
آگاهی حقوقی
ارگان نرشاتی وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان

و آسامن را برافراشت و ترازو را گذاشت -)7(

تا مبادا از اندازه درگذريد- )8( 

و وزن را به انصاف برپا داريد و در سنجش مكاهيد- )9(

و زمني را براى مردم نهاد- )10( 

سوره: الرحمن: آیه 7،8 و9

درمورد اسباب کسب ملکیت مانند تصاحب ، میراث 
چهارم  سبب  به  رابطه  در  حاال  گردید  بحث  قبآل  ووصیت   ،
اسباب کسب ملکیت که التصاق شناخته میشود روشنی انداخته 

خواهند شد.

 التصاق از ریشه لصق گرفته شده است که در لغت به معنی 
چسپیدن یا پیوسنت چیزی به چیزیرا گویند. در اصطالح حقوقی 
ازهمدیگر ومملوک  اتحاد دو چیزی مختلف  از  عبارت  التصاق 
مالکین مختلف است بدون اتفاق آنها . به عبارت دیگر التصاق، 
همدیگر  از  که  است  چیز  دو  وضمیمه  واتحاد  فرورفنت  درهم 
باشند.بدون  مختلف  مالک  دو  ومملوک،  اند  بوده  وجدا  ممیز 
آنکه هردو مالک بر اتحاد دو ملک توافق کرده باشند. التصاق 
در جای صدق می کند که جدا کردن این دو چیز بدون نقص 
جای  در  التصاق  باشد.همچنان  ناممکن  هردو،  یا  یکی  وتلف 
صدق می کند که دوچیز، مملوک دو مالک باشند. پس اگر کسی 
روی ملک خود بنای را آباد مناید، آن بنا را از این که در ملک 
التصاق.بنابراین  آباد کرده است،مالک می شود،نه توسط  خود 
التصاق در صورتی صدق می کند که قبل از اتحاددوشی )ملک(

بین مالک هردو مال، اتفاقی نبوده والتصاق خود به خود صورت 
گرفته باشد.  

رشایط اتصالق سبب کسب ملکیت: 

از  بیشرت  یکی  اهمیت  که  باشد  ازهم  متامیز  مادی  شی  -1دو 
دیگری باشد، طوریکه یکی اصل یا دیگری فرع شمرده شود.

بدون  آنها  جداکردن  طوریکه  مادی  شی  دو  آمیخنت  -2درهم 
تلف، امکان پذیر نباشد .

آمیخته  درهم  اراده،  وبدون  باشد  شخص  دو  شی  دو  -3مالک 
باشد .

اگر رشایط اتصاق بطور کامل، احراز گردد اتصاق به حکم قانون 
صورت می گیرد.

انواعالتصاق:

طبق قانون مدنی التصاق برسه نوع است: 

-1التصاق طبیعی به عقار:

 در مورد التصاق طبیعی به عقار حاالت متعددی وجود دارد.
اگر در اثر آب خیزی دریا، زمین جدیدی به وجود آید ، هرچند 
این زمین به زمین مملوکه شخص دیگر اتصال داشته باشد، زمین 

جدید نظر به قانون مدنی ملکیت دولت شناخته می شود.

ماده 2198 قانون مدنی در این مورد ذیالً ترصیح مینامید: »اگر 
، زمین جدیدی به وجود آید وبه زمین  اثر آب خیزی دریا  در 
دولت  ملکیت  جدید  زمین  یابد  اتصال  دیگر  شخص  مملوکه 

شمرده می شود.«

ایستاده جدیداًکشف می شود،  اراضی که در اطراف آب های 
این اراضی نیز ملکیت دولت پنداشته می شود. اما اگر در اثر 
از  وبعد  شده  آب  وزیر  بوده  شخصی  ملکیت  اراضی  آبخیزی 
نشسنت آب دو باره ظاهر گردد ، ملکیت صاحبان آنها تلقی می 

گردد نه از دولت. 

-2التصاق منقول بر عقار:

ایجاد می گردد.  انسان  اثر فعل  به  بر عقار که  التصاق منقول 
بنابراین  گردد.  می  زمین  وماتحت  مافوق  مالک  زمین  مالک 
مالک زمین مالک متام بناء ، اشجار و تاسیسات که ناشی از عمل 

خودش است می گردد.

بناء  قانون مدنی در مورد  رصاحت دارد که:»متام  ماده 2202 
ها اشجار غرس شده وتاسیسات دیگری که از عمل مالک زمین 

بوجود آمده باشد ملک اوشناخته می شود.«

اثر فعل شخص درزمین  التصاق منقول بر عقارکه در  همچنان 
شخص دیگربوجود می آید ملک شخص زمین دارمحسوب می 
گردد. طوریکه ماده  2203 قانون مدنی درزمینه چنین رصاحت 
دارد:»هربناءیا غرس اشجاریا تاسیساتی که جدید ازطرف مالک 
صاحب  ملک  گردد  می  غیراحداث  مملوکه  مواد  بوسیله  زمین 
زمین محسوب شده به تادیه قیمت موادودرصورت موجودیت 
نیز مکلف می شود. مرشوط  تعویض  پرداخت  به  دلیل موجه 
تاسیسات  به  رضربزرگ  الحاق  موادبدون  کشیدن  براینکه 

مذکورممکن نباشد.«

بنأی  شخصیکه  مورد  در  مدنی  قانون   2204 ماده  همچنان   
به ملکیت غیراحداث مناید می  با وجود داشنت علم  را  دیگری 
نگارد: »هرگاه شخص توسط مواد شخصی خود بنأ یا تاسیسات 
دیگری را با وجود علم به ملکیت غیر در زمین شخص دیگری 
بدون رضایت او احداث مناید مالک زمین می تواند ازاله آن را 
موجودیت  در صورت  منوده  مطالبه  کننده  احداث  مصارف  به 
آن  ازاله  مناید. در صورتیکه  نیز مطالبه  را  تعویض  دلیل مؤجه 
بدون عاید شدن رضر بزمین ممکن نباشد مالک زمین می تواند 
مناید.«  تصاحب  آن  قیمت  تادیه  مقابل  در  را  ازاله  قابل  اشیاء 
در صورت حسن نیت شخص احداث کننده ماده 2205  قانون 
مذبوراضافه منوده ذیالً می نگارد:)هرگا ه شخص احداث کننده 
بنأ یا تاسیسات مندرج ماده 2204 این قانون باحسن نیت معتقد 
باشد که در احداث انشاآت مذکور ذیحق می باشد. مالک زمین 
ازاله آن را مطالبه کرده نتوانسته بلکه می تواند یا قیمت مواد را 
با اجرت کار کار گران یا آنچه که به سبب احداث در مثن زمین 
افزایش بعمل آمده هریک را که خواسته باشد بپردازد مرشوط 

براین که مالک تاسیسات، ازاله آنرا مطالبه نه مناید.(

-3التصاق منقول به منقول: 

این معنی که یک شی دربین دونفرمشرتک است حق یکی  به 
زیاد است وازدیگری کم، شخصیکه حق آن زیاد است درنتیجه 
قانون  چنانچه  شود.  می  محسوب  مال  مالک  قیمت  دربدل 
مدنی درماده 2209 درمورد چنین مشعر است)هرگاه دوجنس 
موافقه  وبدون  نیت  باحسن  مختلف  دوشخص  ملکیت  منقول 
قبلی مالکین آن طوری باهم یکجا شود بدون تلف شدن ازهم 
مجزاشده نتواند مالک منقول اکرثدربرابرقیمت منقول دیگرمالک 

مال یکجا شده محسوب می گردد.( 

اگر توان مالک زمین در پرداخت استحقاق آن نباشد در مقابل 
می تواند متلیک زمین را به تقاضای تعویض عادالنه برای احداث 
مذکور  ن  قانو   2206 ماده  زمینه  در  مناید.  تاسیسات  کننده 
این قانون  یا تاسیسات مندرج ماده 2205  بنأ  مینگارد:) هرگاه 
بحدی بزرگ باشد که پرداخت استحقاق آن در توان مالک زمین 
تعویض  درمقابل  را  زمین  متلیک  تواند  می  زمین  مالک  نباشد، 

عادالنه برای احداث کننده تاسیسات تقاضاءمناید.(

ــه قــرن 19  ــی ب ــن امللل پیشــینه تاریخــی ســازمانهای بی
بــر مــی گــردد و کوشــش هــای جــدی و فراگیــر  بــرای 
ایجــاد ان در قــرن بیســتم صــورت گرفــت. جنــگ بیــن 
دولتهــا ، پیرشفــت علــم و دانــش ، حمــل ونقــل امــوال 
تجارتــی بــه متامــی کشــورهای جهــان، احساســات بــرش 
دوســتتانه از جملــه مهــم تریــن دالیــل ایجــاد و گســرتش 
ســازمانهای بیــن املللــی در طــول ســالهای گذشــته بــوده 

اســت.
ــوده و  ــی ب ــا هم ــت ب ــان زیس ــا خواه ــانها طبیعت انس
ــات خــود  ــج و رضوری ــد حوای ــن وســیله مــی توانن بدی
را رفــع مناینــد.  ارتبــاط انســانها  بــا یــک دیگــر باعــث 
ــداوم  ــه ت ــرد و الزم ــکل بگی ــامع ش ــه اجت ــود ک ــی ش م
اجتــامع بــرشی نظــم  و دیســپلین مــی باشــد پــس بــرای 
بــر قــرار نظــم در جامعــه بایــد قوانیــن و قــرار دادهــای 
ــی و  ــاده خواه ــو زی ــا جل ــردد ت ــع گ ــن وض ــی مابی ف

تجــاوز بــه امــوال دیگــران گرفتــه شــود .
ــرای حفــظ منافــع مــادی و  ــخ انســانها ب در طــول تاری
جلوگیــری از قتــل و خونریــزی تــالش منــوده انــد تــا بــا 
ایجــاد اتحادیــه هــا بتواننــد بــه اهــداف خویــش نایــل 
شــوند . از همیــن رو اســت کــه فکــر ایجــاد ســفارتخانه 
ــا  ــه دولته ــورد توج ــی م ــن امللل ــهای بی ــا و کنفرانس ه
قــرار گرفــت . رسانجــام کنفرانســها ی بیــن املللــی 
دولتهــا را بــه فکــر ایجــاد یــک ســازمان بیــن املللــی بــه 
ــد  ــن وســیله بتوانن ــا بدی ــل انداخــت ت ــام جامعــه مل ن
ــد و هــم  ــری مناین ــا  جلوگی ــن دولته ــگ هــای بی از جن
ارتباطــات تجارتــی بیــن کشــور هــا را مســتحکم ســازند.

ــل  ــرا ر ذی ــی را ق ــن امللل ــازمان بی ــمندان س ــرث دانش اک
ــت: ــوده اس ــف من تعری

ســازمان عبــارت از یــک مجموعــه بــزرگ بــا ماموریــت 
هــای ویــژه و خــاص مــی باشــد کــه غالبــا دولتــی بــوده 
ــا عملکــرد  و بعضــا هــم غیــر دولتــی نیــز اســت کــه ب
ــر انتفاعــی  ــا اهــداف انتفاعــی و غی بیــن املللــی امــا ب
ــد  ــد. مانن ــی مناین ــت م ــان فعالی ــاط جه ــی نق در اقص

پزشــکان بــدون مــرز
دیده بان جهانی حقوق برش، صلیب رسخ جهانی.

