
آگاهی حقوقی
ارگان نرشاتی وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان

ماهنامه
بگو چه كىس مى تواند در برابر خدا از شام حاميت كند

 اگر او بخواهد براى شام بد بياورد يا بخواهد شام

 را رحمت كندو غري از خدا براى خود 

يار و ياورى نخواهند يافت.

سوره: األحزاب آیه: 17

این یک حقیقت واضح و روشن است 
که نوع مجازات حد در رشیعت مشخص شده 
است که در محدوده های معینی محدود است. 
از این رو، حاکم رشع منی تواند از آن محدوده 
پا را فراتر نهد و یا کوتاهی مناید. اما مجازات  
و  نظر  به  و  نشده  مانند حد مشخص  تعزیری 
است؛  گردیده  واگذار  رشع  حاکم  صالحدید 
اوست که باید تشخیص بدهد چگونه مجازاتی 
بازدارنده و متناسب باجرم ارتکابی برای مرتکب 

تعیین مناید.
قبل از اینکه به اصل موضوع مورد نظرپرداخته 
شود الزم است بطور مخترص در مورد حدود و 

تعزیر معلومات ارایه گردد.
حدود جمع حد می باشد  در حقیقت حد به 
چیزی گفته می شود که در میان دوچیز حایل 
واقع گردد، همچنان حد آن را گویندکه چیزی را 
از چیز دیگرمتامیز سازد با اعتبار همین معنی 

می گویند حدود خانه و حدود زمین .
معنی لغوی حد منع می باشد، عقوبات معاصی 
را از آن جهت حدود می نامند که غالبآ عاصی 
را از باز گشت به معصیتی که حد برای آن وضع 
شده است باز میدارد.بنآ جرایمکه  شامل حدود 
می باشدعبارتند از زنا، قذف) آنها ئیکه به زنان 
پاکدامن تهمت زنا را می بندند(، رسقت، سکر، 
و رسولش می جنگند  با خدا  محاربه)آنهائیکه 
ردت  منایند(،  فساد  زمین  در  تا  کوشند  می  و 
)آنهائیکه دینش را تبدیل کند ( و بغی) شورش 

مسلحانه علیه حاکم اسالمی.(
حد در رشیعت عبارت از عقوبتیست که بخاطر 
حق خدا مقرر شده است. اما تعزیز بدلیل عدم 
شود. می  خارج  حد  دایره  از  مجازات  تقدیر 

مسئولیت تعیین اندازه مجازات  به رای قضات 
واگذار شده است.

باشد.و  حد  از  کمرت  که  مجازات  مبعنی  تعزیر 
میرود  بکار  اهانت هم  تعزیر مبعنی  همچنین 
طوریکه میگویند فالن شخص را تعزیرکرد یعنی 
وی  از  که  گناهی  مبوجب  تادیب  و  زجر  را  او 

صادر شده است اهانت منود.
مقصود از تعزیر در رشیعت اسالم تادیب مجرم 
برگناهی است که نه حد دارد  ونه کفاره بر آن 
تعیین کرده است. قابل یاد آوری است که کود 
جزای افغانستان درفقره )2( ماده 643 در زمینه 

ترصیح منوده است:
حد  جزای  تطبیق  رشایط  زنا  جرم  در  )هرگاه 
از  یکی  ویا  شبهه  علت  به  یا  نگردد  موجود 
اسباب دیگر،حد زنا ساقط گردد،شخص تعزیرآ 
می  مجازات  "تعزیرآ  قانون  این  احکام  مطابق 

گردند"(.
حال که مرورمخترصبرحدودوتعزیرات منودیم  
میآئیم به اصل موضوع بحث که هامنا تفاوت 

بین حدود وتعزیر می باشد.
چنین  باید  باحدود  آن  وتفاوت  تعزیر  درمورد 
اصلی  از جزاهای  یکی  تعزیر  که   اظهارداشت 
دررشیعت اسالم نوده نسبت به حدود و قصاص  
جزای های اصلی  است در رشیعت اسالم  فرق 
که  است  این  تعزیردارد  با  حدود   که  مهم 
حدود از جمله جزاهای اصلی دررشیعت اسالم 
به  گردد  برمی  که  است  جزای  تعزیر  اما  بوده 
صالحیت وصالح دید حاکم )حاکم کسی است 
نافذ  سازد و  را  اسالم  احکام  اولرت  از همه  که 
حدود را بر قرار کند  و خودش به تعالیم اسالم 
وی  از  انحراف  ای  ذره  که  باشد  مقید  طوری 
دیده نشود( وفرق دیگر درمیان حدود وتعزیر 
این که  حدود جزاهای تعیین شده است هیچ 
کس آنرا کم یازیاد کرده منی تواند بلکه جزاهای 

است که از جانب الله )ج( تعیین شده است .
دید  صالح  به  نیست  معین  جزای  تعزیر  اما 
باشد. تفاوت های دیگریکه درمیان  حاکم می 
می  جهت  سه  از  دارد  وتعزیروجود  حدود 
باشد یکی ازجهت موضوع ، دوم ازجهت نوع 
این    . مجازات  میزان  ازجهت  وسوم  عقوبت 
تفاوت ها بصورت رصیح در فقه وحقوق بیان 

گردیده است . 
مجازات در اسالم بطور واضح رشح داده شده 
عليه  الله  صيل  امني  رسول  بر  )ج(  الله  است 
وسلم یک سلسله هدایاتی نازل فرموده تا برای 
برشيت به حيث خط مشی باشد که در آن به 
جهت رسيدن به خري و سعادت دنيوی و اخروي 
پیروی منايد و بتواند رسالتش را که خداوند براي 
آن ويرا افريده ادا کند ، چون نظام اسالمي بدان 
جهت به ميان امده  که بعضا انسانها در مقابل 
شهوتش و خود پسندي اش تسلیم می شوند و 

بر حقوق ديگران رسکيش و تجاوز ميکنند

ــات ،  ــداف واصطالح ــزاء ، از اه ــود ج ــاب اول ک در کت
اصــول وقواعــد عمومــی ، ســاحه تطبیــق قانــون جــزاء 
از حیــث مــکان، زمــان واشــخاص، مفهــوم وانــواع جرایم 
از نظــر شــدت وخفــت مجــازات، عنــارص قانونــی جــرم، 
ــاون  ــک ومع ــل، رشی ــاالت آن، فاع ــرم وح ــه ج رشوع ب
ــم، تکــرر در جــرم،  ــاق در جــرم، تعــدد جرای جــرم، اتف
ــی، اســباب  ــع مســئولیت جزای ــی، موان مســئولیت جزای
اباحــت، احــکام عمومــی جــزاء، جــزا هــای اصلــی، 
جــزا هــای تبعــی، جــزا هــای تکمیلــی وانــواع آن، 
تدابیــر تامینــی، تعییــن جــزاء ورعایــت احــوال مخففــه 
ومشــدده را بــه بحــث گرفتیــم ، اکنــون محتویــات 
ــم : ــی گیری ــی م ــه معرف ــزاء، را ب ــود ج ــاب دوم ک کت

   کتــاب دوم کــود جــزاء از جرایــم وجزا هــا بحث منوده 
جرایــم را طــی ابــواب وفصــول جداگانــه به بحــث گرفته 
ــد. ــد ش ــه خواه ــی گرفت ــه معرف ــر ب ــور مخت ــه بط ک

فصــل اول بــاب اول کتــاب دوم کــود جــزاء، جرایــم 
ملــی،  خیانــت  وخارجــی،  داخلــی  امنیــت  علیــه 
حالــت  جاسوســی،  ملــی،  خیانــت  جــرم  مجــازات 
مشــدده جــرم جاسوســی، غفلــت یــا بــی احتیاطــی مــؤ 
ــا توطئــه، جرایــم علیــه  ظــف خدمــات عامــه، تبلیــغ ی
روابــط دیپلوماتیــک، تجــاوز برقلمــرو دولــت خارجــی، 
ــا دولــت خارجــی در زمــان  ــی ب برقــراری روابــط تجارت
ــب  ــگ، تخری ــان جن ــد در زم ــای تعه ــدم ایف ــگ، ع جن
ــا منفعــت، توافــق  ــول ی ــا تاسیســات، اخــذ پ وســایط ی
در مذاکــره بــه زیــان افغانســتان، تضعیــف امنیــت ملــی 
واعتبارمالــی کشــو، اقدامــات واعــامل غیــر مجازامنیتــی، 
ــم  ــض حری ــازه )نق ــدون اج ــور ب ــای کش ــرواز در فض پ
ــی، رهــری گــروه  ــگ داخل ــه جن ــک ب ــی ( ، تحری هوای
مســلح مبنظورغصــب یــا غــارت، تحریــک بــه تبعیــض یــا 
ــه اشــغال  تفرقــه، همــکاری در ارتــکاب جــرم، اقــدام ب
ــا هــا و امــالک، توهیــن  ــا سیســات دولتــی، اتــالف بن ت
بــه بیــرق یــا نشــان دولتــی ، مداخلــه در ســلطه عامــه، 
اجتامعات،اعتصابــات  جریــان  در  خشــونت  دســتور 
وتظاهــرات را تذکــر داده در مــاده )238 ( ارتــکاب 
: اســت  دانســته  ملــی  خیانــت  را  ذیــل  اعــامل 

ــوری  ــت جمه ــی دول ــه آن اراض ــه در نتیج ــی ک " عمل
ــت  ــت حاکمی ــآ تح ــا قس ــآ ی ــتان متام ــالمی افغانس اس
دولــت خارجــی یــا نیــروی مســلح مخالــف دولــت 
ــا اســتقالل  جمهــوری اســالمی افغانســتان قــرار گیــرد ی
ــه  ــه در نتیج ــی ک ــدازد، عمل ــره ان ــه مخاط ــور را ب کش
آن متــام یــا قســمتی از اراضــی تحــت حاکمیــت دولــت 
جمهــوری افغانســتان از اراده آن خــارج شــود، تســلیمی 
نیروهــای تحــت امــر بــه دشــمن، واگــذاری تــا سیســات 
، دیپــوی اســلحه ومهــامت، وســایط نظامــی، ذخایرمــواد 
ارتزاقــی یــا اســتحکامات متعلــق بــه نیروهــای نظامــی 
بــه دشــمن مبنظــور مســاعدت آنهــا، یــا فراهــم ســازی 
ــع آوری  ــو، جم ــه کش ــمن ب ــرای ورود دش ــهیالت ب تس
ــی  ــا امنیت ــی ی ــی ، دفاع ــاوی ارسار نظام ــات ح معلوم
ــی ،  ــت خارج ــه دول ــی آن ب ــلیم ده ــور، مبنظورتس کش
ــا ،  ــتگان آنه ــا گامش ــی ی ــد دولت ــروه ض ــا گ ــازمان ی س
اســتخدام اشــخاص، تهیــه  امــوال یــا تجهیــزات نظامــی 
بــا دولــت  بــرای دولــت خارجــی در حــال جنــگ 
ــا نیروهــای مســلح در  جمهــوری اســالمی افغانســتان ی
حــال جنــگ یــا منازعــه مســلحانه بــا دولــت جمهــوری 
نیروهــای  مســلحانه  قیــام   ، افغانســتان  اســالمی 
ــتان،  ــالمی افغانس ــوری اس ــت جمه ــه دول ــی علی نظام
ــی  ــاوی ارسار نظام ــناد ح ــر اس ــا تزوی ــف ی ــت، تل رسق
، دفاعــی یــا امنیتــی کشــور، پیوســن بــه قــوای مســلح 
ــا  ــگ ی ــال جن ــلح در ح ــروه مس ــا گ ــی ی ــت خارج دول
ــتان،  ــالمی افغانس ــوری اس ــا جمه ــلحانه ب ــه مس منازع
قیــام مســلحانه یــا توطئــه علیــه دولــت جمهــوری 
اســالمی افغانســتان مبنظــور گرفــن قــدرت دولتــی ، 
افشــای ارسار نظامــی، دفاعــی یــا امنیتــی کشــوربه 
اشــخاص یــا دولــت خارجــی یــا شــخصی کــه بــه 
ــلح  ــای مس ــروه ه ــه گ ــا ب ــد ی ــی کن ــا کار م ــع آنه نف
ــالع  ــدم اط ــتان ، ع ــوری افغانس ــت جمه ــف دول مخال
ــدرج  ــم من ــکاب جرای ــدف آن ارت ــه ه ــی ک از معلومات
ــم  ــه حک ــخص ب ــوده وش ــاده ب ــن م ــا 8 ای ــزای 1 ت اج
قانــون بــه کشــف آن مؤظــف ویــا بــه نحــوی دیگــری 
ــئول ." ــع مس ــه مراج ــد، ب ــف باش ــای آن مکل ــه افش ب

فصــل دوم بــاب اول کتــاب دوم کــود جــز ا، از تروریــزم 
ــه  ــتی، حمل ــم تروریس ــتی، جرای ــات تروریس ، ا صطالح
انتحــاری، جرایــم اســتفاده از مــواد منفجــره یــا وســایل 
ــه  ــط ب ــم مرتب ــخاص، جرای ــه اش ــم علی ــنده، جرای کش
مــواد هســته یــی، تخریــب تاسیســات زیــر بنایــی، جــرم 
گــرو گان گیــری، جرایــم اشــخاص دارای مصونیــت بیــن 
املللــی، جرایــم علیــه مصونیــت هوایــی، ترف یــا تحت 
کنــرول قــراردادن طیــاره یــا هلیکوپــر، کشــتی یــا محــل 
هدایــت ) ســکوی ثابــت ( ، جرایــم علیــه راکــب کشــتی 
ــه مصونیــت  ــم علی ــت، جرای ــا مؤظــف تاسیســات ثاب ی
کشــتی یــا تاسیســات ثابــت دریایــی یــا بحــری، تشــکیل 
آن،  بــا  وهمــکاری  عضویــت  تروریســتی،  ســازمان 
مجــازات رشیــک ، معــاون، رشوع کننــده واتفــاق کننــده 
تذکــر ومجــازات رشیــک،  را  تروریســتی  در جرایــم 
معــاون، رشوع کننــده واتفــاق کننــده در جرایــم فــوق 
الذکــر را عیــن جــزای فاعــل جــرم دانســته اســت.

