفال تدابیر الزم را در نظر بگیرند.
همچنان در ماده سی و چهارم کنوانیسیون حقوق 
طفل نگاشته اند که دولتهای طرف کنوانیسیون باید 
استثامر  نوع  برابر همه  در  از طفل  که  کنند  تعهد 
جنسی و سو استفاده جنسی حامیت منایند و برای 
این منظور دولتها باید اقدامات الزم ملی دو جانبه 
و چند جانبه را روی دست بگیرند تا از وقوع موارد 

زیر جلوگیری گردد:
الف- ترغیب و ایجاد فشار بر طفل تا در هر نوع 

فعالیت جنسی غیر مجاز وارد گردد.
فحشا  در  اطفال  از  جویانه  استثامر  استفاده  ب- 

)روسییگری( و دیگر اعامل جنسی غیر مجاز.
اجرای  در  اطفال  از  جویانه  استثامر  استفاده  ج- 

منایشات و مواد بشکل مستهجن و عریان.
که  رسیم  می  نتیجه  این  به  فوق  مواد  مطالعه  از 
جنسی  کشی  بهره  برابر  در  اطفال  از  قانون  متون 
حامیت منوده و هر گونه استثامر جنسی را منع قرار 

داده است.
منع ازار و اذیت طفل:

از حقوق اساسی دیگر طفل منع آزار و اذیت طفل 
می باشد .

اذیت در لغت به معای عذاب دادن، رنج دا دن ، 
شکنجه و عذاب در لغت نامه دهخدا امده است. 

و  اذیت   ، رنج  آسیب،   ، معنای   به  لغت  در  آزار 
شکنجه امده است .

در  و  هستند  معنی  هم  لغت  در  آزار  و  اذیت 
این دو معنای یکسان  نیز  اصطالح و عرف قضایی 
دارند هر جند که برخی حقوق دانان عقیده دارند 

که آزار شدید تر از اذیت است .
قابل یاد آوریست که فقره 7 ماده سوم قانون منع 
خشونت در مورد ازار و اذیت ذیال رصاحت دارد: " 
ارتکاب اعامل و حرکات یا استعامل الفاظ یا به هر 
به  که موجب صدمه  است  نحوی  به هر  یا  وسیله 

شخصیت ، جسم و روان... "
که در این زمینه ماده 23 قانون حامیت طفل ذیال 

رصاحت دارد:
اذیت جسمی و روانی  آزار و  )1(- اعامل هر نوع 

علیه طفل ممنوع می باشد.
 ، اذیت  و  آزار  سبب  تواند  منی  شخص  هیچ   -)2(
روحی ، جسمی یا روانی طفل گردد مرتکب مطابق 

احکام قانون مورد تعقیب عدلی قرار می گیرد.
داشنت حق حضانت و رضاعت:

با توجه به ماده بیست و چهارم قانون حامیت طفل 
قانون  احکام  مطابق  طفل  که  شویم  آور  یاد  باید 
بر خور  نفقه و حق  دارای حق حضانت، رضاعت، 

داری از والیت و وصایت می باشد.
"کلمه حضانت واژه عربی االصل است که در لغت 
به معنای در آغوش گرفنت و پرورش دادن طفل آمده 
نیز  ان  تعریف اصطالحی  و  ان  لغوی  معنای  است 
نزدیک به نظر می رسد که وجه اشرتاک آن بیشرت در 
نگهداری ، تربیه و پرورش طفل مشاهده می شود."

گرفنت  کنار  در  معنای  به  لغت  در  حضانت  کلمه 
در  است.  کودک  پروریدن  و  دادن  پرورش   ، کودک 
تعریف  قاموس اصطالحات حقوقی حضانت چنین 
طفل  معنوی  و  مادی  نگهداری  حق   " است  شده 

توسط کسانیکه قانون تعیین کرده باشد ."
همچنین قانون مدنی در ماده 236 حضانت را ذیال 

تعریف منوده است:
طفل  پرورش  و  حفاظفت  از  عبارت  حضانت   )1("
زن  پرورش  و  حفاظت  به  طفل  مدتیکه  در  است 

محتاج باشد.
این  اساس  به  که  است  اشخاصی  حق  )2(حضانت 

قانون تنظیم گردیده است."
و  از حقوق عمده  یکی  و حضانت طفل  نگهداری 
کشورهای  اکرث  در  و  شده  محسوب  اطفال  اساسی 
جهان مورد توجه صاحب نظران ، مصلحان جامعه و 

قانونگذاران قرار گرفته است.
منابع و ماخذ:

قران رشیف
حدیث نبوی

اعالمیه جهانی حقوق برش
کنوانسیون حقوق طفل

.     برنامه آگاهی عامه حقوقی در لیسه عالی عالوالدین . نواع. رضروا

ریاســت  ســاحوی  مبلغیــن  اعضــای 
حقوقــی  هــای  مســاعدت  عمومــی 
وزارت عدلیــه طبــق پــالن مطروحــه ی 
شــان روزیکشــنبه مــورخ 1398/3/26به 
منظوراجــرای برنامــه ی آگاهــی دهــی 
حقوقــی عــازم لیســه عالــی عالوالدیــن 
واقــع ناحیــه ششــم شــهرکابل گردیدنــد، 
ــاگردان  ــا اشــرتاک ش ــره  ب ــه متذک برنام
ج   12 و  ب   12 الــف،   12 صنــوف 
بــرای  کــه  گردید.موضوعــات  اجــراُ 
آنهــا آگاهــی داده شــد چــون: معرفــی 
هــای  مســاعدت  عمومــی  ریاســت 
ووجایــب  اساســی  حقوقــی، حقــوق 
اتبــاع،  حقــوق فامیــل، قانــون منــع 
شــکنجه وهمچنــان یــک مقدارمجموعه 
مقــاالت آگاهــی عامــه حقوقــی ازطریق 
ــت  ــرشات ریاس ــات ون ــت تبلیغ مدیری
عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی  برای 
کتابخانــه لیســه مذکــور تســلیم داده 
ــد  ــه بلن ــن برنام شــد.هدف ازاجــرای ای
بــردن ســطح دانــش حقوقــی شــاگردان 
آشــنایی  وهچنــان  متذکــره  لیســه 
آنهــا بــه یــک رسی قوانیــن نافــذهء 

کشورمیباشــد.

حقــــــوق طفل از دیگاه...