از  عبــارت  املللــی  بیــن  دیکــر ســازمان  عبــاره  بــه 
مجمــوع از دولتهــای اســت کــه بــا عقــد قــرار داد میــان 

ــک نظــام  ــا داشــنت ی اعضــای آن ایجــاد مــی شــود و ب
یــا مجموعــه ای از دســتگاه هــا اســت کــه وظیفــه 
ــح مشــرتک از  ــه مصال ــوط ب ــای مرب ــب هدفه اش تعقی

ــت . ــای آن اس ــان اعض ــکاری می ــق هم طری
از نظــر اندیشــمندان حقــوق مهمرتیــن کار ســازمانهای 
بیــن املللــی غیــر دولتــی بــه عنــوان یــک بازیگــر بیــن 
املللــی در کنــار دولتهــا و نهــاد هــای بیــن املللــی 
ــن وســیله    ــه ای ــه ب ــد  ک ــا مــی مناین ــی  نقــش ایف دولت
مــی تواننــد هــم توجیــه کننــده اعــامل دولتهــا بــوده و 
ــه منافــع کالن مــادی و اهــداف از قبــل تعییــن  هــم ب
ــن  ــازمانهای بی ــن س ــوند . ای ــل  ش ــش  نای ــده خوی ش
املللــی  در ســاحه فعالیــت خویــش از خطــوط محــوری 
ذیــل پیــروی منــوده و اهــداف خویــش را تعقیــب مــی 

ــد از: ــن محورهــا عبارتن ــد کــه ای مناین
اطالعــات  تحلیــل  و  تجزیــه  و  آوری  1-جمــع 

مختلــف، درموضوعــات 
2-تحلیلهای کار شناسی از مسایل بین املللی،

مختلــف  هــای  زمینــه  در  میدانــی  فعالیتهــای   -3
انساندوســتانه، خصوصــا 

4-پیونــد اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از اقصــی نقــاط 
جهــان،

5- ایفــای نقــش بــه عنــوان جامعــه مدنــی جهانــی و و 
جــدان جهانــی.

بــه عقیــده حقوقدانــان ســازمانهای بیــن املللــی اعــم از 
دولتــی و غیــر دولتــی بــا اهــداف سیاســی ، اقتصــادی، 
حقــوق  تجــارت،   ، نظامــی  حقوقــی،  اجتامعــی، 
برش،حمــل و نقــل ، آموزشــی ، کشــاورزی، علمــی ، 
ــرد  ــک کار ب ــه هــر ی ــد ک ــی گردن ــی تشــکیل م فرهنگ

ــد. ــی دارن ــل جهان ــود را در تعام ــاص خ خ
ــازمانهای  ــه س ــم ک ــی توانی ــه م ــر گفت ــارت دیگ ــه عب ب
بیــن املللــی عبــارت اســت از "تشــکیالت رســمی و 
دایمــی کــه توســط اشــخاص حقوقــی ) دولتهــا( و 
حقیقــی بــرای رســیدن بــه اهــداف خاصــی و بــر اســاس 

ــد." ــده ان ــکیل گردی ــی تش ــند حقوق ــک س ی
ــر  ــه ه ــد ک ــن نظرن ــه ای ــوق ب ــم حق ــمندان عل دانش
ســازمان بیــن املللــی متشــکل از عنــارص آتــی مــی باشــد 

ــه آن اشــاره مــی مناییــم. ــال ب کــه ذی

عنارص تشکیل دهنده سازمانهای بین املللی:
ــا  ــی حــد اقــل  توســط  دو ی ــن امللل 1(هــر ســازمان بی
ســه شــخص  تشــکیل مــی شــود همچنــان  ســازمانهای 
بیــن املللــی دولتــی نیــز  بایــد توســط ســه دولــت 

ــاد شــود . ایج
ثانیــا هــر ســازمان بیــن املللــی کــه تشــکیل مــی شــود  
ــی   ــن امللل ــع سیاســی ،تاریخــی  و بی یــک سلســله وقای
ــر محقــق  ــی ب ــک ســازمان مبن ــا ی باعــث مــی شــود ت

ــوند. ــاد ش ــود ایج ــاص خ ــداف خ ــود ن اه من
(ســازمانهای بیــن املللــی بــر اســاس یــک ســند حقوقــی 
تشــکیل مــی شــوند . همچنیــن ایــن ســازمانها در بســرت 
ــی  ــن امللل ــی و بی ــی ، تاریخ ــع سیاس ــته وقای ــک دس ی
ایجــاد مــی  شــوند مثــل تشــکیل جامعــه ملــل بعــد از 

ــی اول. ــگ جهان جن
3( ســازمانهای بیــن املللــی دارای تشــکیالت دایمــی 
بــرای رســیدن بــه اهــداف هســتند ماننــد دبیــر خانــه 

ــر کل. ــورا و دبی ــی ، ش ــوع عموم ، مجم
در عرصــه بیــن امللــل معمــوال ســازمانهای بیــن املللــی 
بــا توجــه بــه ماهیــت اعضــاء ) دولتــی و غیــر دولتــی 
ــاختار  ــا و س ــداف و فعالیته ــی، اه ــا ی (، قلمروجغرافی
ــن  ــدی مــی شــوند . ســازمانهای بی حقوقــی تقســیم بن
املللــی در مرحلــه اول بــه دولتــی و غیــر دولتــی تقســیم 
شــده و ســپس ســازمانهای بیــن املللــی دولتــی بــه ســه 

دســته تقســیم مــی گردنــد.
ــای آن کل  ــوزه فعالیته ــه ح ــی : ک ــازمان جهان اول- س
پهنــه جهــان اســت ماننــد ســازمان بیــن امللــل متحــد .

دوم – ســازمان منطقــه ای : کــه حــوزه فعالیتهــای 
ــا. در  ــه اروپ ــل اتحادی ــت مث ــه اس ــک منطق ــا در ی آنه
ســازمانهای جهانــی متامــی کشــورهای جهــان مــی 
تواننــد عضــو شــوند ولــی اعضــای ســازمانهای منطقــه 
ای معمــوال از کشــورهای یــک منطقــه خــاص هســتند.

ــورها  ــدادی از کش ــه تع ــی: ک ــازمانهای فرامل ــوم- س س
بــر اســاس اهــداف خاصــی در آن رشکــت مــی کننــد و 
ــد منطقــه جغرافیایــی  ممکــن اســت اعضــای آن از چن

ــل ســازمان کنفرانــس اســالمی واوپــک . باشــند مث
ولــی ســازمان هــای بیــن املللــی غیــر دولتــی اینجوهــا 
معمــوال بــا اهــداف انتفاعــی و غیــر انتفاعــی تشــکیل 

مــی گردنــد کــه بعضــی از آنهــا در ســطح جهــان فعالیــت 
ــب رسح  ــرز ، صلی ــدون م ــکان ب ــد پزش ــد مانن ــی مناین م

ــی ،... جهان
بررسی  ها و بر آورد ها نشان می دهد که هزاران 

سازمان غیر دولتی با عملکرد بین املللی عمدتا با اهداف 
غیر انتفاعی در اقصی نقاط جهان فعالیت می منایند 
و سابقه برخی از آنها به چندین سال می رسد مانند 

کلیسای کاتولیک.
باید گفت که اکرث سازمانهای بین املللی دولتی و غیر 

دولتی با اهداف سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی 
، کشاورزی، تجارتی ، حمل و نقل ، حقوق برش، علمی 

تشکیل می شوند.
نقشها و کارکرد های سازمانهای بین املللی:

در مورد نقش و کارکرد سازمانهای بین املللی  تحلیل گران 
مسایل جهانی نظریاتی که تا کنون ارایه منوده اند عبارت 

از سه نقش اساسی زیر می باشد که ذیال به آن اشاره 
می مناییم:

نقش ابزاریری ؛
نقش تریبون؛

نقش بازیگری؛
نقش ابزاری سازمانهای بین املللی به این مفهوم است که 
این سازمانهای بین املللی فقط نقش و رول یا وسیله و ابزار 
ازخود هیچ  و  کنند  بازی می  قدرمتند  دولتهای  نفع  به  را 
گونه  نظر ندارند.چنانکه بعد از جنگ جهانی دوم امریکا 
و شوروی بارها از سازمان ملل متحد  به عنوان ابزار جهت 
مثال  طور  به  است.  منوده  استفاده   خود  منافع  پیشربد 
امریکا اکرث قطع نامه های سازمان ملل متحد که اقدامات 
ارساییل رامحکوم می کرد از طریق حق وتو خویش خنثی 
منوده است. به همین ترتیب شوروی  نیز قطع نامه های 
در  افغانستان  به  باره حمله  در  که  را  متحد  ملل  سازمان 

تاریخ 1979  صادر شده بود وتو کرد .
در  کالن  قدرتهای  طوریکه  هامن  گفت  توان  می  کل  در 
تشکیل سازمانهای بین املللی سهیم اند به هامن اندازه در 
اتخاذ تصامیم آنان ذیصالح می باشد و می توانند از انان 
استفاده ابزاری منوده و عملکرد خود را موجه جلوه دهند.

 ادامه دارد...

تتبع ونگارش: دردانه فضایئلی

تتبع ونگارش: گاللی سنگرخیل عزیزی
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ادامه در صفحه 2

سازمانهای بین المللی

ماهنامه

 گزارشگر: بشیر احمد عزیزی   دیدار وگفتگوی وزیر عدلیه با سفیر ترکیه در افغانستان

جاللتآمب دکرتعبدالبصیر انور وزیر عدلیه ج.ا.ا، با آقای اوزان آرطغرل، سفیر جمهوری ترکیه در افغانستان، در دفرت کارش دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، دو طرف ضمن تأکید بر تداوم روابط دوستانه میان دو کشور، در باره ی همکاری های متقابل میان وزارت عدلیه ج.ا.ا و وزارت عدلیه جمهوری ترکیه، بحث و گفتگو منودند.

وزیر عدلیه کشور از همکاری های جمهوری ترکیه در بخش های مختلف با این وزارت، اظهار سپاس و قدردانی منوده و خواهان ادامه همکاری هایشان با این وزارت گردید.

سفیر ترکیه مقیم کابل وعده منود که جمهوری ترکیه در بخش های حقوقی، تجارتی، جزایی، مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران و اسرتداد مجرمین با این وزارت، همکاری های خود را تقویت می کند.

   انتقال ملکیت به سبب التصاق
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عدالت رسمي يا عدالت دولتي 
عبارت از عدالتی است که در چوکات 
براساس  و  قضايي  نظام  و  محاکم 
و  قضایي  قبول شده ی  رويه هاي 
میکانيزم هاي پيش بيني شده در قوانني 
نافذه کشور تامني و اجرا مي گردد. به 
تعبري ديگر منظور از مکانيزم قضايي 
تدابريی  سلسله  يک  رسمي  عديل  و 
است که با ترشیفات خاص از طریق 
)پولیس،  دولتی  رسمی  نهادهای 
و  گردیده  اتخاذ  محاکم(  و  څارنوالی 
دعاوی مردم را به صورت رسمی و در 
قلمرو ارگان های عدلی و قضایی کشور 
حل و فصل می مناید. سیستم عدالت 
و  دولت  قوانین  برگیرنده  در  رسمی 
نهادهای قانونی و عدلی آن می باشد. 
و  محکمه  څارنوالی،  پولیس،  مانند 
واقع هرمیکانیزم  ها.در  خانه  توقیف 
و  کنرتول  تحت  که  عدلی  سازوکار  و 
مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم دولت 
عدالت  اصطالح  مشمول  باشد،  بوده 
همچنین  می باشد.  دولتی  یا  رسمی 
اصطالح مذکور شامل مکانیزم قضایی 
نیمه رسمی که دولت به نحوی در آن 
قانون  مثال  می گردد  هست،  دخیل 
نیمه رسمی  عرفی یک سازوکار عدلی 
توسط  جامعه  موارد  برخی  در  که 
با  و  شده  شناخته  رسمیت  به  دولت 
مقرره، دستورالعمل یا اصول نامه های 
دیگر که به واسطه دولت تنظیم شده 
به  وجود  می گردد.مبدا  اعامل  است، 
از  می توان  را  رسمی  عدالت  آمدن 
زمان جستجو کرد که برش وارد مرحله 
شده  شهرنشینی  و  اجتامعی  زندگی 
کرده  پیدا  اهمیت  عامه  نظم  حفظ 
نهادهای  و  دولت  نظام  تدریج  به  و 
و  می یابد،  توسعه  و  ایجاد  دولتی 
به  مستقیام  شهروندان  متام  امنیت 
می گیرد.همزمان  تعلق  دولت  عهده 
تفکیک  اصل  دولت  نظام  تشکیل  با 
قوا، تقسیم کار و تفویض صالحیت به 
نهادهای دیگر مطرح می گردد. قوه ی 
که  مستقل  ارگان  منحیث  قضاییه 
صالحیت رسیدگی به متام دعاوی که از 
طرف اشخاص حقیقی و حکمی مطرح 
همچنان  دارد.  عهده  به  را  می گردد 
ماده 120قانون اساسی درزمینه چنین 
قضائیه  قوه  دارد:"صالحیت  رصاحت 
به متام دعاویی است  شامل رسیدگی 
که ازطرف اشخاص حقیقی یا حکمی، 
مدعی  جهت  به  دولت  شمول  به 
محکمه  درپیشگاه   علیه  مدعی  یا 

