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اهل خربه

تتبع ونگارش:گاللی سنگرخیل عزیزی

خربه در فرهنگ معین به معنای
دانسنت حقیقت و کنه چیزی را  ،اگاه
و دانا ،گویند و در اصطالح کلمه خربه،
پسند و آنچه مورد تائید اهل فن باشد.
ودر قاموس اصطالحات حقوقی اهل
خربه ذیالً بیان گردیده است:
(اهل خربه ،کسی که در موضوعات
معین از علم وتجربه الزمه برخوردار
بوده ونظر او به سببی از اسباب حکم
پنداشته شود .یا اشخاصیکه در یک
موضوع مشخص به اساس حرفه ویا
مسلک وتخصص حایز معلومات کافی
باشد).
اهل خربه؛به معنای کار شناس می
باشد یعنی اشخاص مسلکی وفنی اند
که در رشته های معین دارای تخصص
ومعلومات مسلکی می باشند وهر
زمانی که نزد مراجع عدلی وقضایی در
رابطه به تثبیت وتشخیص قضیه معین
یا مورد خاص شک وشبه پیدا شود
وایجاب مطالعه وابراز نظر تخصصی را
مناید ،آن را به اهل خربه می فرستند.
به هر اندازه که قضیه مغلق وپیچیده
باشد به هامن اندازه نیاز به نظر فنی
ومسلکی اهل خربه بیشرت احساس
گردیده ودر شگافنت مکنونات قضیه
دارای اثر مهم وعمده می باشد.
با در نظر داشت این که در حال حارض
علم به سوی پیرشفت وتکامل است
وصد ها رشته مسلکی به وجود آمده
وهنوز هم در حال توسعه وگسرتش
می باشد ،نظریات فنی و مسلکی
این کار شناسان می تواند در رسیدن
به حقیقت وتامین عدالت سارنوال یا
قاضی را کمک ومساعدت مناید .از این
لحاظ راجع ساخنت چنین موضوعات
فنی ومسلکی به اهل خربه ،امر رضور
دانسته می شود.
یکی از وسایل ومدارکی که در قانون
اجراات جزایی منحیث ادله اثبات جرم
مورد تاکید وپذیرش قرارگرفته است،
موضوع اهل خربه یا کارشناسانی
است که با استفاده از روش های
علمی  ،تحقیقی وتجربی در مورد
واقعیت موضوع ابراز رأی ونظر می
منایند ان کار هامنگونه که گفته شد
از طرف کارشناسان صورت می گیرد
 .وکارشناسان در واقع اشخاصی اند
که نظر به دانش مسلکی ،تخصص
و اطالعاتی که در امور خاص دارند،
می توانند څارنواالن وبه ویژه قضأت
محاکم را در رسیدن به واقیعت قضیه
کمک و یاری منایند.
هر گاه څارنوال یا قاضی به نسبت
پیچیدگی قضیه نتواند در مورد تصمیم
اتخاذ مناید ،می توانند قضیه را جهت
ابراز نظر به اهل خربه ارجاع منایند
تا صحت و سقم آن به درستی تثبیت
گردد .بنابر آن رجوع به نظر اهل خربه
در صورتی مطرح بحث قرار می گیرد
که محکمه نتواند نظر به علمی و
تخصصی بودن موضوع ،در رابطه به
آن تصمیم اتخاذ کند و ناچار آن را به
کار شناس یا کار شناسانی ارجاع می
دارد که در این مورد از علم و تخصص
کافی بر خوردار می باشند .مثالً:
در صورت ادعای مبنی بر تزویر یک
سند یا دانسنت سن یک خورد سال و
یا معاینۀ طبی شخص که احتامل قتل
وی موجود باشد ،تثبیت اندازۀ خسارت
وارده و ده هامورد دیگر.
ادامه در صفحه2

روزی که شام را برای روز گردآوری گرد می آورد آن (روز)روز حرست
(خوردن ) است و هرکس به خدا ایامن آوردهو کار شایسته ای کرده باشد
بدیهایش را از او بسرتد و او رادر بهشتهایی که از زیر درختان آن جویبارها
روان است درآورد در آنجا مبانند این است هامن کامیابی بزرگ
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اعضــای مبلغیــن ســاحوی ریاســت عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی
وزارت عدلیــه بــرای بیــش از( )350تــن ازشــاگردان لیســه عالــی
حبیبیــه کــه شــامل صنــوف دوازدهــم میشــدند ،دربــاره حقــوق اساســی
ووجایــب اتبــاع آگاهــی ارائــه منودنــد .موضوعــات را کــه روی آن بحــث
کردنــد .عبارتنــد از:
حقــوق اساســی ووجایــب اتبــاع ،ایــن قانــون بــه مثابــه وثیقــه ملــی،
بارعایــت احــکام دیــن مبیــن اســام ،تحکیــم وحــدت ملــی ،تحقــق
اهــداف دموکراســی ،اعامرجامعــه مدنــی ،رفــاه همگانــی اقتصــادی،
اجتامعــی ،سیاســی وفرهنگــی مشــعل راه دولــت ومــردم کشــور
گردیــده؛ صلــح ،برابــری وبــرادری را بیــن ملــت افغانســتان ناُمیــن
مینامیــد .وهمچنــان ایــن قانــون تعییــن کننــده ومبیــن کلیــه اصــول،
موازیــن وخطــوط اساســی فعالیــت هــای دولــت ،قــوای ثالثــه ،نوعیــت
رژیــم سیاســی ،ارگانهــای ســازنده دولــت وحکومــت وهمچنــان حقــوق
ووجایــب اتبــاع را درقبــال آن بصــورت کل دربرگرفتــه ومنحیــث یــک
دســتورکلی والــزآم آور بــرای دولــت ،اتبــاع ،اجتامعــات سیاســی،
اقتصــادی ،اجتامعــی وفرهنگــی مــی باشــد " .واژه" اساســی " یــک
کلمــه عربــی بــوده ودرلغــت تهــداب را گوینــد (ی) کلمــه اساســی
(ی) نســبتی بــوده کــه اســاس را نســبت بــه حقــوق یــا قانــون مــی
دهــد ماننــد اینکــه مــی گوئیــم حقــوق اساســی ویــا قانــون اساســی،
پــس اساســی یعنــی بنیــادی واولیــه باشــد فلهــذا حقــوق اساســی
عبــارت ازامتیــاز ،ســلطه ویــا صالحیــت هــای قانونــی وطبیعــی اســت
کــه بصــورت فــرده درقانــون اساســی ب ـرای اف ـراد جامعــه پیشــبینی
شــده اســت ودولــت مکلــف بــه رعایــت آنهــا میباشــد ایــن حقــوق
شــامل حقــوق اجتامعــی وسیاســی اتبــاع بــوده کــه قانــون اساســی
بــه رشح وبیــان آن مــی پــردازد ،ماننــد حــق برخــورداری ازمســاوات
وعــدم تبعیــض ،حــق زندگــی ،حــق داشــن آزادی بیــان ،حــق کرامــت
انســانی ،حــق برائــت ذمــه ،حــق داشــن وکیــل مدافــع ،حــق انتخــاب
کــردن وانتخــاب شــدن وغیــره کــه متــام ایــن حقــوق بــه مثابــه حقــوق
بنیــادی انســان بــه شــارمی رود ،پــس ایــن حقــوق را ازدولحــاظ
اساســی نامیــده میتوانیــم ،یــک ایــن کــه ایــن حقــوق درقانــون اساســی
ذکراســت .ودیگراینکــه بـرای هرتبعــه منحیــث انســان اعطــا شــده کــه
مســتلزم وی بــوده هیچــگاه از اوانفــکاک نــی یابــد ،بــه عبــاره دیگــر"
حقــوق اساســی مجموعــه ازاصــول وقواعــدی اســت کــه روابــط دولــت
را بامــردم ومــردم را بــه دولــت وهمچنــان قــوای ثالثــه دولتــی (مقننــه،
مجریــه ،وقضایــه ) ارتبــاط قــوای مذبوربــا یکدیگروحــدود وظایــف،
صالحیــت ومســئولیت هریــک توســط قانــون اساســی معیــن ومشــخص
مــی گــردد.

قا نــو ن منــع خشــو نت و مســؤ لیت ا ر گا نهــا ی د و لتــی
تتبع ونگارش  :دردانه فضایلی

فقــر و تنگدســتی ،رســم و رواج ناپســند اجتامعــی،
ناامنــی و ادامــۀ فرهنــگ معافیــت از جــرم ،از دیــد
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر افغانســتان ،دالیــل
عمــدۀ افزایــش ازدواجهــای اجبــاری و زیــر ســن در
افغانســتان میباشــد.
مناینــدۀ صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل متحــد در
افغانســتان بــا تاکیــد بــر حامیــت دولــت از دخ ـران،
هشــدار میدهــد کــه ادامــۀ ازدواج زیرســن منجــر بــه
تــداوم فقــر ،نابرابــری هــای جنســیتی و ســایر مشــکالت
میشــود و بایــد جلــو آن گرفتــه شــود.
افــزون بــر ایــن ،دسرتســی ناکافــی بــه آمــوزش ،خدمــات
صحــی و چالشهــای دیگــر اجتامعــی از جملــه
خیابــان آزاری از جملــه مشــکالت اســت کــه ف ـرا راه
دخــران در افغانســتان قــرار دارد.
ســازمان ملــل متحــد گــزارش داده اســت زنــان و
دخــران افغــان بــا آنکــه نصــف جمعیــت افغانســتان
را تشــکیل میدهنــد ،تنهــا  ۱۷درصــد آنــان در ادارات
دولتــی ســهم دارنــد.
دسرتســی محــدود بــه آمــوزش مشــکل دیگــر دخ ـران
در افغانســتان اســت .هــم اکنــون ســه میلیــون و ۵۰۰
هــزار کــودک – عمدتــاً دخــران –در افغانســتان بــه
نظــام آموزشــی دسرتســی ندارنــد.
ســازمان بیــن املللــی دیــده بــان حقــوق بــر از
کشــورهای جهــان خواســته اســت تــا مقابلــه بــا ازدواج
دخـران زیــر ســن قانونــی را در اولویــت سیاســت هــای
خــود ق ـرار دهنــد.
ایــن ســازمان بــا اشــاره بــه اینکــه ازدواج زود هنــگام
دخــران معمــوال آنهــا را از ادامــه تحصیــل بــاز مــی
دارد و در معــرض خشــونت همــر ق ـرار مــی دهــد،
از کشــورها خواســته اســت تــا ســن قانونــی ازدواج را
هجــده ســال قــرار داده و قوانینــی وضــع کننــد کــه