گزارشگر: بشیر احمد عزیزی
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لباس  که  گوید  می  عروس  لباس  درقسمت 
طرفین  باموافقت  رشیعت  مطابق  باید  عروسی 
از جانب داماد برای عروس تهیه شود.در قسمت 
تهیه جهیزیه دوطرفه ماده 9 قانون عروسی می 
برضا  تواند  می  او  واقارب  داماد،اولیا  که  گوید 
عروس  فامیل  تقاضای  بدون  خویش  ورغبت 
تهیه جهیزیه بطرف عروس  به منظور  را  مبلغی 
بپردازد. همچنان اولیا واقارب عروس می توانند 
به رضایت خویش جهیزیه مناسب را به عروس 

هدیه منایند.
قانون  این  بهرتبورد  تطبیق  مذبورجهت  قانون 
دولتی  ارگانهای  بعضی  باالی  را  های  مکلفیت 
مسولیت  راستا  دراین  که  دولتی  غیر  ونهادهای 
را  محکمه  سرته  است.مثال:  منوده  دارندوضع 
وثایق  ریاست  چوکات  در  است،  ساخته  مکلف 
وثبت اسناد خویش وثیقه نکاح خط را تر تیب 
مناید وبرای مال امامان وعلامی دین واجد رشایط 
در مساجد وتکایا اجازه عقد نکاح وتحریر نکاح 

خط عرفی را صادر مناید.
و  سالون ها  هوتل ها،  اداره  همچنان 
پذیرش  از  که  اند  ساخته  رستورانت هارامکلف 
بیش  از 500 نفررانپذیرند وازپذیرش مهامن بدون 
الکلی و فلمربداری  کارت، استفاده از مرشوبات 
داماد و عروس جلوگیری منوده،  فامیل  از  به جز 

غذا ها را مطابق قانون تهیه کنند.
چنانچه مادۀ هجدهم قانون عروسی اداره هوتل 
ذیل  موارد  به  را  ها  ورستورانت  ها  سالون  ها، 

مکلف می ګرداند:
)1(ادارۀ هوتل ها، سالون ها و رستورانت های 
عروسی به  رعایت موارد ذیل مکلف می باشند:

1- امتناع از پذیرش بیش از )500( نفر مدعوین 
در محافل عروسی .

2- امتناع از پذیرش مدعوین بدون کارت دعوت 
در محفل.

3- تهیه غذا مطابق مینوی معینۀ مادۀ )17( این 
قانون.

4- اجتناب از برگزاری محافل مندرج مادۀ چهارم 
این قانون.

و  ذکور  مختلط  محافل  تدویر  از  گیری  جلو   -5
اناث.

6- جلوگیری از موجودیت و استفاده مرشوبات 
الکولی، استعامل دخانیات و سایر مواد نشه آور 
وورود اشخاص مست ودر حال نشه در هوتل ها 

و سالون ها و رستورانت ها.
7- جلوگیری از فلم برداری در محافل عروسی به 

استثنای فامیل های عروس و داماد.
8- جلوگیری از ادامه محفل بعد از ساعت )11( 

شب.
9- همکاری با مؤ ظفین شاروالی و اتحادیۀ پیشه 
وران و مراجع امنیتی در امر کنرتول محافل در 

حدود احکام این قانون.
هوتل  اداره  که  کرده  ترصیح  قانون  همچنین 
تزئین هوتل و  به عنوان  را  اضافی  پول  منی تواند 

سایر خدمات از مشرتی بگیرد.
می  بیان  ذیال  مورد  در  قانون  این  نزدهم  ماده 

دارد :
" ادارۀ هوتل، سالون و رستورانت منی تواند پول 
اضافی را به عنوان تزئین هوتل یا سایر خدمات 

از مشرتی اخذ مناید."
،سالون  هوتل  اداره  ماده  این  حکم  طبق 
خدمات  اجراات  بنام  منیتواند   ها  ورستورانت 
اضافی مانند: گرفنت پول اضافی بنام های رسویس 
نان، دیکوریشن ستیژعروس وداماد وامثال آن از 

مشرتی یعنی محفل دار اخذ مناید.
هرگاه از طرف مسؤوالن ادارۀ هوتل ها، سالون 
تخلف  قانون  این  احکام  از  ها  رستورانت  و  ها 
صورت گیرد طبق حکم مادۀ بیست و دوم این 

قانون، حسب ذیل تادیب می گردد:
هزار  سی  مبلغ  اول  بار  تخلف  صورت  در   -1

)30000( افغانی.
منودن  مسدود  دوم  بار  تخلف  صورت  در   -2

هوتل، سالون و رستورانت برای مدت یک ماه.
3- در صورت تخلف بار سوم سلب جواز فعالیت 

هوتل، سالون و رستورانت.
از  قانون  این  دوم  و  بیست  مادۀ  مندرج  مبلغ 
حساب  به  و  تحصیل  مربوطه  شاروالی  طرف 

عواید شاروالی تحویل بانک می گردد.
سالون  ها،  هوتل  ادارۀ  مذبور  قانون  ضمن  در 
را  محافل  از  پذیرایی  هایکه  رستورانت  و  ها 
گزاف  مصارف  از  تا  منوده   مکلف  منایند   می 
باعث  که  و رسوم  بی مورد رسم  و هزینه های 
ضعف اقتصادی، ترویج اعامل رقابت های ناسامل 

اقتصادی وفرهنگی گردد، جلوگیری منایند..
از مطالعه موارد فوق برمی آ ید که ارضار ازدواج 
های پرهزینه زیاد بوده که بعد از عروسی باعث 
زندگی  به  ناگوار  واثرات  گوناگون  بروزمشکالت 
حامیت  جهت  ملحوظ  گردد.بنابراین  می  آنها 
قانون وضع گردیده است  ازخانواده راهکارهای 
گزاف  مصارف  جلو  میتوانند  ازآن  باپیروی  که 
در  ما  مسولیت  ضمن  در  بگربند.   را  عروسی 
قبال فرزندان خویش وتحقق احکام این قانوناین 
است که باید از پیروی رسم و رواج ها ی ناپسند 
ومصارف گزاف خوداری منوده وتحت تاثیررسم و 

رواج های نا پسند قرار نگیریم .
منابع وماخذ:

قانون مراسم عروسی.
حقوق فامیل ،عدالتخواه  عبدالقادر  .

حقوق فامیل،  نظام الدین  عبدلله .

فصل اول باب چهارم کتاب اول کود جزاء ، 
جزاء ، انواع آن وتدابیر تامینی را به بحث گرفته از 
موضوعات چون :  جزاء ، اهداف جزاء ، ممنوعیت 

تعیین جزای مخالف کرامت انسانی و  انواع جزاء را 
تذکرداده  وجزاء را عبارت از موئیده ای دانسته است که 

در قانون برای اعامل جرمی پیش بینی شده واز طرف 
محکمه  در مورد مرتکب با رعایت اساسات این قانون ، 

حکم می شود.
فصل دوم باب چهارم کتاب اول کود مذکور انواع جزاء 

را که شامل جزاهای اصلی ، تبعی وتکمیلی می باشد به 
بحث گرفته جزای اصلی را شامل جزای نقدی ، حبس و 

اعدام دانسته است.
 جزاهای نقدی : 

جزای نقدی عبارت است از مکلف ساخنت محکوم علیه 
به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانه دولت .

جزای نقدی شامل نوعیت جزای نقدی وحد اقل آن ، 
رعایت رشایط جزای نقدی ، افزایش جزای نقدی ، عدم 

تعیین جزای نقدی در جرم جنایت وپرداخت جزای 
نقدی  میشود.

 حبس: 
 انواع حبس را که تقسیم بندی شده به حبس قصیر 
، حبس متوسط ، حبس طویل ، حبس دوام درجه 2 

وحبس دوام درجه1 ومدت حبس را دراین فصل رشح 
داده است .