مطابق به احکام قانون اقامه شود.
حل  در  رسمی  عدالت  سیستم  نقش 

منازعات مردم:
اصل  بر  متکی  جامعه  یک  ایجاد 
ثبات،  امنیت،  قانونیت،  دموکراسی، 
ترقی و انکشاف در افغانستان مربوط 
و  عدلی  قوی  و  موثر  نظام  یک  به 
سیستم  یک  موجودیت  است  قضایی 
مهم  بسیار  امر  یک  قضایی  و  عدلی 
برشی،  حقوق  تامین  برای  حیاتی  و 
افغان  شهروندان  اجتامعی  و  مدنی 
که  عدالت  تامین  می رود.  شامر  به 
تنها از طریق موجودیت یک سیستم 
است،  ممکن  قضایی  و  عدلی  موثر 
صلح  تامین  برای  وسیله  مهمرتین 
مردم  اساسی  است.انتظار  دوامدار 
این است  از سیستم عدلی و قضایی 
اصالح  را  غیرقانونی  رفتارهای  که 
این  افرادی که در نتیجه  کند و برای 
رفتارها مترضر شده اند، با استفاده از 
محاکمه  برای  قبول  مورد  معیارهای 
عادالنه فرصت جربان خساره را فراهم 
مورد  در  قانون  آنچه  براساس  و  کند 
پیش بینی کرده است مجرم را مجازات 

کند. اما افغانستان کشوری است 
که تابع قوانین مدون بوده و همه ی 
دساتیر قانونی آن نوشته شده است، 
که  تصامیمی  و  فیصله ها  درحالی که 
محلی  شوراهای  و  جرگه ها  توسط 
تطبیق می شوند به هیچ وجه تابع این 
اصل نبوده در نتیجه مسوولیت پذیری 
تامین  به  رابطه  در  را  جواب دهی  و 

عدالت زیر سوال می برد.

ــمی در اافغانستان                  سیستم عدالت رس

                                 سازمانهای... 
نقش تریبونی سازمانهای بین املللی به این معنی و 
مفهوم است که بعضی از دولتها  به ویژه کشورهای 
بین  سازمانهای  از  اند  موجود  وضع  مخالف  که 
بهره  نظریات خود  تریبون جهت  به عنوان  املللی 
برداری می منایند در واقع نظریات خود از طریق 
سازمانهای بین املللی عرضه منوده تا به این وسیله 
به خواسته ها و اهداف خود برسند. به طور منونه 
می توان به اقدامات ایران بعد از انقالب اسالمی 
کنفرانسهای  سازمان  از  کشور  این  که  منود  اشاره 
اسالمی جهت طرح دیدگاه و نظریات خود استفاده 

کرد.

نقش بازیگری سازمانهای بین املللی به این معنی  
در  املللی  بین  سازمانهای  که  باشد   می  مفهوم  و 
صحنه بین املللی به صورت یک بازی گر مستقل از 

اعضای خویش ایفای نقش می مناید .

کل  دبیر  اقدامات  به  توان  می  خصوص  این  در 
و  کرد  اشاره  جهانی  دیپلامسی  در  ملل  سازمان 
همچنین می توان به دیوان دادگسرتی بین املللی 
اشاره کرد که در ایضاح و توسعه حقوق بین امللل 
نقش بر جسته و مستقلی ایفا کرده است . نقش 
دولتی  غیر  املللی  بین  سازمانهای  برای  گری  بازی 
 . است  صادق  نیز  امللل  بین  رسخ  صلیب  مانند 
این گونه سازمان های بین املللی بصورت مستقل 
تاملات  از جمله کاهش  املللی  بین  ایفای نقش  به 
انسانهای قربانی منازعات و خشونتها مبادرت می 

منایند.

مبنای جامعه ملل و سازمان ملل:

بر مبنای  بعدا سازمان ملل  اساس جامعه  ملل و 
"نظریه امنیت دسته جمعی " بنا شده است . در 
برای  "یکی  یعنی  جمع  دسته  امنیت  جمله  یک 
وقوع  صورت  در  یعنی  یکی"   برای  همه  همه، 
تجاوز همه اعضا موظفند به کمک قربانی تجاوز 
بشتابند. یا به عبارت دیگر هر مخاصمه یا تهدید 
به مخاصمه بین املللی ) در سطح جهانی ،قاره ای ، 
محلی و حتی داخلی (ممکن است منجر به تهدید 
بر ضد صلح جهانی یا نقض این صلح شده یا امکان 
چارچوب  در  باید  سازد،  فراهم  را  تجاوزی  تحقق 
جامعه ملل یا سازمان ملل، با عکس العمل جمعی 
این  اساس  بر  حقیقت  شود.در  مواجه  اعضا  کلیه 
اول  جهانی  جنگ  از  بعد  که  بود  جهانی  شعار 

جامعه ملل ایجاد شد.

جامعه ملل:

مثل  مهمی  اول شخصیتهای  جهانی  جنگ  از  بعد 
"ادوارد گری" وزیر خارجه وقت انگلیس ، "وودرو  
"ادوارد  و  امریکا  وقت  جمهور  رییس  ویلسون، 
نظمی  که  داشتند  اعتقاد  ویلسون  هاوس" مشاور 
گرفته  شکل   19 قرن  در  قوا  موازنه  اساس  بر  که 
است جوابگوی دنیای بعد از جنگ نیست و باید 
تنظیم  املللی  بین  اداره روابط  برای  طرح جدیدی 

کرد. 
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بودند  معتقد  و  داشتند  ارمانی  تفکرات  دسته  یک  آنها 
در  نظارتی  نهادهای  وجود  فقدان  علت  به  نظمی  بی  که 
سطح جهانی است . وودرو ویلسون رییس جمهوری وقت 
امریکا این ایده را در اعالمیه 14 ماده ای خود در خصوص 
نظم سیاسی بعد از جنگ خصوصا در ماده 14 خطاب به 
گنکره امریکا به رصاحت اعالم داشت . نظریات این افراد 
که در تاریخ روابط بین امللل به آرمانگرایان مشهور شدند 
باشد  داشته  که صبغه جهانی  نهاد های  در صورت وجود 
این تفکر  می توان جلوی بی نظمی را گرفت و بر اساس 

سازمانی به نام "جامعه ملل " پایه گذاری شد.
اساسنامه  اساسنامه است و  املللی دارای  بین  هر سازمانی 
جامعه ملل میثاق نام دارد. و به صورت بخش اول معاهده 
صلح ورسای )که دولتهای پیروز در پایان جنگ جهانی اول 
به امضا رساندند(تدوین شد  و اولین نشست رسمی ان در 
امضای  با  دولتها  و  گزار شد  بر  لندن  در  ژانویه 1920  ده 
معاهد ورسای که میثاق جامعه ملل بخشی از آن بود عمال 
مقر  عنوان  به  ژنو  شهر  و  آوردند  بوجود  را  ملل  جامعه 

دایمی آن تعیین شد.
اهداف جامعه ملل:

گردیده  تعریف  زیر  رشح  به  ملل  جامعه  عمده  اهداف 
است:

مسابقه  که  بود  این  بر  اعتقاد  دوره  این  در  1-خلع سالح 
بین  صحنه  در  خشونت   و  جنگ  اصل  عامل  تسلیحاتی 
املللی است از این رو یکی از وظایف جامعه ملل کاهش 

تسلیحات در سطح بین املللی بود.
2-افزایش رفاه جهانی از طریق ریشه کنی امراض مرسی ، 
تعیین رشایط کارو  همکاریهای اقتصادی. برای این منظور 
ارگانهای وابسته ای چون کمیسیون پناهندگان ، سازمان بین 

املللی کار ، سازمان بهداشت و غیره تاسیس شد.
3- حل و فصل اختالفات میان کشورها از طریق دیپلامسی 
اختالفات  باید  زور  به  توسل  از  قبل  کشورها  میثاق  طبق 

خود را به شیوه های زیر حل و فصل می کردند:
- داوری؛

- رسیدگی قضایی؛
- تحقیق جامعه ملل؛

4- جلوگیری از جنگ از طریق سیستم امنیت دسته جمعی
میثاق  در  که  بحران  اطرافیان  بوسیله  بحران   5-مدیریت 

پیش بیینی شده بود.
ارکان جامعه ملل

جامعه ملل دارای سه رکن ذیل می باشد:
مجمع :  -1

مجمع نقش پارملان جهانی را در ان دوره داشت و متامی 
اعضا دارای حق رای مساوی بودند. در ابتدا 45 کشور عضو 
جامعه ملل شدند و بعد تعداد آنها کم و زیاد گردید و در 

اوج فعالیتهای جامعه ملل 60 عضو در سال 1934 رسید.
می  تشکیل  العاده  فوق  و  عادی  بصورتهای  مجمع  نشت 
شد نشت عادی سال یکبار و نشست فوق العاده در مواقع 

استثنایی امکان تشکیل می یافت.
بود  کمیسیون  شش  دارای  خود  امور  پیشربد  برای  مجمع 
مانند حقوقی، اداری و مالی، اجتامعی وانسانی ، سیاسی ، 

نهادهای فنی و تسلیحاتی.
زبانهای رسمی جامعه ملل فرانسه و انگلیسی بودند.

2- شورا:
بازوی اجرایی جامعه ملل تلقی می شد و مسایل مربوط به 
صلح و امنیت بین املللی در دستور کار شورا بود . شورای 
امنیت سازمان ملل دارای کرسی های دایم و غیر دایم بود.

3- دبیر خانه: 
کارهای اداری و سازمانی جامعه ملل توسط دبیر خانه 
انجام می گرفت  که دبیر کل در راس آن قرا ر داشت.

جامعه ملل در طول حیات خود موفق به حل وفصل 
بیش از سی اختالف بین املللی وتشکیل کنفرانس های 
برای پرداخنت به مسایل مهم بین املللی مانند قاچاق 

مواد مخدر، بردگی ،خلع
سالح و حقوق دریا ها گردید.

مهمرتین ناتوانی جامعه ملل جلوگیری از ماجراجویی 
نهایتا  بودکه  شوروی  و  ایتالیا   ، ژاپن   ، آملان  نظامی 

موجب انحالل آن شد.
سازمان ملل متحد:

 1946 سال  در  که  ملل  جامعه  رسمی  انحالل  از  قبل 
انجام گرفت دولتها فاتح جنگ جهانی دوم  در اجالس 
و  ملل  جامعه  عملی  انحالل  به  تصمیم   1945 یالتا 
جایگزینی سازمان ملل بجای ان را گرفتند . زمینه های 
دوم  جهانی  جنگ  درطول  که  هایی  رویداد  و  فکری 

باعث شکل گیری سازمان ملل متحد شد عبارتند از:
ا- منشور اتالنتیک:

در 14 اوت 1941 بین روزولت رییس جمهور امریکا 
وچرچیل نخست وزیر انگلیس روی یک کشتی نظامی 
منشور  به  که  شد  امضاء  سندی  اطلس  اقیانوس  در 

اتالنتیک موسوم شده است.
اصول منشور  اتالنتیک به رشح زیر است :

و  امریکا  برای  زمینی  رس  امتیازات  تعلق  عدم  الف- 
پیروزنباید  کشورهای   ، جنگ  پایان  از  بعد  انگلیس 
هیچ امتیاز رسزمینی برای خود قایل باشند . بر اساس 
اصل حق تعیین رسنوشت و اصول دموکراسی تکلیف 

رسزمینهای آزاد شده باید روشن شود .
ب- تغییرات رس زمینی باید به خواست ملتها باشد نه 

بصورت اجباری از سوی دولتها فاتح.
نایل  رسنوشت  تعیین  حق  به  بتوانند  باید  ملتها  پ- 
گردند . منظور روزولت و چرچیل بیشرت مقوله استعامر 

زدایی بود.
دارای  کشور  دو  این  چون  تجاری  موانع  کاهش  ت- 
نظام لیربال دموکراسی بودند اقتصاد و تجارت مبتنی بر 
لیربالیسم را به نفع صلح بین املللی ارزیابی می کردند.

افزایش  و  املللی   بین  اقتصادی  افزایش همکاری  ث- 
رفاه اجتامعی.

چ- ازادی دریاهای آزاد.
ح- خلع سالح عمومی و خلع سالح دولتهای متجاوز.