براســاس آن ،وادارکننــدگان دخـران کــم ســن و ســال بــه
ازدواج زودهنــگام ،مجــازات شــوند.
آســیبهای روحــی و فزیکــی ازدواجهــای زیــر ســن را منی
تــوان در زندگــی خصوصــی و اجتامعــی زن نادیــده
گرفــت زیــرا بیامریهــای عصبــی  ،جســانی  ،محــروم
شــدن از ادامــه تحصیــل ،بلنــد رفــن آمــار خشــونت در
خانــواده  ،افزایــش می ـزان طــاق از جملــه پیامدهــای
ناگــوار ازدواجهــای زیــر ســن اســت  .کــه بایــد والدیــن
و دولــت در ایــن زمینــه مســوولیت خــود را درک منــوده
تــا از پیامدهــای ناگــوار آن در خانــواده و اجتــاع
جلوگیــری منایــد.
تقریبــا متامــی کشــورها حــد اقــل ســن مناســب ازدواج
دخــران و پـران را تعییــن کــرده انــد کــه اغلــب بیــن
 16تــا  20ســال مــی باشــد و البتــه برخــی کشــورها
کمــر یــا بیشــر از ان مثــا تــا  24ســالگی را تعییــن
کــرده انــد .
بد دادن زن:
بــد دادن از جملــه عــرف و عــادات ناپســند اســت کــه
مناقــض رشیعــت اســام بــوده و از طــرف دیگــر در
تضــاد بــا قانــون نیــز مــی باشــد.
شــیوه عملــی و اجـرای ایــن رســم طــوری اســت کــه بــه
منظــور حــل و فصــل نـزاع میــان دو قــوم و یــا دو قبیلــه
و حتــی دو فامیــل دخــری را از طــرف متجــاوز و جانــی
تســلیم فامیــل متــرر و یــا مجنــی علیــه مــی منایــد بــه
عنــوان مثــال هــر گاه ب ـرادر و یــا پــدر مرتکــب قتــل
گــردد جرگــه ای قومــی بــرای حــل و فصــل مســاملت
آمیــز منازعــه بیــن دو طــرف غالبــا دخــر یــا خواهــر
قاتــل را بــه یکــی از اعضــای فامیــل مقتــول بــه
همــری مــی دهنــد .بــد دادن دخـران در افغانســتان
مبــدل بــه عــرف و عــادات گردیــده و بــه شــکل اجبــاری
بــاالی دخ ـران بــدون در نظــر داشــت ســن موقعیــت

اجتامعــی و رضایــت انهــا تحمیــل گردیــده کــه موجــب
ایجــاد اثــار و نتایــج ســوء و زیانبــار مــی گــردد.
مــاده  25قانــون منــع خشــونت علیــه زن در مــورد
مجــازات مرتکــب جــرم بــد دادن ذیــا رصاحــت دارد:
()1شــخصی کــه زن را بــه نــام بــد دادن بــه نــکاح بدهد
یــا بگیــرد مرتکــب حســب احــوال بــه حبــس طویــل کــه
از ده ســال بیشــر نباشــد محکــوم مــی گردد.
( )2در حالــت منــدرج فقــره ( )1ایــن مــاده اشــخاص
ذیدخــل (شــاهد ،وکیــل ،مصلــح و عاقــد) هــر یــک
حســب احــوال بــه حبــس متوســط محکــوم و عقــد
نــکاح در صــورت مطالبــه زن بــد داده شــده مطابــق
احــکام قانــون فســخ مــی گــردد.
مــوارد گوناگــون از قبیــل قتــل  ،فـرار از منــزل و غیــره
اســت کــه منجــر بــه بــد دادن دخ ـران مــی گــردد و
ذیــا بــه آن اشــاره مــی کنیــم.
قتل:
در اثــر قتــل ارتــکاب یافتــه توســط یــک تــن از اعضــای
فامیــل شــان ماننــد پــدر ،بـرادر و  ...بــد داده مــی شــود
هــر چنــد اصــل شــخصی بــودن جرایــم و جزاهــا در
رشیعــت اســام و قوانیــن کشــور پذیــر فتــه شــده اســت
ولــی در بســیاری نقــاط کشــور در بــدل قتــل ارتــکاب
یافتــه توســط بـرادر یــا پــدر خواهــر قاتــل بـرای فامیــل
مقتــول بــه بــد داده مــی شــود در ارتبــاط قضایــای قتــل
اک ـرا ریــش ســفیدان و بــزرگان محــل بــد دادن را بــه
حیــث وســیله ای حــل وفصــل مســاملت امیــز منازعــه
تلقــی مــی مناینــد .در حالیکــه خداونــد (ج) درســوره
ارساء مــی فرمایــد  «:منــی بــردارد هیــچ بــر دارنــده
بــار دیگــری را »
همچنــان مــاده  26قانــون اساســی در بــاره ترصیــح
میــد ارد  «:جــرم عمــل شــخصی اســت تعقیــب ،
گرفتــاری یــا توقیــف متهــم و تطبیــق ج ـزا بــر او بــه

شــخص دیگــری رسایــت منــی کنــد».
فرار از منزل:
فـرار از منــزل یکــی از وقایــع اســت کــه غالبــا منتهــی
بــه بــد دادن دخــران مــی گــردد ف ـرار دخــر از منــزل
بــه مثابــه ای هتــک حرمــت فامیــل وی تلقــی مــی
گــردد  .از انجایکــه غالبــا در قبــال فــرار دخــران از
منــزل بــه شــکلی از اشــکال مــردی ذیدخــل مــی باشــد
ایــن عمــل موجــب ایجــاد عــداوت میــان خانــواده
هــا مــی گــردد و جهــت رفــع عــداوت میــان فامیــل
هــای ذیدخــل ،بــزرگان محــل تشــکیل جلســه داده
و خواهــر پــری را کــه بــا دخــر فــرار کــرده اســت
بــه فامیــل دخــری کــه بــا پــر ف ـرار کــرده اســت بــه
بــد مــی دهنــد در حــدود  15در صــد قربانیــان بــد
در تحقیقــات انجــام شــده توســط نهــاد تحقیقاتــی
حقــوق زنــان و اطفــال عبــارت از دخرتانــی بــوده انــد
کــه دراثــر ف ـرار دادن دخــر بوســیله ب ـرادر شــان بــد
داده شــده انــد.
یــک تحقیــق تــازه در مــورد "بــد دادن" کــه در نــه
ولســوالی افغانســتان انجــام شــده اســت ،نشــان
میدهــد کــه ایــن پدیــده کاهــش یافتــه اســت.
یافتههــای ایــن تحقیــق نشــان مـی دهــد کــه دخـران
خردســال بـرای پرسانــی بــه "بــد" داده شــده کــه قبــا
ازدواج کردهانــد.
ایــن تحقیــق توســط موسســه ابتــکار آزاد و مدنــی
بــرای صلــح انجــام شــده و در ایــن تحقیــق ،بیــش
از یــک هــزار نفــر رشکــت کــرده و بــه ســوالها در
مــورد "بــد دادن" ،پاســخ دادهانــد .موسسـهای کــه ایــن
تحقیــق را انجــام داده ،آمــار و ارقــام مشــخصی در
مــورد بــد دادن نــدارد ،امــا اش ـراک کننــدگان تحقیــق
گفتهانــد کــه ایــن رســم نســبت بــه ســالهای گذشــته
بــه مراتــب کمــر شــده اســت.ادامه در صفحه 2

آگاهیحقوقی

اهل...