بدین ترتیب در فصل مذکور زیر عنوان فرع اول از 
جزاهای بدیل  حبس ، تعیین جزاهای بدیل حبس ، انواع 
جزاهای بدیل حبس ، ساحه تطبیق جزاهای بدیل حبس 

، ارتکاب جرم حین سپری منودن جزاهای بدیل حبس ، 
عدم استفاده از جزاهای بدیل حبس در صورت تخیفف 

، مشخص ساخنت مرجع نظارت کننده بدیل حبس ، 
تفهیم نتایج عدم رعایت دساتیر محکمه ، موانع تطبیق 

بدیل حبس ، طرز تطبیق جزاهای بدیل حبس را رشح 
وبدیل حبس را جزای دانسته که باالی مرتکب جرم به 

عوض حبس، به شکل رهایی مقید از طرف محکمه حکم 
می شود. 

در فرع دوم فصل مذکور از موارد مراقبت ، عدم رعایت 
حکم محکمه از طرف محکوم علیه ، کاهش دوره 

مراقبت ، چگونگی مراقبت و نظارت بر محکوم علیه 
یاد آوری شده ، دوره مراقبت را مدتی دانسته که طی 
آن محکمه شخص متهم را با رعایت رشایط مندرج این 
فصل، حد اکرث پنج سال به اجرای یک یا چند مورد از 

موارد ذیل محکوم می مناید:
اقامت در محل معین ، منع اقامت یا تردد در محل 
یا محالت معین ، ملزم ساخنت به اشرتاک در جلسات 
مشورتی ماهانه یا کمرت از آن، حرفه آموزی یا گذران 

دوره های آموزشی ومهارتی ، مساعدت به مجنی علیه 
در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی 
ناشی از جرم و کسب رضایت مجنی علیه ، حارضی 

دادن به دفرت پولیس یا مرجعی که محکمه تعیین می 
مناید، ترک معارشت با اشخاصی که محکمه معارشت 

با آنها را برای محکوم علیه مرض تشخیص می 
دهد، منع اشتغال به کارهای معینی که زمینه ارتکاب 

جرم را فراهم مناید، الزام به فراگیری تعلیم وتربیه ، 
آداب معارشت خانوادگی واجتامعی وپا بندی به آن  

واقدام به درمان اختالل های روانی، رفتاری وجسامنی .
فرع سوم فصل مذکور از انجام خدمات عامه ، میزان 
ساعات انجام خدمات عامه ، رعایت رشایط وضوابط 

کار حین انجام خدمات عامه ، تعلیق یا تبدیل خدمات 
عامه ، خود داری از انجام خدمات عامه را تذکرداده 

خدمات عامه را عبارت از کاری دانسته که مرتکب جرم 
به انجام آن به نفع جامعه با دریافت قسمی مزد ویا 

بدون آن ، محکوم می گردد.
فرع چهارم فصل دوم باب چهارم کتاب اول کود جزاء 
، محرومیت از حقوق اجتامعی را تذکر داده از موارد 
محرومیت از حقوق اجتامعی بحث منوده که نکات 
مهم آن قرار ذیل است :  " تنزیل یک رتبه یا درجه ، 
کرس یک سوم معاش برای یک سال ، انفصال موقت 
از مشاغل دولتی وخدمت در موسسه ها ونهاد های 

عمومی غیر دولتی با توجه به جرم ارتکابی از ششامه 
تا دوسال ، منع از اشتغال به شغل یا کسب یا حرفه 

معین در صورتی که جرم مربوط به شغل وی باشد، تا 
یک سال ، محرومیت از جواز فعالیت شغل معین از 

یک تا سه سال  ... "
فرع پنجم فصل مذکور حبس در منزل را رشح داده 

که مطابق حکم فرع مذکور محکمه میتواند با رعایت 
رشایط مندرج این فصل، محکوم علیه را که مستوجب 
جزای حبس تا پنج سال باشد به سپری منودن حبس در 

منزل حکم مناید.
محکوم به حبس در منزل منی تواند از منزل خارج 

شود، مگر به اجازه محکمه ذیصالح ، غرض انجام امور 
رضوری. مدت حبس در منزل از شش ماه تا دوسال 

می باشد. 
حضور محکوم علیه در منزل، از طریق وسیله 

الکرتونیکی که در مرکز نظارت بر تطبیق جزاهای بدیل 
حبس وجود دارد یا توسط مدد گار اجتامعی ، کنرتول 

می گردد.
هر گاه محکوم علیه رشایط حبس در منزل را که قبآل 

در حکم محکمه ترصیح شده است رعایت نکند ، 
مدت با قیامنده جزای بدیل حبس به حبس تنفیذی 

تبدیل می گردد.
در قسمت چهارم فصل دوم باب چهارم کتاب اول کود 

جزاء، موارد جزای اعدام را تذکرداده اعدام را چنین 
تعریف منوده است : 

" اعدام عبارت از ازاله حیات شخص حقیقی است به 
اساس قانون بعد از حکم محکمه ذیصالح ومنظوری 

رئیس جمهور.
فصل سوم باب چهارم کتاب مذکور از جزای تبعی ، 

نوعیت جزای تبعی ، سایر انواع جزا های تبعی ، تاثیر 
جزای تبعی ، رفع محرومیت از اداره وترصف در اموال 
، اداره اموال محکوم علیه از طرف قیم ، اداره اموال 

محکوم علیه به اعدام را تذکر داده جزای تبعی 
را چنین تعریف منوده است : " جزای تبعی مجازاتی 
است که به تبعیت از جزای اصلی باالی محکوم علیه 

به حکم قانون تطبیق می گردد، بدون این که در حکم 
محکمه به آن ترصیح شده باشد."

فصل چهارم باب چهارم کتاب اول کود جزاء ، از جزا 
های تکمیلی وانواع آن ، محرومیت محکوم علیه از 

حقوق ، مصادره اموال ، عدم مصادره ملکیت موردنیاز 
محکوم علیه ، موارد مصادره و حقوق اشخاص ثالث ، 

موارد نرشحکم یآد آوری منوده جزاهای تکمیلی را چنین 
تعریف منوده است :

"جزای تکمیلی مجازاتی است که عالوه بر جزای اصلی 
در حکم محکمه ترصیح گردیده باشد.

جزاهای تکمیلی قرار ذیل می باشد:
1 - محرومیت از حقوق وامتیازات مندرج اجزای 3، 4 

و5 ماده 172 این قانون.
) استفاده از نشانها ، مدالها ، والقاب افتخاری دولتی ، 

عضویت در هیت مدیره رشکتها ، بانکها ، موسسه ها در 
صورت محکومیت به سبب ارتکاب جرایم فساد اداری 

ومالی.(
2 – مصادره اموال .