بین  سازمان  ایجاد  به  اتالنتیک  درپیامن  که  چند  هر 
منشور  مفاد  از  بسیاری  ولی  بود.  نشده  اشاره  املللی 
متاثر از پیامن اتالنتیک بود و می توان گفت که مبانی 
تیوریک ملل متحد اولین بار در منشور اتالنتیک ظاهر 

شد.
2- اعالمیه ملل متحد ژانویه 1942:

در این اعلالمیه ضمن تاکید بر اصول منشور اتالنتیک 
کشورهای  با  مقابله  برای  جهان  در  کشور   26 حدود 
محور در جنگ جهانی دوم با یکدیگر متحد شدند و 
بنیان  را  ملل  سازمان  زمینه عملی ظهور  بدین وسیله 
نهادند . بعدا نام سازمان جدید التاسیس متاثر از نام 
این اعالمیه بود که فرانکلین و روزولت ان را بر گزیده 

بود.

3- کنفرانس مسکو اکترب 1943:
امریکا،  کشور  سه  خارجه  وزرای   1943 اکترب  سی  در 
شوروی، انگلیس و سفیر چین در مسکو طی اعالمیه 
تاکتیهای  در  هامهنگی  خصوص  در  توافق  ضمن  ای 
جنگی برای پیشربد صلح جهانی طرح ایجاد یک سازمان 
بین املللی براساس اصل برابری دولتها را مطرح کردند.

4- کنفرانس تهران دسامرب 1943:
در  شوروی  و  امریکا   ، انگلیس  کشور  سه  رهربان 
که  کردند  مقرر  تهران  بیانیه  طبق  و  تهران  کنفرانس 
نیروهای متحد بعد از پایان جنگ از خاک ایران خارج 
و  صلح  قراری  بر  در  را  دولتها  همه  وظیفه  و  شوند 
امنیت بین املللی در چار چوب یک سازمان بین املللی 

برای نسل های آینده مورد تاکید قرار دادند .
5- کنفرانس دامبارتون اکس در اوت 1944:

انگلیس  امریکا، چین و  منایندگان چار کشور شوروی، 
طرح اولیه سازمان ملل متحد را در امارات دامبارتون 
اکس در شهر واشتگنت تدوین کردند. هر چند در این 
کنفرانس وظیفه اصلی صلح و امنیت بر دوش شورای 
شورای  اعضای  وزن  به  راجع  ولی  شد  گزارده  امنیت 
امنیت در فرایند تصمیم گیری اختالف نظر پیش امد 
بنا  یالتا واگذار گردید.  این مسئله به کنفرانس  و حل 
بر این چارچوب اصلی سازمان ملل متحد در کنفرانس 

دامبارتون اکس تحقق یافت.
6- کنفرانس یالتا فوریه 1945:

در  نفوذ  مناطق  تقسیم  و  از جنگ  بعد  املان  تقسیم 
جهان فلسفه اصلی تشکیل کنفرانس فاتحین جنگ در 
شبه جزیره یالتا بود. در باره نحوه رای گیری در شورای 
امنیت برای اولین بار بحث حق وتو در این کنفرانس 
مطرح شد و مقرر گردید قدرتهای بزرگ و پیروز جنگ 
باید در سازمانی که در اینده تشکیل می شود از حق 
 ، کنفرانس  این  در  . همچنین  باشند  بر خوردار  تو  و 
سانفرانسیسکو  کنفرانس  کار  دستور  و  زمانی  جدول 

مورد تایید قرار گرفت.
7- کنفرانس سانفرانسیسکو ژوین 1945:

در این کنفرانس 50 کشور جهان نسخه نهایی منشور 
سازمان ملل را در 19 فصل و 111 ماده تدوین کردند و 
انرا در تاریخ 25 ژوین 1945 در یک جلسه عمومی در 
تاالر اپرای سانفرانسیسکو به اتفاق ارا ء امضاء منودند 
. نهایتا 5 عضو دایمی شورای امنیت در تاریخ 24 اکترب 
1945در زمره اولین کشورهایی بودند که سند تصویب 
منشور را تسلیم کردند از ایرنو 24 اکترب به عنوان روز 
سازمان ملل نام نهاده شد. در محل امضای منشور جای 
کننده  امضاء  کشورهای  فهرست  در  لهستان  امضای 
قرار داده شد هر چند که لهستان در مذاکرات تدوین 
مدتی  از  بعد  کشور  این  ولی  نداشت.  منشور حضور 
به این کنفرانس پیوست و عده ای معتقدند که با در 
نظر گرفنت لهستان امضاء کنندگان منشور در کنفرانس 

سانفرانسیسکو 51 کشوراند.
منابع و ماخذ:

سازمانهای بین املللی.
حقوق بین امللل.

سایت ویکی پدیا. ادامه درصفحه 3

اعضــای مبلغیــن ســاحوی ریاســت عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی وزارت عدلیــه مطابــق بــه پــالن مطروحــه ای شــان روز شــنبه مــورخ 6/23/ 
1398 بــه منظــور آگاهــی دهــی موضوعــات حقوقــی عــازم لیســه عالــی محمــود طــرزی واقــع ناحیــه ششــم شــهرکابل گردیدنــد. ایــن برنامــه را 
بــاالی ســه صنــوف 12 لیســه متذکــره اجــراُ منــوده و پیرامــون موضوعــات چــون حقــوق اساســی ووجایــب اتبــاع، قانــون منــع شــکنجه، قانــون 
منــع آزارواذیــت زنــان وکــودکان معلومــات مفصــل را ارائــه منودنــد. و همچنــان بــه تعــدا 30 جلــد مجموعــه مقــاالت کــه حــاوی موضوعــات 

حقوقــی میباشــد توســط مدیریــت تبلیغــات ونــرشات آمریــت آگاهــی عامــه بــه کتابخانــه لیســه مذکوراهــداء گردیــد.

تتبع ونگارش: محمد حسن سلیمی
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با  مردم  شاید  افغانستان  کشورمان  در 
قضایی   - عدلی  نهادهای  و  ساختارها  نام 
متاسفانه  اما  باشند.  داشته  آشنایی 
و  کارشکنی ها  اداری،  فساد  تعلل،  نسبت 
بروکراسی و سایر مشکالتی که در سیستم 
است،  حاکم  افغانستان  قضایی  و  عدلی 
دولتی  عدالت  سیستم  که  شده  باعث 
افغانستان اعتبار خود را نزد مردم از دست 
جرگه های  و  فیصله ها  به  مردم  و  داده 
دیگرساختارها  آورند.ازطرف  روی  محلی 
نیاز  عدالت  تامین  برای  که  نهادهایی  و 
ادارات  است و شامل محاکم، سارنوالی و 
به  کشور  نقاط  همه  در  می شود  حقوقی 
به  نیست،  دسرتس  قابل  مساوی  شکل 
قضایی  سیستم  مشکالت  ترتیب  همین 
افغانستان سبب می شود تا بیشرت قضایا نه 
در ادارات عدلی بلکه در جرگه های محلی 
مورد بررسی و تصمیم گیری قرار بگیرد.در 
نتیجه اصول قانونیت و عدالت خدشه دار 
شده و جواب دهی و مسوولیت پذیری در 

قبال عملکرد های قضایی ضعیف شود.

زنان در زمینه دسرتسی به عدالت در مراجع 
عدلی و قضایی با مشکالت زیاد مواجه اند، 
در  خصوص  به  محاکم  به  زنان  مراجعه 
مشکالت  و  خشونت  به  مربوط  قضایای 
معمولی  امر  افغانستان  در  خانوادگی 
و  خانواده ها  دید  از  مراجعه  این  نیست، 
کارمندان  دید  از  و  یک طرف  از  اجتامع 
طبیعی  دیگر،  سوی  از  قضایی  مراجع 
مقابل  در  برخورد  و  منی شود  پنداشته 
همین  از  دقیقا  زنان  به  مربوط  قضایای 
می گیرد.برعالوه  منشا  مردم  تفکر  طرز 
زنان درحقیقت با مراجعه به محاکم همه 
راه های برگشت دوباره خود را می بندند؛ به 
این معنا که زنان بنابه مشکالت فرهنگی و 
اجتامعی، رسوم و عنعنات حاکم در جامعه 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  مراجعه  با 
کمرتی  فرصت  حقوق شان  احقاق  برای 
دارند.زیرا  را  خانه های شان  به  برگشت  به 
جامعه، مراجعه و شکایت زن را به مراجع 
قضایی در رابطه به یک قضیه خانوادگی و 
یا قضیه خشونت برخالف سنت ها و اصول 
می کنند. تصور  خود  محلی  شده  قبول 

اعامل  به  رابطه  در  دیگری  دالیل  از  یکی 
در  زنان  برابر  در  تبعیض آمیز  برخورد های 
با حضور کم رنگ  مراجع عدلی و قضایی، 
زنان درامورعدلی- قضایی به حیث مجریان 
مشغول  زنان  برمی گردد.تعداد  بخش  این 
در امور عدلی و قضایی افغانستان بسیار 
اندک و این هم بیشرت محدود به شهرهای 
در  مسوول  زنان  حضور  است.عدم  بزرگ 
موارد  بیشرت  در  قضایی،   - عدلی  سکتور 
برابر هرنوع  تا در  سایر زنان را وامی دارد 
مظامل سکوت اختیار کرده و برای دعوا و 
دادخواهی، اصال به مراجع عدلی وقضایی 
نروند.به همین ترتیب اطفال  یکی  دیگر  
ازاقشار آسیب پذیر جامعه اند که امکانات 
را  محاکم  و  قضایی  عدالت  به  دسرتسی 
کمرت در اختیار دارند. درحالیکه کودکان به 
خانواده برشی  در  آسیب پذیر  گروه  حیث 
هرزمانی  در  مخصوص  مراقبت های  به 
نیاز  عدالت  به  دسرتسی  در  به خصوص 
تعیین  چون  معیارهایی  دارند.تطبیق 
قوانین،  در  جزایی  مسوولیت  سن  حداقل 
رعایت منافع علیای طفل در زمان برخورد 
استفاده  قضایی،   - عدلی  مراجع  در  او  با 
حل  راه  آخرین  حیث  به  آزادی  ازسلب 
جمله  از  ممکن،  زمان  کوتاه ترین  برای  و 
باید در سیستم عدالت  مسایلی است که 
رسمی یا دولتی افغانستان و بدون استثنا 
اینکه  تطبیق شود.با  برای همه کودکان  ء 
با طرح  این زمینه  پیرشفت های نسبی در 
اطفال  تخلفات  جدید  قانون  تصویب  و 
مشکالت  هنوز  تا  اما  آمده،  میان  به 
از  بیرون رفت  راه حل  دارد.  وجود  زیادی 
نسبت  مردم  آگاهی دهی  چالش ها  این 
عدلی  نهادهای  پیرامون  حقوق شان  به 
تنظیم  و  رسانه ها  طریق  از  وقضائی 
جهت  و...  مساجد  مکاتب،  در  سمینارها 
به  گذاشنت  احرتام  و  مردم  وآگاهی  رشد 

حقوق همدیگر می باشد.

ماخذ:

1.سایت عیار آنالین

2.کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان.

3. سایت ویکی پیدیا.

دریمه برخه :
 پور یا ژمنه :

د عینی تنفیذ موضوع:  
د عینی تنفیذ موضوع دری حالتونه لری.

1-د ملکیت د نقلولو التزام
که چیری د عیني تنفیذ موضوع  ملکیت وی  ، دوه 

حالته موجود دي.
لومړی: د ژمني موضوع معین مال وي.

دویم:دژمنی موضوع هغه مال چی معین نه وي.
الف:  د ژمني موضوع معین مال وی.

داسی رصاحت  اړه  په دی  ماده  قانون 816   مدنی 
لري :

دملکیت په نقلیدو یا په بل هر نوع عینی حق تعهد 
د اسناد و د ثبت د مربوطو قاعدو په نظرکښی نیولو 
رسه ، ددی د فوری نقلیدو موجب ګرځی خو په دی 
رشط چه د تعهد موضوع بالذات تاکلی وی او متعهد 

د هغی مالک وی .
 له دغه قانونی ماده په اساس ،معین عیني شی  هغه 
په عهد کښی  اود مالک  بالذات معین  عین ده چه 
وی او په هروضعیت کښی تفکیک او معلوم يش  که  
چیری منقول مال وی ددواړو خواوو په توا فق رسه 
.  که چیری عین غیر منقول  انتقالیږی  سم ملکیت 
)زمکه ( وی اړتیا شته چه په دفرت کښی ثبت يش  د 

ثبت څخه وروسته  ملکیت انتقالیږی .  
ب: د ژمنی موضوع هغه مال وی چی معین نه وی.