مذکــور  کــود  دوم  کتــاب  اول  بــاب  ســوم  فصــل 
مجــازات  تروریــزم،  متویــل  جــرم  تروریــزم،  متویــل 
حکمــی،  شــخصی  مجــازات  حقیقــی،  شــخص 
اســناد  ارایــه  تروریســتی،  ســازمان  مجــازات 
تروریســتی  ســازمان  مجــازات  و  درج  را  تزویــری، 
اســت: داده  تذکــر  چنیــن   )  282( مــاده  در  را 

ســازمان  توســط  تروریــزم  متویــل  جــرم  هــرگاه   "
ــک  ــت متل ــه تح ــی ای ک ــخصی حکم ــا ش ــتی ی تروریس
یــا کنــرول ســازمان تروریســتی قــرار دارد، صــورت 
گــردد: مــی  مجــازات  ذیــل،  قــرار  مرتکــب  گیــرد، 
1 – عضــو ســازمان تروریســتی بــه حبــس دوام درجه 2 .
2 – مصــادره دارایــی ســازمان تروریســتی وانحــالل آن.

فصــل چهــارم بــاب اول کتــاب دوم کــود جــزاء، از 
جعــل پــول ومســکوکات ، مجــازات جعــل پــول ، تحــت 
حیــازت قــراردادن پــول جعلــی، معاملــه بــا پــول جعلــی 
بعــد از قبولــی آن بــا حســن نیــت، ذوب ســکه هــا، بــه 
ــه  ــزات ، توت ــا مخلوطــی از فل ــان انداخــن ســکه ی جری
هــای فلــزی وتوکــن هــا ، از شــکل انداخــن یــا معیــوب 
کــردن ســکه رایــج طــال یــا نقــره، معیــوب ســاخن 

پــول رایــج، شــبیه ســازی بانــک نــوت هــا، خــارج ســاخن 
اشــیای مــورد اســتفاده ســکه زدن از رضاب خانــه، مجــازات 
ــا توکــن هــای جعلــی ،جعــل پــول  اعــالن، تجــارت پــول ی
ــاز  ــر مج ــر غی ــابهت، ن ــدم مش ــود ع ــا وج ــن ب ــا توک ی
ــن هــا ( و  ــوت، ســکه، اســناد و نشــانه هــا )توک ــک ن بان
حــاالت مشــدده در جــرم جعــل پــول را تذکــر داده اســت .

فصــل پنچــم بــاب اول کــود مذکــور قاچــاق مــواد مخــدر، 
ــردان،  ــواد روان گ ــدر وم ــواد مخ ــم م ــات ، جرای اصطالح
ــواد روان  ــواد مخدروم ــد م ــات مؤل ــت نبات ــازات کش مج
گــردان، مجــازات قاچــاق هیروئین،مورفیــن وکوکائیــن، 
مجــازات قاچــاق اســیتیک، مجــازات قاچــاق تریــاک ، 
مجــازات قاچــاق چــرس ، مجــازات قاچــاق مــواد منــدرج 
جــدول هــای مبــارزه علیــه مســکرات ومــواد مخــدر 
وکنــرول، مجــازات مــا لــک ورهــن گیرنــده، مصــادره 
واســطه نقلیــه ، مجــازات تهیــه وســایل یــا تجهیــزات 
ــتخدام  ــازات اس ــردان، مج ــواد روان گ ــتفاده وم ــورد اس م
ــردان،  ــواد روان گ ــدر وم ــواد مخ ــاق م ــرم قاچ ــده ج کنن
ــع مــواد مخدرومــواد روان گــردان  مجــازات فــروش وتوزی
بــه معتادیــن، مجــازات مقاومــت مســلحانه، مجــازات 
ترکیــب ومخلــوط کننــده مــواد مخــدر ومــواد روان گــردان، 
مجــازات اجــازه دهنــده مــرف مــواد مخــدر ومــواد روان 
ــواد  ــم م ــه تنظی ــای کمیت ــف اعض ــازات تخل ــردان، مج گ
مخــدر ، مجــازات تجویــز، فــروش ویــا اســتعامل غیــر 
قانونــی مــواد مخــدر ومــواد روان گــردان، موجودیــت 
مــواد مخــدر نــزد معتــاد، مجــازات ســوق دادن بــه اعتیــاد 
ــازات  ــی ، مج ــکار مخف ــات هم ــازات تخلف ــاری، مج اجب
تخلفــات در اجــرای اقدامــات کشــفی مخفــی ، اقدامــات 
ــواد  ــورد م ــی کشــفی ، واجــراآت در م ــی مخف ــر قانون غی
مخــدر ومــواد روان گــردان ضبــط شــده را درج منــوده مواد 
ــت : ــر داده اس ــن تذک ــردان را چنی ــواد روان گ ــدر وم مخ

مــواد  از  عبــارت  گــردان  روان  ومــواد  مخــدر  مــواد   "
کــه در جــدول شــامره 1-  اســت  طبیعــی  وصنعتــی 
مــواد  و  مســکرات  علیــه  مبــارزه  قانــون  منضمــه   4
ــت ."  ــده اس ــف گردی ــم وتصنی ــرول آن، تنظی ــدر وکن مخ
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ادامه در صفحه 3

          جلسه دادخواهي شبکه با جاللتمآب سروردانش معاون دوم رياست جمهوري اسالمي افغانستان

اعضایــی شــبکه مســاعدین حقوقــی و وکالی 
مــورخ 1۵ رسطــان 13۹8  افغانســتان  مدافــع 
روی  را  خویــش  دادخواهــی  مشــرک  جلســه 
دوم  صاحــب  معــاون  بــا  ذیــل  موضوعــات 
ریاســت جمهــوری اســالمی افغانســتان بــرای 
ــی  ــع و حــل معضــالت حقوق ــه موق ــیدگی ب رس
ــذه  ــن ناف ــق قوانی ــراتیژیک طب ــی اس دادخواه

کشــور مطــرح منــودن:
مقــرره  تصویــب  در  تاخیــر  1-چگونگــی 
ــکیل  ــود در تش ــی، کمب ــای حقوق ــاعدت ه مس
معطــل  عدلیــه،  وزارت  حقوقــی  مســاعدین 
قرارگرفــن پــالن تطبیقــی ریاســت مســاعدت 
هــای حقوقــی وزارت عدلیــه بنابــر علــت عــدم 
تصویــب شــدن مقــرره مســاعدت هــای حقوقــی 

ــون. ــا اکن ت
ــی و وکالی  ــاعدین حقوق ــبکه مس ــی ش 2-معرف
دســت  و  هــا  فعالیــت  افغانســتان،  مدافــع 

آن. آوردهــای 
ــت  ــراتیژیک جه ــی اس ــات دادخواه 3-موضوع
حــل منــودن مشــکالت و چالشــهای وکالی مدافــع 

و مســاعدین حقوقــی کشــور در رابطــه بــه:
ــول  ــه و قب ــل از محاکم ــای قب ــی ه ــف: رهای ال
مدافــع  وکالی  دادخواهــی  هــای  درخواســتی 
ــه اهــداف انکشــاف ســازمان  جهــت رســیدگی ب

ــم. ــوايل و محاک ــط څارن ــد توس ــل متح مل
مســاعدین  و  مدافــع  وکالی  دسرســی  ب: 
حقوقــی کشــور بــه نقــل اوراق و اوراق دوســیه 

در مرحلــه تحقیــق.
ج: اشــراک وکالی مدافــع و مســاعدین حقوقــی 
در متامــی مراحــل تحقیــق طبــق قوانیــن نافــذه 

کشــور... وســایر مــوارد مهــم بحــث گردیــد.
جنــاب معــاون صاحــب ضمــن خــوش آمدیــد از 
اعضایــی شــبکه درقــدم نخســت تشــکیل شــبکه 
ــرارداد و  ــر ق ــورد تقدی ــرا م ــای ان ــت ه وفعالی
ــده  ــر وع ــوق الذک ــات ف ــه موضوع ــه ب در رابط
همــکاری ســپرده و بــرای حــل آن هدایــات الزم 

ســپردند.

معرفی کود جزاء بخش جرايم وجزاء ها

تفاوت تعزير با حدود
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و مصالح جامعه را به مخاطره مي اندازد لذا 
بايد يک عامل باز دارنده اي وجود داشته باشد که او 
را نگذارد و از حق خود تجاوز وبه حق ديگران تجاوز 
مجازات  زمینه   در  ه  دارند  باز  عامل  یگانه  و  کند 

می باشد.

تفاوت  با یکدیگر  اساسی  از سه جهت  حد و تعزیر 
اندازه ی  و  مقدار  عقوبت،  نوع  موضوع،  دارند؛ 

متناسب.

1 - از جهت موضوع
2 - از جهت نوع عقوبت

3 - از جهت میزان مجازات        
از جهت موضوع

آن  نوع جرم  و  در حدود رشعی، موضوع هر حدی 
کامال مشخص شده   تعریف شده و رشایط هر یک 
به تفصیل بیان شده است؛ به نحوی که با عدم تحقق 
مجازات  نشده،  اجرا  حد  مقرر،  رشایط  از  یک  هر 
مقرر احیانا به تعزیر مبدل می شود؛ مانند » رسقت 
قرار  ید«  »قطع  موضوع  خاصی  رشایط  تحت  که   »
خاص-  رشایطی  با  یک  هر  که  زنا  انواع  یا  می گیرد، 
در  می شود.  واقع  موضوع حد  اثباتی-  نظر  از  حتی 
این موارد، انتخاب نوع مجازات )حد( در اختیار حاکم 
که  دارد  بستگی  موضوعی مشخص  به  بلکه  نیست؛ 
در رشع مقرر شده است که در هامن چارچوب بیان 
رشعی باید اجرا شود. بنابراین، فقط تشخیص موضوع 
گونه  هیچ  تعزیرات،  موضوع  در  اما  است؛  حاکم  با 
تحدید موضوعی مطرح نیست و فقط به بیان کلی 
سنجش  نتیجه،  در  است.  شده  اکتفا  محرمات  فعل 
جرم ارتکابی و تعیین نوع و مقدار مجازات متناسب، 

به نظر و صالحدید حاکم بستگی دارد.

از جهت نوع عقوبت
نوع عقوبت های حدی نیز در رشیعت مشخص شده 
است که در محدوده های معینی   محصور است. از 
این رو، حاکم  منی تواند از آن محدوده پا را فراتر نهد 
و یا کوتاهی مناید؛ اما مجازات های تعزیری هیچ گونه 
تعینی نداشته، به نظر و صالحدید حاکم  واگذار شده 
است؛ اوست که باید تشخیص بدهد چگونه مجازاتی 

بازدارنده و متناسب با جرم ارتکابی می باشد.

از جهت میزان مجازات
کمیت مجازات تعزیری نیز به صالحدید و تشخیص 
جرم  با  متناسب  بایستی  که  دارد  بستگی  حاکم 
ارتکابی باشد. همچنین در کم و کیف هر مجازاتی، 
حاملجرمین، از نظر توانایی وی نیز باید مراعات شود؛ 
اما در حدود چنین نیست. ناگفته مناند که خصوصیت 
دخالت  عدم  مساله  از  ناشی   ، تعزیرات  در  موجود 

رشع در جزئیات امور می باشد

و  داشته  بیان  را  اصول  و  ضوابط  اسالمی  قانونگذار 
تنظیم جزئیات و فروع را به اولیای امور واگذار منوده 
بودن  ابدی  مقتضای  روش،  این  واقع  در  که  است 

رشیعت اسالم است

عده دانشمندان تفاوت حد با تعزیر را در موارد آتی 
به رشح زیر بر می شامرد:

1- تعزیر در ناحیه کمی اندازه ای ندارد؛ هر چند که 
در طرف زیادت )چنانچه تازیانه انتخاب شود( باید 

تعداد آن به اندازه ی حد نرسد.

2- در تعزیر میان برده و آزاد فرق نیست؛ حال آنکه 
حد بردگان نصف آزادگان است.

3- تعزیر باید متناسب با اندازه جرم باشد؛ بر خالف 
جرم  و  موضوع  تحقق  آن،  اجرای  لزوم  در  که  حد 
کفایت می کند. از این رو در اجرای حد رسقت تفاوتی 
ندارد که شخص به میزان 4/ 1 دینار رسقت مناید یا 
چندین برابر این مقدار باشد، و یا در اجرای حد رشب 
خمر فرقی منی کند که شخص یک قطره از آن را بیاشا 

مد یا بیشر.