3 – نرش حکم ."
فصل پنجم باب چهارم کتاب مذکور از تدابیر تامینی ، 
موارد تدابیر تامینی ، انواع تدابیر تامینی ، بحث منوده 

در قسمت دوم فصل مذکور از تدابیر سلب کننده آزادی 
، حجز محکوم علیه مصاب به امراض روانی ، متدید 
مدت حجز ، مکلفیت موسسه صحت روانی به ارایه 
گزارش ، معالجه محکوم ، مجازات متخلف از احکام 

تدابیر تا مینی را تذکر داده در قسمت سوم فصل مذکور 
از تدابیر تحدید کننده آزادی ، منع محکوم علیه از 

گشت وکذار در محل معین ، منع محکوم علیه از بود 
وباش در محالت معنب ، میعاد تطبیق تدابیر تحدید 

کننده آزادی ، لغو یا کاهش محکومیت منع گشت وگذار 
یا بود وباش در محالت معین را رشح وانواع تدابیر تا 

مینی را قرار ذیل دانسته است :
"تدابیر سلب کننده آزادی ، تدابیر تحدید کننده آزادی ، 

تدابیر سلب کننده حقوق ، وتدابیر مالی واقتصادی." 
درقسمت چهارم  فصل مذکور از تدابیر سلب کننده 
حقوق ، اسقاط والیت ، وصایت وقیمومیت ، موارد 
اسقاط والیت ، وصایت وقیمومیت ، محرومیت از 

اشتغال به پیشه یا حرفه معین ، موارد محرومیت از 
اشتغال به پیشه یا حرفه معین ، منع اشتغال به پیشه 
رانندگی را رشح وتدابیر سلب کننده حقوق را چنین 

رشح داده است :
" تدابیر سلب کننده حقوق عبارت اند از :
1 - سقوط والیت ، وصایت ، و قیمومیت .

 2 – محرومیت از اشتغال به پیشه وحرفه معین."
در قسمت پنجم فصل متذکره از تدابیر مالی واقتصادی 

تذکر داده شده ، تدابیر مذکور را شامل: مصادره 

اشیاء ، مسدود ساخنت محل، متوقف ساخنت 
فعالیت شخص حقیقی ، متوقف ساخنت فعالیت شخص 

حکمی دانسته است.
فصل ششم باب مذکور تعیین جزا و رعایت احوال 

مخففه ومشدده را رشح واز رعایت اصول وقواعد در 
تعیین جزا ، مکلفیت محکمه در تعیین جزا ، اجامع 

احوال مخففه ومشدده را نام برده است.
در قسمت دوم فصل ششم فوق الذکر معاذیر قانونی 

واحوال مخففه قضایی را تذکر واز معاذیر قانونی ، 
احوال مخففه مسئولیت جزایی وانواع آن ، آثار احوال 

مخففه در تعیین جزای جنایت ، آثار احوال مخففه در 
تعیین جزای جنحه وذکر دالئیل  تخفیف جزا در حکم 

را ذکر ومعاذیر قانونی را چنین رشح داده است:
" معاذیر قانونی ، حاالت ومواردی است که موجب 

معافیت ، تخفیف جزا ویا تربیه از جزا می گردد."
در قسمت سوم فصل مذکور از احوال مشدده عمومی 

مسئولیت جزایی وانواع آن ، انواع حاالت مشدده ، 
تشدید جزا در احوال مشدده ودلیل تشدید جزا در 

حکم را بیان وانواع حاالت مشدده را چنین تذکر داده 
است :

" ارتکاب جرم با انگیزه دنی ومنحط ، ارتکاب جرم با 
استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی مجنی علیه ، ار 

تکاب جرم طور وحشیانه یا مثله منودن مجنی علیه ، 
ارتکاب جرم از طرف موظف خدمات عامه با استفاده 

از وظیفه ، موقف ویا نفوذ ، ارتکاب جرم از طرف 
شخصی که موظف به حفظ متامیت جسمی ، روانی ، 
آزادی ونگهداری مال مجنی علیه باشد، ارتکاب جرم با 

استفاده از ضعف حالت اقتصادی مجنی علیه ، ارتکاب 
جرم توسط شخصی که مواد مخدر یا مسکر را به قصد 
انجام جرم استعامل منوده باشد، ار تکاب جرم به سبب 

تعصبات نژادی ، قومی، دینی ، مذهبی ، جنسیتی، 
سمتی ، موقف اجتامعی یا اندیشه سیاسی  وسایر 

حاالت که در این قانون پیشبینی گردیده است.
فصل هفتم باب چهارم کتاب اول کود جزا تعلیق تنفیذ 
حکم را تذکر داده از مفهوم تعلیق تنفیذ حکم ، تعلیق 

تنفیذ حکم جزای نقدی ، احوال تعلیق تنفیذ حکم، 
ذکر دلیل تعلیق تنفیذ جزا ، کاهش مدت تعلیق جزا 
قبل از اکامل آن ،مدت تعلیق تنفیذ ، تعلیق جزاهای 

تکمیلی وتدابیر تا مینی  ، تاثیر مدت تعلیق بر تدابیر 
تامینی، تعلیق تدابیر تا مینی ، حاالت الغای تعلیق 

تنفیذ حکم ، محکمه ذیصالح الغای تعلیق تنفیذ ، تاثیر 
الغای تعلیق تنفیذ حکم ، ارتکاب جرم در مدت تعلیق 

، ختم مدت تعلیق وآثار آن ، تعلیق ماده تنفیذ حکم 
و تعلیق مرشوط تنفیذ حکم یاد آورشده تعلیق تنفیذ 

حکم را حالتی دانسته که محکمه  از اسباب تعلیق 
، تطبیق حکم را باالی متهم در جرایمی که جزای آن 

حبس تا پنج سال باشد، با نظر داشت موجودیت یکی 
از اسباب تعلیق تنفیذ حکم مندرج این فصل ، تا مدت 

پنج سال تعلیق می مناید. 

معرفــــــی کود جزاء                                           

 . . اضرار ازدواج های پر.

-نحوه جمع آوری زمان و مکان انتقال زباله های 
جمع اوری شده .

از مندرجات ماده فوق به این نتیجه می رسیم که 
کارمندان شاروالی باید توجه داشته باشند که در 

هنگام جمع آوری زباله ها زمان و مکان مناسب را 
در نظر داشته باشند بطور مثال در ساعات اولیه 

روز اگر این کار محقق شود حتام متام زباله ها از 
منازل جمع آوری شده و با در نظر گرفنت مکان 

مناسب برای محو زباله ها می توانند  در پاکیزگی 
شهر و کوچه ها نقش موثر خود را ایفا منایند.

)3( شخص که از لوایح و طرزالعمل های مندرج 
فقره )2( این ماده تخلف ورزد متخلف شمرده 

شده مکلف به پرداخت جریمه نقدی مطابق سند 
تقنینی مربوط می باشد.

)4( زباله خانگی از مکان های ذیل حاصل می شود:
1- منازل رهایشی.

2- خانه های قابل انتقال.
3- موسسات تعلیمی و تحصیلی دولتی و خصوصی.
)5( زباله های صنعتی از مکانهای ذیل حاصل می 

شود:
1-فابریکه های تولیدی.

2- محالت عرضه خدمات ترانسپورتی .
3- محالت عرضه گاز ، اب و برق.

4- محالت عرضه خدمات پسته رسانی یا مخابراتی .
5-محالت استخراج معادن.

)6( زباله های تجارتی از مکان های ذیل حاصل 
می شود:

1-محالت تجارتی.
2- ورزشگاه.

3- تفریحگاه ها .
)7( زباله خشک قابل باز یافت از اشیای ذیل 

حاصل می شود:
1- شیشه
2-فلزات

3- پالستیک
4- کاغذ به شمول کارتن و مقوا.