دیو  وایی:) که څوک  ماده داسی  قانون 817  مدنی 
عیني مثلی حق په نقلیدو چه نوعیت يي ټاکل شوی 
باید چه  وی تعهد وکی، د دی حق د نقلیدو دپاره 
پور  غیر  په  د هغی  موضوع مشخصه يش.  تعهد  د 
د  اجازه  په  محکمی  د  چه  شی  کولې  ورکوونکي 
راوړی  په الس  نوعی څخه  تعهد موضوع د همغی 
تعهد  د  ،چه  شی  کويل  پورورکوونکی  همدارنګه 
کښی  حالتونو  دواړو  په  رسه  تعویضی  د  موضوع 

وغواړی (
 د قانون موخه دا ده کله چی یو کس د عیني حق 
چی ډول یی معین شوی وی په انتقالولو باندی يي 
ژمنه وکړی نو هغه وخت دا انتقال کیدای شی چی د 

ژمني موضوع معلومه اومعینه وجیبه شی.
لوبیا  بوریو  سل  د   دوکاندار  ټوګه،یو  په  بیلګي  د 
وخت  هغه  خرڅوی.  بوری  شل  بوری   سل  څخه 
کړی  بیلی  لوبیا  بوری  شل  چی  شی  کیدای  انتقال 
او اخیستونکي ته  یی ورولیږی.تر څو چی خرڅول 

شوی مال بیل نه شی انتقال کیدای نه شی.
2- که چیری د دین موضوع  کار کول وی.  

د  موضوع  دین  د  کښی  معاملو  ځینو  په 
یو کار رسته رسول دی په دی معنی چی پوروړی 
یا ژمن کس باید یو کار د دین لپاره رسته ورسوی. 

مدنی قانون 819 ماده په د اړه داسی وایی: 
موافقه  خواوو  دواړه  د  یا  طبیعت  تعهد  د  که   (
دیو کار اجراءکول پخپله په پوروړی واجبوه  ، پور 
نه  قبول  بل چا څخه  د  کولی شی چه  ورکوونکی 

کړی ( 

دقانون څخه داسی معلومیږی چی ژمن کس اړ دی 
تر څوپه خپله هغه کار رسته ورسوی.

چی  کوی  ژمنه  داسی  داکټر  ټوګه:یو  په  بیلګی  د 
فالن ناروغ چی د زړه ناروغی لری خپله د تداوی 
الندی ونیسی نو داکرت نه شی کوالی چی ناروغ بل 

داکرت ته واستوی.
مدنی قانون 820 ماده په دی اړه داسی وایی: 

)1- که تعهد په کار کولو شوی وو اوپوروړی خپل 
چه  وه  نه  رضوری  هم  دا  او  کړو  نه  اجراء  تعهد 
پخپله يي تنفیذ کی ، پور ورکوونکی کويل شی چه 
د هغه کار د تنفیذ یدو اجازه د پوروړی په حساب 

واخلی .
2-په عاجلو حالونو کښی پور ورکوونکي کويل شی 
بی د محکمی د اجازه د پوروړی د خربولو وروسته 

تعهد د هغه په حساب تنفیذ کی .(
یو  چی  جوتیږی  دا  څخه  مادي  دی  د  قانون  له   
وخت کښی د ژمني موضوع د یو کار رسته رسول 
وی چی خپله کس ژمن نه دی هغه رسته ورسوی نو 

کويل  شی دا ژمنه په بل کس باندی رسته ورسوی.

ځان  څخه  کار  له  موضوع  دین  د  چیری  که   –  3
ساتل وی: 

پریښودل  کار  یو  د  موضوع  دین  د  وخت  ځینی 
وی.مدنی قانون 823 ماده په دی اړه داسی وایی:

یوکار څخه د ځان ژغورلو تعهد  پوروړی د  ) که   
پور ورکوونکی  نو  که  اخالل  يي  تعهد  اوخپل  وکړ 
کويل شی چه کوم کار پوروړی اخالل کړی د هغی 
کښی  حالت  په  دلزوم  او  وکی  غوښتنه  زایلیدو  د 
کولی شی چه وررسه د پوروړی څخه تعویض هم 
وغواړی .(  په تیره برخه کښی بیلکه یاده شوی ده .

د عیني تنفیذ وسایل: 
د دین تنفیذ کله په اختیاری توګه ، کله په جربی  
چی  ده  هغه  یي  بڼه  شی.اختیاری  کیدای  توګه 
پوروړې په خپله خوښه دین یا ژمنه رسته ورسوی.
یادیږی. کله  نامه  په  تنفیذ ژمني ته وفا  دا ډول 

کیدای شی.پدی  ټوګه هم  په جربی   تنفیذ 
اساس  قانون دوه ډوله تنفیذ پیژنی.په الندی تفصیل 

رسه:
لومړی اختیاري تنفیذ او دویم اجباري تنفیذ .

د عیني تنفیذ اختیاري بڼه هغه ده چی پوروړې په 
خپله خوښه دین یا پور ورکړی .

خپله  په  پوروړې  چی  ده  تنفیذ  هغه  تنفیذ  جربی 
خوښه دین رسته ورنکړی .

بڼه   په  ګواښ  مايل  د  تنفیذ  اجباری  د  قانون  مدنی 
حاصلولو  د  حقوقو  د  چی  څرنګه  کړی.    ترالسه 

څرنکوالی قانون 43 ماده 1 فقره بیانوی.
د   ، سم  رسه  حکمونو  له  قانون  ددي  چیری   )که 
پوروړی او  د ذمت ثابت دین تحصیل نشوای شی 
صورت  الری  له  تنفیذ  اجباری  د  تحصیل  دین  د   ،

مومی ( 
په ډوه  تنفیذ  په روښنایی کښی جربی  ماده  د دی 

بڼو تررسه کیږی:  
1.  د بدنی اجبار له الری تنفیذ
2. د مالی ګواښ له الری تنفیذ

د هیواد اساسی قانون 32 ماده د پوروړي د آزادی 
په اړه وایی:  

پور د پوروړی د ازادی د سلبیدو یا محدودیدو سبب 
کیدای نيش د پور د بیرته اخیستلو  الری چاری او 

وسایل د قانون له لیاری تنظیمیږی ( 
د مالی ګواښ له الری تنفیذ: 

مدنی قانون 824 مادي 1-2 فقری په دی اړه داسی 
وایی:

پوروړی  چه  دی  له  بی  تنفیذ  تعهد  عینی  د  1-که 
پخپله هغه اجراء کی نا ممکن یا نا مناسب وی پور 
ورکوونکی کويل شی چه د محکمی څخه د دی تنفیذ 
دپاره د پوروړی د الزام حکم وغواړی ، ګه يی دا ونه 
غوښتنه  تاوان  وونکی  تهدید  د  دی  وررسه  نو  منله 

هم وکی .
2-که محکمی  ته معلومه شوه چه د تنفیذ څخه د 
ځان ژغورونکي پوروړی د زور اچولو دپاره د تاوان 
اندازه کافی نه ده نو کولی شی چه د حسابونو رسه 

سم د تاوان اندازه زیاته کوی (
ګواښ  مالی  د  کیږی چی  ګوټه  په  قانون څخه  له   
تنفیذ هغه دې چی د پوروړي مال تر ګواښ الندی 
قاضی  معنی  بله  پّه  یا  وجود.  پوروړی  د  نه  راشی 
مهلت  پوری  وخت  معلوم  یو  تر  ته  کس  پوروړی 
چیری  که   ، کړی  تررسه  وجیبه  خپله  ترڅو  ورکوی 
چی  کويل  نشو  کښی  وخت  دغه  په  کس  پوروړې 
مالی  په  هغه  قاضی  ورسوی  رسته  وجیبه  خپله 

غرامت محکوموی.
په دغه حالت کښی د پوروړي مال د هغي دپورونو 

په اندازه پورورکوونکي ته سپاری.
 ( وایی:  داسی  اړه  دی  په  ماده   825 قانون  مدنی 
ګه پوروړی د تاوان د تهدید څخه وروسته د عینی 
اجراء  نه  په  تنفیذ  د  یايي  او  پوره که  تنفیذ تعهد 
ته  ورکوونکی  پور  به  محکمه   ، وکه  ارصار  کولو 
درسیدلی رضر اود پوروړی د لچری په نظرکی نیولو 

رسه د تعویض اندازه ټاکی (
په دی معنی کله چی پوروړي رسه پیسی نه وی د 
هغي د شتمنی د خرڅولو له الری به دین ورکړی.د 
حقوقو د ترالسه کولو قانون 43 ماده دویمه فقره 
رسه په کټو  جربی تنفیذ پر هغه مال باندی کیږی 
چی د پوروړی په ورزینی اړتیاوو که شامل نه وی. 
د ورزنی  ماده  قانون 44  کولو  ترالسه  د  د حقوقو 
اړتیاوی په اړه داسی وایی چی ورزنی اړتیاوی هغه 
وسایل او هستوګن ځای دی چی کس پرته له هغه 

نه نشی کويل  په عادی ټوګه ژوند وکړی.
د پوروړی د اړتیاوی لیکلړ )فهرست ( د حقونو د 
ترالسه کولو دقانون 45 مادي  په اساس د ګومارل 
شوی هیت له لوری  تثبیت او په پالزمینه کښی د 
عدلیی وزارت له لوری  او  په والیتونو کی د والیانو 

په تایید رسول کیږی.
او قانون د جربی تنفیذ طریقه داسی بیانوی.چی د 
او د  اداره لخوا د حقوقو د جربی تنفیذ غوښتنه  
محکمی له لوری  د جربی تنفیذ اجازه ورکول کیږی.

حقوقو  د  چی  هیات  تاکلی  یو  د  اموال  مربوطه 
اداری د استازو څخه،محلی اداره،شاروالی،پولیس او 
نور د پوروړی په شتون د داوطلبی او یا مزایده ال 
الری مال د دین په اندازه خرڅوی او پورورکوونکي 

ته یی ورکوی.
تعویيض تنفیذ )د زیان ورکولو له الری(

 د حل بله الره چی مدين قانون يي بیانوی د وجیبه  
تنفیذ د تعویض له الری څخه ده.په دی معنی کله 
چی د عین تنفیذ امکان موجود نه وی نو تعویيض 
موخه  څخه  تنفیذ  تعویضی  رسیږی.د  رسته  تنفیذ 
دا ده چی د عینی تنفیذ عینا نه شی رسته رسیدلی 
ژمنه  بله  ځای  پر  وجیبي  عیني  د  کس  ژمن  او 
قاضی  له  چی  زیان  کوی.هغه  رسه  پورورکوونکي 
له لوری  تعین شی هغی ته قضایی تنفیذ او هغه 
ته  هغي  شی  تعین  لوری   له  قانون  د  چی  زیان 
قانونی تنفیذ وایی.او هغه تنفیذ چی د طرفینو په 
موافقه رسه تررسه شی هغی ته توافقی تنفیذ وایی. 

هریو به په راتلونکی لیکنه کښی بیان شی .

                      پوریا...      