4- تعزیر تابع مفسده است؛ گرچه معصیتی در میان 
منظور  به  مجانین  و  کودکان  تعزیر  مانند  نباشد؛ 

اصالح آنان.

۵- گناه صغیره تعزیر ندارد.
6- اختیار نوع تعزیر وابسته به نظر حاکم است؛ در 
حالی که در حدود، حاکم )جز در حد محاربه ( )البته 
ناگفته مناند که اوال، مخیر بودن حاکم در حدمحاربه 
مورد اتفاق نظر نیست. ثانیا، وی رصفا بین چند حد 
بنابراین، در  آیه رشیفه مخیر است.  تعیین شده در 
انتخاب مجازات فراتر از آنچه معین شده، اختیار تام 

نخواهد داشت( مخیر نیست.

متفاوت  مجرمین،  حال  اختالف  بر حسب  تعزیر   -7
می شود.

8- مجازات تعزیری بر حسب اختالف عادات و رسوم 
متفاوت می شود.

۹- تعزیر گاهی حق الله است و گاهی حق الناس و 
زمانی هر دو؛ ولی حدود متاما حق الله است؛ جز حد 

قذف که مورد اختالف نظر است. 

یک: مثالً در باره ی حدود از پیغمر اکرم حدیث داریم 
که:» حدود با وارد شدن شبهات زایل می شود( لذا 
بشود،  ثابت  جرم  حتامً  که  کند  ارصار  نباید  قاضی 
الحدود  کند،   عمل  ن  درأ  به حدیث   می تواند  بلکه 
تدرأ بالشبهات، البته به رشط اینکه حق دیگری ضایع 

نشود، ولی در تعزیر یک چنین قانونی ندارد.

دوم: در »حدود« قسم معتر نیست.

سوم: عدم قبول کفالت، یعنی حد کفالت بر منی دارد.

چهارم: امام منی تواند حد را عفو کند. اما  می تواند 
تعذیر را عفو منااید.

»ال  فرمود:  اکرم  پیغمر  فیه،  الشفاعة  عدم  پنجم: 
شفاعة فی الحد« 

تطبیق جزاء درجرایم تعزیری:
تطبیق این عقوبات حق امام ویا نائب او می باشد، 
برای حفظ وحامیت جامعه  این عقوبات  آنکه  برای 
جامعه  حق  مجازات  این  پس  است،  مقررگردیده 
باشد.   می  جامعه  نائب  عهده  به  آن  وتطبیق  بوده 
ندارد،  را  آن  اقامه  حق  دیگری  کس  هیچ  بنابراین 
باشد.  هم  کننده  تلف  شده  تعیین  عقبوت  اگرچه 
نبوده وامام حق  تنفیذ عقوبات تعزیری حتمی  زیرا 
را  فردی  اگرکسی  پس  دارد.  را  آن  وتخفیف   عفو  
که درعقوبت تعزیری محکوم به قتل است، به قتل 
قتل  جرم   ومطابق  شود  می  شمرده  قاتل  برساند، 

محاکمه ومجازات خواهد شد.

1- قرآن کریم .

محمد  استاد  الحاج   0 تعزیرات  و  حدود  کتاب   -2
موسی" نهمت".

3- کود جزای افغانستان.

عربی  معادل  که  درخواست  خواستاری،  خواستگاری،   
از  ازدواج  طلب  معنی  به  لغت  در  است  خطبه  آن 
به  یا  است.  مردم  بین  متعارف  که  وسیله ای  به  کسی 
دخر یا زنی پیشنهاد ازدواج دادن است. بخواستگاری 
رفن،  زنی  یا  دخر  منزل  به  عروسی  طلب  برای  رفن؛ 
را  کسی  عروسی  طلب  برای  فرستادن؛  بخواستگاری 
خواستگاری  اصطالح  در  فرستادن  زنی  یا  دخر  مبنزل 
عبارت است از پیشنهاد زناشویی از طرف مرد نسبت به 
زنی كه می تواند با او ازدواج مناید. هر مردی كه بتواند 
ازدواج كند، می تواند از زنی كه مانع قانونی بر این امر 
ندارد، خواستگاری مناید. به عبارت دیگر، خواستگاری 
كه در اصطالح فقه، آن را »ِخطبه « گویند، درخواست 
از مراسم عقد و  ازدواج است و قبل  برای  از زن  مرد 
اجرای صیغه نکاح صورت می گیرد.  برای انتخاب همرس 
به خواستگاری زن مورد  ابتدا مرد  و تشکیل خانواده، 
نظر خویش می رود و متایل خود را برای ازدواج با وی 
اعالم می دارد. به مفهوم دیگر پیشنهاد ازدواج از طرف 

مرد را خواستگاری گویند.  
ماهیت حقوقی خواستگاری

می توان  رسم  این  ماهیت حقوقی  تبیین  در    بنابراین 
ایجابی  واقع  به  خواستگاری  كه  داشت  اظهار  چنین 
از  آن  پذیرش  با  كه  خواستگار)مرد(  سوی  از  است 
سوی خواستگاری شده )زن( زمینه ازدواج فراهم شده 
»بیان  خواستگاری  بنابراین  می یابد.  تحقق  نامزدی  و 
رسمی تقاضای ازدواج« است و عموماً به لحاظ عرفی، 
با مراجعه خانواده و آشنایان پرس به خانواده دخر و 
طرح موضوع فوق محقق می گردد، درخواست ازدواج 
و خواستگاری به طور غالب از ناحیه جنس مذکر)مرد( 

آغاز می شود.
دیدن خواستگارازخواستگاری شده

رشیعت اسالم و قوانین وضعی خواستگار را اجازه داده 
را  نظر خود  تا در زمان خواستگاری دخر مورد  است 
ببیند و همچنان اگر خواستگار دخر باشد نیز می تواند 
در زمان خواستگاری پرس مورد نظر خود را ببیند، در 
حدیث از پیامر صلی الله علیه و سلم آمده است که 
مردی نزد پیامر صلی الله علیه و سلم رشفیاب شده و 
خر داد که با زنی از انصار ازدواج منوده است. پیامر 
صلی الله علیه و سلم   فرمودند: »آیا او را دیده ای؟ 
چون  ببین،  را  او  »برو  فرمودند:  حرضت  نه.  گفت: 

چشمهای انصار معیوب )یا کوچک( هستند.
برای  قلبی  ارضای  شدن  حاصل  دیدن،  از  هدف 
خواستگار است که این رضایت اساس و پایه یک زندگی 
و موجب شیرینر شدن  را می سازد  و مستحکم  سامل 
و  میگردد  آرامش خاطر  و  و سعادت  زناشوئی  زندگی 
زیبایی او یا موجب یا سبب انگیزه وصلت می شود و 
یا برعکس زشتی و زیبائی او سبب انراف از وصلت یا 
نامزدی میگردد. کسی که دور اندیش و دوربین است، 
از ورود به محلی)نامزدی( خیر و رش آن را می  پیش 
سنجد و اقدام میکند، سخن دقیق و عاملانه است هر 
ازدواج که قبل از دید صورت گیرد موجب غم و اندوه 
می شود. رشیعت اسالم نیز خواستگار را تشویق میکند 
از  در حدیث  ببیند، طوریکه  را خوب  مقابل  تا طرف 
جابر بن عبدالله)رض( روایت شده است که پیامر صلی 
از شام  یکی  » هرگاه  است:  فرموده  و سلم  علیه  الله 
او  از  توانست بچیزهائی  اگر  از زنی خواستگاری کرد، 
از آن کار غافل  او منجر شود،  با  ازدواج  به  بنگرد که 
نشود و آن را بکند«. جابر گوید: » زنی از بنی سلمه 
را خواستگاری کردم، در کمین آن می نشستم، تا اینکه 
ازدواج  به  که  کردم،  و مشاهده  دیدم  او  از  چیزهائی 
با وی منتهی شد.« مشابه این حدیث از ابو هریره و 
مغیره )رض( نیز نقل شده است.  البته دیدن در زمان 
خواستگاری یک حق استثنایی است نباید در این حق 
افغانستان در فقره2  قانون مدنی  افراط صورت گیرد، 
ماده 8 بیان میکند. » شخصیکه از حق خود در حدود 
قانون استفاده میکند، مسئول خسارات ناشی از آن منی 

باشد.« اما در صورت که شخص از حق خود تجاوز کند 
مکلف به جران 

 « آید:  می  مدنی  قانون   ۹ ماده  در  طوریکه  است،  آن 
الزم  او  بر  ضامن  مناید،  تجاوز  خود  حق  از  شخصیکه 
می گردد.»  بدین لحاظ یک رسی آداب و رشایط وجود 

دارد که خاطب یا خواستگار باید آنرا  رعایت مناید:
1 .  خواستگار باید عزم راسخ و اراده جّدی و صادقانه بر 
ازدواج گرفته باشد و قصدش از نگاه کردن فقط تصمیم 
به  کردن  )نگاه  صورت  این  غیر  در  و  باشد  ازدواج  بر 
از پیامر روایت  قصد لذت بردن( جایز نیست. چرا که 
شده که فرمودند: »اگر خداوند در دل شخصی متایل به 
را  او  که  ندارد  اشکالی  آورد،  پدید  را  زنی  خواستگاری 

ببیند و نگاهش کند«
2 .  رعايت حدود و مواضع مباح در زمان خواستگاری: 
برای خواستگار جایز است تا شخص مورد نظر را ببیند 
از او معرفت  اندازه باشد که بتواند  البته این دیدن به 
حاصل مناید در من حدیث پیامر صلی الله علیه و سلم 
مطلقاً لفظ »اُنظر الیها« آمده است بنا اختالف جزئی در 
بین فقها وجود دارد که تا چه اندازه خواستگار  از بدن 
مخطوبه را دیده میتواند راجح ترین نظریه هامن نظر 
مظهر  باشد چون  می  پا  و  دست، صورت  دو  به  کردن 
محاسن و زیباییهای ظاهری زن در صورت متجلّی شده 
و دستها هم در حالت عادی، ظاهر هستند لذا خواستگار 
را مجاز نیست جز دست و صورت مخطوبه اش، اعضای 

دیگرش را نگاه کند.
فرمایش  را  از خواستگاری شده  دیدن خواستگار  مبنای 
حرضت پیامر علیه سالم تشکیل میدهد که به مرد انصار 
انصار  چشامن  در  چون  کن  نگاه  را  او  »برو  فرمود:  
مختر عیوبی است که بعد از نگاه کردن برایتان معلوم 
توانا  و  ماهر  زن  باید  را  بدن  اعضای  دیگر  می شود.«  
به  و  برای خواستگار حاصل شود  تام  اطمینان  تا  ببیند 
هامن  گردد  مستحکم  مقدس  عقد  های  پایه  آن  سبب 
طوری که پیامر صلی الله علیه و سلم برای دیدن زنی 
به  ام سلیم وظیفه سپرد، تا »به ساق پاهایش نگاه کن 
اگر نگاه  او را بو کن« پس  و دهان و گردن و زیربغل 
دیگر اعضاء زن جائز می بود، خود رسول  خدا این کار را 
انجام می داد در حالی که آن حرضت ام سلیم را فرستاد تا 

اعضای دیگرش را ببیند. 
مورد  دخر  تواند  می  خواستگار  دیدن:  بار  چندین   .  3
نظر را چندین بار ببیند یعنی به قدر رضورت تا شکل و 
قیافه اش بطور کامل در ذهنش مجّسم شود. دلیل وارده 
برای جواز تکرار نگاه، لفظ »اُنظر الیها« یعنی »نگاهش 
کن« می باشد که در حدیث به طور امر مطلق بیان شده 
و هیچ قیدی آن را مقیّد و محدود و منحر نکرده و 
پیامر نفرموده یکبار یا دوبار نگاهش کن، بلکه فرموده 

نگاهش کن.
4 .  صحبت کردن با دخر مورد نظر: خواستگار می تواند 
با دخر مورد نظرش صحبت و گفتگو کند و در مجلس 
خواستگاری و یا هنگام دیدنش با وی صحبت مناید زیرا 
جمهور فقها، اتفاق نظر دارند که صدای زن عورت نیست 
را  زنان سخن می گفت و سخنانشان  با  اکرم  پیامر  زیرا 
از  بعد  ایشان  گرانقدر  اصحاب  همچنین  می شنید،  نیز 
رحلت حرضت رسول در مورد احادیث و احکام رشعی 
پرس وجو می کردند و همرسان پیامر اکرم  از پشت پرده 

به سؤالهایشان پاسخ می دادند.
۵.  مصافحه کردن: جواز ندارد که خواستگار با نامزدش 
مصافحه کند و با هم دست دهند، زیرا هنوز رابطه رشعی 
و قانونی ایجاد نگردیده است و پرس و دخر نسبت به 
در  بیگانه  مرد  و  زن  دادن  دست  هستند.  نامحرم  هم 
از  بخاری«  »امام  است.  گردیده  تحریم  اسالم   رشیعت 
حرضت عایشه)رض( روایت کرده که پیامر)ص(  هنگام 
نکرده و  را ملس  زنی  زنان، دست هیچ  از  گرفن  بیعت 