در واقع اهل خربه نه از طریق
حواس خود ،بلکه با استفاده از روشهای
علمی ،استنتاج عقلی و مدارک ،عالیم
و نشانه ها ،نظر تخصصی خود راابراز
می مناید .از آن جاکه کاربرد این شیوه
برعایت رشایط و ضوابط قانونی بنا
یافته است ،از این رو به عنوان یک
اماره قانونی مورد قبول می باشد.
این عالیم ونشانه ها دروغ منی گویند
و اهل خربه یا کارشناس؛ زبان این
نشانه ها محسوب می شود.در صورت
تخلف وارایه گزارش نادرست اهل
خربه بنابرحکم ماده  472کود جزا
محکوم به جزا می گردد که ذیالًاشعار
می دارد:
"( )1هرگاه اهل خربه مؤظف ،گزارش
یا نظر خود را در تناقض با حقایق
قضیه ارایه کند ،به حبس متوسط تا
سه سال  ،محکوم می گردد.
( )2هرگاه مرتجم مؤظف ،اظهارات یا
اسناد مربوط به قضیه را خالف حقایق
ترجمه کند ،به مجازات مندرج فقره
( )1این ماده محکوم می گردد.
()3هرگاه اعامل مندرج فقره های (-1
 )2این ماده منجر به فرار شخص از
تعقیب عدلی ویا عدم تطبیق عدالت
گردد ،مرتکب به حد اکرث حبس
متوسط ،محکوم می گردد".
به استیناد ماده  44قانون اجراات
جزایی در تعین اهل خربه واستفاده
از نظر وی زمانی نیاز می باشد که
څارنوال یا قاضی نتواند در قضیه
بدون اخذ نظرفنی و مسلکی تصمیم
اتخاذ مناید .هر گاه اسناد و ادلۀ
مادی ارائه شده ( قرائن) برای اثبات
قضیه و شناخت مرتکب آن ایجاب
ارزیابی مسلکی ،تخصصی و فنی را
مناید ،مامور ضبط قضأئی ،څارنوالی
و محکمه می توانند به تجویز خود
یا به اثر در خواست طرفین قضیه
به منظور تثبیت احوال و رسیدن به
حقیقت ،نظر اهل خربه را در زمینه
مطالبه منایند.
مامور ضبط قضأئی ،څارنوالی و
محکمه می توانند در تقاضای خود
از اهل خربه ،انواع تحقیقات و سایر
مطالب و معلومات الزم را به وضاحت
بیان کنند.
څارنوالی و محکمه می توانند عالوه
بر اهل خربه که نام آنها در محکمه
ثبت است ،نظر اشخاص دیگر را که
تخصص ،دانش و تجربۀ شان مورد
اعتامد آنها قرار داشته باشد ،مطالبه
منایند.
مسله مهم دیگراینکه اهل خربه باید
در رابطه به موضوعی که از آنها نظر
مسلکی و فنی خواسته می شود ،نظر
خود را به شکل رصیح و واضح تحریر
منایند .از واژه هایی استفاده نکنند که
شک و تردید را خلق مناید .زیرا آن چه
را اهل خربه نظر می دهند متکی به
علم و فن و آزمایشات دقیق است که
در آن دروغ و احتامالت نادرست و
جود نداشته باشد.در غیر مطابق حکم
ماده  45قانون اجراات جزایی که ذیالً
بیان می دارد " :هر گاه معلومات ارائه
شدۀ اهل خربه نامکمل یا مبهم ثابت
گردد و یا طرف قناعت څارنوالی یا
قاضی قرار نگیرد ،نظر اهل خربه دیگر
مطالبه می گردد".
طبق حکم ماده  475کود جزاء در
مورد استنکاف از سوگند اهل خربه
ذیالً بیان می دارد که" :هرگاه شاهد
 ،اهل خربه یا ترجامن مبنظور اظهار
حقیقت از طرف قاضی خواسته شود
وبدون عذر رشعی وقانونی از سوگند
قانونی امتناع ورزد ،به جزای نقدی
از بیست هزار تا شصت هزار افغانی،
محکوم می گردد".
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قا نــو ن منــع خشــو نت و مســؤ و لیت ا ر گا نهــا ی . . .
خدیجه امیری یکی از اعضای موسسه ابتکار آزاد و
مدنی برای صلح روز یک شنبه  6ثور  1394در یک
کنفرانس خربی در کابل گفت" :یگانه عامل کاهش
بد دادن ،تعلیم و تربیه و بلند رفنت سطح آگاهی
مردم است ،زیرا مردم آگاهی بیشرت یافته و میدانند
که بد دادن غیرقانونی است".
مسووالن این موسسه می گویند با آن که "بد
دادن" کاهش یافته اما هنوز این رسم در بین مردم
رواج دارد .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که
دخرتان زیر سن قربانی این رسم میشود.
اعضای این موسسه تاکید کردند ،رسم "بد دادن"
دخرتانی را که قربانی می کند که هیچ نقشی در
قضایا ندارند و مجرم نیستند اما به خاطر جرمی
که دیگران انجام دادهاند ،دخرتان قربانی میشوند.
خانم امیری گفت موسسه ابتکار آزاد و مدنی برای
صلح در کنار تحقیق ،مردم به خصوص زنان را نسبت
به رسم بد دادن آگاهی دادهاند" :فرهنگ اعرتاض
برای زنان در برابر رسم "بد دادن" برای زنان آموزش
داده شده است .برای آنها تفهیم شده که براساس
قوانین و ارزشهای دینی زنان هیچ مکلفیتی برای
پذیرش این رسم ندارند".
یافتههای این تحقیق نشانمیدهد که نهادهای
رسمی عدلی و قضایی در چنین فیصله هایی نقش
کمرتی دارند زیرا این نهادها کوشش می کنند که
این قضایا را به شورا های محلی و غیررسمی محول
کنند.
مسئوالن این موسسه می گویند وقتی قضایای
قتل به شوراهای محلی که متشکل از متنفذین و
مال امامان است ،محول میشود ،آنها فیصله می
کنند که برای خاموش کردن قضیه میان دو طرف،
دخرتی به "بد" داده شود .این موسسه تاکید کرد
که موسفیدان و مالاما م ها بجای قربانی کردن
دخرتان ،برای کاهش "بد دادن" باید با این پدیده
شوم مقابله منوده و راه های بیرون رفت از این
معضل را در یابند.
خدیجه امیری گفت" :نتایج تحقیقات نشان میدهد
باالخص آنانی که مسئولیت امامت در مساجد را
دارند ،می توانند برای کاهش رسم بد دادن مبارزه
کنند و با پند و اندرز مردم را تشویق کنند که دیگر
این رسم را تکرار نکنند".
خرید و فروش دخرتان به بهانه ازدواج:
در قران کریم معامله و خرید و فروش زنان را منع
قرار داده است به طور مثال در سوره النساء آیه
 19خداوند متعال می فرماید ”:ای کسانی که ایامن
اوردید برای شام حالل نیست که زنان را به اکراه
ارث برید مگر انکه مرتکب زشتکاری شوند و با آنها
بشایستگی رفتار کنید"...
فروش و یا خریداری زن به منظور یا بهانه ازدواج
عمل جرمی شمرده می شود .زیرا زن با در نظر
داشت آیه رشیفه و لقدکرامنا بنی آدم در سوره
ارساء آیه  70خداوند (ج)می فرماید :و به راستی ما
فرزندان آدم را گرامی داشتیم.
در کلمه انسان اگر تعمق صورت بگیرد بر زن و مرد
اطالق می شود و زمانیکه خداوند انسان را ارشف
مخلوقات افرید و با خلق منودن انسان مباهات
منود و وی را مسجود مالیک قرار داد.
پس جواز ندارد که با انسان به عنوان جنس زن
منحیث متاع و یا مال رفتار شده و مورد خرید و
فروش و معامله قرار گیرد .واقعا زشت و ناپسند
است توهین انسان که خداوند اور ا گرامی داشته
است.
ولی متاسفانه در برخی از نقاط کشور ما مشاهده
می شود که زنان به فروش می رود طی تحقیقات
که انجام شده است مدافعین حقوق برش در والیت
ننگرهار در رشق افغانستان تشویش خویش را از
نوع رسم و رواج خرید و فروش زنها در مناطق
رشقی افغانستان ابراز منوده اند .مطابق به گزارشات
آنها در این مناطق زنان توسط خویشاوندان و
شوهران شان به فروش رسانیده میشوند .حتی زنان
که قبأل ازدواج منوده اند توسط خویشاوندان و
شوهران شان به فروش میرسند.
بی بی زیور یکی از قربانیان این رسم و رواج بوده
و از بیان داستان خویش احساس رشم وخجالت
مینامید .بی بی زیور از باشنده گان قریه شینوار
میباشد که توسط شوهر دومش به فروش رسیده
بود.
بی بی زیور میگوید که وی از شوهر اولی اش سه
طفل داشت و بعد از مرگ وی با برادر شوهرش
مطابق به رسم ورواج عروسی منود و شوهر دومی
اش وی را به یک مرد پاکستانی در آن طرف رسحد
به فروش رسانید .وی میگوید وقتی که وی به
فروش رسیده بود  ۴۰سال عمر داشت و در مقابل
 ۱۲۰۰۰۰کلدار پاکستانی به فروش رسیده بود.
کلدار پاکستانی تقریبأ پول رایج در مناطق رشقی
افغانستان میباشد که مطابق به نرخ تبادله ی امروز
۱۲۰۰۰۰کلدار پاکستانی تقریبأ  ۱۳۰۰دالر امریکایی
میگردد.
بی بی زیور میگوید مرد پاکستانی که وی را
خریداری منوده بود در یکی از مناطق دور دست
پاکستان زنده گی مینمود و برای وی ممکن نبود که
دوباره به قریه اش برگردد و ناچار  ۱۷سال با وی
زنده گی منود و وقتی که وی پیر و ساملند گردید از
طرف شوهرش یعنی مرد که وی را خریداری منوده
بود رانده شد .حاال او میگوید که من روی ندارم
که دوباره به قریه و پیش خویشاوندانم برگردم زیرا

من فروخته شده ام و این یک نام رشم آور برای
من است.
انیسه عمرانی رییسه امور زنان والیت ننگرهار
میگوید که وی در ربع اول سال جاری با  ۵قضیه
مشابه روبرو شده است و در حدود  ۴۰شکایت در
این زمینه دریافت منوده است.
وی میگوید ” چند روز قبل ما به قضیه ی برخوردیم
که یک زن جوان عروسی شده بخاطر جمع آوری
چوب سوخت بیرون از خانه رفته بود و این زن
در حال جمع آوری چوب بوده که برادرش نزد وی
آمده و برایش خرب میدهد که او را فروخته است و
او باید با کسی که وی را خریداری منوده برود .این
زن عذر والتامس مینامید تا وی را بگذارد که یکبار
به خانه رفته و به طفلش شیر بدهد اما برادرش به
وی میگوید که تو برای اینکار وقت نداری تو یکجا با
چوب های که جمع آوری کرده ات فروخته شده ای.
رفیع الله بیدار مسوول کمیسیون مستقل حقوق
برش دروالیت ننگرهار میگوید ” اینکار یک فاجعه
بزرگ برای آن عده از اطفال است که بعد از فروش
زنان با فامیل پدر شان باقی میامنند.
مانند بی بی زیور زنان به جاهای دور به فروش
میرسند و برای آنها نا ممکن میباشد که دوباره به
خانه و کاشانه ی شان برگردند .قیمت ها دربین
۵۰۰۰۰کلدار پاکستانی الی ۳۰۰۰۰۰کلدار پاکستانی
یعنی از  ۵۳۰تا  ۳۲۰۰دالر امریکایی معامله میشوند.
خرید و فروش زنان افغان در والیت ننگرهار
افغانستان به یک امر عادی تبدیل شده است و در
هر روز دو زن در این منطقه به فروش می رسد.
با توجه به رصاحت ماده  24قانون منع خشوت
علیه زن ،باید یادآور شویم که مرتکبین این عمل هر
که باشد بوسیله حکم این ماده مجازات می شود ":
شخصی که زن را به منظور یا بهانه ازدواج به فروش
رساند یا خریداری یا در انها وساطت مناید،حسب
احوال به حبس طویل که از ده سال بیشرت نباشد
محکوم می گردد.
خشونت های جنسیتی:
تجاوز جنسی:
تجاوز جنسی در فقره  3ماده (  ) 3قانون منع
خشونت علیه زن چنین تعریف شده است:
" ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توام با اجبار
واکراه یا ارتکاب آن با زن نا بالغ ویا تجاوز برعفت
وناموس زن است ".
قبل ازینکه در رابطه به تجاوز جنسی از دیدگاه
قانون منع خشونت علیه زن بحث را ادامه دهیم.
الزم است تا فرق که بین زنا وتجاوز جنسی وجود
دارد رشح منوده بعدآ مجازات آنهارا از دیدگاه
رشیعت ،کود جزاءوقانون منع خشونت علیه زن
خواهیم دید.
 - 1جرم زنا:
تعریف جرم زنا ازنظرفقه حنفی:
از دیدگاه مذهب حنفی (ح) زناعبارت است از عمل
جنسی مرد وزنی که بین شان رابطه نکاح یا شبه
آن موجود نباشد( .رشح فتح القدیر ج –  – 4ص
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مجازات رشعی جرم زنا:
در جرم زنا دو حالت مد نظر گرفته میشود.
اول:شخصیکه محصین(متأهل) می باشد.
دوم :شخص غیر محصین (مجرد ) است.
رشط احصان:
 - 1محصین کسی را گفته می توانیم که باساس
ازدواج صحیح با زوجه خویش بالفعل عمل جنسی
را انجام داده باشد.
 - 2شخص عاقل وبالغ باشد.
 - 3مسلامن باشد.
 - 4عفیف باشد یعنی بزنا مشهور نشده باشد.
هرگاه شخص با موجودیت رشایط فوق  ،زنا مناید و
زنا او توسط چهار نفر شاهد عاقل ،بالغ ومسلامن
وعادل که عمل زنا را به متام معنی به چشم خود
دیده باشد( .کااملیل فی املکحلة ) مانند سورمه
چوب در سورمه دان ،مجازات آن سنگسار است.
و مجازات غیر محصین مطابق هدایت کالم الله
مجید صد دره است (یعنی کسیکه رشایط چهارگانه
فوق را نداشته باشد غیر محصین است).
علامء دین عالوه از رشایط فوق الذکر بعضی رشایط
دیگر را نیز ذکر کرده اند که :
 -1جرم زنا در حالت اختیاری صورت گرفته باشد:اگر
زنا در نتیجه اکراه ارتکاب شده باشد ،از نظر جمهور
فقهاء برمک َره (شخصیکه بر انجام عمل زنا مجبور
ساخته شده است) حد زنا نیست ،ولی از نظر امام
احمد حد زنا بروی تطبیق میشود .اما اگر زنی بر
انجام عمل زنا مجبور ساخته شد و یا مورد تجاوز
جنسی قرار گرفت ،به اتفاق فقهاء عقوبت حد زنا
بروی قابل اجراء نخواهد بود.
 -2مزنیه باید انسان باشد :پس اگر جانب مقابل
حیوان باشد ،در این صورت به اتفاق فقهاء بر وطی
کننده حد زنا تطبیق منیشود ،ولی مورد مجازات
تعزیری قرار خواهد گرفت حیوان مورد تجاوز از
نظر جمهور فقهاء به قتل رسانده نشود و خوردن
گوشت آن نیز هیچ گونه اشکالی ندارد ،ولی از نظر
فقهای حنبلی باید حیوان مذکور به قتل رسانده شود
و از گوشت آن نیز استفاده صورت گرفته منیتواند و
جانی باید ضامنت آن را به مالکش بپردازد
 -3زانی و مزنیه باید استعداد زنا کردن را داشته