 سیستم عدالت رسمی در... 
ــم  ــزاء، جرای ــود ج ــاب دوم ک ــم کت ــاب شش ــم ب ــل پنج فص
مرتبــط بــه ســالح ناریــه، مهــامت ومــواد منفجــره را در فصــل 

ــر داده اســت:  مذکورتذک
ــدون  ــره ب ــا منفج ــه ی ــواد منفلق ــاخنت م ــون س ــث چ مباح
اجــازه مرجــع ذیصــالح، اســتعامل مــواد منفلقــه ومنفجــره، 
ــاره،  ــاد خس ــدون ایج ــره ب ــه ومنفج ــواد منفلق ــتعامل م اس
انتقــال مــواد منفلقــه یــا منفجــره در وســایل نقلیــه، قاچــاق 
ــت از  ــه، معافی ــالح ناری ــاق س ــازات قاچ ــه، مج ــالح ناری س
ــا  ــالف ی ــه، ات ــالح ناری ــی س ــر قانون ــتفاده غی ــازات، اس مج
مفقــودی ســالح ناریــه، تزویــر اســناد ســالح، حــاالت مشــدده 
، مجــازات جــرم قاچــاق ســالح ناریــه توســط شــخص حکمــی 
ــه  ــان در رابطــه ب ومصــادره را ترصیــح منــوده اســت. همچن
مصــادره ســالح ومهــامت درمــاده )545 ( چنیــن مــی نــگارد: 
» در حــاالت منــدرج ایــن فصــل محکمــه عــالوه بــر مجــازات 
ــات آن،  ــرزه ج ــزا وپ ــه، اج ــالح ناری ــادره س ــه مص ــه، ب معین
مهــامت، مــواد منفجــره ومنفلقــه ســایر وســایل جرمــی 

ــد.« ــی منای ــم صــادر م ــز حک ــد ناشــی از آن، نی وعوای
فصــل اول بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود جــزاء، جرایــم 
ــوی اشــخاص را  ــت جســمی ومعن ــات، متامی ــه حی ــوط ب مرب
ــه  ــک ب ــد، تحری ــل عم ــازات قت ــد، مج ــل عم ــامل قت ــه ش ک
خــود کشــی، اکــراه در قتــل واخفــای جســد مقتــول را تذکــر 
ــاده  ــول را درم ــد مقت ــای جس ــرم اخف ــب ج ــازات مرتک ومج

ــت: ــوده اس ــان من ــن بی )550 ( چنی
»)1 (  شــخصی کــه بــا وجــود علــم بــه قتــل، جســد مقتــول را 
بــدون اطــالع مقامــات بــا صالحیــت وقبــل از کشــف حالــت 
قتــل واســباب آن پنهــان یــا دفــن منایــد، بــه حبــس متوســط 

تــا ســه ســال، محکــوم مــی گــردد.
ــور  ــاده مبنظ ــن م ــره )1 ( ای ــدرج فق ــل من ــرگاه عم )2 ( ه
کتــامن قتــل یــا مســاعدت درفرارمرتکــب از تعقیــب عدلــی 
ــه  ــورت گرفت ــی ص ــدارک جرم ــا م ــار ی ــردن آث ــن ب ــا از بی ی
باشــد، مرتکــب بــه حبــس طویــل تــا ده ســال، محکــوم مــی 
ــزاء، از  ــود ج ــاب دوم ک ــم کت ــاب هفت ــل دوم ب ــردد.« فص گ
رضب یــا جــرح منجــر بــه مــرگ ومجــازات آن یــاد آور شــده  
ــرگ را  ــه م ــا جــرح منجــر ب وحــاالت مشــدده جــرم رضب ی

ــت : ــر داده اس ــن تذک ــاده ) 553 ( چنی درم
»ارتــکاب جــرم رضب منجــر بــه مــرگ در حــاالت ذیــل 
ــس دوام درجــه 2  ــه حب مشــدده شــناخته شــده، مرتکــب ب

محکــوم میگــردد.
1 – در حالتــی کــه جــرم بــا ارصار قبلــی صــورت گرفتــه 

ــد. باش
ــه در  ــات عام ــه مؤظــف خدم ــه جــرم علی ــی ک 2 – در حالت
اثنــای اجــرای وظیفــه یــا بــه ســبب آن صــورت گرفتــه باشــد .

3 – در حالتی که مجنی علیه از اصول مرتکب باشد.«
فصــل ســوم بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود جــزاء، قتــل خطــا 
ــان و در  ــا را بی ــل خط ــدده قت ــاالت مش ــازات آن  و ح ومج

ــد: ــن تعریــف مــی کن ــل خطــا را چنی مــاده ) 554 ( قت
» شــخصی کــه بــه اثــر خطــای ناشــی از اهــامل، غفلــت، بــی 
ــا عــدم مراعــات قانــون، مقــررات،  احتیاطــی، بــی پروایــی ی
یــا اوامــر، دیگــری را بــه قتــل برســاند یــا بــدون عمــد، ســبب 
قتــل گــردد، مرتکــب قتــل خطــاء شــده، مطابــق احــکام ایــن 

فصــل مجــازات مــی گــردد.«

ادامه دارد...

»شــخصی کــه بــه قصــد گرفــنت مــال از 
طریــق مغالبــه در راه عــام ویــا در هــر 
ــیله  ــا وس ــالح ی ــا س ــر ب ــور دیگ ــل محج مح
ــه  ــه مشــابه ســالح باشــد موضــع گرفت ای ک
ــود،  ــل ش ــل ذی ــد عم ــا چن ــک ی ــب ی ومرتک
ــن  ــق احــکام ای راهــزن شــناخته شــده مطاب

ــود. ــی ش ــازات  م ــل، مج فص
1 – تخویف عابرین.

2 – گرفنت مال غیر با تهدید.
3 - قتل انسان.

4 – قتل انسان وگرفنت مال غیر. 
ــود  ــاب دوم ک ــم کت ــاب هفت ــم ب ــل ده فص
جــزاء، منــع اســتخدام طفــل در قطعــات 
ــل،  ــده طف ــتخدام کنن ــازات اس ــی، مج نظام
اســتخدام بــا اســتفاده از اســناد تزویــری 
توضیــح  را  طفــل  از  وظیفــه  واســتحصال 
داشــته،مجازات اســتخدام کننــده طفــل را در 
مــاده ) 606 (  چنیــن رصاحــت داده اســت : 
»هــرگاه مســئوول قطعــه نظامــی طفــل را در 
ــس  ــه حب ــد، ب قطعــه نظامــی اســتخدام منای

قصیــر ، محکــوم مــی گــردد.«
آنچــه در فصــول فــوق الذکــر تذکــرداده شــد 
جرایــم ماننــد: مامنعــت از تطبیــق عدالــت ، 
تضلیــل قضــاء ، اطــالع دروغ ، شــهادت دروغ 
ــن ،  ، فــرار دادن محبوســین واخفــای مجرمی
جرایــم ســازمان یافتــه ، جرم پولشــویی ، جرم 
ــم  قاچــاق انســان ، قاچــاق مهاجــران ، جرای
مرتبــط بــه ســالح ناریــه  ، جرایــم مرتبــط بــه 
حیــات ، متامیــت جســمی ومعنــوی اشــخاص 
، رضب وجــرح منجربــه مــرگ ،قتــل خطــاء ، 
جرایــم مربــوط بــه ترافیــک جــاده ، اســقاط 
ومنــع  اختطــاف   ، وجــرح  ، رضب  جنیــن 
ــا  ــی را ب ــات نظام ــل در قطع ــتخدام طف اس
در نظرداشــت حــاالت مشــدده ومجــازات آن 

هــا رارشح داده اســت .
ــوق  ــرات ف ــه درتذک ــت ک ــل ذکراس ــا قاب ام
عــالوه ازذکــر جرایــم مذکوردرمــوارد کــه الزم 
دیــده شــد از حــاالت مشــدده وتعاریــف 
جرایــم و دربعضــی مــوارد مجــازات عــده از 

ــح شــده اســت . ــور ترشی ــم مذک جرای

فصــل چهــارم بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود جــزاء، 
جرایــم ترافیــک جــاده، حادثــه ترافیکــی، انــواع حادثــه 
ترافیکــی، مجــازات مرتکــب حادثــه ترافیکــی را توضیــح 
ــر  ــه کار انداخــنت غی ــون ب ــان پیرام داده اســت. همچن
قانونــی واســطه نقلیــه، تغییــر شــامره ماشــین یــا 
ــی  ــاده، رانندگ ــک ج ــت در ترافی ــالل امنی ــی، اخ شاس
درحالــت ســکریا نشــه را نیــز جــرم دانســته، بدین ســان 
فــرار از محــل حادثــه ترافیکــی، در اختیــار قــرار دادن 
ــه ترافیکــی،  ــه، حــاالت مشــدده در حادث واســطه نقلی
ــر شــکل عالمــه ترافیکــی و عــدم گذاشــنت عالمــه  تغیی
اخطاریــه در مواضــع را معیــن منــوده وازجملــه  حادثــه 

ــن تعریــف منــوده اســت : ترافیکــی را چنی
ــر  ــه از اث ــت ک ــه ای اس ــی واقع ــه ترافیک » )1 (  حادث
اهــامل، غفلــت، بــی احتیاطــی، عــدم رعایــت قوانیــن، 
ــده ومنجــر  ــح ترافیکــی حــادث گردی ــا لوای ــررات ی مق

بــه فــوت یــا خســاره جســمی یــا مالــی مــی گــردد. 
2 – مرتکــب حادثــه ترافیکــی منــدرج فقــره )1 ( ایــن 
مــاده مطابــق احــکام ایــن فصــل مجــازات مــی گــردد.«                                                                          

)مــاده 557 کــود جــزاء(
 فصــل پنجــم بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود جــزاء، جــرم 
ــه  ــوارد آن ک ــان وم ــازات آن را بی ــن ومج ــقاط جنی اس
شــامل اســقاط جنیــن  در اثــر رضب، در اثــر دادن ادویه 
یــا توســط افــراد، رضایــت زن حاملــه بــه اســقاط جنیــن 
را تذکــر داده اســت. همچنــان رشوع بــه جــرم اســقاط 
جنیــن را بیــان وحالــت مشــدده جــرم اســقاط جنیــن را 

در مــاده ) 574 ( چنیــن رصاحــت داده اســت :
ــدن زن  ــم ش ــه عقی ــر ب ــن منج ــقاط جنی ــرگاه اس »ه
ــش  ــزای پی ــرث ج ــد اک ــه ح ــب ب ــد، مرتک ــده باش گردی

ــردد.« ــی گ ــوم م ــل، محک ــن فص ــده ای ــی ش یبن
فصــل ششــم بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود جــزاء، رضب 
یــا جــرح ومجــازات آن، رضب یــا جــرح منجــر بــه قطــع 
یــا نقصــان عضــو، رضب یــا جــرح منجــر بــه نــا توانــی 
عضــو ازکار را تعریــف منــوده اســت. همچنیــن احــوال 
مشــدده رضب یــا جــرح، رضب یــا جــرح مبنظــور ارتکاب 
ــدی  ــرح غیرعم ــا ج ــر، رضب ی ــت دیگ ــا جنای ــه ی جنح
رابیــان و جــرح یــا قتــل بــه اثــر جنــگ مغلوبــه، دادن 
ــا  ــر کشــنده ، تعذیــب جســمی ی ــاک وغی مــواد رضر ن
ــاد  ــاره را ی ــربان خس ــوز و ج ــا کار آم ــاگرد ی ــی ش روان
آوری منــوده پیرامــون جــربان خســاره  در حــاالت فــوق 
الذکــردر ذیــل مــاده ) 584 (چنیــن تذکــر داده اســت:

»)1 ( در متــام احــوال منــدرج ایــن فصــل مرتکــب 
مکلــف بــه پرداخــت جــربان خســاره وارده بــه مجنــی 

ــی باشــد. ــز م ــه، نی علی
)2 ( هــرگاه مرتکــب بــه رضایــت خــود خســاره وارده را 
جــربان منایــد واز عمــل ارتکابــی اظهــار پیشــیامنی منایــد 
ــازات  ــه مج ــارم حص ــه چه ــد، ب ــرر نباش ــرم متک و مج

جــرم ارتکابــی ، محکــوم مــی گــردد.«

فصــل هفتــم بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود 
جــزاء، گرفتــاری، توقیــف یــا تحدیــد آزادی، 
ــد آزادی،  ــا تحدی ــف ی ــاری توقی مجــازات گرفت
حــاالت مشــدده مربــوط بــه جرایــم فــوق 
الذکــر را بیــان داشــته اســت وبدیــن ترتیــب در 
اختیــار قــرار دادن محــل مبنظــور توقیــف غیــر 
قانونــی ونگهــداری غیــر قانونــی مظنــون، متهم 
ــلب آزادی را  ــالت س ــه در مح ــوم علی ــا محک ی
تذکــر همچنیــن از مجــازات گرفتــاری توقیــف 
یــا تحدیــد آزادی در مــاده 586 چنیــن یــاد 

ــت : ــرده اس آوری ک
 »مرتکــب جــرم گرفتــاری، توقیــف یــا تحدیــد 
مــی  محکــوم  متوســط،  حبــس  بــه  آزادی، 