بیعت شان با خامنها فقط کالمی بود.«
می تواند  دارد،  را  زنی  با  ازدواج  تصمیم  که  مردی    .  6
بدون اطالع آن زن و خانواده اش او را ببیند )یعنی اجازه 

موافقت زن برای دیدن الزم نیست(.
پیامر اکرم)ص( می فرماید: »هرگاه شخصی اراده خواستگاری 
ببیند و نگاهش کند، گرچه آن  او را  از زنی منود، می تواند 
عبدالله در مورد زنش  بن  )جابر  باشد.  نداشته  اطالعی  زن 
را  او  تا  می کردم  پنهان  را  خود  دیوار  پشت  در  می گوید: 

ببینم(.
آنچه مالحظه گردید، آدابی بود که دین مقدس اسالم برای 
کسی که اراده ی خواستگاری دارد وضع کرده است، کسی که 
این آداب رشیعت را مراعات نکند در حقیقت از قلمرو ادبی 
رشیعت رسباز زده و ممکن راه خالف رشع) افراط و تفریط( 

را به پیش گرفته باشد.
است،  رسم  ما  کنونی  جامعه  و  مردم  بین  در  که  آنچه  اما 
افراط و تفریط در رابطه با این موضوع است که اکرث مردم 

در خواستگاری به دو شیوه متناقض برخورد می کنند.
انواع خواستگاری

1. خواستگاری بی واسطه 
عبارت از خواستگاری است که شخصی خودش از دخر و زن 
مورد نظرش خواستگاری می کند، اشکالی ندارد که برعکس 
دخر از بچه مورد انتخاب و نظرش خواستگاری مناید. مثل 
اینکه حرضت بی بی خدیجه کرا از حرضت محمد صلی الله 
علیه و سلم خواستگاری منوده و پیامر خدا انرا قبول کرده 
و باهم ازدواج کردند. خواستگاری بدون واسطه در جامعه 
استثنای  بگونه  بلکه  نیست  متعارف  و  مشهور  افغانستان 
واقع می گردد و رصفاً در محیط دانشگاه و محیط کاری واقع 

می شود.
2. خواستگاری با واسطه

از خواستگاری است که مرد دخر مورد پسند خود  عبارت 
برای  یعنی  مناید  خواستگاری  اقاربش  یا  والدین  توسط  را 
خواستگاری کردن از شخصی دیگری تقاضا می شود تا غرض 
بچه  و درخواست  برود   به خانه دخر  آنها  از  خواستگاری 
یا  پدر  از  شخص  که  خواستگاری  همچنان  منایند.  بیان  را 
میشود  گفته  اوسطه  با  خواستگاری  نیز  بکند  دخری  مادر 
الله و جهه بی بی فاطمه زهرا  طوریکه حرضت علی کرام 
را از پدرش حرضت محمد صلی الله علیه وسلم خواستگاری 
و  معمول  افغانستان  جامعه  در  خواستگاری  نوع  این  کرد. 
متعارف بوده، شاید سبب آن حیایی پرس و دخر باشد که 
مانع خواستگاری مستقیم )بی واسطه( می شود یا حاکمیت 

عرف است.
یا بدون واسطه در بعضی  باشد  با واسطه  خواستگاری چه 
ضمنی  بصورت  حاالت  بعضی  در  و  رصیح  بصورت  حاالت 

بوده میتواند.
الف( بصورت رصیح : آنست که اظهار رضایت به ازدواج 
که  بگوید  به زن  مرد  اینکه  مثل  اعالم شود  بصورت رصیح 

)من میخواهم با شام ازدواج منایم ( .
ب( بصورت ضمنی

آنست که اظهار رضایت به ازدواج بصورت ضمنی اعالم شود 
مثل اینکه مرد به زن بگوید که )من میخواهم با دخر عفیف 

مثل شام ازدواج منایم( .
روش های خواستگاری 

افغانستان کشوریست دارای فرهنگ غنی و قدامت تاریخی، 
مردم این کشور در عرصه های مختلف عرف و رفتار خاص 
این کشور روشهای  از جمله خواستگاری در  دارند،  را  خود 
خاص خود را دارد که در مناطق روستای با یک روش و در 
نیز  روستاها  در  میشود  انجام  دیگر  با روش  مناطق شهری 

روش های مختلف است و در آتی بیان میشود:
خواستگاری توسط زنان :

1 .  در برخي مناطق کشور مرسوم بوده كه زنان فاميل بچه، 
دخري را براي پرس انتخاب مي كنند و چندين بار به خانه 
دخر رفت و آمد مي كنند تا حسن و صورت و حركات و رفتار 
او را در برخورد با مهامن و خانواده اش مورد ارزيايب قرار 
دهند. پس از آن نوبت به آمد و شد ريش سفيدان مي رسد 

و در فرجام به خواستگاري رسمي تبديل مي شود.
2 . ازدواج هاي فامييل به ويژه در روستاها كه خانواده ها 

.    برنامه آگاهی عامه درلیسه عالی نسوان ام البنین .. تفــاوت تعزیربــا

ریاســت  ســاحوی  مبلغیــن  اعضــای 
حقوقــی  هــای  مســاعدت  عمومــی 
پــالن  بــه  مطابــق  عدلیــه  وزارت 
تاریــخ  بــه  شــان  ای  مطروحــه 
ســال  1۵رسطــان  12/11/10و  هــای 
البنیــن  ام  عالــی  لیســه  13۹8عــازم 
شــهرکابل  ششــم  ناحیــه  واقــع 
گردیدند.ایــن برنامــه آگاهــی عامــه 
 11 صنــوف  بــاالی  را  حقوقــی 
کردنــد  اجــراَ  مذکــور  لیســه  و12 
ــت  ــی ریاس ــون معرف ــات چ وموضوع
عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی، 
برگــزاری مراســم عروســی ازدیــدگاه 
ــون  ــل، قان ــوق فامی ــون، حق رشع وقان
ــع خشــونت  ــون من ــع شــکنجه، قان من
بطــور  چهــارروز  طــی  را  زن  علیــه 
مفصــل بــرای شــاگردان آگاهــی دادنــد.

وهمچنــان یــک مقــدار مــواد تبلیغاتــی 
ازقبیــل مجموعــه مقــاالت کــه حــاوی 
موضوعــات حقوقــی میباشــد بــرای 
ــره تســلیم داده  ــه لیســه متذک کتابخان
هــای  برنامــه  ازاجــرای  شــد.هدف 
آگاهــی عامــه حقوقــی آشــنایی مــردم 

کشورمیباشــد. نافــذه  قوانیــن  بــه 

خواستگاری

گزارشگر: بشیر احمد عزیزی

ادامه دارد

تتبع ونگارش: صفاالرحمن سیفی

2 . ازدواج هاي فامييل به ويژه در روستاها كه خانواده 
است  رايج  هستند  بيشري  و  تر  نزديك  ارتباط  در  ها 
ها  خاله  و  ماماها  عموها،  ها،  عمه  فرزندان  ازدواج  و 
مرسوم تر است در این روش پرس و دخر چندان نقشی 
که  با مالحظات  و  به خواست خود  والدین  بلکه  ندارد 

دارند خواستگاری کرده و عقد نکاح را منعقد میکنند.
3 .روش دیگر طوری است که نخست مادر و يا ييك از 
وقتي  روند.  مي  خانواده ي دخر  ديدار  به  فاميل  زنان 
خانواده ي  کنند،  حاصل  را  دخر  خانواده ي  موافقت 
پرس براي خواستگاري دخر مريوند. معموالً خواستگاري 
توسط ريش سفيد و يا بزرگ خانواده پدر يا مادر داماد 
انجام مي شد. در پايان خواستگاري، پدر دخر جهت فكر 
كردن و مشورت مهلت مي طلبد در اين زمان خانواده 
دخر فرصت فكر كردن مي خواهد و به شور مي نشنند 
قبول  مورد  داماد  اگر  دهد.  را مي  نهايي  بعد جواب  و 
را  دخر  كه  اين  بهانه  به  دخر  خانواده ي  نشود،  واقع 
منفي  جواب  اند،  كرده  انتخاب  پرسعمو  يا  فاميل  براي 

مي دهند.
البته در گذشته ازدواج بيشر اجباري و درون خانوادگي 
را  خود  ي  آينده  همرس  خود  جوانان  امروزه  ويل  بود، 

انتخاب مي كنند و بعد خواستگاري انجام مي شود.

4 .در برخي مناطق مادر و چند تن از خانم هاي خانواده 
ي داماد به ديدن دخر مي روند. اگر پسنديدند در جلسه 
بعد داماد را با خود مي برند. چنانچه داماد هم دخر را 
پسنديد، مادر او هديه اي را كه به آن نشانه مي گويند، 
طرف  از  داماد  هرگاه  دهد.  مي  دخر  ي  خانواده  به 
خانواده دخر پذيرفته نشد در چنني حالتي خانواده دخر 
بهانه و چاره میپردازند و گاهی  به  جهت جواب گویی 
چنین میگویند: این دخر را در خوردی یعنی زمان تولد یا 
وقت ناف بريدن با پرس کاکایش نامزد کرده ایم، یا پدرش 
مامایش  با پرس  را  این دخر  نکاح  عقد  که  کرده  وعده 
بسته کند دیگر منی شود که رابطه قومی را بخاطر دادن 
چنین  که  صورت  در  بسازیم  خراب  شام  به  دخر  این 

نبودی هرگز از شام دریغ منی شد.

موضوع دیگر این است رابطه عشق ورزیدن پرس و خر 
بيشر دروين بود و در ازدواج نقيش زيادي نداشت زیرا 
پدر و مادر انتخاب دخر را از صالحیت خود دانسته و 
چنین ابراز میکنند پرس ما به خوب و بد خویش منی داند 
تا هنوز خام است بناً کسی را که ما انتخاب میکنیم عین 
صالح و فالح است. عاشقان میدانند و درد عشق، ازدواج 
بوده و  افتاد عشق ها سوزان  اتفاق مي  عاشقانه كمر 
به  کند  مني  جرات  شود، كيس  مي  خفه  آغاز  در  بيشر 
رصاحت بيان عشق كند. اظهار عشق تبديل به داستان 

هاي عاشقانه، دوبيتي، ترانه و گوشه نشینی مي شود. 

زير  همرس)دخر  انتخاب  که  است  طوری  دیگر  روش 
محافل  در  وقتي  بود.  زنان  ي  عهده  به  كردن  چشم( 
به  شود،  مي  چشم  زير  دخري  خانوادگي  و  عرويس 
فوق  روشهای  گرفته،  صورت  خواستگاري  مراسم  زودي 
که درگذشته ها بیشر مروج بوده و فعالً هم در اطراف 
حاکم است با کمی تغییرات در محیط های شهر نشین 

و انکشاف یافته.
اما امروزه انتخاب پرس و دخر از اركان مهم همرسگزيني 
انتخاب  را  شان  زندگي  رشيك  خود  بايد  آنان  كه  است 
كنند. وقتي پرسي رشيك زندگي اش را انتخاب كرد، براي 
مراسم خواستگاري؛ مادر با مشورت پدر به خواستگاري 
دخر مي رود و چنانچه رضايت خانواده ي دخر را جلب 
كنند، پدر و مادر پرس با نزديكان و اقوام به خواستگاري 
جدي مي روند و به همراه خويش چادر، پرياهن، رورسي، 

مقداري قند و انگشر مي برند.
این  نواقص و چالش که در روشهای کهن دیده میشود 
است که به اراده و خواست فرزندان هیچ توجه صورت 
منی گیرد در اغلب بدون مخالفت پرس، وارد مرحله ي 
اعرايض  توانند  مي  كمر  پرسها  شوند،  مي  خواستگاري 
باشند. دخران كمر سهمي در  داشته  گزينه ها  اين  به 

انتخاب همرس دارند. 
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اهلیت:
در لغت سزاواری وشایستگی است.

در علم حقوق عبارت است از صالحیت قانونی برای 
 ( اعامل حق  و  استحقاق(  اهلیت   ( بودن حق  دارا 
اهلیت استیفاء ، اهلیت اعامل حق ( فقدان اهلیت 

را حجر گویند.

اهلیت استحقاق:
مرادف اهلیت متتع و به معنای صالحیت شخص برای 

دارا شدن حق است.
اهلیت  و  حق  شدن  دارا  اهلیت  اصطالح  این  به 

وجوب نیز گویند.
مانند طفلی که متولد می شود و دارای صالحیت یک 

سلسله حقوق می باشد.

اهلیت استیفاء:
صالحیت  معنای  به  و  حق  اعامل  اهلیت  مرادف 

شخصی برای به کار بردن حقی که دارا شده است.
اموالی  در  برای معامله  کبیر  مانند صالحیت شخص 
یا  و  است  برده  ارث  به  پدر  از  که در حال صغارت 
صالحیت شخص عاقل ، بالغ، رشید و غیر ورشکسته 

در ترف مالش.

استیفاء:
در لغت به معنای متام چیزی را خواسن و در اصطالح 
به این معنی است که شخصیز متام حقوق خود را بی 
کرس و نقصان اخذ مناید و اصطالح استیفای حق نیز 

به همین معنی استعال شده است.

اهلیت عاقد
یعنی عاقد باید عاقل ، بالغ و رشید باشد.