باشند :اگر هیچ کدام از زانی و یا مزنیه ،یا یکی از
آنها استعداد آن را نداشته باشد ،مانند اینکه زانی
و مزنیه هر دو و یا یکی از آنها خورد سال باشند،
از نظر فقها حنفی عقوبت زنا تطبیق منیشود  .اما
از نظر جمهور فقهاء اگر کسی با دخرت خورد سال
غیر مکلف وطی کند ،عقوبت حد زنا بروی قابل
اجراء میباشد
 -4وطی باید در اثر شبهه نباشد :پس اگر وطی در
اثر شبهه باشد حد ساقط خواهد گردید ،در اینجا
بخاطر روشن شدن موضوع باید نخست شبهه را
بیان مناییم:
الف -معنای شبهه :شبهه عبارت است از آنچه به
نظر انسان مدلل و ثابت معلوم میشود ،ولی در
واقع و نفس االمر مدلل و ثابت منیباشد.
مجازات زنا از دیدگاه کود جزا:
کود جزا در ماده  636در مورد تجاوز جنسی و
مجازات جرم زنا چنین رصاحت داده است:
"( )1شخصیکه با جرب یا سایر وسایل ارعاب آمیز
یا تهدید یا با استفاده از ناتوانی جسمی یا روانی
مجنی علیه یا ناتوانی ابراز رضایت مجنی علیه
اعم اززن یا مرد خورانیدن دوای بیهوش کننده یا
سایر وسایل زایل کننده عقل به وی عمل مقاربت
جنسی را انجام دهد یا در قبل و دبر وی داخل مناید
مرتکب تجاوز جنسی شناخته می شود.
( ) 2هر گاه در جرم تجاوز جنسی رشایط تطبیق
جزای حد موجود نگردد یا به علت شبهه و یا یکی از
اسباب دیگر حد ساقط گردد مرتکب مطابق احکام
این فصل مجازات می گردد.
مجازات تجاوز جنسی از نظر کود جزا:
ماده  637کو د جزادرزمینه ذیال رصاحت دارد:
مرتکب جرم تجاوز جنسی به حبس طویل محکوم
می گردد.
حاالت مشدده در جرم تجاوز جنسی:
ماده  639در کود جزاء چنین رصاحت دارد:
( )1ارتکاب جرم تجاوز جنسی در حاالت ذیل
مشدده شناخته شده
مرتکب به مجازات حبس دوام درجه 2محکوم می
گردد:
 -1مجنی علیه طفل باشد.
 -2مرتکب با ارتکاب عمل جنسی باعث اسقاط
جنین شده باشد.
 -3مرتکب به نحوی باالی مجنی علیه نفوذ و اختیار
داشته باشد.
 -4مجنی علیه بر اثر عمل تجاوز جنسی حامله شده
باشد.
 -5عمل تجاوز جنسی سبب ایجاد مجروحیت یا
صدمه شدید روحی به مجنی علیه گردیده باشد.
 -6عمل تجاوز جنسی منجر به امراض مقاربت
جنسی گردیده باشد.
 -7مجنی علیه ا ز جمله محارم دایمی یا موقتی
متجاوز باشد.
 -8هر گاه در نتیجه تجاوز جنسی مجنی علیه فوت
مناید مرتکب به اعدام محکوم می گردد.
فرق تجاوز جنسی وزنا :
فرق تجاوز جنسی با زنا اینست که اجرای عمل
مقاربت در زنا بین مرد وزنیکه رشعآ بریکدیگر حرام
هستند صورت می گیرد.اما تجاوز جنسی اینست که
عمل مقاربت جنسی از طرف مرد باالی زن به شکل
جربی وبدون رضایت زن به اکراه وتهدید واستفاده
از زور عملی می گردد.
تعریف دیگری تجاوز جنسی :
تجاوز جنسی را در زبان عربی "اغتصاب " می نامند
 .اغتصاب از کلمه غصب گرفته شده است .
غصب در لغت گرفنت چیزی را به عنف وزور می
گویند  ،گفته می شود " :غصب فالنآ علی الشی "
یعنی فالن شخص را به کاری مجبور منود  .در مرور
زمان به شکل مجازی باالی مقاربت جنسی به عنف
ونا مرشوع اطالق گردید  .بنآ تجاوز جنسی عبارت
است از مقاربت جنسی نا مرشوع تحت اثر جرب
واکراه چه از راه فرج باشد یا دبر .
در مورد جزای تجاوز جنسی دو دید گاه وجود دارد
:
الف  -دید گاه اول اینست که جزای تجاوز جنسی
هامنا جزای زنا است  .یعنی برای محصین سنگسار
وبرای غیر محصین صد دره .
 اکرث مذاهب اسالمی منجمله احناف تجاوز جنسیرا نوعی از انواع زنا یا لواط خوانده اند  ،زیرا از نظر
آنها احکام خاص ومجازات ویژه ای برای مرتکبین
تجاوز جنسی در رشیعت اسالمی پیشبینی نشده
است  .البته در بخش مجازات مک َره (شخصیکه جربآ
به جرم زنا کشانده شده است ) تفاوت وجود دارد
 .چون در جرایم زنا ویا لواط طرفین مستحق جزا
می شوند  ،اما در جرایم تجاوز جنسی قضیه فرق
می کند :
 هرگاه مک َره زن باشد  ،به اتفاق علامء تنها مردمتجاوز مجازات می شود  .اما زن از مجازات معاف
می گردد.
 نظر امام ابو یوسف اینست که اکراه وجرب بهزنا مسئولیت شخص مک َره را مرفوع میسازد چه
زن باشد یا مرد.
ب  -برخی از علام تجاوز جنسی را تحت حکم
حرابه داخل منوده اند وجزای حرابه را باالیش
تطبیق می منایند که اکرثآ در عربستان سعودی

قضاوت به همین اساس پیش می رود .هیآ ت کبار
علامی عربستان دیدگاه شان را به اساس فتوی
شامره ( )85مورخ  1401 / 11 / 11بیان منوده اند .
ماده هفدهم قانون منع خشونت علیه زن در فقره
اول خویش تذکر داده که شخصیکه مرتکب تجاوز
جنسی بر زن بالغ گردد یعنی زنی که در مرحله
اول جوانی رسیده باشد تجاوز جنسی مناید به حبس
دوام یعنی از  16الی  20سال حبس واگر در اثر
این تجاوز مجنی علیها فوت مناید مرتکب به اعدام
محکوم میگردد.
اعدام حالت است که بعد از تثبیت قطعی جرم
واصدار حکم از طرف محکمه ثالثه ( ابتدائیه،
استیناف ومتیز ) مطابق هدایت ماده ( )129قانون
اساسی بعد از منظوری رئیس جمهور باالی محکوم
تطبیق میگردد.
در فقره  2ماده مذکور آمده که اگر شخصی مرتکب
تجاوز جنسی برزن نا بالغ گردد یعنی زنیکه در
مرحله جوانی وبلوغیت نرسیده باشد مرتکب به حد
اکرث حبس دوام یعنی بیست سال حبس و در صورت
فوت مجنی علیها یعنی اگر همین دخرت یا زن نا بالغ
فوت گردد مرتکب به اعدام محکوم میگردد.
همچنان در فقره  3ماده مذکور حالت مشدده را در
نظر گرفته که مطابق رصاحت ماده مذکور در هردو
حالت فوق الذکر مرتکب باید مهر مثل را به حسب
جربان خساره به مجنی علیه بپردازد.
بدین ترتیب در فقره  4ماده هفدهم قانون منع
خشونت علیه زن تذکر داده شده که اگر شخصی
مرتکب تجاوز به عفت وناموس زن گردد ،ولی
تجاوز وی منجر به فعل زنا یا لواط نگردد (تفخیذ،
مساحقه) یا امثال آن را مرتکب گردد حسب احوال
به حبس طویل که از هفت سال بیشرت نباشد
محکوم میگردد.
در فقره  5ماده مذ بور اضافه گردیده که اگر مجنی
علیها مندرج فقره ( ) 4یعنی کسیکه تجاوز به عفت
وناموس اش صورت گرفته اما منجر به لواط یا زنا
نشده واین مجنی علیه سن ( )18سالکی را تکمیل
نکرده باشد ومرتکب از جمله اقارب تا درجه سوم،
مربی ،مستخدم یا طبیب مجنی علیها یا به نحوی
باالی مجنی علیها نفوذ داشته باشد.حسب احوال
به حبس طویل که از ده سال بیشرت نباشد محکوم
میگردد.
مجبور منودن به فحشاء :
مجبور منودن به فحشآ عبارت است از اجبار زن به
انجام عمل زنا یا لواط به شکل مکرر با مردان بدون
متیز چه کسب مادی در پی داشته باشد یا خیر.
ماده هجدهم قانون منع خشونت علیه زن در
زمینه چنین ترصیح منوده است :
"( – )1شخصی که زن بالغ را مجبور به فحشآ مناید،
حسب احوال به حبس طویل که از هفت سال کمرت
نباشد ،محکوم می گردد.
 – 2هر گاه مجنی علیهای جرم مندرج فقره ( )1این
ماده زن نا بالغ باشد ،مرتکب حسب احوال به حبس
طویل که از ده سال کمرت نباشد ،محکوم میگردد.
ضبط وثبت هویت مجنی علیها ونرش آن:
هویت  ،مجنی علیها وضبط وثبت سه کلمه قابل
توضیح در ماده مذکور است که غرض روشن شدن
معنی ومفهوم هرسه کلمه باید قبل از همه ترشیح
شوند.
هویت:یک سلسله خصوصیاتی(افکار،باورها وایده
ها) است که یک انسان را از انسان دیگر تفکیک
می کند و باعث شناخت وی میگردد.
مجنی علیها:
زن است که از اثر ارتکاب جرم به وی صدمه
جسمی ،مادی یا معنوی رسیده باشد.
ضبط وثبت :این دو کلمه در اینجا به گونه مرتادف
استعامل شده است که مفهوم آنها تسجیل می
باشد .تسجیل هویت انواع گوناگون را بخود گرفته
می تواند:
 ثبت صدا . ثبت سیام چه به شکل فلم باشد ویا بشکل تصویر.ماده نزدهم قانون منع خشونت علیه زن تذکرداده
است  .شخصیکه هویت مجنی علیهای جرایم تجاوز
جنسی واجبار به فحشا را ضبط وثبت منوده بدون
حکم قانون افشآ کند ویا تصاویر آن را نرش مناید
به نحویکه به شخصیت وی صدمه رساند ،حسب
احوال به حبس متوسط که از سه سال کمرت نباشد،
محکوم می گردد.
آنچه قا بل تبرصه میبا شد اینست که ماده مذکور
در تطابق با کالم الله مجید وحدیث پیغمرب اکرم
است چنانچه قرآنکریم در باره جلوگیری از پخش
ونرش موضوعات فحشآ ومسایل مشابه آن در سوره
النور آیه  19چنین می فرماید:
" ان الذین یحبون آن تشیع الفاحشة فی الذین آمنو
لهم عذاب الیم فی الدنیا واالخره "
ترجمه:هر آئینه آنان که دوست می دارندعمل
فحشآ ومنکر در میان مسلمین اشاعه یابد بر ایشان
عقوبت درد دهنده در دنیا وآخرت باشد.
یا حدیث پیغمرب اکرم است که می فرماید ":من
سرتمسلآم سرته الله یوم القیامه "
ترجمه:کسیکه عیب مسلامنی را بپوشاند الله تعالی
عیب اورا در روز قیامت می پوشاند.