البته نا گفته نباید گذاشت که در سایر کشور ها 
زباله دانی جداگانه برای جمع آوری زباله های 

شیشه ، پالستیک ، فلزات و کاغذ دارند که هر یک 
بطور مجزا قابلیت باز یافت را دارند و دوباره زباله 

های متذکره را وارد مدار استفاده در موارد خاص 
خود می منایند مثال از زباله های شیشه دوباره 

بوتل های شیشه ای ساخته و وارد بازار می گردانند 
همچنان از فلزات . اما در کشور ما تا  حال   دانی 

های جدا گانه برای شیشه ، فلزات ، پالستیک و 
کاغذ از طرف شاروالی در نظر گرفته نشده است 

که امید واریم در اینده نه چندان دور این امر از 
سوی این نهاد محرتم تحقق یابد . از طرف می توان 
گفت که  چپالقهای  پالستیکی کنه باز یافت شده و 
مجدد وارد بازار می شوند به همین منوال از کاغذ 

وکارتن باز یافت شده و از ان  استفاده به عمل 
می آید.

)8(زباله های غذایی از مواد ذیل حاصل می شود
1- زباله های کنرتول شده که به منظور استفاده 

انسان ها تولید شده باشد ) حتی اگر دارای ارزش 
غذایی نباشد(.

2- زباله های تجزیه پذیر که در نتیجه پروسس یا 
تهیه غذا تولید شده باشد به استثنای نوشیدنی ها.

)9(شاروالی مکلف به انتقال و محو زباله های طبی 
منی باشد.

در قسمت محو زباله های طبی که البته احتیاط 
الزم را ایجاب می مناید شاروالی مکلف به انتقال و 
محو انان منی باشد . زیرا جمع آوری این زباله ها 

رشایط خاص خود را می طلبد.
گرچه مسلامنان بر این عقیده اند که نظافت جز 

ایامن است و هر مسلامن موظف است که پاکی و 
سرتگی را در ماحول خود و بخصوص همه جا مانند 

اماکن عمومی و خصوصی رعایت منوده و اشیای 
ملوث  و زباله های خانگی را از محیط زیست خود 
دور منایند. ولی با آن هم  ماده 155 قانون شاروالی 

در مورد جمع آوری و محو زباله ها ذیال اشعار 
می دارد:

)1(شاروالی مکلف است جهت جمع آوری زباله 
های خانگی در ساحه مربوط از سیستم جمع آوری 
اجتامعی یا سیستم جمع آوری دروازه به دروازه در 

محالت دور افتاده یا غیر قابل دسرتس یا محالت 
که مصارف جمع آوری زباله ها در آن جا غیر قابل 

قبول باشد استفاده می شود.
)2( شاروالی می تواند در صورت حصول اطمینان از 
مدیریت سامل زباله ها توسط شخصی که کنرتول ان 
را به عهده دارد جمع آوری و محو آن را نیز به وی 

واگذار مناید.
)3(شاروالی مکلف است زباله ها را از زباله دانی 
ها در ساحه مربوط روزانه جمع اوری منوده و از 
پاک نگهداشنت زباله دانی ها اطمینان حاصل مناید.

)4( طرز جمع آوری زباله ها و سایر امور مربوط به 
آن ها در طرزالعمل مربوط تنظیم می گردد.

)5( شاروالی می تواند در صورت در خواست 
ساکنین شهر، جهت جمع اوری زباله های تجارتی 
، قابل باز یافت ، بقایای مواد غذایی و زباله های 

صنعتی اقدامات الزم را اتخاذ مناید.
)6( شخص که بر مبنای تقاضای وی زباله های 

مندرج فقره )5( این ماده جمع اوری شده است 
مسوول پرداخت مصارف جمع اوری و محو زباله ها 

به آن شاروالی می باشد که ان را جمع آوری منوده 
است.

)7( شاروالی اندازه مصارف جمع آوری و محو زباله 
های مندرج فقره )6( این ماده را در الیحه مربوط 

تنظیم می مناید.
)8( شاروالی جسد حیوانات مرده را که در کنار 

جاده ها ، ساختامنها، اماکن عمومی و خصوصی و 
سایر اماکن موجود باشد جمع اوری انتقال و دفن 

می مناید.
)9( شاروالی ها زباله ها یا خاکسرت های را که قابلیت 

جمع کردن در مخازن را داشته یا جمع اوری انها در 
لوایح وضع شده مربوط پیش بینی شده باشد جمع 

آوری و کنرتول می مناید. 
از جمله وظایف دیگر شاروالی در راستای ر فع 

رضورت شهروندان ایجاد تشناب ها می باشد که باید 
در مکانهای مناسب  اقدام به ساخنت تشناب های 

زنانه و مردانه منوده تا ازالودگی از شهر چیده شود 
چنانچه ماده 156 قانون شاروالی در این زمینه ذیال 

رصاحت دارد:
)1(شاروالی می تواند در ساحه مربوط تشناب های 

سیار را یجاد مناید.
)2( شاروالی می تواند به در خواست ساکنین محل 
، مخازن تشناب های سیار یا سایر تشناب ها را در 
بدل مبلغ که اندازه ان در الیحه مربوط پیش بینی 

می گردد تخلیه و انتقال مناید.
)3( هر گاه شخص عنوانی شاروالی تقاضای کنرتول 
و تخلیه تشنابهای سیار را که جهت استفاده عامه 

اختصاص یافته داشته باشد در این صورت جهت از 
بین بردن مواد چاه بدررفت در بدل پرداخت مبلغی 
اقدام می مناید که در الیحه وضع شده شاروالی پیش 

بینی شده باشد.
)4( شخصی که کنرتول تخلیه چاه های بدرفت 

چندین منزلن را به عهده دارد مکلف است جهت از 
بین بردن مواد چاه بدرفت به عنوان شاروالی و بادر 

نظرگرفنت پرداخت مبلغی اقدام می مناید که در الیحه 
وض شده شاروالی پیش بینی شده باشد.

)5( شاروالی خاک روبه ها و سایر زباله ها را در 
جریان شب به شکل منظم جمع اوری و انتقال می 

مناید.
)6( شاروالی می تواند در صورت تقاضای شخص که 
در ساحه مربوط دارای تشناب های سیار و مخازن 

آن می باشد در بدل پرداخت مبلغی پیش بینی شده 
در الیحه مربوط مواد فاضله آنها  را تخلیه و انتقال 

مناید.

)7( شاروالی می تواند به اثر تقاضای شخص که در 
ساحه شاروالی تشناب های سیار و مخازن ان را در 

اختیار دارد تشناب های سیار و مخازن ان را در بدل 
اخذ فیس که انداره ان در الیحه وضع شده شاروالی 

پیش بین شده است تخلیه مناید.
از زمره وظایف دیگر شاروالی محو زباله های جمع 
اوری شده  از اطراف و اکناف شهرها است که باید 

در یک مکان مناسب مشخص شده جمع اوری و 
انتقال داده شود. چنانکه ماده 157 در این باره 

می نگارد:
)1(نواحی مکلف اند زباله های جمع اوری شده 
را به محل که توسط شاروالی ها به این منظور 

مشخص شده است انتقال دهند.
)2( شاروالی مکلف است زباله های جمع اوری 

شده ساحه مربوط را محو مناید.
)3( شاروالی مکان های را جهت محو و انتقال زباله 

های خانگی جمع اوری شده توسط ساکنین محل 
مربوط تعیین می مناید.