اهلیت حقوقی:
صالحیت قانونی برای دارا بودن حق و وجیبه یعنی 
شخص صالحیت اعامل حق و ادای وجیبه را داشته 

باشد.

شخص حقیقی:
شخصی که موضوع حق و تکلیف باشد.

بعبارت دیگر شخصیت انسان با والدت کامل وی به 
رشط زنده بودن، آغاز و با وفات انجام می یابد.

شخص حکمی:
شخص معنوی که واجد اهلیت حقوقی بوده و بنابر 
جمعیت  یا  رشکت  موسسه،  شکل  به  معین  اهداف 

تشکیل میگردد.

اسم مستعار:
هویت  منودن  مخفی  مبنظور  آنرا  شخص  که  اسمی 
اصلی خویش در مطابقت به احکام قانون بکار گیرد.

بلوغ:
سن  در  نهادن  پای  و  صغارت  پایان  سن  به  رسیدن 

تکلیف را بلوغ گویند.
سن  افغانستان  مدنی  قانون   70 ماده  حکم  مطابق 
تکمیل  مرد  برای  و   16 تکمیل سن  زن  برای  ازدواج 
سن 18 و سن اهلیت و تکلیف برای هر دو 18 سال 

تام است.

حجر:
نداشن صالحیت در ارا شدن حق معین ) یا حقوق 
معین( و نیز نداشن صالحیت برای اعامل حقی که 

شخص آنرا دارا شده است.

 سفیه:
اموال و  او در  یا غیر رشید کسی است که ترفات 

حقوق مالی خود عقالئی نباشد.
یا کسی است که مالش را بیجا رصف کند ، در مصارف 
با  زیاده روی مناید و اموال خویش را ضایع سازد و 

ارساف سبب اتالف اموال خود گردد.

مجنون:
کسیکه فاقد تشخیص نفع و رضر و حسن و قبح است 

احراز جنون با محکمه است.

معتوه:
و  تشخیص   ، آن شخص  وقوع  در صورت  که  حالتی 
تفکیک حقوق و وجایب خود را نتوانسته و در این 
حالت در زمره اشخاص ناقص االهلیت محسوب می 

گردد.
در این حالت شخص نه عاقل و نه دیوانه بوده، مثال 

لوده است.

صغیر:
آن است که مانند مجنون و معتوه از قیام به امورش 
عاجز بوده و مصلحت خود را کام حقه منی داند و 

نیازمند ولی یا وصی می باشد.
صغیر از حیث رشد فکری به دو نوع ) ممیز( و )غیر 

ممیز( تفکیک شده است.

صغیرممیز:
امور  در  ستد)  و  داد  در  را  و رضر  نفع  که  صغیری 

جزئی( مانند اشخاص عاقل و بالغ تشخیص دهد.

صغیر غیر ممیز:
صغیری که نفع و رضر را در داد و ستد ) در امور 
داده  تشخیص  بالغ  و  عاقل  اشخاص  مانند  جزئی( 

نتواند.

مال:
در لغت:

و  آمدن  در  مالیکت  به  شایسته  که  چیزی  هر  به 
ترف باشد.

یا مال عبارت است از هر آن چیزی که طبیعت انسان 
به آن میالن داشته و ادخار ) ذخیره کردن( آن تا وقت 
رضورت ممکن باشد خواه منقول باشد یا غیر منقول.

مال متقوم:
به دو معنی استعامل می شود:

به معنی چیزی که انتفاع از آن جایز باشد.
دوم به معنی مال محرز و محفوظ.

لذا ماهی در بحر مال غیر متقوم بوده ولی بعد از 
شکار در اثر احراز مال متقوم می گردد.

مال منقول:
از یک محل  آن  نقل  امکان  که  ای است  هامن شی 
 ، اموال  نقود،  شامل  و  باشد  موجود  دیگر  جای  به 

حیوانات، مکیالت و موزونات می گردد.

طبق نص این ماده شخصی که از ملکیت مال 
مباح  منقول  به  منقول  شی  مناید  نظر  رصف  منقول 

تبدیل می شود.

پوشی  اغامض،چشم  معنی  به  لغت  در  نظر  رصف 
وگذشت است تعریف مال مباح در لغت اسم مفعول 
روا،  جایز،  معنی  به  است  "بوح"گرفته شده  ریشه  از 
آشکار وروشن است در اصطالح عبارت از مالی است 
به  رابطه  در  ومانع  نباشد  معین  شخص  ملکیت  که 
متلیک آن وجود نداشته باشد. در رصف نظر منودن از 
است  رکن رضوری  یا  عنرص  دو  تحقق  منقول  ملکیت 
رکن مادی که عبارت از ترک منقول است به نحوی که 
از حیازت مالک خارج شود بدون این که مالکیت آن 
به شخص  دیگری منتقل شود. دیگر عنرص معنوی که 
از ملکیت منقول است.مثالً:شخصی  تنازل  نیت  هامنا 
خرگوش وحشی را بگیرد ، مالک آن شناخته می شود.

اما اگر خرگوش را دوباره رها مناید وخرگوش به دشت 
برود، خرگوش به مال مباح تبدیل می شود .

را  مباح  منقول  مال  که  شخصی  است  آور  یاد  قابل 
متلک مناید،مالک آن شناخته می شود طوریکه درماده 
198۵ق.م ازان تذکر به عمل آمده : "هر شخصی که 
مال منقول مباح را قبل از دیگران به دست آورد، مالک 
آن شناخته میشود . " برای این که این شخص  مالک 

مال گردد تحقق سه رکن ذیل رضوری می باشد.

1- منقول بدون مالک باشد: - منقول ممکن از ابتداء 
اما  باشد  داشته  مالک  ویا  باشد  نداشته  مالک  هیچ 
اگر  باشد.بنابراین  منوده  تنازل  آن  ازملکیت  آن  مالک 
منقول دارای مالک باشد، استیال ء بر آن سبب ملکیت 

نیست.

بر  ید  وضع  آن  دوم  رکن   -  : منقول  بر  ید  وضع   -2
ای که منقول تحت حیازت وی  به گونه  منقول است 

قرار بگیرد.

3- نیت متلک :-  رکن سوم نیت شخص که می خواهد 
مال منقول بدون مالک را تصاحب مناید، است.

 همچنان ماده 1249 مجله االحکام درمورد چنین بیان 
:" هرکسیکه یک شی مباح را ترصف واحراز  می دارد 
مناید، مالک مستقل او می باشد." وهکذا بند اول ماده 
12۵0 مجله االحکام دررابطه چنین بیان داشته است.: 
ونیت  باقصد  مباح  مال  احراز  بودن  ویکجا  مقارن   "
متلک واخذ آن، برای حصول ملکیت درآن، الزمی است. 

زراعتی  اراضی  مدنی  قانون  المالک:  زراعتی  اراضی 
راتعریف نکرده رصف زمین زراعتی را که مالک نداشته 
باشد ملکیت دولت شناخته ومتلک، یعنی در ملکیت 
آوردن چنین اراضی را بدون اجازه دولت مجاز منیداند. 
می  تاکید  درمورد  مدنی  قانون  ماده 1991  وهمچنان 
کند: )اراضی زراعتی المالک ملکیت دولت بوده، متلک 
آن بدون اجازه دولت وخالف احکام قانون، جوازندارد.(

را  زراعتی  زمین  زمینداری،   امور  تنظیم  قانون  اما 

زمین  زراعتی  زمین  مناید:"  تعریف می  ذیالً 
 9 جزء   3 است.)ماده  زراعتی  ونیمه  الزراعه  صالح 

ق.ت. ا. ز(

 زمین که بایرالمالک غیر قابل انتفاع میباشد اگرشخص 
درآن صورت شخص  گرداند  آباد  آنرا  دولت  اجازه  به 
مالک آن زمین شناخته می شود طوریکه ماده 1992 
دارد:)اراضی  رصاحت  چنین  درزمینه  مدنی  قانون 
شخصی  ملک  باشد،  المالک  که  انتفاع  بایرغیرقابل 
اجازه حکومت آن را ترصف  به  شناخته می شود که 
اجازه  به  والمالک  بایر  اگراراضی  باشد،  منوده  وآباد 
حکومت آبادگردد ودرآن کشت وزراعت وبنا آبادکند 
تادیه مالیات  آباد کننده مالک آن شناخته شده وبه 
مکلف می شود، مگراینکه قانون خاص طوردیگرحکم 

کرده باشد.( 

چنین  را  المالک  زمین  االحکام  مجله   1270 درماده 
زمین  از  عبارت  موات  اراضی  است:"  کرده  تعریف 
می  شامل  کسی  ملکیت  در  نه  که  باشد  می  های 
باشد ونه هم علفچریا هیزم جای کدام قریه وقصبه 
باشد  دورمی  آبادی  وازآخرین  شود.  می  پنداشته  ای 
یعنی اگریک شخص بلند آواز از آخرین حویلی قصبه 
ویا قریه صداکند، آوازمذکوراز محل مورد نظر شنیده 

نشود."

 همچنان ماده 46 ق. ت .ا.ز  درمورد ترصف زمینهای 
بکر وبایر ترصیح می دارد که :

را  وبایر  بکر  های  زمین  تواند  منی  شخص  هیچ   -1"
فرمان  به  مگر  قراردهد،  خود  مالکانه  ترصف   تحت 

رییس جمهور.

2-هرگاه شخص در امالک )زمین موات(طور خود رسا 
نه ترصف منوده وفرمان رییس جمهور موجود نباشد 
، به محض ترصف خود رسانه،این نوع  امالک )زمین(

رصف  مالکانه  ترصف  شود.اذن  منی  شمرده  شخصی 
صالحیت رییس جمهور است."

اساساً  ها  زمین  همچو  تصاحب  که  ذکراست  قابل 
به  را  آن  تصاحب  ومردم  باشد.  می  دولت  صالحیت 
چنانچه  آورند.  می  بدست  دولت  واجازه  اذن  اساس 
ماده 1272 مجله االحکام درزمینه چنین بیان داشته 
به  را  زمینی  موات  اراضی  از  شخصی  هرگاه  است:" 
اجازه سلطان آباد منود، این زمین ملک اوشناخته می 
شود. واگرسلطان ویا وکیل او به شخصی اجازه آبادی 
زمین را به این رشط اعطاء کند که رصف مالک انتفاع 
زمین شناخته شود پس این شخص مطابق اجازه، حق 
ترصف دراین زمین را دارد ومالک رقبه آن منی باشد." 

عامه  ملکیت  وفرهنگی  تاریخی  آثار  باستانی:-  آثار 
بوده واداره آن به عهده دولت است ماده 3 ق. ح. آ . 
ت.ف در تعریف آثار تاریخی وفرهنگی می نگارد که: 
" آثار تاریخی وفرهنگی در این قانون عبارت است از:

غیر  ویا  منقول  برشی  کار  محصول  کلیه   -1"
منقول که از نظر تاریخی، علمی هرنی وفرهنگی دارای 
ارزش برجسته وجامع بوده حد اقل قدامت صد ساله 

داشته باشد.

از نظر  2- آثار که کمرت از صد سال عمر داشته، ولی 
ارزش علمی، هرنی وفرهنگی قابل نگهداشت شناخته 

شود." 

قانون مدنی در مورد آثار باستانی دو حالت را پیشبینی 
منوده است. پیداشدن آثار باستانی در اراضی شخصی 
اراضی شخصی پیداشود  باستانی در  آثار  اگر  ودولتی: 
چنین آثار ملکیت دولت است در چنین حالت،دولت 
زمین  صاحب  وبرای  استمالک  قانون  مطابق  را  زمین 
ماده 1988و 1989قانون  .در مورد  مکافات می دهد 

مدنی ذیالمی نگاردد: 

)هرگاه معادن، خزانه یا آثار باستانی در اراضی مملوکه 
شخصی کشف گردد ، ملکیت آن از دولت بوده عالوه 
بر اعطای مکافات برای مالک، زمین مطابق به قانون 
 ، دولتی  اراضی  در  و)کسیکه  گردد.(  می  استمالک 
بیابد،ملک  را  باستانی  اثر  یا  شده  دفن  خزانه  معدن، 
دولت شمرده شده مقامات باصالحیت در مقابل به او 
مکافات مناسب تعیین می کند.(  طبق نص این ماده 

معدن وخزانه ملکیت دولت پنداشته شده است.

به اساس فقه معدن عبارت ازآنچه که از اصل آفرینش 
نقره،آهن،  طال،   : مانند  شود.  پیدا  زمین  از  وطبیعت 
او  درملکیت  که  شخصی  که  این  دوم    . وغیره  مس 
مکافات  مستحق  است  شده  کشف  وخزانه  معدن 
شخص  این  زمین  که  این  سوم  شود.  می  شناخته 
این  استمالک میگردد.به نظر می رسد دلیل استمالک 
،طال،  گاز   ، تیل  معدن  معدن،  دارد  امکان  که   است 
نقره، سنگ های قیمتی ونظیر اینها باشد که استخراج 
جانب  واز  باشد  ومستمر  زمان طوالنی  مستلزم مدت 
دیگر معادن ومنابع زیر زمینی ملکیت دولت می باشد.

حفاظت ، اداره وطرزاستفاده مربوط دولت میباشد.