ادامه دارد...

آگاهیحقوقی

مجازات...
( – )1مرتکب قتل عمد در یکی از حاالت
ذیل به اعدام یا حبس دوام درجه  1محکوم
میگردد( .حبس دوام درجه  1عبارت از حبس
است که بیش از بیست تا سی سال میباشد).
 -1در حالتی که قتل با برنامه ریزی قبلی وتر
صد همراه باشد.
توضیح  :در صورتیکه قتل با ارصار قبلی
وترصد توام باشد ،قتل با حالت مشدده گفته
میشود.
ارصار قبلی عبارت از نقشه طرح شده قبلی
است که هدف آن توطیه برعلیه شخص معین
میباشد  .ازیرنو ارصار قبلی یک تصمیم قبلی
است که روی آن فکر شده است  .مدت را که
جانی روی آن فکر کرده وعملی را که انجام
داده مهم نیست فقط کافی است که روی
اجرای عمل فکر صورت گرفته باشد.
ترصد یا کمین گرفنت عبارت است از انتظار
کشیدن دریک محل تا شخص مورد نظر را
بارسیدن در آن محل از بین بربد  ،بدین ترتیب
ترصد هم ایجاب تفکر قبلی را مینامید ویکی
از انواع تظاهر خارجی تفکر قبلی است .
 – 2در حالتی که قتل با استعامل مواد سمی
کشنده یا مواد انفجاری یا حریق صورت گرفته
باشد .
 – 3در حالتی که قتل با انگیزه دنی یا در
برابر اجرت ویا با شکنجه وآزار واذیت صورت
گرفته باشد.
 – 4در حالتی که مقتول مؤظف خدمات
عامه بوده و قتل در اثنای اجرای خدمت یا در
ارتباط به آن صورت گرفته باشد.
توضیح  -این فقره موضوع را بحث کرده
است که به صفت وهویت شخص ارتباط دارد
چنانچه از مؤظف خدمات عامه تذکر داده که
این خود حالت مشدده را نشان میدهد به این
معنی که اگر مؤظف خدمات عامه وظیفه را
انجام میدهد که جزء وظیفه اش است وبقتل
میرسد مجرم ویا قاتل به اشد مجازات محکوم
می گردد.
 – 5در حالتی که قاتل قصد قتل بیش از یک
نفر را داشته وبه اثر یک عمل همه آنها به
قتل رسیده باشند.
 – 6در حالتی که قتل توام با جنایت یا جنحه
عمدی دیگری صورت گرفته باشد.
توضیح  -شخصی میخواهد مرتکب جرم
قتل شود یعنی کسی را که با وی خصومت
دارد میخواهد از بین بربد برای رسیدن به
این هدف مرتکب جرم دیگری مانند مجروح
ساخنت یا بیهوش ساخنت محافظ دهن دروازه
اش میشود ،تا بتواند بعد از رفع موانع داخل
خانه شده دست به قتل بزند.
 – 7در حالتی که قاتل به حبس دوام درجه
 1محکوم شده  ،در خالل مدت تنفیذ حکم
مرتکب قتل عمد دیگر گردیده باشد.
توضیح – شخصی قتل را انجام میدهد واز
طرف محکمه به حبس دوام درجه  1محکوم
میشود یعنی بین بیست تا سی سال بندی
میشود .در جریان سپری کردن حبس دست
به قتل دیگری می زند ،درینصورت باید عمل
مجرم مشدده دانسته شده مرتکب به اعدام
محکوم گردد.
 – 8در حالتی که قاتل بعد از قتل ،جسد را
مثله مناید ( .یعنی جسد را بعد از قتل پارچه
 ،پارچه می کند ) .
 – 9در حالتی که مقتول از اصول قاتل باشد.
( یعنی مقتول پدر و پدر کالن یا مادر ومادر
کالن قاتل باشد) .
 – 10در حالتی که قتل مبنظور متهید یا تسهیل
ویا قادر شدن به ارتکاب جنایت یا جنحه
که جزای آن کمرت از یکسال حبس نباشد ویا
مبنظور فرار یا رهایی از جزا صورت گرفته
باشد.
توضیح – غرض از متهید گسرتانیدن وغرض از
تسهیل سهولت آوردن است تا با به کار گیری
ازین شیوه ورویش دست به جنایت دیگری
بزند.
( – ) 2مرتکب قتل عمد در غیر از حاالت
مندرج فقره ( )1این ماده  ،به حبس دوام
درجه  2محکوم میگردد  ( .حبس دوام درجه
 2عبارت از حبس است که مدت آن بیش از
شانزده سال تا بیست سال میباشد ).
در اخیر گفته میشود که جزای پیش بینی شده
در کود جزاء در رابطه به جرم قتل که اعدام
وحبس دوام درجه  1ودرجه  2میباشد ،دقیق
بوده قانون گذار سعی کرده تا با درنظرداشت
حاالت مشدده ومخففه قاضی بتواند حکم
خویش را در همین محدوده که قبآل ذکر شد
صادر مناید.
منابع وما خذ :
قران کریم .
کود جزاء .
جپرت نوت حقوقی جرایم ومجازات  -دانشکده
حقوق وعلوم سیاسی  -پوهنتون کابل .
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رشوط و قیــود تعــد د . . .
 .2اســباب خاص:اســباب خــاص
تعددزوجــات زیــاد اســت منجملــه:
• عقیــم بــودن زن ویابیامربــودن وی
ویاعــدم توافــق طبیعــت آن باطبیعــت
شــوهرش.
احیانــاً زن عقیــم اســت کــه اوالد بدنیــا
منــی آورد ویــا بــه بیــاری مبتــا اســت
کــه شــوهر از آن نفــرت مــی کنــد ورغبت
شــوهر نســبت بــه آن کاســته میشــود ویــا
طبیعــت زن بــا طبیعــت شــوهر ســازگار
منــی باشــد پــس درچنیــن حالــت بهــر
وافضــل آن اســت کــه زن درخانــه شــوهر
خــود باقــی مبانــد وبــه آن اجــازه وفرصــت
ازدواج بــه زن دوم را بدهــد تــا خواســته
هــای کــه مــرد نســبت بــه داشــن فرزنــد
دارد متحقــق شــود.
هــرگاه مــرد عدالــت را مراعــات کنــد
میــان هم ـران خــود و مســاوات را بیــن
فرزنــدان خــود در تعلیــم وتربیــة ونفقــه
برقـرار ســازد وتعیــن کنــد حــدی را بـرای
هــر همــر خــود وازآن حــد تجاوزنکنــد،
پــس جــای بــرای فتنــه  ،بــدی وبغــض
دربیــن اف ـراد خانــواده باقــی منــی مانــد
وایــن خیــر بزرگــی اســت ب ـرای مــرد.
• بد دیدن مرد زن خود را
گاهــی ن ـزاع فامیلــی پیــدا میشــود میــان
مــرد واقــارب زن ویــا میــان مــرد وخــود
همــر وایجــاد تفرقــه مــی شــود ،زن
وشــوهردرمقابل یکدیگــر موقــف گیــری
مــی کننــد  ،درچنیــن حالــت دوراه وجــود
دارد.
اول  :جدائــی نهایــی کــه زن تــا ابــد
جگرخــون ونــا راحــت باشــد .
دوم  :صرب،ازطــرف مــرد  ،کــه تقاضــای
اخــاق  ،وفــاء ،حکمــت وعقــل را مــی
کنــد.
وبــدون شــک اختیــار راه دوم کــه باقــی
مانــدن همــر درســایه زندگــی زناشــوئی
بــا وجــود همــر دیگــر خوبــر وبهــر
اســت از طــاق ( :ابغــض الحــال الــی
اللــه ).
نظر امام غزالی درمورد تعدد زوجات:
دراینجــا یــادآوری دیــدگاه امــام محمــد
غزالــی رحمــه اللــه درارتبــاط بــا تعــدد
زوجــات ومــروع بــودن آن دررابطــه
بــا نیازهــای جنســی و ...نبایــد فرامــوش
کنیــم .
امــام غزالــی مــی فرمایــد  (( :طبیعــت
برخــی از مــردان بــه گونــه اســت کــه
دارای نیــروی جنســی بســیاری هســتند
 ،ویــک همــر نیــاز آنهــا را بــرآورده
منــی ســازد .بــرای چنیــن اشــخاصی
اختیــار همرسانــی دیگــر مســتحب
اســت  ،وچنانچــه زمینــه عشــق ومحبــت
وبــرآورده شــدن نیــاز جنســی آنــان
فراهــم شــد بــه هــان تعــداد کفایــت
مناینــد  ،درغیــر ایــن صــورت مســتحب
اســت کــه تــا چهارهمــر را بــه نــکاح
خــود درآورنــد )) .برهمیــن اســاس بــوده
کــه بســیاری از اصحــاب دارای هم ـران
متعــددی بــوده وکمــر کســی درمیــان
ایشــان وجــود داشــته کــه دارای دوهمرس
نبــوده باشــد.
امــام محمــد غزالــی درادامــه مــی فرماید:
((بــه هرانــدازه کــه انگیــزه وعامــل
معلــوم باشــد  ،الزم اســت راه حــل بــه
هــان انــدازۀ ،علــت وســبب باشــد ،
زیــرا هــدف ازآن رفــع نیــاز طبیعــی
اســت وبرایــن اســاس بــه کــرت وقلــت
همـران نــگاه مــی شــود  )).امــام غزالــی
مــی خواهــد بگویــد کــه  :تعــدد همــر
بــه خاطــر محافظــت انســان ازگنــاه
ومصئونیــت در مقابــل کششــهای جنســی
رشعــاً کارمطلوبــی اســت ،بــه رشطــی
کــه شــخص مــورد نظــر از هــر جهــت
درمــورد مراعــات عدالــت میــان همـران
خــود مطمئیــن باشــد  .همچنیــن بــه ایــن
موضــوع اشــاره مــی منایــد  :آنهــا یــی
کــه تنهــا بــه خاطــر تغیــر ذائقــه وتنــوع