)4( شاروالی در تعیین مکان های مندرج فقره )3( 
این ماده موارد ذیل را رعایت می مناید:

1-مکان ها در محدوده شاروالی قرار داشته باشد یا 
قابل دسرتس برای ساکنین محل مربوط باشد.

2-مکان ها تعیین شده در متامی اوقات برای محو و 
انتقال زباله ها قابل دسرتس باشد.

3- مکانهای تعیین شده که ایجاب مرصف را نه 
مناید.

)5( شخص که زباله های خانگی را در مکانهای 
مندرج فقره )4( این ماده انتقال می مناید مکلف 
به پرداخت مبلغ تعیین شده در الیحه مربوط به 

شاروالی می باشد.
از مطالعه متون فوق به این نتیجه می رسیم 

که قانون شاروالی برای کارمندان این نهاد کامال 
مشخص منوده است که مطابق لوایح و طرزالعمل 

ویژه این ارگان محصول و فیس های را که در قانون 
متندکره یاد آوری منوده است جمع اوری مناید . 

مطالب دیگر که باید مسوولین شاروالی به ان 
عمل مناید تنظیف شهر ، جمع اوری انواع زباله 

ها ، محو زباله ها ، اعامر ، ترمیم پل ها و رسکها 
، پاک کاری مجرای اب و فاضالت و سایر موارد از 
جمله کارهایست که شاروالی موظف به انجام ان 

می باشد.
منابع و ماخذ:
حدیث نبوی 

قانون شاروالی
سایت ویکی پدیا

قانون اساسی
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ادامه دارد...

   فیض هللا خواجه آمانی



   

Agahi Hoquqi
Ministry Of Justice’s Publication Organ

Monthly

 Jun 21   2019                            Jun 192    Year 13th

صاحب امتیاز: وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان

     تحت نظر: هیئت تحریر

      رسدبیر: دردانه فضایلی

      هیئت تحریر: عبدالرحمن عظیمی، فیض الله خواجه امانی، گاللی سنگرخیل عزیزی،

      دوست محمد عارف، شفیق الله نبی زاده، محمد عارف صباح

      ziagulsadat123@gmail.com ،)+93( 744534986 -  دیزایرن: ضیاگل سادات      

      گزارشگر: بشیر احمد عزیزی

      آدرس: کابل وزارت عدلیه ریاست عمومی مساعدت های حقوقی

agahi.hoqoqi@gmail.com :پست الکرتونیکی www.moj.gov.af :آدرس انرتنتی      
      شامره متاس: 275 042 752 )93+( - 338 034 700 )93+(

رضورت  به  نیاز  حیات  امرار  جهت  انسانها 
های زندګی از جمله خوراک، پوشاک، امنیت، خواب و 
نیازهای عاطفی و تداوم نسل  از جمله نیازهای اولیه 
زندگی  موارد،  این  از  هریک  نبود  با  دارند.  را  زندگی 
انسان با چالش هاروبرو می شود و گاهیهم  متالشی 
برعالوه  که  است  موجود  انسان  پاشد.  می  فرو  شده، 
شدیدی  بس  احتیاج  بیرونی،  نیازهای  شدن  برآورده 
با  دارد.  عاطفی  درونی،  نیازهای  شدن  برآورده  به 
منوده  ازدواج  باید  ها  انسان  بلوغ،  دوران  رسیدن  فرا 
نیازهای جنسی شان را برآورده سازند، در غیر آن صورت 
که  افراد  آید.  می  پیش  مختلف   اختالل  انسان،  برای 
نیازهای جنسی شان برآورده منی شوند، توازن جسمی 
و روحی شان برهم می خورند و رسانجام عارضه اختالل 
های  غریزه  رسکوب  آید.  می  پدید  وی  شخصیت  در 
جنسی، باعث شکل گیری عقده های جنسی می شود 
که بسیارخطرناک است.                                                                                 

در اثر رسم و رواج های نا پسند، پرداخت پول وامتعه 
شیر  طویانه)  های  بنام  داماد  رضایت  بدون  هنگفت 
،پیشکش( جهیزیه دوطرفه،خرید  ، گله  بها،ولور، قلین 
همه  ونوروزی  ،براتی  عیدی  های  بنام  تحایف  وبردن 
ناممکن  حتا  و  دشوار  رانهایت  ازدواج  مسایل،  این 
این رسم  با وجود  گردانیده است.جوانان بی بضاعت، 
و رواج های ناروا و مصارف گزاف ، ناگزیر هستند  که 
ازدواج نکنند؛ چون تاوان پوره منودن مصارف این نوع 

ازدواج را ندارند.

همچنین  جوانان قادر نیستند که عروسی شان را در 
بخرند؛  چنانی  آن  طالهای  بگیرند،  عروسی  تاالرهای 
لباس های عروسی که تا مرز 25 هزار کرایه می شود، 
به کرایه بگیرند؛ لباس های رنگارنگ و قیمتی برای متام 
خویشاوندان عروس تهیه کنند؛ در جشن عروسی شان 
چند صد نفر را دعوت منایند واز طرف دیگر، خانواده 
ی دخرت و دخرت حارضمنی شود که به صورت ساده و 
معمولی در خانه جشن عروسی شان گرفته شود. این 
مسأله متأسفانه یکی از بزرگرتین نقاط  ضعف ما در 
برخورد با جشن عروسی و مسایل مربوط به آن است. 
غیرت بیجا  و هم چشمی های ما با دیگران منی گذارد 
که از راه و رسم نادرست ومصارف گزاف بگذریم.بنابر 
این جوانان بی در آمد و کم اقتصاد ناگزیر می شوند که 

ازدواج نکنند، چون در توان شان نیست. 

فرو افتادن تعداد زیادی از جوانان در کام فساد اخالقی 
های  رواج  و  رسم  همین  از  جنسی،  های  خیانت  و 
کمرشکن عروسی، رسچشمه می گیرد. جوانان وقتی می 

بینند که توانایی پرداخت مصارف عروسی را ندارند.

آن دسته از جوانانی که خودشان را به آب و آتش زده، 
مصارف کمرشکن ازدواج را پیدا می کنند، با چالش های  
متعدد دیگری پس از ازدواج روبرو می شوند. پول های 
به دست  نهایت سختی  با  و  با مدت چندین سال  که 
آوردند ، مرصف یک روزه ی عروسی می شود.  جوانان  
پس از عروسی هم نیاز به پول و مصارف روزانه زندگی 
تأمین مصارف زندگی،  ناگزیر هستند  که برای  دارند. 
دوباره راهی کشورهای دیگر شوند. در نتیجه عروسی 
و  اقتصادی  سخت  ی  رضبه  به  شود  می  تبدیل  شان 
کند  می  ایجاد  پرس  و  درون دخرت  در  عاطفی. زخمی 
رضبه  یا  آسیب  این  نیست.  پذیر  التیام  آسانی  به  که 
گاهی  و  و رسدرگمی  یآس  به  منجر  گاهی  عاطفی  ی 
ی  کشنده  های  آسیب  و  اخالقی  فساد  به  منجر  هم 

دیگر می شود.