شکار  قانون   9 2فقره  ماده  را  شکار  تعریف  شکار: 
شکارعبارت   : که  دارد  می  بیان  وحش  حیات  وابقای 
از عملی است که شکارچی به وسایل وطرق مختلف 
حیوانات وحشی را در خشکه ،فضاء وآب به دست می 

آورد.

 توسط شکارمیتوان چیزی را تصاحب منودموضوع شکار 
امروز دارای اهمیت زیاد است که به شعبات مختلف 
به  ومقررات  قواعد  کشور  ودرهر  شود  می  تقسیم 
خصوصی برای شکار حیوانات مختلف در هرمنطقه ای 
وجود دارد. باید یاد آور گردید که در بسیاری از نقاط 
مختلف  وسایل  با  داشته  تفریحی  جنبه  کشورشکار  

انواع حیوانات وپرنده ها شکار شده

و از آن استفاده های گوناگون صورت می گیرد. 

وسیله شکاررا ماده1292 مجله االحکام چنین 
بیان می 

 دارد:" شکاربه وسایل جارحه مانند نیزه، تفنگ وغیره 
 ، و همچنان به وسایل غیر جارحه مانند دام )جال( 
یاپرنده جرح  مانند سگ،  تربیت شده  درنده  حیوان 

کننده مثل باشه، جواز دارد."

حیات  تامین  ابتدایی  وسایل  ازجمله  جارحه  وسایل 
مختلف  طبقات  درمیان  هم  تااکنون  که  برشبوده 
مردم رواج داشته که وسیله حصول مال دانسته می 
چه   ، وحیوانات  پرندگان  شکارماهی،  چنانچه  شود. 
به غرض شوق وتفریح وچه به منظورتجارت معمول 
بوده از طریق عرضه آن دربازارهای داخل وخارج پول 

هنگفتی بدست می آید. 

ملکیت  درمورد  االحکام  مجله   1297 درماده 
شکاروحکم مختلف آن چنین تذکرداده است:" صید 
آنرا می گیرد. مثالً: هرگاه  باشد که  حق شخصی می 
که  جراحتی  با  واو  زد،  مرمی  به  را  شکاری  شخصی 
دربدنش اصابت منوده وامکان نجات برایش با چنین 
مذکورمالک  شکارکننده  فرارمنود،  ندارد،  وجود  زخم 
چنین شکارشناخته می شود. لکن هرگاه زخم آن اندک 
بوده وطوری باشد که امکان خالصی ونجات  برایش 
باشد، دراین صورت شکارکننده مالک آن شناخته منی 
مرمی  اصابت  مورد  اورا  دیگری  اگرشخص  پس  شود. 
آورد،  می  بدست  اورا  دیگری  بشکل  ویا  قرارمیدهد 

مالک آن شناخته می شود." 

ماده 1990 ق. م. شکار آبی وزمینی را تحت عنوان 
ذیالًمی  که  است.  آورده  ملکیت  کسب  اسباب  فصل 
وآثار  لَُقطه  وزمینی،  آبی  شکار  در  )حقوق  نگارد: 

تاریخی توسط قانون خاص تنظیم می گردد.(

وزارت  وحش  حیات  وابقای  شکار  قانون  سوم  ماده 
زراعت ومالداری را مکلف به تنظیم امور مربوط به 
شکار منوده است بنابراین، این وزارت طبق این قانون 

مکلف است.

1- مناطق مجاز شکار را معین مناید، لست حیواناتی 
را که می توانند شکار شوند ترتیب وموظفین شکارگاه  
ها را توظیف مناید، ماده چهاردهم قانون متذکره در 

زمینه حکم می مناید که:

زراعت  وزارت   توسط  شکار  ممنوعه  مناطق   -1"  
ومالداری تعیین می گردد.

از طرف  2-فهرست شکار حیوانات مجاز وغیر مجاز 
گردد."  می  واعالم  ترتیب  ومالداری  زراعت  وزارت 
برای  است  مکلف  ومالداری  زراعت  وزارت  همچنان 

شکارچیان جواز نامه شکار اعطاء مناید.

وزارت داخله نیز مطابق این قانون مکلف به اعطای 

اجازه نامه حمل سالح جهت شکاراست.

        اسباب کــــسب...        

اصطالحات حقــوقی

چهارم- عدم تسلیم دهی مال یافت شده :
ــه  ــنادی را ک ــا اس ــده و ی ــم ش ــال گ ــردی م ــر ف اگ
قیمــت آن بیشــر از یــک هــزار افغانــی باشــد پیــدا 
ــا  در  ــت ت ــوده اس ــزم من ــذار وی را مل ــد قانونگ منای
ــش  ــه صاحب ــده را ب ــه  ش ــال یافت ــت ،  م ارسع وق
تحویــل دهــد و یــا بــه اداره پولیــس تســلیم منایــد در 
ــق جــرم قباحــت کــه عــدم  ــر آن یکــی از مصادی غی
تســلیم دهــی مــال یافــت شــده اســت تحقــق یافتــه 
و فــرد مــال یافتــه مرتکــب جــرم قباحــت شــده 
اســت چنانکــه مــاده 907 کــد جــزا  در زمینــه ذیــال 
ــم  ــال گ ــا م ــناد ی ــه اس ــخصی ک ــت دارد:« ش رصاح
شــده را کــه قیمــت آن بیــش از یــک هــزار افغانــی 
باشــد، یافــت  منایــد و در مــدت یــک هفتــه بــدون 
ــه  ــا ب ــال ی ــب م ــه صاح ــوع را ب ــه موض ــذر موج ع
ــالوه  ــس اطــالع ندهــد ، ع ــن اداره پولی ــک تری نزدی
بــر رد مــال ، بــه جــزای نقــدی پنــج هــزار افغانــی ، 

ــردد.« ــی گ ــوم م محک
پنجم- ایجاد ازدحام در راه عام:

ــار در راه  ــرو  ب ــاره بوجــود آوردن ازدحــام و بی در ب
ــت  ــا صالحی ــع ب ــن از مراج ــازه گرف ــدون اج ــام ب ع
یــا بــدون کــدام رضورت یــا حفــر منــودن گــودال در 
ــت دارد:  ــال رصاح ــزا ذی ــد ج ــاده 908 ک ــام  م راه ع
ــازه از  ــدون اج ــا ب ــدون رضورت ی ــه ب ــخصی ک » ش
مراجــع بــا صالحیــت بــا حفــر منــودن گــودال در راه 
عــام یــا گذاشــن مــواد یــا اشــیایی کــه رفــت و امــد 
ــر  ــه ه ــا ب ــد ی ــن گردان ــر مطمی ــرس غی را در ان  می
وســیله  ای دیگــری ســبب مامنعــت در رفــت و  امــد 
ــن وســیله  باعــث ازدحــام در  ــده و بدی ــردم گردی م
راه گــردد بــه جــزای نقــدی از پنــج هــزار افغانــی تــا 

ده هــزار افغانــی محکــوم مــی گــردد.«
 از مطالعــه متــون متذکــره ایــن نتیجــه مــی رســیم 
ــدا اســت  ــام هامنطوریکــه از نامــش هوی ــه راه ع ک
ــده  ــردم ایجــاد گردی ــرور عمــوم م ــور و م ــرا ی عب ب
اســت اگــر شــخصی بــدون کــدام رضورت بــه نحــوی 
ــاد   ــت ایج ــردم مامنع ــد م ــت و ام ــاء در  رف از انح
ــن  ــر مطمی ــردد غی ــات ت ــث موجب ــا  باع ــد  و ی منای
مــردم گــردد در ایــن صــورت  مرتکــب جــرم قباحــت 
گشــته و قانونگــذار وی را بــه  مجــازات جریمــه 
افغانــی  هــزار  ده  تــا   افغانــی   5000 از  نقــدی 

ــد. ــی منای ــوم م محک
ششم - مزاحمت عابرین:

ــت  ــاد مزاحم ــت ایج ــرم قباح ــق ج ــر مصادی از دیگ
بــرای  عابریــن اســت بــر حســب مــاده 909 کــد جــزا 
اشــخاص ذیــل بــه جــزای نقــدی پنــج هــزار محکــوم 

مــی گردنــد:
1-شــخصی کــه بــدون احتیــاط الزم در راه عــام 
مــوادی را بیانــدازد کــه باعــث اذیــت عابریــن گــردد  

ــدون  ــا ب ی

احتیــاط الزم در راه عــام یــا خــاص اشــایی را آویــزان 
کنــد کــه افتیــدن آن باعــث آزار و اذیــت مــردم شــود.

ــد،  ــواد جام ــاط الزم م ــدون احتی ــه ب ــخصی ک 2- ش
مایــع یــا گاز را بــر انســان بیانــدازد گــر چــه در نتیجــه 
آن کــدام صدمــه جســمی بــه شــخص عایــد نگــردد.

ــان مــی  ــوق بصــورت واضــح بی ــاده ف ــره هــای م فق
ــوادی  ــاط الزم م ــدون احتی ــخصی ب ــر ش ــه اگ دارد ک
را در راه عــام بیریــزد کــه باعــث ازار و اذیــت مــردم 
گــردد ویــا اشــیایی را آویــزان منایــد کــه موجــب 
ــع را  ــد و مای ــام جام ــا اجس ــود و ی ــردم ش ــت م اذی
ــه  ــم ن ــه ه ــرف صدم ــو ط ــد ول ــخاص بپاش روی اش
بینــد نظــر بــه رصاحــت مــاده فــوق شــخص مذکــور 
مرتکــب جــرم قباحــت شــده و قانونگــذار بــرای 
ــج هــزار  ــزان پن ــه می وی مجــازات  جریمــه نقــدی ب

ــت . ــه اس ــر گرفت ــی را در نظ افغان
هفتم- دفن جسد انسان در محل غیر مجاز:

کامــال طبیعــی اســت کــه شــاروالی بــرای دفن اجســاد 
انســان مــکان مشــخص را در نظــر گرفتــه اســت کــه 
متــام افــراد ملــزم بــه دفــن مــردگان خویــش در جــای 
ــی  ــده م ــن ش ــور تعیی ــن منظ ــرای ای ــل ب ــه از قب ک

باشــند.
 پــس اگــر فــردی غیــر از مــکان تعییــن شــده جســد 
انســانی را در جــای دیگــر دفــن منایــد عمــل خــالف 
ایــن حالــت جــرم  انجــام داده اســت در  قانــون 
بــه  مرتکــب  شــخص  و  یافتــه  ارتــکاب  قباحــت 
مجــازات جریمــه نقــدی از طــرف قانونگــذار محکــوم 
مــی شــود . رصاحــت مــاده 910 کــد جــزا را ذیــال مــی 
نگاریــم :« شــخصی کــه جســد انســان را در محــل غیر 
ــزار  ــج ه ــدی از پن ــزای نق ــه ج ــد ب ــن منای ــاز دف مج

ــردد. ــی گ ــوم م ــی محک ــزار افغان ــا ده ه ــی ت افغان
ــم  ــه جرای ــه قباحــت از جمل ــم ک در نتیجــه در یافتی
اســت کــه رشوع بــه آن مجــازات نداشــه و مصادیــق 
ــاالت  ــه ح ــه ب ــا توج ــه ب ــم ک ــان منودی ــز بی ــرا نی ان
ارتــکاب جرایــم قباحــت قانونگــذار مجــازات جریمــه 
ــا ســی هــزار افغانــی را بــرای مرتکبیــن  در  نقــدی ت
نظــر گرفتــه اســت. در ایــن صــورت اگــر شــهروندان 
محــرم بــه قانــون احــرام قایــل شــوند و آنــرا در 
جلــو  مناینــد  رعایــت  خویــش  اجتامعــی  زندگــی 
اکــرث ندانــم کاریهــای کــه باعــث تحقــق یافــن جــرم 
قباحــت مــی شــود گرفتــه شــده و مــردم بــا  اســایش 

ــد. ــی کنن ــی م در جــوار هــم زندگ
منابع و ماخذ:

کد جزاء.
قاموس اصطالحات حقوقی.

سایت آپارات.
فرهنگ دهخدا.
فرهنگ معین.

 فصل ششم باب اول کتاب دوم کود جزاء از اهانت به 
ادیان بحث کرده موضوعات مانند  توهین به ادیان،      
اخالل شعایر یا مراسم دینی وتجاوز به پیروان ادیان به 

واسط قول یا فعل را تذکر داده و دررابطه به توهین به 
ادیان چنین مشعر است:

» شخصی که به یکی از ادیان عمدآ، اهانت یا شعایر آنها 
را اخالل یا معابد مجاز آنها را تخریب مناید، مرتکب جرم 
اهانت به ادیان شناخته شده ، مطابق احکام مندرج این 

فصل ، مجازات می گردد.«
فصل هفتم باب اول کتاب دوم کود مذکوراز جرایم اموال 
وخدمات سراتیژیک وهسته یی بحث منوده عالوه از ذکر 

اصطالحات مربوطه ، اموال اسراتیژیک ، ارایه خدمات اسرا 
تیژیک ، انتشار، رسقت یا صدور مواد هسته یی بدون داشن 
جواز، مداخله در پروسس مواد وتاسیسات هسته یی، جرایم 

هسته یی مستوجب بدیل حبس را ذکر ودر رابطه به ارایه 
خدمات اسراتیژیک بدون جواز چنین رصاحت دارد:

»شخصی که بدون داشن جواز نامه یا اجازه نامه ، خدمات 
اسراتیژیک را عرضه مناید، به حبس متوسط ، محکوم می 

گردد.«
فصل اول باب دوم کتاب دوم کود جزاء، از جرایم علیه 
بریت بحث منوده از جرایم نسل کشی واصطالحات 

مربوط به آن ، ارتکاب جرم نسل کشی ، مجازات جرم نسل 
کشی را تذکر داده ودر زمینه چنین مشعر است :

» )1 ( مرتکب جرم نسل کشی مندرج ماده 333 این قانون ، 
به حبس دوام محکوم می گردد.