وبــدون نیــاز بــه مصئونیــت نفــس خــود
ازارتــکاب معاصــی اقــدام بــه ازدواج هــای
متعــدد مــی مناینــد وچندیــن همــر را
بــه نــکاح خــود درمــی آورنــد ،کارشــان از
نظــر رشعــی وآداب واخــاق دینــی مــردود
وغیــر قابــل قبــول اســت .
آراءونظریــات فقهــا ودانشــمندان
جد ید ( معــا رص ) :
علــا ودانشــمندان معــارص درمــورد تعدد
زوجــات بــه ســه گــروه تقســیم می شــوند
 ،اینــک آراء ونظریــات هرکــدام آنهــا را بــا
دالیلشــان درســه مبحــث جداگانــه ذکــر
ومــورد بحــث وبــر رســی قـرار مــی دهیــم
.
تعدد زوجات تنها درحالت رضورت :
برخــی از علــاء ونویســندگان معــارص
مــی گوینــد اصــوالً تعــدد زوجــات بــه
خاطــر رضورت ونیــاز وعوامــل مختلــف
ایــن نیــاز جائزاســت  .امــا درحالــت
عــادی بنــا بــه مصلحــت خانــواده بــا آن
مخالفــت کــرده انــد ومــی گوینــد :
«ایــن کار عادتــی اســت بــد  ،امیــر
مســلمین مــی توانــد آن را منــع کنــد
ومــردم را بــه عــدم انجــام آن تشــویق
منایــد وبجــز بــه وقــت رضورت ماننــد.
عقیــم بــودن همــر اولــی یــا مبتــا
بــودن بــه بیــاری ال عــاج  ،جائــز نیســت
 ،شــیخ محمــد عبــده  ،از متفکـران جدیــد
برایــن رأی اســت »
هــان گونــه کــه بعضــی از قانون گــذاران
دولــت هــای عربــی راه شــیخ محمــد
عبــده یــا راه قریــب بــدان را پیــش گرفتــه
انــد  ،ازجملــه قانــون گــذار تونســی تعــدد
را منــع کــرده ومرتکــب آن را مســتوجب
مجــازات مــی دانــد  ،درحالیکــه قانــون
گــذار ســوری  ،عراقــی  ،مغربــی ومــری
آن را منــوط بــه اجــازه قاضــی میداننــد .
دالیل شیخ محمد عبده وهم فکرانش:
الــف) رشط تعــدد زوجــات تحقــق عدالت
درمیــان آنــان اســت واکنــون ایــن رشط
قطع ـاً مفقــود اســت واگــر تحقــق یابــد
یــک در ملیــون اســت  ،پــس منــی توانــد
بــه صــورت قاعــده در آ یــد وزمانــی کــه
فســاد بــر نفــوس مــردم چیــره شــود وبــه
نظــر رســد کــه مــردان عدالــت را مراعــات
منــی کننــد  ،جایزاســت کــه حاکــم یــا عــامل
تعــدد را منــع کنــد وبــه مراعــات حــال
جمــع نظــر داشــته باشــد .
ب) غالباًمــردان بــا زنانشــان بــه هنــگام
تعــدد زوجــات بــد رفتارنــد ونفقــه
وآســایش آنــان را مراعــات منــی کننــد.
ج) انتشــار فســاد ودشــمنی درمیــان
فرزنــدان انباغهــا  .چــون انباغهــا باهــم
دشــمنی دارنــد ایــن کراهــت ودشــمنی
بــه فرزنــدان نیزرسایــت مــی کنــد وایــن
ن ـزاع ادامــه خواهــد یافــت تــا ایــن کــه
مــرد خانــه خــود را بــه دســت خــود
خــراب مــی کنــد  ،لــذا بــرای حاکــم یــا
ولــی امــر مســلامنان جایــز اســت کــه از
تعــدد زوجــات جلوگیــری کنــد تــا فســاد
را از خانــواده هــا دور منایــد.
د) کســی منکــر آن نیســت کــه دیــن
بـرای مصلحــت وخیــر مــردم آمــده اســت
ویکــی از اصــول مســلم در اســام منــع
رضر رســانی ورضر پذیــری اســت  ،زیــرا
درحدیــث آمــده کــه (( :الرضر وال رضار
)).
خالصه سخن شیخ محمد املدنی :
آیــه تعــدد زوجــات  ،درســیاق ســخن
ازمســایل متعلــق بــه احــکام دخــران
یتیمــه اســت کــه مــال وجانشــان محفــوظ
باشــد وملعبــه ق ـرار نگیرنــد کــه ارثشــان
راندهنــد یامانــع ازدواجشــان بــا غیــر
شــوند  ،یــا ایــن کــه وصیشــان آنــان را
بــدون پرداخــت مهریــه از خــود نــکاح
کنــد  .اســام آمــده اســت کــه از طریــق
تعــدد زوجــات اوضاعشــان را بهــر کنــد
 ،ولیکــن مشــکل دیگــری پیــش آمــده
اســت وآن ایــن اســت کــه چگونــه ممکــن