گــردد.«
ــود  ــاب دوم ک ــم کت ــاب هفت ــتم ب ــل هش فص
ــه  ــاف ب ــازات آن، اختط ــاف ومج ــزاء، اختط ج
مقصــد مطالبــه یــا اخــذ مــال یــا منفعــت، 
رهایــی طفــل در محــل غیــر مســکونی، پنهــان 
را  نــوزاد  طفــل  منــودن  تبدیــل  یــا  منــودن 
توضیــح داده اســت. همچنــان حــاالت مشــدده 
اختطــاف ، تجــاوز جنســی بــاالی مجنــی علیــه 
جــرم اختطــاف، تهدیــد شــخص اختطــاف شــده 
ارتــکاب جــرم توســط  از  بیــان منــوده و  را 
ــا  ــو ی ــع عض ــی، قط ــای نظام ــوب نیروه منس
فــوت مجنــی علیــه در نتیجــه اختطــاف و 
بــردن مبنظــور ازدواج را تذکــر داده ودر مــاده 
ازدواج را چنیــن  بــه منظــور  بــردن   )  599(

ــدارد : ــح می ترصی
ــی  ــن قانون ــه س ــی را ک ــخصی، زن ــرگاه ش » ه
ــرده باشــد مبنظــور ازدواج  ــل ک ازدواج را تکمی
ــا خــود بــربد در  از محــل اقامــت اولیــای وی ب
ــا  ــآ ب ــت زن قانون ــه رضــا و رغب ــه ب ــی ک صورت
ــاف  ــل اختط ــن عم ــد، ای ــد ازدواج منای وی عق

شــناخته منــی شــود.« 
فصــل نهــم بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود جــزاء، 
جــرم راهزنــی ومجــازات آن را بیــان کــرده 
ــود  ــی ش ــاد آور م ــز ی ــی نی ــی دریای واز راهزن
.هــرگاه بــه ســبب راهزنــی  قتــل عمــد صــورت 
رشکای  و  مرتکبیــن  مجــازات  باشــد  گرفتــه 
ــازات رشکای  ــاره  مج ــح ودر ب ــی را توضی رهزن
راهزنــی درمــاده )600 ( چنیــن تعریــف منــوده 
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دویمه برخه :
تنفیذ  پور  د  چه  وه  شوی  ويیل  کښی  لیکنه  تیره  په 
تعویيض(  یي  بل  تنفیذ  عیني   ( ډوله  دوه  په  )ورکول( 
او اجباری  اختیاری  په  یو په خپل واررسه  او  هر  تررسه 
په  تنفیذ   اوتعویضی  تنفیذ  ،  عینی  کیږی  تنفیذ ویشل 

الندی ډول څرکندیږی .
دوه  په  تنفیذ  کښی  اصطالح  حقوقی  تنفیذ:په  عیني 
یو حقوقی عمل  د  یي  کارول کیږی.لومړي معنی  معنی 
لکه:بیع،اجاره او وصیت چی خپله اعتبار نه لری اعتبار 

ورکول دی
د بیلګی په ټوګه: فضولی عقد چه د مالک  په قبول رسه 

اعتبار پیدا کوی.
اعتبار  چی  دي  رسول  رسته  کار  یو  د  یي  معنی  دویمه 

ولری.
د بیلګی په ټوګه کله چی له یو قاضی څخه یو د اعتبار 
وړ حکم صادر يش ، په بل قاضی باندی د هغي پلی کول 

الزم او رضوری دی.
تنفیذ په خپله لومړي معنی کښی د مالک یا ذی حق کس 

واک ده چی کوم الزام په هغي نشته.
د بیلګی په ټوګه: د دریمه حيص څخه د زیات مال وصیت 
، د داسی وصیت اعتبار ورثه ته مرشوطیږی ورثه حق لری 

چی تنفیذ يي کړی او یا یی نه کړی.
یو  تر څو  ده  تکلیفی  معنی کښی  دویمه  په  تنفیذ  خو 
کښی  فقه  په  چی  ورسیږی.څرنګه  رسته  حکم  معترب 
راغلی ، د حاکم د حکم تنفیذ نورو قاضیانو باندی الزم 

او رضوری ده.
د عیني تنفیذ موخه:

د عیني تنفیذ موخه د ژمني رسته رسول دې .په دی معنئ 
چی پوروړی باید هغه شې تررسه کړی چی په  هغي يي 
ژمنه کړی وی. که چیری هغه شې چی د پورورکوونکي په 
واک کښی ده د حالت او اندازه له نظره له هغه شی چی 
د پوروړی په واک کښی ده رسه ورته نه وی په حقیقت 
کښی تنفیذ نه ده رسته رسیدلئ ، پورورکونکی کويل شی 

له پوروړی څخه د غرامت غوښتنه وکړی.
: یوکس ژمن ده ترڅو ګرو شوې کور  ټوګه  په  بیلګی  د 
ګرو اخیستونکی ته په ټاکلی وخت څرنګه چی په قرارداد 
کښی راغلی وسپاری. او مرتهن کويل شی د کور خرابوالی 
ته په کتو له مرتهن څخه د زیان غوښتنه وکړی او راهن 
دا حق هم لری چی له پوروړی څخه وغواړی ترڅو کور 
بیرته لومړنی حالت ته واړوی . ) پوروړی دعین هغه څه 
په تنفیذ مکلف دي چی تعهد يي کړی ، که هغه متعذر 
وو نو د متعهد الزام په مال تعویض جواز لری خو په دی 
رشط چه د مالی تعویض څخه پور ورکوونکی ته رضرونه 

رسیږی . مدنی قانون 815 ماده(
د عینی تنفیذ رشطونه :  

اړه  د رشطونوپه  تنفیذ  عینی  د  ماده   815 قانون  مدنی 
وایي: 

) پوروړی دعین هغه څه په تنفیذ مکلف دي چی تعهد 
الزام په مال  ، که هغه متعذر وو نو د متعهد  يي کړی 
تعویض  مايل  د  چه  دی رشط  په  خو  لری  جواز  تعویض 

څخه پور ورکوونکي ته رضرونه رسیږی (
د قانون د دی حکم په اساس عینی تنفیذ دری رشطونه 
)1- د عیني تنفیذ امکان 2- د پورورکوونکي له لوری د 
عیني تنفیذ غوښتنه 3- پوروړی ته رضر نه رسیدل ،  که 
چیری دا دری رشطونه نه وی نو عیني تنفیذ کومه معنی 

نه لری.
د عیني تنفیذ امکان:  

که چیری عیني تنفیذ ناشونې وي ، پورورکوونکی حق نه 
لری چی له پوروړی څخه د عینی تنفیذ غوښتنه وکړی. 
یوازی کويل شی له پوروړی څخه د تعویيض تنفیذ غوښتنه 

وکړی.
د  رسیدل  رسته  تنفیذ  عیني  د  ماده   916 قانون  مدنی 

امکان په اړه داسی وایی:
 )1- که  پور داسی يش وی چه په ټاکلو ټاکل کیدی شی ، 
نو پوروړی نه شی کويل پور ورکوونکی ته بی دهغه درضا 
نه بل شی ورکی  ، که څه هم د بدل قیمت د هغه شی 
زیات وی چه مستحق  یا ورڅخه  قیمت رسه مساوی  د 

االداء دی .
ټاکلو  په  د داسی شیانو د جملی څخه وه  چه  پور  که 
نو   ، وي  شوې  ټاکل  کښی  عقد  اوپه  کیده  ټاکل  نه 
پوروړی کويل شی چه مثل يي اداء کړی ، که څه هم پور 

ورکوونکې ورباندی راضی نشی (
رسول  رسته  تنفید  دعیني  چی  جوتیږی  څخه  قانون  له 
رسول  رسته  تنفیذ  عیني  د  چیری  که   . دی  نه  ناممکن 
مستحیل واوسی نو د وجیبي  رسته رسول د عیني تنفیذ 

په توګه نه تررسه کیږی.
د بیلګی په ټوګه : د پور موضوع د یو کار رسته رسول ، 
او دا کار د پوروړی لپاره ناممکن وی نو پوروړی باید د 

هغه ورته ورکړی که پورورکوونکی راضی وی یا نه  وی.
د پوروړی له لوری  د عیني تنفیذ غوښتنه: 

 که چیری پورورکوونکي له پوروړی څخه د وجیبي ) د 
ناممکن وی  تنفیذ  عیني  او  تنفیذ( غوښتنه وکړی  عینی 
پوروړې اړ ده ترڅو عیني تنفیذ رسته ورسوی . برعکس 
عیني   ، وجیبه  دا  ترڅو  وی  چمتو  پوروړې  چیری  که 
تنفیذ رسته ورسوی  نو پورورکوونکي حق نه لری چی له 

پوروړي څخه د تعویيض تنفیذ غوښتنه وکړی.

قانون اساسی: ماده 23زندگی موهبت الهی وحق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی ازاین حق محروم منی گردد.

ادامه در صحفه 3

تتبع و نگارش: محمد عارف صبا

 مامنعت از تطبیق عدالت ومجازات آن                                  
فصــل اول بــاب پنجــم کتــاب دوم کــود جــزاء 
درمــورد مامنعــت از تطبیــق عدالــت ومجــازات آن ، 
ارعــاب یــا تطمیــع مجنــی علیــه یــا شــاهد، افشــای 
دهنــده   اطــالع  یــا  شــهود  محافظــت  هویــت، 
اقدامــات  افشــای  از  عالوتــآ  اســت.  تذکــرداده 
محافظتــی یــا اخفــای هویــت شــاهد، عمــل انتقــام 
ــا اطــالع  ــه مؤظفیــن خدمــات عامــه ی ــه علی جویان
دهنــده یــا شــاهد توضیحاتــی داشــته همچنــان 
ــم  ــت در جرای ــق عدال ــت از تطبی ــون مامنع پیرام
تروریســتی، ارتــکاب جــرم مامنعــت در تطبیــق 
ــدم  ــه و ع ــات عام ــف خدم ــط مؤظ ــت توس عدال
اطــالع از آثــار جرمــی حیــن معاینــه را معیــن منــوده 
ــاده )462 (  ــت در م ــای هوی ــه افش ــه ب و در رابط

ــت : ــده اس ــن آم ــور  چنی ــود مذک ک
ــده  ــا اطــالع دهن »شــخصی کــه هــو یــت شــاهد ی
ــورد  ــات در م ــا معلوم ــدارک ی ــده م ــه کنن ــا ارای ی
جرایــم را، بــر خــالف رضایــت آنهــا یــا بــدون اجــازه 
ــر، محکــوم  ــه حبــس قصی ــد، ب محکمــه افشــاء منای

مــی گــردد.«
ــور  ــود مذک ــاب دوم  ک ــم کت ــاب پنج ــل دوم ب فص
پرامــون تضلیــل قضــاء و مجــازات آن یــا پنهــان 
منــودن حقیقــت را رشح داده اســت وضمنــآ در 
رابطــه بــه ارایــه شــهرت غیــر واقعــی، رسقــت، 
ــاء  ــل قض ــد تضلی ــه قص ــوال ب ــالف ام ــا ات ــان ی پنه
نیزاحــکام خــاص را مقــرر داشــته اســت. همچنــان 
ارایــه گــزارش نادرســت اهــل خــربه یا ترجمــه خالف 
ــی ،  حقیقــت، عــدم رعایــت نظــم جلســه محاکامت
ســوگند ناحــق واســتنکاف ازســوگند را معیــن منــوده 
ودرمــورد ســوگند ناحــق مــاده )474 ( کــود مذکــور 

ــت دارد: ــن رصاح چنی
»)1( هــرگاه در دعــوی قضایــی بــه یکــی از طرفیــن 
ــه ناحــق ســوگند  دعــوی ســوگند متوجــه گــردد وب
یــاد کنــد، بــه حبــس متوســط، محکــوم مــی گــردد.