)2 ( هرگاه جرم نسل کشی مندرج فقره )1 ( این ماده ، 
منجر به قتل گردد ، مرتکب به اعدام محکوم می گردد.«
فصل دوم باب دوم کتاب دوم کود جزاء ، از جرایم ضد 
بری و مجازات جرایم ضد بری بحث منوده ارتکاب 

جرایم ضد بری را چنین رشح داده است :
» ارتکاب یکی از اعامل ذیل مروط بر این که رفتار 

مرتکب عمدآ وآگاهانه بخشی از حمله گسرده یا سازمان 
یافته علیه یک گروه غیر نظامی باشد، جرم ضد بری 

شناخته میشود:
قتل، نابود سازی، به بردگی گرفن ، اخراج یا کوچ اجباری 

یک جمعیت، حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از 
آزادی های جسامنی مخالف قواعد اساسی حقوق بین 
املللی، شکنجه ، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فحشای 

اجباری، حاملگی اجباری، عقیم سازی اجباری یا هر شکل 
دیگر خشونت جنسی در هامن سطح، تعقیب وآزار هر 

گروه یا مجموعه مشخصی به دالیل سیاسی، نژادی، ملی، 
قومی، فرهنگی ، مذهبی، جنسیت، یا به دالیل دیگری در 

ارتباط با هریک از اعامل مندرج این ماده یا هر جرمی 
دیگری مشمول صالحیت دیوان جزایی بین املللی وسند 
نهایی کنفرانس دیپلوماتیک روم، که در رسارس جهان به 

موجب حقوق بین املللی غیر مجاز شناخته شده است.  نا 
پدید کردن اجباری اشخاص ، جنایت تبعیض نژادی و سایر 

اعامل غیر انسانی دیگری که عمدآ به قصد ایجاد
 رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سالمت روانی یا 

جسمی صورت پذیرد.
فصل سوم باب دوم کتاب دوم کود مذکور، از ارتکاب جرم 
جنگی، مجازات جرم جنگی، جرایم در حکم جرایم جنگی 

وسایر موارد جرایم جنگی را بحث کرده ارتکاب یکی از 
اعامل ذیل را جرم جنگی دانسته است :

» قتل عمد، شکنجه یا رفتار غیر انسانی از جمله آزمایش 
های بیولوژیکی، وارد کردن عمدی درد ورنج شدید یا 

آسیب جدی به بدن یا سالمت اشخاص، تخریب وضبط 
گسرده اموال که رضورت های نظامی را توجیه منی کند 

وبصورت غیر قانونی وخود رسانه صورت گرفته باشد، 
مجبور ساخن اسیر جنگی یا سایر اشخاص مشمول  

حامیت کنوانسیون ژنیو، به خدمت در نیروهای متخاصم، 
محروم کردن عمدی اسیر جنگی یا سایر اشخاص مشمول 
حامیت، از حق بر خورداری از محاکمه عادالنه وقانونی، 

اخراج یا انتقال غیر قانونی یا حبس غیر قانونی .
فصل چهارم باب دوم کتاب دوم کود جزاء ، از جرم تجاوز 

علیه دولت ، مسئولیت فرمانده در جرایم علیه بریت 
ومسئولیت مقامات ارشد در جرایم علیه بریت بحث 
کرده، جرایم ذیل را جرم تجاوز علیه دولت دانسته در 

زمینه ذیآل مینگارد:
» ارتکاب یکی از اعامل ذیل توسط شخصی که قدرت 
سیاسی یا نظامی یک دولت را رهری می کندونظر به 

ماهیت، شدت وگسردگی آن موجب نقض رصیح منشور 
سازمان ملل گردد، جرم تجاوز علیه دولت ، شناخته می 

شود: 
»حمله یا تهاجم نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو 
دولت دیگر یا هر گونه اشغال نظامی، ولو به صورت 

مؤقت، که ناشی از چنین حمله یا تهاجمی باشد یا هر 
گونه الحاق کلی یا جزیی رس زمین دولت دیگر با استفاده 

از زور، مبباران قلمرو دولت دیگر توسط نیروهای مسلح 
یک دولت یا استفاده از هر گونه سالح به وسیله یک 

دولت برضد قلمرو دولت دیگر، محارصه بنادر یا سواحل 
یک دولت توسط نیروی مسلح دولت دیگر، حمله 

نیروهای مسلح یک دولت علیه نیروهای زمینی، دریایی، 
یا هوایی دولت دیگر، استفاده از نیروی نظامی یک 

دولت که در قلمرو دولت دیگر واقع است با موافقت 
دولت پذیرنده برخالف رشایط مقرردرآن موافقت نامه یا 
هر گونه متدید حضور آنها در این قلمرو پس از انقضای 
میعاد موافقت نامه، عمل یک دولت که اجازه می دهد 

قلمرو اش را که در اختیار دولت دیگر قرار داده ، توسط 
آن دولت برای عمل تجاوز کارانه علیه دولت ثالث مورد 

استفاده قرار گیرد، اعزام دسته ها ، گروها ، نیروهای 
نا منظم یا مزدوران مسلح از سوی یک دولت یا به نام 

یک دولت که علیه دولت دیگر، اقدامات شبیه نظامی را 
مبنظور تشدید اعامل مندرج اجزای 1 تا 6 فقره )1 ( این 

ماده، انجام می دهند یا کمک اساسی به این اقدامات 
می کند.«                                      

 جرم قباحت...

ادامه دارد...
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از ریشه"ملک"گرفته شده است که  ملکیت 
ثروت   ، فرمانروایی  و  پادشاهی  معنای  به  لغت  در 
،دارایی وهر آنچیزی است که انسان مالک آن شده 

است که جمع آن ملک است.
ملکیت رافرهنگ عمید ذیالً تعریف می مناید"ملکیت 
به مقتضای آن شی تحت  از حقی است که  عبارت 
مالک می  وتنها  گیرد  قرار می  اراده وتسلط شخص 
تواند درحدود احکام قانون به استعامل، بهره برداری  

وهرنوع ترف مالکانه در آن بپردازد.
بیان  ذیال  را  ملکیت  م  ق   1۹00 ماده  همچنان 
شی  آن  مقتضای  به  که  است  حقی  میدارد"ملکیت 
تحت اراده وتسلط شخص قرار می گیرد وتنها مالک 
بهره  استعامل  به  قانون  احکام  حدود  در  تواند  می 
 " بپردازد  آن  در  مالکانه  ترف  نوع  وهر  برداری 
است  حقی  ملکیت  که  آید  می  بر  فوق  تعریف  از 
قرار می  تسلط شخص  آن  شی تحت  اساس  بر  که 
آن  قانون  احکام  حدود  در  تواند  می  وشخص  گیرد 
را استعامل مناید و از آن بهره برداری کند و در آن 
رکن  سه  دارای  ملکیت  پس  مناید.  مالکانه  ترف 

است. 
)استغالل(وحق  برداری  بهره  حق  استعامل،  حق 
وبهره  استعامل  میان  که  فرقی  مالکانه؛  ترف 
استعامل  آنکه  با  که  است  این  دارد  وجود  برداری  
اما هرگاه مالک  وبهره برداری هردو استعامل است 
ملکیت خویش را به نفع خویش استعامل مناید، آن را 
استعامل واگر ملک خویش را در برابر اجرت توسط 
غیر استعامل مناید، آن را بهره برداری واگر خود بدون 
را  آن  مناید،  ترف  خویش  ملکیت  در  دیگری  اذن 

ترف می گویند.
باید یاد آور گردید که مالک حقیقی همه مملوکات 
خداوند )ج( است وملکیت اشخاص ، مجازی وموقت 
به  توجه  با  در مدت حیات  انسانها  بنابراین،  است. 
متلیک  را  اموال  برخی  موقتاً  بری  های  نیازمندی 
می منایند، پس از وفات انسانها، ملکیت )در صورت 
استعاملی بودن( باقی می ماند واین روند ادامه دارد 
تا همه اشیاء بر می گردد به مالک حقیقی آنها که 
عارضی  اشخاص  بودن  مالک  )ج(است.پس  خداوند 
مالک  بتواند  شخص  که  این  برای   ، بنابراین  است. 
مال شود باید اموال را بر اساس اسباب ملکیت متلک 

مناید.
اتباع  اساسی  حقوق  از  یکی  واموال  ملکیت  داشن 
افغانستان است که در فصل دوم قانون اساسی تحت 
عنوان حقوق اساسی ووجایب اتباع آمده که ماده 40 

آن جهت حامیت از این حق  چنین می نگارد:
)ملکیت از تعرض مصون است .

هیچ شخص از کسب ملکیت وترف از آن منع منی 
شود، مگر در حدود احکام قانون.

وفیصله  قانون  حکم  ،بدون  شخص  هیچ  ملکیت 
محکمه با صالحیت مصادره منی شود.

استمالک ملکیت شخص، تنها به مقصد تامین منافع 
عامه، دربدل تعویض قبلی وعادالنه، به موجب قانون 

مجاز می باشد.
قانون  حکم  به  تنها  شخص،  دارایی  واعالن  تفتیش 

صورت می گیرد.( 
 فقه وقانون اسباب کسب ملکیت را به صورت واضح 
قانون  لحاظ  از  را  موضوع  ما  که  است  منوده  بیان 
اسباب  قانون  درین  داده  قرار  بحث  مورد  مدنی 
کسب ملکیت هفت مورد دانسته شده که عبارتند از:

1–استیالءویا تصاحب بر اشیای که دارای مالک خاص 
نباشد اعم از اینکه عقار باشد یا منقول.

2-میراث که به سبب وفات مورث ملکیت از مورث 
به وارث انتقال می مناید.

3- وصیت که به موجب آن موصی له بعد از موت 
موصی مالک موصی به می شود.

4- اتصاق به عقار ومنقول که در حال حیازت انسان 
ها واقع می گردد .

۵-عقد. 
6-شفعه.

7-حیازت.
1-تصاحب)استیالء(: 

-تصاحب یکی از اسباب کسب ملکیت است.تصاحب 
ولی  بوده  شی  اوردن  وبدست  شدن  صاحب  مبعنی 
ازنظر تعریف اصطالحی عبارت است ازبدست آوردن 

مال مباح است که مالک نداشته باشد.
چنین  را  تصاحب   1۹8۵ درماده  مدنی  قانون   
مباح  منقول  مال  است:)شخصیکه  کرده  تعریف 
می  شناخته  آن  مالک  آرد،  بدست  ازدیگران  قبل  را 
مباح  مال  مزبور  قانون   1۹86 ماده  شود.( همچنان 
از  منقول  مال  مالک  گاه  )هر  دارد:  می  ذیالًبیان  را 
ملکیت آن رصف نظر مناید، به مال مباح تبدیل می 

گردد. 