اســت وصــی هــای دخ ـران یتیمــه درهــر
چیــزی قســط وعدالــت را برپــای دارنــد.
لــذا مــردان از ایــن کــه والیــت ورسپرســتی
یتیــان را بــه عهــده بگیرنــد  ،پرهیــز مــی
منودنــد بــرای مراعــات حالشــان بــا آنــان
اختــاط وهمنشــینی کننــد  ،درحالــی کــه
ممکــن بــود که ایــن یتیــان دخـران جوان
باشــند ومادرانشــان بیــوه هــای باشــند کــه
هنــوز جواننــد وصالحیــت ازدواج دارنــد
 ،پــس مخالطــت وهمنشــینی بــا آنــان در
ایــن اوضــاع واحــوال خالــی از عواقــب بــد
نبــود وممکــن بــود کــه طرفیــن  ،خــواه
وصــی یــا دخــران یتیمــه یــا مادرانشــان
دچــار فتنــه وآشــوب شــوند واز طــرف
دیگرمســلامن بایــد نــه فتنــه انگیــز باشــد
ونــه در دام فتنــه افتــد  ،لــذا اســام آمــد
بــا تجویــز تعــدد زوجــات آنــان را از ایــن
تنگنــا بیــرون آورد .
آن وقــت معنــی چنیــن مــی شــود  :هــرگاه
بیــم آن داشــتید کــه دربــارۀ کار یتیــان
نتوانیــد دادگــری کنیــد واز دخالــت در
کارشــان وهمنشــینی بــا آنــان بیــم داشــتید
کــه دچــار گنــاه بــزرگ شــوید  ،درچنیــن
اوضــاع واحوالــی خداونــد بـرای مــرد مبــاح
کــرده اســت کــه بیــش از یــک همــر
داشــته باشــد  ،پــس مــی توانــد بــا یکــی
از دخ ـران یتیمــه تحــت رسپرســتی خــود
یــا مادرانشــان ازدواج منایــد بــا خــود وغیــر
خــود را از عوامــل رش وفتنــه محفــوظ
ومصئــون دارد وآن وقــت مقصــود از :
« فانکحــوا ماطــاب لکــم مــن النســاء »
نــکاح بادخ ـران یتیمــه اســت ومقصــود از
«مثنــی وثــاث وربــاع » آن اســت کــه اگــر
یــک یتیمــه را بــه همــر قبلــی اضافــه
کنــد دوهمــر خواهــد داشــت واگــر
دویتیمــه را بــه همــر قبلــی اضافــه کنــد
 ،ســه همــر خواهــد داشــت واگــر ســه
یتیمــه را بــه همــر خــود اضافــه کنــد
چهــار همــر خواهــد داشــت .
شــیخ مدنــی درادامــه مــی افزایــد کــه
تعــدد زوجــات تنهــا بــرای حــل مشــکل
مالــی وازدواج یتیــان اســت وب ـرای حــل
ایــن رضورت اســت کــه مبــادا عدالــت
دربــاره آنــان مراعــات نشــود وچــون قیــاس
یکــی از اصــول ترشیــع اســامی اســت ،
پــس هــرگاه حالــت مشــابهی پیــش آمــد
کــه رضورت مقتضــی تعــدد زوجــات
بــود ومــرد اطمینــان داشــت کــه مراعــات
عدالــت مــی کنــد ومرتکــب ظلــم وجــور
منــی شــود درآن حالــت مانعــی از تعــدد
زوجــات منــی باشــد .
منع تعدد زوجات بطورمطلق:
گــروه دیگــر از علــاء ومتفکـران معــارص ،
تعــدد زوجــات را یــک عــادت بــد جاهلــی
هامننــد رشابخــوری مــی داننــد کــه اســام
برابــر سیاســت تدریجی خــود بــا آن مبارزه
کــرد ولیکــن آنــان منــی گوینــد کــه تعــدد
زوجــات ح ـرام اســت  ،بلکــه بــه منــع آن
بــه صــورت مطلــق دعــوت مــی کننــد .
جواز تعدد زوجات به طور مقيد :
گــروه بزرگــی از علــا ومتفکــران
اســامی وفقهــای بــزرگ اســامی کــه
معتمــد هســتند وامــت اســامی راه
آنــان را پذیرفتــه اســت تعــدد زوجــات
را تائیــد کــرده وآن را بــا قیــود ورشوط
مبــاح مــی داننــد وازجملــه قیــد ورشط
مراعــات عدالــت وقــدرت نفقــه را درنظــر
گرفتــه انــد  ،مــروط بــرآن کــه ایــن
تعــدد مصلحــت شــخصی  ،اجتامعــی یــا
خانوادگــی یــا امثــال آن را تحقــق بخشــد
 .ایــن اســت حکمــت ترشیــع الهــی ؛ زیـرا
هــر حکمــی کــه خداونــد(ج) تعیــن کنــد
حتــا مصلحــت بنــدگان خــدا درآن اســت
وهــر گاه آن مصلحــت منتفــی گــردد ،آن
حکــم نیــز بــا انتفــای آن منتفــی مــی گــردد
.
ولیکــن دکــر مصطفــی ســباعی بــا ابوزهــره
ویارانــش در بــاره رشط قــدرت بــر انفــاق
مخالفــت کــرده اســت کــه مــی گویــد:
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ایــن رشط ممکــن اســت جنبــه قضایــی
داشــته باشــد  ،چــون قاضــی مــی توانــد
بــا پرســش پیرامــون قــدرت مالــی بــرآن
تاکیــد منایــد وهــر گاه تشــخیص داد کــه
آن مــرد قــادر برنفقــه دو زن وفرزندانــش
مــی باشــد اجــازه عقــد دوم بــه وی دهــد
وگرنــه اجــازه ندهــد .
ترجیح رای برتر :
ازخــال عرضــه آراء مخلتــف وبررســی
وبــاز بینــی دالئــل آنهــا چنیــن پیداســت
کــه رای ســوم کــه تعــدد زوجــات را
مقــرون بــه رشط مراعــات عدالــت
وقــدرت بــر انفــاق وتحقــق مصلحــت،
باقــی وجایــز مــی داننــد  ،هــان گونــه
کــه علــای امــت اســامی فهمیــده
انــد ونســل انــدر نســل آن را بــه ارث
بــرده انــد ،بــرای بســیاری از مشــکالت
اجتامعــی خانــواده مســلامن کــه قبـاً بــه
برخــی از آنهــا اشــاره شــد تنهــا راه حــل
ســامل اســت .
امــا ادعــای جــواز الغــاء تعــدد زوجــات
یــا تفســیر آن بــه عنــوان یکــی از آثــار
بــا قیامنــده عــر جاهلــی کــه اســام بــه
تدریــج در صــدد الغــاء آن بــوده اســت ،
یــا تــاش بـرای الغــای آن بــا اســتدالل بــه
قــرآن ویــا منحــر کــردن آن بــه دخـران
یتیمــه بــا انگیــزه رضورت وقیــاس حــاالت
مشــابه بــر آن  ،متــام ایــن پنــدار هــا از
روح اســام بــه دور اســت وهمچنیــن از
فهــم وتطبیــق واجــرای آن بــه وســیله
پیامــر اکــرم(ص) واصحــاب وتابعیــن
وامــت اســامی در متــام اعصــار نیــز بــه
دور اســت بلکــه ایــن ادعــا هــا موجــب
تخطئــه رســول اکــرم(ص) واصحــاب
وتابعیــن وهمــه امــت اســامی در ادوار
بعــدی مــی شــود وتالشــی اســت جــدی
بــرای فــرو ریخــن یکــی از پایــه هــای
اســام  ،بــه خاطــر ارضــاء غربیانــی کــه
روزی روزگاری بــر امــت اســامی ســیادت
داشــته انــد بــه راســتی ایــن گونــه افــکار
وادعاهــا بــه اعتبــار ایــن کــه از آثــار
باقیامنــده تهاجــم فکــری واســتعامری
رسزمیــن هــای اســامی اســت  ،س ـزاوار
آن اســت کــه بــرای همیشــه بــه گــور
ســپرده شــود برعکــس ایــن ادعــا هــا،
اغلــب کشــورهای اســامی از کمبــود
جمعیــت ب ـرای آبادانــی وبهــره گیــری از
ثــروت هــای نهانــی خــود  ،شــکوه دارنــد .
گذشــته از آن برابر رسشــاری ســال 1960
درکشــور اســامی مــر آمــار کســانی کــه
از تعددوچنــد همــری اســتفاده کــرده
انــد از  %4نگذشــته اســت .
امــا ادعــای ایــن کــه تعــدد زوجــات ســبب
ولگــردی وآوارگــی مــی شــود  ،آمــار دقیــق
اســباب وعوامــل آوارگــی را تکذیــب مــی
کنــد .
بنــا برایــن بعضــی از کشــورهای اســامی
بــر عکــس آن نیازمنــد وجــود قوانینــی
هســتند کــه تعــدد زوجــات را تشــویق
کنــد وکســانی را کــه بــر آن قادرنــد
ومصلحتشــان ایجــاب مــی کنــد  ،بــدان
کار برانگیــزد  ،ماننــد دولــت هــای
عربــی خلیــچ فــارس کــه ثــروت ودارایــی
فــراوان وجمعیــت انــدک دارنــد  ،بلکــه
وظیفــه دولــت هــای اســامی اســت کــه
بــرای کســانی کــه در حــدود مقــررات
رشیعــت اســامی اقــدام بــه تعــدد
زوجــات مــی کننــد ،تســهیالت معیشــتی
وســکونتی قائــل شــوند وهمچنیــن ب ـرای
فرزندانشــان چــون بــه هرحــال ثــروت
کشــورهای اســامی هســتند  ،بــه ویــژه
کــه کشــورهای اســامی در محــارصه
کشــورهای کافــر ودشــمن هســتند کــه
از نظــر جمعیــت وتجهیــزات بــر آنــان
برتــری کامــل دارنــد ومعلــوم اســت
بهرتیــن ومعقــول تریــن وســیله ای اســت
کــه اســام آن را ب ـرای رویــاروی بــا ایــن
ظــروف ومقتضیــات ورشایــط واحــوال آن
را مبــاح کــرده اســت .

			عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان
صاحب امتیاز :وزارت
تحت نظر :هیئت تحریر
رسدبیر :دردانه فضایلی
هیئت تحریر :عبدالرحمن عظیمی ،فیض الله خواجه امانی ،گاللی سنگرخیل عزیزی،
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مجازات قتل

تتبع و نگارش:فیض الله خواجه امانی

قتل فعل را گویند که در اثر آن حیات فرد
از بین برود .که این عمل از دیدگاه رشع وقانون
یک عمل ممنوع بوده ،جزای دنیوی واخروی دارد
که درین بحث عالوه از رشح جزای رشعی این جرم،
جزای تعیین شده در کود جزاء رابه بحث خواهیم
گرفت.
گرچند جرم قتل را فقها وعلامی حقوق به چندین
دسته تقسیم کرده اند .تقسیامت دوگانه مانند قتل
عمد وقتل خطاء تقسیامت سه گانه قتل عمد  ،شبه
عمد و خطاء  ،تقسیامت چهار گانه مانند قتل عمد
شبه عمد  ،خطاء وجاری مجری خطا وهمچنان
تقسیامت پنجگانه مانند قتل عمد ،شبه عمد  ،خطاء
جاری مجری خطا وقتل بالسبب .دراینجا سعی
میشود که بعد از ترشیح مجازات رشعی جرم قتل،
بیشرت روی مجازات آن نوع از قتل بحث را ادامه
دهیم که در کود جزاء تذکر داده شده است.
حرمت رشعی جرم قتل
قتل عمدی در رشیعت از جمله گناهان کبیره بوده
در بعضی موارد بعد از جرم رشیک آوردن بخدا وند
(ج) ذکر شده است چنانچه در سوره فرقان آیه 68
میفرماید:
ترجمه  :کسانیکه منی خوانند رشیک بخدا وند ومنی
کشند نفسی را که حرام گردانیده خداوند  ،مگر بحق
ومرتکب زنا منی شوند".
ویا در جای دیگری میفرماید  :کسانیکه عمدآ
مرتکب جرم قتل میشوند جزای شان جهنم است وبرا
ی همیشه در آنجا میامنند( .سوره النسآ آیه ) 93
همچنان درآیه مبارکه  178سوره بقره می فرماید
 .ترجمه  " :ای کسانیکه ایامن آورده اید در مقابل
کشته شدگان قصاص بر شام فرض شده است.
همچنان در آیه  179سوره بقره می فرماید  :ترجمه:
ای اصحاب دانش در قصاص زندگی برای شام است .
همچنین در احادیث پیامرب اسالم آمده است :
" شخصی که خود رانسبت یک امر دنیوی بکشد روز
قیامت به سبب آن عذاب می شود.
یا کسیکه در قتل یک مسلامن بجزیی ،از یک کلمه
قاتل را کمک مناید در حالیکه با خداوند مواجه
میشود که بین چشامنش در پیشانیش نوشته میباشد
که از رحمت الله مایوس است.
بدین سان احادیث زیاد در مورد مجازات قتل وجود
دارد که از آوردن همه آنها دراینجا نسبت جلوگیری
از طوالت کالم رصف نظر شد .اکنون بر می گردیم به
مجازات جرم قتل عمد درکود جزاء که قانون مذکور
جدیدآ نافذ گردیده است.
قتل عمد را کود مذکور در فقره  1ماده  546خویش
چنین تعریف کرده است :
" ( - )1قتل عمد عبارت است از ،ازبین بردن حیات
شخص زنده دیگر با داشنت قصد قتل".
عنارص تشکیل دهنده جرم قتل :
گرچه علامی فقه عنارصجرم قتل عمدی را سه چیز
تذکر داده اند  :مانند مجنی علیه آدم زنده باشد ،
قتل در نتیجه فعل جانی باشد وجانی قصد قتل را
داشته باشد .
اما عنارص جرم قتل از دیدگاه علامی حقوق عبارتند از
 :عنرص قانونی ،عنرص معنوی وعنرص مادی .
عنرص قانونی جرم :
عنرص قانونی جرم  ،عبارت از عنرص است که جرم در
قانون پیش بینی شده ومجازات بر آن تعیین شده
باشد .چنانچه جرم قتل در کود جزاء از ماده (546
الی  ) 550پیش بینی ومجازات برآن تعیین شده است.
عنرص معنوی جرم :
عنرص معنوی جرم  ،عبارت است از اینکه شخص
آگاهانه وبا اراده و با درک عواقب عملی که انجام
میدهد  ،مرتکب جرم قتل شود .در صورت نبودن این
آگاهی عمل انجام شده وصف جرمی رضب وجرح
منجر به موت را بخود میگیرد.
عنرص مادی جرم :
عنرص مادی جرم  ،عبارت است از اجرای یک عمل
مادی ومثبت که هدف آن از بین بردن حیات یک
شخص باشد  .اراده قتل را داشنت وآن را بیان منودن
موجب دادن وصف قاتل به شخص ویا تشبث به
جرم قتل شده منیتواند .علامی حقوق بکار بردن نوع
وسایل که مجرم از کدام نوع سالح استفاده کرده یا
از اثر اهامل وآنهم آگاهانه وچگونه را مهم منیدانند ،
مهم نزد شان اجرای عملی است که نتیجه داده باشد
یعنی جرم قتل صورت گرفته باشد .درینصورت است
که عنرص مادی جرم قتل تحقق پیدا می کند.
بعد از توضیح مخترص در رابطه به جرم قتل بر
میگردیم به مجازات جرم قتل در کود جزاء که چه
گونه مجازات را در نظر گرفته است .
کود جزاء در ماده ( )547خویش مجازات قتل عمد
را با درنظر داشت رشایط پیش بینی شده در قانون
مذکور چنین رصاحت داده است:
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برنامه آگاهی دهی حقوقی درلیسه عالی زرغونه ناحیه دهم شهرکابل
اعضــای مدیریــت مبلغیــن ســاحوی
ریاســت عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی
وزارت عدلیــه غــرض آگاهــی دهــی
موضوعــات حقوقــی بتاریــخ 1397/1/18
عــازم لیســه عالــی نســوان زرغونــه
واقــع ناحیــه دهــم شــهرکابل گردیدنــد.
برنامــه مذکوردرتــاالرآن لیس ـ ُه دایرگردیــد،
شــاگردان اشــراک کننــده شــامل صنــوف
11و 12میشــدند کــه تعــداد مجموعــی
آنهــا بــه  65تــن مــی رســید .موضوعــات
کــه روی آن بحــث گردیــد قرارذیــل اســت.
حقــوق اساســی ووجایــب اتبــاع ،ایــن
قانــون بــه مثابــه وثیقــه ملــی ،بارعایــت
احــکام دیــن مبیــن اســام ،تحکیــم
وحــدت ملــی ،تحقــق اهــداف دموکراســی،
اعامرجامعــه مدنــی ،رفــاه همگانــی
اقتصــادی ،اجتامعــی ،سیاســی وفرهنگــی
مشــعل راه دولــت ومــردم کشــور گردیــده؛
صلــح ،برابــری وبــرادری را بیــن ملــت
افغانســتان ناُمیــن مینامیــد .وهمچنــان
ایــن قانــون تعییــن کننــده ومبیــن کلیــه
اصــول ،موازیــن وخطــوط اساســی
فعالیــت هــای دولــت ،قــوای ثالثــه،
نوعیــت رژیــم سیاســی ،ارگانهــای ســازنده
دولــت وحکومــت وهمچنــان حقــوق
ووجایــب اتبــاع را درقبــال آن بصــورت
کل دربرگرفتــه ومنحیــث یــک دســتورکلی
والــزآم آور بـرای دولــت ،اتبــاع ،اجتامعــات
سیاســی ،اقتصــادی ،اجتامعــی وفرهنگــی
مــی باشــد " .واژه" اساســی " یــک کلمــه
عربــی بــوده ودرلغــت تهــداب را گوینــد