) 2 ( هــرگاه شــخصی بعــد از ســوگند دروغ وقبــل 
ــه حقیقــت  از صــدور حکــم در موضــوع دعــوی ب

رجــوع منایــد، بــه جــزا، محکــوم منــی گــردد.«
ــزاء  ــود ج ــاب دوم ک ــم کت ــاب پنج ــوم ب ــل س فص
اظهــار  از  داری  خــود  یــا  دروغ  اطــالع  جــرم 
ــان ارایــه  حقیقــت را مــورد بحــث قــرارداده همچن
ــز  ــا اداری را نی ــی ی ــع قضای ــه مراج ــالع دروغ ب اط
ــذب از طــرف  جــرم دانســته اســت.هکذا اطــالع ک
مؤطــف خدمــات عامــه، عــدم تعقیــب عدلــی 

ــده  ــالع دهن اط

  فیض الله خواجه آمانی                             معرفی کود جزاء

ــالع  ــاع از اط ــوده و امتن ــان من ــاره را بی ــربان خس وج
دهــی دروقــت معیــن را نیزتذکــر و اطــالع دروغ را در 

مــاده )476 (چنیــن تعریــف مــی منایــد :
» شــخصی کــه بــه کــذب یکــی از مراجــع مســئول را 
از جرمــی اطــالع بدهــد کــه بــه عــدم وقــوع آن علــم 
داشــته یــا مراجــع مذکــور را بــا ســؤ نیــت بــا وجــود 
ــه ارتــکاب جــرم یــک  ــه کــذب اطــالع خــود ب ــم ب عل
ــخص  ــرم ش ــکاب ج ــه ارت ــا ب ــد ی ــالع ده ــخص اط ش
خــالف واقــع، ادلــه مــادی خلــق منایــد یــا علیــه یــک 
شــخص بــا وجــود علــم بــه برائــت او ، ســبب اتخــاذ 
ــی  ــازات م ــل مج ــرار ذی ــردد ، ق ــی گ ــراآت قانون اج

گــردد.
1 – در صورتــی کــه موضــوع اطــالع دروغ، جنحــه 
ــا  ــدی از ســی هــزار ت ــه جــزای نق باشــد، مرتکــب، ب

ــردد. ــی گ ــوم م ــی ، محک ــزار افغان ــصت ه ش
ــت  ــالع دروغ، جنای ــوع اط ــه موض ــی ک 2 – در صورت
باشــد، مرتکــب، بــه حــد اکــرث حبــس قصیــر یــا جــزای 
نقــدی از ســی هــزار تــا شــصت هــزار افغانــی، 

ــردد.« ــی گ ــوم م محک
فصــل چهــارم بــاب پنجــم کتــاب دوم کــود مذکــو، جرم 
شــهادت دروغ ومجــازات آن را ترصیــح منــوده ومــوارد 
ــنت  ــا گرف ــول بخشــش ی ــا قب ــب ی شــهادت دروغ ، طل
ــت  ــان محکومی ــت. همچن ــرداده اس ــده را نیزتذک وع
ــه  ــت ب ــه جــزای مرتکــب شــهادت دروغ ، محکومی ب
مجــازات تزویــر، اعذارمخففــه شــهادت دروغ، وعــدم 
ــن را در  ــق جــزای شــهادت دروغ برشــخص معی تطبی

مــاده )487 (  کــود مذکورذیــآل مقــرر مــی دارد:
» احــکام شــهادت دروغ بــر شــخص کــه شــهادت وی 
ــه  ــخصی ک ــر ش ــا ب ــوده ی ــاهد الزم نب ــث ش ــه حی ب
مطابــق  احــکام قانــون مکلــف بــه ادای شــهادت 

ــردد.« ــی گ ــق من ــد، تطبی نباش
فصــل پنجــم بــاب پنجــم کتــاب دوم کــود جــزاء، 
جــرم فــرار دادن محبوســین واخفــای مجرمیــن، فــرار 
انتقــال  محافــظ  مجــازات  شــده،  گرفتــار  شــخص 
ــن ســان  ــن منــوده اســت. بدی ــده شــخص را معی دهن
محکــوم،  یــا  متهــم  شــخص  فــرار  در  مســاعدت 
ــرار  ــه هــدف ف ــه ب ــات عام مســاعدت مؤظــف خدم
متهــم از تعقیــب عدلــی را ترصیــح منــوده ودررابطــه 
بــه مســاعدت شــخص در اخفــاء یــا فــرار متهــم، 
ــق مجــازات  ــدم تطبی ــم، وع کمــک منــودن درفرارمته
بــاالی اقــارب متهــم در صــورت مســاعدت بــه فــراررا 
ــاالی اقــارب متهــم در  تذکروعــدم تطبیــق مجــازات ب
صــورت مســا عــدت بــه فــرار را در مــاده )494 ( 

چنیــن وضاحــت داده اســت :

  پوریا ژمنه

 ادامه درصفحه 3

ــا  ــاء ی ــا مســاعدت در اختف ــی ســاخنت ی »هــرگاه مخف
فــراراز تعقیــب عدلــی شــخص از جانــب زوج، زوجــه، 
اصــول، فــروع، برادریــا خواهــر وی صــورت گیــرد، 

ــردد.« ــی گ ــازات من ــب آن، مج مرتک
فصــل اول بــاب ششــم کتــاب دوم کــود جــزاء، جرایــم 
ســازمان یافتــه ومجــازات مرتکــب آن رابیــان کــرده 
ــی و  ــه جرم ــازمان یافت ــروه س ــازمانده  گ ــاره، س ودر ب
ــه جرمــی را تذکــرداده  اشــرتاک در گــروه ســازمان یافت
اســت.همچنان مجــازات اشــرتاک درگــروه ســازمان 
ــان منــوده  ــن بی ــاده )497 ( چنی ــی را در م ــه جرم یافت

اســت:
»)1 ( شــخصی کــه بــا داشــنت آگاهــی ازهــدف، فعالیت 
یــا قصــد گــروه ســازمان یافتــه جرمــی مبنــی بــر انجــام 
ــت  ــن، درفعالی ــر معی ــا غی ــن ی ــه معی ــامل مجرمان اع
هــای مجرمانــه گــروه ســازمان یافتــه جرمــی بصــورت 
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا درک اینکــه رشکــت وی 
در بدســت آوردن اهــداف مجرمانــه فــوق مؤثــر اســت 
بصــورت فعاالنــه ســهیم گــردد، مرتکــب جــرم اشــرتاک 

در گــروه ســازمان یافتــه جرمــی شــناخته مــی شــود.
)2 ( رشیــک یــا معــاون در جرایــم ســازمان یافتــه 
ــی  ــوم م ــرم، محک ــل ج ــزای فاع ــن ج ــه عی ــی، ب جرم

گردد.« 
فصــل دوم بــاب ششــم کتــاب دوم کــود جــزاء، جرایــم 
پولشــویی ومجــازات جــرم پولشــویی شــخص حقیقــی 
ــان پیرامــون  و حکمــی را توضیــح داده اســت. وهمچن
ــن  ــکوک، ازبی ــه مش ــور معامل ــی راپ ــالع ده ــدم اط ع
بــردن اســناد یــا تزویــر درجــرم پولشــویی، افشــای غیــر 
ــده  ــت ش ــناد ثب ــا واس ــزارش ه ــات، گ ــی معلوم قانون
محــرم را بیــان منــوده وعــدم همــکاری بــا مراجــع 
غیــر  منــودن  یــا خــارج  داخــل  نظارتــی،  ذیصــالح 
قانونــی پــول، پنهــان، انتقــال یــا وا منــود کــردن خــالف 
حقیقــت رارشح داده اســت. همچنــان در مــورد ســلب 
ــه  جــواز فعالیــت، مجــازات عضــو گــروه ســازمان یافت
ــه  ــی ومنفعــت حاصل ــی و مصــادره وجــوه، دارای جرم

ــت.  ــته اس ــی داش توضیحات
جــرم  مذکورمجــازات  کــود  کــه  تذکردادیــم  قبــآل 
ــوده  ــان من ــی را بی ــی وحکم پولشــویی اشــخاص حقیق
اســت. قابــل ذکــر اســت کــه مــاده ) 499 ( کــود جــزاء، 
ــازات جــرم پولشــویی شــخص  ــه مج ــه ب ــه دررابط راک

ــم : ــر دهی ــد تذک ــی میباش حقیق

»مرتکــب جــرم پولشــویی بــا نظــر داشــت انــدازه وجــوه 
یــا دارایــی قــرار ذیــل مجــازات مــی گــردد:

ــا یکصــد  ــی ت ــا دارای ــدازه وجــوه ی ــه ان ــی ک 1- در صورت
هــزار افغانــی باشــد، بــه جــزای نقــدی تــا یکصــد هــزار 

ــی. افغان
ــش از  ــی بی ــا دارای ــوه ی ــدازه وج ــه ان ــی ک 2 – در صورت
ــد  ــه ح ــد، ب ــی باش ــون افغان ــک میلی ــا ی ــزار ت ــد ه یکص
اقــل حبــس قصیــر یــا جــزای نقــدی بیــش از یکصــد هــزار 

ــا یــک میلیــون افغانــی. ت
ــش از  ــی بی ــا دارای ــوه ی ــدازه وج ــه ان ــی ک 3 – در صورت
یــک میلیــون تــا پنــج میلیــون افغانــی باشــد، بــه حبــس 

ــا دوســال . متوســط ت
ــش از  ــی بی ــا دارای ــوه ی ــدازه وج ــه ان ــی ک 4 – در صورت
ــس  ــه حب ــد، ب ــی باش ــون افغان ــا ده میلی ــون ت ــج میلی پن

ــال. ــه س ــش از س ــط بی متوس
5 – در صورتــی کــه انــدازه وجــوه یــا دارایــی بیــش از ده 

میلیــون افغانــی باشــد، بــه حبــس طویــل تــا ده ســال.
ــرم  ــزاء، ج ــود ج ــاب دوم ک ــم کت ــاب شش ــوم ب ــل س فص
قاچــاق انســان، مجــازات قاچــاق انســان، حــاالت مشــدده 
درجــرم قاچــاق انســان را توضیــح داده اســت. بدیــن 
ــاج  ــو وانس ــت عض ــع وبرداش ــل قط ــازات فاع ــان مج س
بــدن یــا آزمایشــات طبــی، مجــازات اختطــاف، مجــازات 
شــخصی حکمــی، مجــازات اهــامل مؤطــف خدمــات 
عامــه در جــرم قاچــاق انســان را رشح داده وپیرامــون 
انســان،   قاچــاق  جــرم  یــا رشیــک  معــاون  مجــازات 
معافیــت مجنــی علیــه قاچــاق انســان از تعقیــب عدلــی، 
معافیــت ازمســئولیت جزایــی وتخفیــف مجــازات ورشوع 
بــه جــرم قاچــاق انســان را تذکــر داده و درمــورد مجــازات 
ــاده )520 (  ــه جــرم قاچــاق انســان در م ــده ب رشوع کنن

ــن نگاشــته اســت: چنی
»رشوع کننــده بــه جــرم قاچــاق انســان بــه عیــن مجــازات 

جــرم قاچــاق انســان، محکــوم مــی گــردد.«
فصــل چهــارم بــاب ششــم کتــاب دوم کــود جــزاء، جــرم 
قاچــاق مهاجــران، مجــازات جــرم قاچــاق مهاجــران، 
ــت  ــران، معافی ــاق مهاج ــرم قاچ ــدده در ج ــاالت مش ح
اســت.  داده  تذکــر  را  شــده  مهاجرقاچــاق  مجــازات 
ــامل  ــازات اه ــی، مج ــخصی حکم ــازات ش ــان مج همچن
ــه درجــرم قاچــاق مهاجــران را  ــات عام ــن خدم ــؤ ظفی م
توضیــح داده و پیرامــون مســاعدت در گرفتــاری مرتکبیــن 
ومجــازات معــاون یــا رشیــک جــرم قاچــاق رارشح منــوده 
( کــود مذکورمجــازات رشیــک  اســت. درمــاده )528 
ومعــاون جــرم قاچــاق راعیــن مجــازات فاعــل جــرم 

ــردد. ــق میگ ــی تطبی ــل اصل ــاالی فاع ــه ب ــته ک دانس
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ــوع بوکلیــت،  ــوع بروشــور، چهارن ــل چهارن ــی حقوقــی ازقبی ــه تعــداد 3000 نســخه ورق تبلیغات روزچهارشــنبه مــورخ 1398/6/27- در مجمــوع ب
چهارنــوع پوســرت کــه بــه کمــک وهمــکاری مالــی مؤسســه محــرتم صحــی و انکشــافی اطفــال ونوجوانــان بــه چــاپ رســیده بــود، بــرای آمریــت  
آگاهــی عامــه حقوقــی وزارت عدلیــه تســلیم داده شــد. البتــه قابــل یــاد اوریســت کــه مــواد مذکــور درجریــان اجــرای برنامــه هــای آگاهــی دهــی 

موضوعــات حقوقــی بــرای اشــرتاک کننــدگان توزیــع مــی شــود.