ریشه همه ای این بد بختی ها و نابه سامانی ها بر می 
گردد، بر عنعنه نادرست و پرهزینه جشن عروسی. در 
حالیکه هیچ کدام این رسم و رواج ها رشعی وقانونی  
نیست. هیچ دلیل و توجیه منطقی برای الزامی بودن 
قانونی  غیر  را  فوق  موضوع   ازینکه  ندارد.  وجود  آن 
مراسم  قانون   )4( ماده  در  مطلب   این  خواندیم 
را  ذیل  ین مصارف محافل  از  برای جلوگیری  عروسی، 
در هوتل ها ،سالون ها ورستورانت ها منع کرده است:

"محافل لفظ گیری ، نامزادی ویا شیرینی خوری، خویش 
خوری ،شب حنا، تخت جمعی پایوازی، شب شش، سال 
باز  سوری،  ختنه  طفل،  گیری  وکاکل  گذاری  گیره،نام 
 ، از تحصیل در هوتل ها  از حج سفر وفراغت  گشت 

سالون ها ورستورانت ها بر گزار شده منی توایند.

منایش جهیزیه به دیگران ممنوع می باشد."

ها  هوتل  در  محافل  همچو  قراردادن  ممنوع  باوجود 
عامل سختی  یک  با  را  آن  که  گزاف  مصارف  وپرداخت 
ومشقت، درد ورنج به دست آورده است آن را درمحفل 
نام های گوناگون مرصف منوده   به  و جشن یک روزه 
زندگی  عمر  یک  کنند.  می  ویران  را  زندگی  عمر  یک 
دخرت و پرس، ارزشمند تر و حیاتی تر از برگزاری جشن 
های پرهزینه ی عروسی است. در هیچ جای دنیا مراسم 
عروسی به این همه مصارف بی جا نیست.باوجود یکه 
قانون مراسم عروسی وضع ونافذ است.برګزاری عروسی 
را قانومنند ساخته  ورسم ورواجهای ناپسند را ممنوع 
ومویئداتی در مورد متخلفین آن وضع منوده است.مثالً 
: در مورد طویانه  می گوید که اولیای واقارب عروس 
منیتواند پول ویا امتعه را بنام طویانه به صورت اجبار 
تحمیل ومطالبه منایند. همین گونه منع مطالبه تحایف 
بشکل تحمیلی وجربی از قبیل عیدی، براتی، رمضانی، 

نوروزی وامثال آن.

قانون اساسی افغانستان، ماده نهم معادن وسایر منابع زیر زمینی وآثار باستانی ملکیت دولت می باشد. حفاظت واداره امالک دولت وطرزاستفادهء درست ازمنابع طبیعی وسایر امالک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.
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تتبع و نگارش: گاللی سنگرخیل عزیزی

انسانها  بر حسب فطرت ذاتی خویش خواهان 
زیست با همی بوده و سعی دارند تا مایحتاج 
روز مره خود را با همکاری و  تعاون با یکدگر 
مرفوع سازند . در بده بستان های زندگی نیاز 

مربم افراد این است که زمینه زدودن زباله ها  را 
از مجتمع مسکونی خویش فراهم منوده تا  سبب 

رفاه و آسایش انان در اجتامع  باشد به همین 
ترتیب تالش دارند تا اشیای الوده  و ملوث را که 
صحت و سالمتی آنها را تهدید می کند از محل 

زندگی خویش زدوده و در ایجاد یک محیط 
زیست سامل و عاری از زباله های مرض کوشا 

باشند .
شاروالی  که قبال به نام بلدیه یاد می شد معادل 

فارسی ان شهر داری  می باشد از نظر لغوی 
شهر داری از دو کلمه شهر و داری تشکیل 

گردیده و به معنی اداره و مدیریت شهر می 
باشد در اصطالح شهر داری به واحدی اطالق 

می گردد که به منظور اداره امور محلی و ارایه 
خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان در یک مرکز 

جمعیتی با خصایص شهری تشکیل می شود. 
در اوایل شهرداری به مقصد اداره شهر و تنظیف 

آن ایجاد شده  و به دنبال گسرتش شهرها  و 
افزایش جمعیت فعالیت آن نیز وسعت یافته 

است.
کامال طبیعی است که هر نهاد زمانی در انجام 
فعالیتهای خویش موفق است که بودجه کافی 

برای ارایه خدمات بهرت داشته باشد در کشور ما 
شاروالی یکی از نهاد های ارایه کننده خدمات 

به عموم همشهریان است که باید از نظر مالی 
توانایی  عرضه  خدمات با کیفیت  شهری را 
دارا باشد تا بتواند با کسب اعتامد مردم  در 

راستای  تقویت اقتصاد پایدار ، انکشاف صنعت و 
فراهم سازی زمینه کار و کاهش فقر بین ساکنین 

محدوده مربوطه خویش فعال باشد. 
قابل یاد آوریست که کابینه جمهوری اسالمی 

افغانستان به تاسی از حکم ماده هفتاد و 
نهم قانون اساسی افغانستان در جلسه مورخ 

1397/6/14 خویش طرح قانون شارولی ها را به 
داخل 34 فصل و 229 ماده طی فرمان تقنینی 

تصویب منوده در جریده رسمی  نرش گردیده و 

      عواید و وظایف شاروالی
تتبع و نگارش: بشیراحمد عزیزی

نافذ می باشد   و قانون شاروالی ها منترشه جریده 
رسمی شامره 794  رجب املرجب 1421 هجری 

قمری ملغی گردیده است.
شاروالی در فقره 4 ماده چهارم قانون شاروالی ذیال 

تعریف شده است:« شاروالی شخصیت حکمی 
عامه است که به منظور اداره امور شهری و عرضه 

خدمات فعالیت منوده و در اجرای وظایف و اعامل 
صالحیتهای خویش احکام این قانون و سایر اسناد 

تقنینی را رعایت می کند....«
با توجه به مندرجات ماده هفتم قانون شاروالی 
این نهاد به درجه اول ، دوم و سوم طبقه بندی 

می گردد درجه شاروالیها در ضمیمه شامره 1 این 
قانون درج می باشد که بعدآ به محتویات آن 

پرداخته میشود . درجه شاروالیها مطابق احکام 
مندرج فصل دهم این قانون ارتقاء یا تنزیل می 
یابد. شاروالی هایکه  مطابق حکم مندرج فقره 

)3( این ماده ارتقاء یا تنزیل می یابد مکلف است 
وظایف و صالحیت های مندرج ضمیمه مربوط را 

اجراء یا اعامل مناید.
شاروالیهای درجه یک عبارتند از: کابل- مزار رشیف 

– هرات- جالل آباد- کندهار .
شاروالهیای درجه دو عبارتند از : لشکرگاه- کندز- 

پلخمری- زرنج- غزنی- خوست- تالقان – فراه .
سایر شاروالیها و شاروالیهای که بعد از انفاذ این 
قانون ایجاد می گردد شاروالیهای درجه سوم می 

باشد.
بعد از مخترص معلومات که پیرامون شاروالی 

ارایه گردید وارد بحث اصلی که عواید و وظایف 
شاروالیها مدنظر است می شویم.