شــر و ط و قیــو د
تعــد د ز و جــا ت

(ی) کلمــه اساســی (ی) نســبتی بــوده کــه
اســاس را نســبت بــه حقــوق یــا قانــون مــی
دهــد ماننــد اینکــه مــی گوئیــم حقــوق
اساســی ویــا قانــون اساســی ،پــس اساســی
یعنــی بنیــادی واولیــه باشــد فلهــذا حقــوق
اساســی عبــارت ازامتیــاز ،ســلطه ویــا
صالحیــت هــای قانونــی وطبیعــی اســت
کــه بصــورت فــرده درقانــون اساســی
ب ـرای اف ـراد جامعــه پیشــبینی شــده اســت
ودولــت مکلــف بــه رعایــت آنهــا میباشــد
ایــن حقــوق شــامل حقــوق اجتامعــی
وسیاســی اتبــاع بــوده کــه قانــون اساســی
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گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

انســان اعطــا شــده کــه مســتلزم وی
بــوده هیچــگاه از اوانفــکاک نــی یابــد،
بــه عبــاره دیگــر" حقــوق اساســی
مجموعــه ازاصــول وقواعــدی اســت
کــه روابــط دولــت را بامــردم ومــردم
را بــه دولــت وهمچنــان قــوای ثالثــه
دولتــی (مقننــه ،مجریــه ،وقضایــه )
ارتبــاط قــوای مذبوربــا یکدیگروحــدود
وظایــف ،صالحیــت ومســئولیت
هریــک توســط قانــون اساســی معیــن
ومشــخص مــی گــردد.

برگزاری ورکشاپ سه روزه ( حقوق اطفال ومحافظت ازآن)
گزارشگر  :بشیر احمد عزیزی

تتبع و نگارش :دردانه فضایلی
مــا قبـاً گفتیــم کــه رشیعــت اســامی تعــدد زوجــات را
مــروع ق ـرار داده اســت ماننــد رشیعــت هــای قبلــی،
امــا بــا فــرق اینکــه مطلــق نــه بلکــه بادرنظرداشــت
اســباب ،و ب ـرای آن حــدود ورشوط وضــع کــرده اســت
کــه ق ـرار ذیــل اســت :
الــف )) اســباب كــه درتعــدد زوجــات بايــد مراعــات
شــوند عبــارت انــد از اســباب عــام واســباب خــاص کــه
ذیالًآنهــا را بیــان میکنــم:
 .1اســباب عــام  :ازجملــه اســباب عــام تــداوی ومعالجــه
کــردن حالــت کــم بــودن مــردان وزیــاد بــودن زنــان مــی
باشــد ،چــه درحالــت عــادی باشــد ماننــد؛ زیــاد بــودن
زنــان نســبت بــه مــردان ؛مثــل شــال اروپــا ویازیــاد
بــودن زنــان بعــد ازجنگهــا  ،چنانچــه بعــد از جنــگ
جهانــی اول ایــن حالــت درآملــان بوقــوع پیوســت،که
درمقابــل یــک مــرد چهــار زن ویــا شــش زن وجــود
داشــت  ،پــس زنــان آملــان دســت بــه مظاهــره زدنــد
وخواهــان نظــام تعــدد زوجــات شــدند .زیــرا تعــداد
عظیــم از مــردان گشــته شــده بودنــد ولقطــه درشــاه
راههاواماکیــن عمومــی زیــاد شــده بــود.
درچنیــن حالــت بــرای مصلحــت ورحمــت وحفاظــت
زنــان از ابتـزال وانحرافــات جنســی ونگهداشــت ازامـراض
مدهــش وخطیــر ماننــد؛ ایــدزو ...نظــام تعــدد زوجــات
یــک رضورت اجتامعــی مــی باشــد تااینکــه زن بــه خانــه
وزندگــی زناشــوئی ،خانــه وزندگــی ای کــه زن درآن
احســاس اطمینــان وراحتــی مــی کنــد راه پیــدا کنــد.
واز جملــه اســباب تعــدد زوجــات احتیــاج امــت اســامی
اســت بــه زیــادت نســل وفرزنــدان بــرای مقابلــه بــا
دشــمن وبــرای کمــک وهمــکاری درکارهــای زندگــی
ماننــد؛ زراعــت وصناعــت وغیــره.
تعــدد زوجــات در دیــن یهــود مبــاح بــود وکــدام نصــی
هــم دال برتحریــم آن دردیــن مســیح وجــود نداشــت.
زیــرا کلیســاها درعــر حــارض بــه فرقــه هــای خــود
اجــازه تعــدد زوجــات را داده انــد.
وازجملــه اســباب تعــدد زوجــات حاجــت اجتامعــی آن
اســت بخاطــر ایجــاد قرابــت هــا جهــت نــر دعــوة
اســامی ،مثلیکــه رســول اکــرم(ص) درســن  54ســالگی
خــود نــه زن گرفتنــد ،البتــه نــه زن خــاص بــه پامــر اکــرم
(ص) جوازبــود ،بخاطــر نرشدعــوة اســامی وبخاطــر
کســب کــردن انصــار دیــن جدیــد راکــه آن اســام بــود،
درحالیکــه تــا ســن  54ســالگی بــه یــک زن اکتفــاء کردنــد
کــه آن حــرت خدیجــه رضــی اللــه تعالــی عنهــا بــود.

بــه رشح وبیــان آن مــی پــردازد ،ماننــد
حــق برخــورداری ازمســاوات وعــدم
تبعیــض ،حــق زندگــی ،حــق داشــن
آزادی بیــان ،حــق کرامــت انســانی ،حــق
برائــت ذمــه ،حــق داشــن وکیــل مدافــع،
حــق انتخــاب کــردن وانتخــاب شــدن
وغیــره کــه متــام ایــن حقــوق بــه مثابــه
حقــوق بنیــادی انســان بــه شــارمی رود،
پــس ایــن حقــوق را ازدولحــاظ اساســی
نامیــده میتوانیــم ،یــک ایــن کــه ایــن
حقــوق درقانــون اساســی ذکراســت.
ودیگراینکــه بــرای هرتبعــه منحیــث

April

تاریخ اجرا/20الی /22حمل
ریاســت عمومــی مســاعدت
هــای حقوقــی وزارت
عدلیــه ج.ا.ا بــه همــکاری
تخنیکــی ومالــی دفرتکانادایــی
متاثرازجنــگ برنامــه آموزشــی
ســه روزه را تحــت عنــوان(
حقــوق طفــل ومحافظــت
ازآن) بــرای ( )15تــن
ازکارمنــدان ریاســت عمومــی
مســاعدت هــای حقوقــی
وریاســت عمومــی مرکزاطفــال
درتــاالرآن وزارت دایرمنــود.
درایــن برنامــه موضوعــات
چــون اطفــال درادوارقبــل
ازاســام ،مقاصــد ترشیــع
اســام ،چهارحــق اساســی
طفــل طبــق کنوانســیون
حقــوق طفــل ،حــاالت جنایــت
برجنیــن ومجــازات آن ازنــگاه
رشع وچندیــن مــوارد مهــم
دیگــرروی بحــث وآمــوزش
قرارگرفــت.

هرگاه نفقه معتده از طرف زوجه تعیین نگردیده و معتده نیز مطالبه آنرا تا ختم عدت نکرده باشد،نفقه عدت سافط می گردد.
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