قانون مدنی: ماده 93نکاح زن اهل کتــــــــــاب باالی زن مسلامن وعکس آن جوازدارد.
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تتبع و نگارش: گاللی سنگرخیل عزیزی

قباحــت از ریشــه قبــح بــه معنــای بــد و زشــت 
مــی باشــد . امــا در اصطــالح حقوقــی قباحــت 
ــد  ــرای ان در ک ــه ب ــت ک ــی اس ــارت از جرم عب
جــزا بــه عنــوان مجــازات جــزای نقــدی تــا ســی 

هــزار افغانــی تعییــن شــده اســت . 
 بــر اســاس  مندرجــات مــاده )28 ( کــد جــزاء  
نگاشــته مــی شــود کــه  جزایــم  از  نظــر شــدت 
و خفــت بــه ســه نــوع قباحــت، جنحــه و 
جنایــت تقســیم شــده اســت از آن میــان جــرم 
ــی  ــرار م ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــت را م قباح
دهیــم  قبــل از اینکــه وارد بحــث اصلــی شــویم 
ــه آن  ــه گان ــارص س ــرم و عن ــاره ج ــداء در ب ابت

ــم: ــه مــی منایی ــات ا رای ــر معلوم مخت
تعریف جرم:

ماده 27 کدجزاء
جــرم ارتــکاب عمــل یــا امتنــاع از عملــی اســت 
کــه مطابــق احــکام ایــن قانــون جــرم شــناخته 
شــده ، عنــارص ان مشــخص و بــرای آن مجــازات 

یــا تدابیــر تامینــی تعییــن گردیــده باشــد. 
عمــل مخالــف قانــون عبــارت از اجــرای فعلــی 
اســت کــه ارتــکاب یــا رشوع بــه آن توســط 
ــت. و  ــده اس ــناخته ش ــرم ش ــع و ج ــون من قان
امتنــاع از اجــرای عمــل قانونــی ، عبــارت از 
ــه آن  ــون ب ــه قان ــی اســت ک ــدان  فعل انجــام ن
ــا عــدم ایفــای مکلفیتــی اســت  حکــم منــوده ی
کــه قانــون شــخص را ملــزم بــه اجــرای آن 

ــد. ــوده باش من
ــق شــدن  ــرای محق ــه ب ــاد آوریســت ک ــل ی قاب
ــوی  ــه )مــادی، معن ــارص ســه گان یــک جــرم عن
و قانونــی( الزم اســت تــا یــک عمــل جرمــی در 
ــررا  ــوق الذک ــارص ف ــد . عن ــق یاب ــه تحق جامع

ــت. ــوده  اس ــان من ــواد 32، 33 و 38 بی م
عنرص قانونی جرم:
 ماده 32 کد جزاء:

)1(عنــر قانونــی جــرم عبــارت از تریــح 
عمــل جرمــی و جــزای معیــن آن در ایــن قانــون 

مــی باشــد .
)2( اصــل قانونیــت جــرم و جــزا درمــاده 7 ایــن 

قانــون تریــح گردیــده اســت.
عنرص مادی جرم:
ماده 33 کد جزاء:

ــکاب  ــت از ارت ــارت اس ــرم عب ــادی ج ــر م عن
عمــل مخالــف قانــون یــا امتنــاع از اجــرای 
ــه آن حکــم منــوده اســت  ــون ب ــه قان ــی ک عمل

جرم قبـاحت
تتبع و نگارش: دردانه فضایئلی

ــه  ــر ب ــاع منج ــا امتن ــکاب ی ــه ارت ــوی ک ــه نح ب
ــان  ــببیت می ــه س ــده ورابط ــی گردی ــه جرم نتیج

ــد. ــود باش ــه موج ــل و نتیج عم
عنرص معنوی جرم: 

کد جزاء ماده 38:
عنــر معنــوی جــرم عبــارت اســت از قصــد 
ــه ان  ــرم و نتیج ــه ج ــی ب ــم و آگاه ــی ، عل جرم

ــی. ــای جرم ــا خط ی
پــس گفتــه مــی توانیــم هــر جرمــی کــه بــه 
وقــوع مــی پیونــدد ایــن ســه عنــر متذکــره  را 
ــد  ــان قص ــد و همچن ــته باش ــد داش ــود بای ــا خ ب
و اراده ارتــکاب فعلــی را کــه جــرم را بوجــود 
مــی اورد نیــز دارا باشــد در غیــر آن جــرم تحقــق 

ــد. منــی یاب
فرامــوش نبایــد کــرد کــه رشوع بــه جــرم در مــاده 
ــح شــده اســت:« رشوع  ــال تری 47 کــد جــزا ذی
بــه جــرم عبــارت اســت از آغــاز بــه اجــرای عمــل 
بــه قصــد ارتــکاب جنایــت یــا جنحــه بــه نحــوی 
کــه نظــر بــه اســباب خــارج از اراده فاعــل آثــار 

آن ، متوقــف یــا خنثــی شــده باشــد.«
ــن  ــاد آوری  در ای ــل ی ــه قاب ــری ک ــوع دیگ موض
زمینــه مــی باشــد حــاالت مربــوط بــه تفکــر یــا 
مجــرد تصمیــم بــه ارتــکاب جــرم ، رشوع بــه جــرم 

شــناخته منــی شــود.) مــاده 48 کــد جــزا(
در رابطــه بــه تهیــه وســایل  تجهیزاتــی و انجــام 
مقدمــات بــرای اعــامل عمــل جرمــی بایــد گفــت 
کــه فراهــم آوری وســایل و آالت یــا مســاعد 
ســاخن زمینــه بــه منظــور ارتــکاب جــرم ، جــرم 
ــه  ــه تهی ــی ک شــناخته منــی شــود مگــر در حاالت
ــی  ــامل مقدمات ــام اع ــی و انج ــز ات ــایل تجهی وس
بــه ذات خــود جــرم شــناخته شــده باشــد.) مــاده 

49 کــد جــزاء(
امــا در رابطــه بــه رشوع بــه جــرم قباحــت بایــد 
متذکــر شــویم کــه رشوع بــه قباحــت جــرم نبــوده 
مرتکــب آن مجــازات منــی گــردد. )مــاده 55 کــد 

جــزاء(
در رابطــه بــا نوعیــت جــرم بایــد متذکــر شــویم 
کــه جرایــم یــا عمــدی اســت و یــا بصــورت 
ــا در رابطــه  ــد .ام ــکاب مــی یاب ــر عمــدی ارت غی
ــن  ــم  عمــدی  مــاده  44 کــد جــزا چنی ــه جرای ب

رصاحــت دارد:
ــی عمــدی شــناخته مــی شــود کــه  )1(جــرم وقت

ــزد مرتکــب آن محقــق باشــد. قصــد جرمــی ن

   اسباب کسب ملکیت
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اول مزاحمت راه عام: 
ــن  ــی چنی ــات حقوق ــوس اصطالح ــت در قام مزاحم
تعریــف شــده اســت:« ایجــاد رنــج ، زحمــت و 
ــه  ــخاص ، علی ــا اش ــخص ی ــرف  ش ــه از ط ــی ک محنت
ــا  ــه و ی ــورت گرفت ــر ص ــخاص دیگ ــا اش ــخص و ی ش
معیارهــا و اصــول اجتامعــی و اخالقــی یــک جامعــه 

ــد.« ــض باش در تناق
پــس مزاحمــت در راه عــام یکــی از مصادیــق جــرم 
قباحــت بــوده و قانونگــذار بــرای آن مجــازات تعییــن 

منــوده اســت.
بــا توجــه بــه رصاحــت مــاده 309 کــد جــزا مــی تــوان 
ــج  ــه جــزای نقــدی از پن ــل ب گفــت کــه اشــخاص ذی
ــی  ــوم م ــی محک ــزار افغان ــا ده ه ــی ت ــزار افغان ه

ــد : گردن
1-شــخصی بــا گذاشــن یــا توقــف دادن واســطه 
ــت  ــبب مزاحم ــی س ــررات ترافیک ــالف مق ــه خ نقلی
ــور  ــه وســایط مذک ــن ک در راه عــام شــود اعــم از ای
توســط حیــوان یــا بــدون آن رانــده شــود. مگــر اینکــه 
گذاشــن یــا توقــف بــه منظــور حمــل کــردن ، خالــی 
کــردن بــار یــا بــاال شــدن یــا پاییــن شــدن راکبیــن بــه 

ــه باشــد. حــد الزم آن صــورت گرفت
2-شــخصی کــه پــل یــا پلچــک راه رو بــاالی جریــان 
ــد  ــته باش ــور داش ــق عب ــر آن ح ــردم ب ــه م آب را ک
قطــع منــوده بــه جــای آن راه رو یــا وســیله دیگــری 

ــور و مــرور نگــذارد. ــرای عب ب
ــن نتیجــه مــی رســیم  ــه ای از مطالعــه مــاده فــوق ب
نقیلــه  واســطه  دادن  توقــف  بــا  افرادیکــه  کــه 
ــه جهــت  ــام ک ــررات ترافیکــی در راه ع ــف مق مخال
ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــوم در نظ ــد عم ــت و ام رف
ــه  ــوق ب ــاده ف ــه م ــر ب ــد . نظ ــاد کن ــت ایج مزاحم
جریمــه نقــدی از 5000 افغانــی تــا 10000 هــزار 

ــود. ــی ش ــوم م ــی محک افغان
  نبایــد فرامــوش کــرد کــه اســتثناات هــم وجــود دارد 
ماننــد خالــی کــردن بــار، بــاال شــدن و پاییــن شــدن 
ــده و  ــت نش ــرم قباح ــبب ج ــار س ــل ب ــب ، حم راک

طــرف نیــز محکــوم بــه جریمــه منــی شــود .
اگــر فــردی پلــی را کــه روی جریــان آب جهــت عبــور 
و مــرور عابریــن نصــب مــی شــود قطــع منایــد و بــه 
ــد  ــت و آم ــرض رف ــری را غ ــیله ای دیگ جــای آن وس
ــور  ــرد مذک ــت ف ــن حال ــد در ای ــه بین ــه ن ــردم تهی م
مرتکــب جــرم قباحــت شــده و بــا توجــه بــه حــاالت 
ــی  ــه جــزای نقــدی 5000 افغان انجــام آن مرتکــب ب
تــا ده هــزار افغانــی محکــوم مــی گــردد کــه بایــد بــه 

خزانــه دولــت پرداخــت منایــد.

  اجرای برنامُه آگاهی عامه حقوقی در لیسه عالی قلعه بهــــادرخان

 دوم- ایجاد مزاحمت در اماکن عامه:
ایجــاد مزاحمــت در مکانهــای عمومــی نیــز از جملــه 
مصادیــق جــرم قباحــت محســوب شــده وقانونگــذار 
بــرای مرتکبیــن آن مجــازات تعییــن منــوده اســت 
چنانکــه مــاده 904 کــد جــزا در ایــن مــورد ذیــال 

ــت: ــوده اس ــح من تری
اشــخاص ذیــل، بــه جــزای نقــدی پنــج هــزار افغانــی ، 

محکــوم مــی گردنــد.
1-شــخصی کــه در راه یــا میدانهــای عــام بــدون 
ــا  ــوان ی ــواری حی ــط س ــی توس ــی پروای ــاط و ب احتی
دوانــدن ان یــا بــه وســیله واســطه نقلیــه ، ســبب 

اذیــت مــردم گــردد.
ــاب در  ــوع افت ــن غــروب و طل 2- شــخصی کــه در بی
راه یــا میــدان هــای عــام واســطه نقلیــه را بــدون 
روشــن کــردن چــراغ هــر دو طــرف ، اســتفاده کــرده 

ــد. ــا آن را بران ی
از مــاده فــوق اســتنباط مــی گــردد کــه اماکــن عمومی 
ــه  ــت ن ــده اس ــده ش ــه دی ــوم تهی ــتفاده عم ــرای اس ب
ــدن هــر  ــرای یــک فــرد پــس افرادیکــه توســط دوان ب
وســیله ای اعــم از حیــوان و غیرحیــوان باعــث اذیــت 
ــه  ــا اینکــه چــراغ هــای واســطه نقلی ــردم شــود و ی م
ــد  ــن ننامی ــاب  روش ــوع افت ــروب و طل ــن غ را در بی
تقریبــا در تاریکــی هــوا بــا ایــن عمــل خویــش موجــب 
ــی مــردم گــردد مرتکــب جــرم قباحــت شــده و  نگران
ــی محکــوم مــی  ــغ 5000 افغان ــه جــزای نقــدی مبل ب

شــود.
ســوم- عــدم ثبــت هویــت مســافرین در مهــامن خانــه 

یــا هوتــل: 
در قســمت عــدم نوشــن نــام و هویــت مســافرین کــه 
بــه هوتــل یــا مهــامن خانــه جهــت بــود و بــاش بــرای 
مــدت کوتــاه مراجعــه مــی مناینــد هوتــل دار مؤظــف 
ــژه  ــه وی ــان را در کتابچ ــل مهامن ــت کام ــت هوی اس
کــه بــه ایــن منظــور تــدارک دیــده شــده اســت ثبــت 

منایــد .
مــاده 906 کــد جــزا در ایــن بــاره چنیــن حکــم منــوده 
ــافر در  ــت مس ــت هوی ــه ثب ــه ب ــخصی ک ــت:« ش اس
ــاق هــای  ــا ات ــه ی ــه، مســافر خان ــامن خان ــل، مه هوت
ــه شــده اســت  ــه منظــور رهایــش اشــخاص تهی کــه ب
مکلــف باشــد هویــت مشــریان را ثبــت نــه منایــد یــا 

در ان اهــامل ورزد. 

روزســه شــنبه مــورخ 1398/4/18 
برنامــُه آگاهــی عامــه حقوقــی 
توســط اعضــای مبلغیــن ســاحوی 
مســاعدت  عمومــی  ریاســت 
عدلیــه  وزارت  حقوقــی  هــای 
ــه بهادرخــان  ــی قلع درلیســه عال
ــل  ــه ششــم شــهر کاب ــع ناحی واق
اجــراُ گردید.ایــن برنامــه بــاالی 
 12 ودوصنــف   11 دوصنــف 
لیســه متذکــره تطبیــق گردیــد 
وروی موضوعــات چــون معرفــی 
وزارت عدلیــه وریاســت عمومــی 
مســاعدت هــای حقوقــی، حقوق 
فامیــل،  حقــوق همســایه، قانــون 
منــع شــکنجه، قانــون اساســی 
ووجایــب اتبــاع، وظایــف محاکم، 
وظایــف  څارنوالــی،  وظایــف 
وکیــل مدافــع یــا مســاعدحقوقی 
ــه  ــد.وهمچنان ب ــی داده ش آگاه
تعــداد 60جلــد کتــاب مجموعــه 
ــات  ــاوی موضوع ــه ح ــاالت ک مق
ازطــرف  میباشــد  حقوقــی 
ونــرات  تبلیغــات  مدیریــت 
مســاعدت  عمومــی  ریاســت 
کتابخانــه  بــه  حقوقــی  هــای 
لیســه عالــی قلعــه بهادرخــان 

تســلیم داده شــد.

گزارشگر: بشیر احمد عزیزی