 ابتدا سعی می شود در مورد عواید شاروالی 
صحبت  منوده  تا بعد وظایف این نهاد را مورد 

تعمق قرا ر دهیم .
عواید  شاروالی:

عواید شاروالی عبارت از محصول ، فیس و سایر 
منابع عایداتی که در ماده 104 این قانون پیش 
بینی گردیده می باشد. انواع عواید شاروالی در 

ماده متذکره  ذیال ترصیح گردیده است:
)1(محصوالت و فیس های ذیل منابع عایداتی 

شاروالی ها می باشد که بعد از انفاذ این قانون 
شاروالی ها از ان ها عواید جمع آوری می منایند:

اضرار ازدواج های پر هزینه 
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1- محصول صفایی.
2- محصول خدمات شهری. 

3- محصول حفاظفت و مراقبت رسک های داخل 
شهر طبق تفاهمنامه با وزارت امور داخله.

4- محصول لوحه ها و اشتهارات.
5- محصول ثبت قباله و انتقال ملکیتها .

6- محصول سند ملکیت.
7- محصول عرضه خدمات انجنیری.

8- محصول تهجایی.
9- محصول قیمت فورمه ها .

10- جریمه ها .
11- فیس فروش نقشه های رهایشی، تجارتی، 

صنعتی و نقشه های ادارات دولتی.
12- کرایه وسایط نقلیه مربوط.

13-فیس گروهی موسیقی مربوط.
14- عواید اجاره یا کرایه ملکیتهای رسمایوی 

مربوط.
15- فیس صدور اجازه ساختامن.

16- فیس در خواست نقشه های تعمیراتی.
17- فیس تغییر نام دکان.

18- فیس مارکیت ها.
)2( اندازه محصول و سایر عواید مندرج فقره )1( 
این ماده در سند تقنینی مربوط تنظیم می گردد.

)3( اداره ارگانهای محلی می تواند در انواع و 
اندازه های محصوالت  و فیس های مندرج فقره 

)1( این ماده با در نظر داشت نوسانات اقتصادی 
در تفاهمی با ســکتور خصوصی و موافقه وزارت 
مالیه تجدید نظر منوده  و مطابق احکام قانون 
غرض طی مراحل بعدی به مراجع ذیصالح ارایه 

مناید. از مطالعه ماده مزبور به این نتیجه می رسیم  
عایدات شاروالی که از اخذ محصوالت و فیسهای 

عرضه خدمات این نهاد جمع آوری می شود 
در راستای کاهش فقر در سطح شهر ، انکشاف 

صنعت، اشتغالزایی ، رفاه شهروندان  و سایر موارد 
به مرصف می رسد. به طور مثال در اینجا گفته می 
توانیم که  وظایف و  مسوولیتهای شاروالی  که در 
اصل تنظیم امور شهری و تنظیف آن می باشد . اما 

نا گفته نباید گذاشت که  موارد گوناگونی  رااز قبیل 
تنظیم ترافیک، برداشنت موانع از جاده های عمومی 

شهر، محو زباله ها و ... را  در بر می گیرد.

   ســفر دکترذکیه عادلی معین امور اجتماعی وزارت عدلیه در رأس یک هیأت به کشور گرجستان

)1(شــاروالی در رابطه به سیستم تخلیه فاضالب 
در ساحه مربوط دارای مسوولیتهای ذیل می 

باشد:
1-تخلیه فاضالب .

2- جمع آوری زباله ها .
3- جمع آوری زباله های انباشته شده در 

محالت غیر مجاز.
4- انتقال زباله ها به مکان مناسب .

5- بازیابی زباله ها.
6- فراهم منودن تسهیالت جهت محو زباله 

ها .
7- محو زباله .

8-تنظیف جاده های عمومی شهری و پیاده 
روها.

9- اعامر، ترمیم و پاک کاری دریا ها و سایر 
مجراهای آب.

10- تنظیف تشناب های عمومی .
شاروالی در تنظیف و پاکی شهر رول عمده را 
ایفا می کند زیرا جمع اوری زباله و  انتقال ان 

در یک جای مناسب و محو زباله ها مسوولیت 
این نهاد بوده تا از انواع بیامری ها در سطح 

شهر جلو گیری مناید. پاک منودن  تشناب های 
عمومی ، دریاها  و مجراهای اب و فاضالب  

از وظایف شاروالی می باشد که امید واریم با 
پاک منودن ان شهر سرته و پاکیزه گردیده و از 

شیوع انواع بیامریها جلوگیری گردد.
قابل یاد آوریست که فقره دوم ماده مزبور 

قانون شاروالی در قسمت جمع آوری زباله ها 
احکام آتی را پیش بینی منوده است:

)2( شاروالی می تواند در رابطه به موارد ذیل ، 
لوایح و طرز العمل ها را وضع مناید:

1-جمع آوری زباله های خانگی ، صنعتی ، 
تجارتی، خشک قابل باز یافت ، بقایای مواد 

غذای
) زباله های غذایی( و امثال آن.

2- تشخیص انواع خاکسرتها، کثافات و زباله 
ها.

3-نحوه جمع آوری زمان و مکان انتقال زباله 
های جمع اوری شده .

عادلــی  ذکیــه  محــرتم  دکــرت 
وزارت  اجتامعــی  امــور  معیــن 
بــه  هیــأت  یــک  رأس  در  عدلیــه 
منود نــد ســفر  گرجســتان  کشــور 

ایــن سفربه مــــــنظورانتقال و تبــادل 
ــت بلنــد پایــه ای  ــان هئی ــارب می تج
گرجســتان وافغانســتان دربخش هــای 
صــورت  وقضایــی  عدلــی  مختلــف 
نتایــج  کــه  وامیدواریــم  گرفتــه 
نزدیــک  درآینــده  آن  موثرومثبــت 
دربخــش هــای عدلــی وقضایــی کشــور 
هویــدا گــردد. محــرتم ذکیــه عادلــی

ــن محــرتم امــور اجتامعــی وزارت   معی
گرجســتانی  هم تــای  بــا  عدلیــه 
مهــم   موضوعــات  بــه  درپیونــد  اش 
ــای  ــت نهاده ــرش، ثب ــوق ب ــون حق چ
اجتامعــی واحــزاب سیاســی وهمچنــان 
مســاعدت های حقوقــی نیزگفت وگــو 
ــن  ــی معی ــه عادل ــرتم ذکی ــد. مح منودن
وزارت  اجتامعــی  امــور  محــرتم 
اداره  بــا  همــراه  وهئیــت  عدلیــه  
مســاعدت های  اداره  بــرش،  حقــوق 
ــی،  ــاعدین حقوق ــبکه مس ــی، ش حقوق
مدافــع  وکالی  مســتقل  انجمــن 
سیاســی  احــزاب  ثبــت  اداره  و 
وپیرامــون  دیدارمنــوده  گرجســتان 
موضوعــات ذیعالقــه صحبــت منودنــد.

گزارشگر: بشیر احمد عزیزی


