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ماشومان د ټولني زيان ليدونيك برخه
ده چه په دوامداره توگه ددوي حقوق ضايع
كيږي د دغه كار اسايس دليل د ماشومانو
جسمي اوروحي ضعيف وايل او ناتواين ده
 .ځكه د ماشومانو وجودي حالت ناتوانه او
ضعيف حالت ده چي د عقل او تفكر مرتبي
ته نه دي رسيديل د دي سبب له امله ما شومان
د مادي او معنوي رضر الندي واقع شوي دي .
الزمه ده چي د ماشوما نو ښه څارنه ويش كله
چي مونږ  ،تري تاريخ ته كتنه وكړو .
گورو چه د ټولني ماشومان يعني دا طپقه
ناتوان مخلوق د ډول ډول عواملو قرباين
كرځيديل دي څرنګه چي د فرعون او فرعونيانو
 ،د قديم روميانو او د اسالم ظهور څخه
له مخي دعربانو په تاريخي دوره يك د
ماشومانو همدارنگه د نوزاد ه انجونو ژوندي
قرب يك خښول د زماين او تاريخ يو معمويل
كار په ټولنه يك وه چي د اسالم مبني دين په
ظهور ( مينځ ته راتللو ) رسه د اسالمي دين
د احكامو په ذريعه ماشومانو ته خاص كرامت
او عزت وركړل شو .
او د اسالم د څرگند يد وڅخه وروسته زيات
شمري ټولنو دغه اسايس اصل ته توجه وكړه او
ماشومانواود ماشومانو حقوقو ته يئ در ناوي
(احرتام ) ومانه .
رسه له دي ځيني ټولنو دماشومانو دحقوقو په
هكله خاصه پاملرنه نده كړي رضوري خربه
ده چي په دي هكله پام وكړي .
د ټولني دغه ارزښت لرونيك كارترڅنگ د
كورين  ،ښونځيو  ،او ټولو تربيوي او تعلمي(
ښوونيېزاوروزنيزو) موسسو پاملرنه رضور ده
ځكه د دغه خاوري د نن ورځي ماشومان د
راتلونيك نارينه او ښځينه دي څرنگه چي دغه
ماشومان په ټولني يك تربيه يش تولنه به هم
د دوي د شخصيت ښودنه وكړي پدي سبب
الزه ده چي دغه اصل ته خاصه توجه وكړو .
د خپلو وطن والو دال زيايت اشنايئ په خاطر
د ماشومانو ( اطفالو) د رسغړوين درسيدگي
قانون د ماشوم (طفل) په هكله بعيض
اصطالحات (قاموس) بيان  ،او په الندي ډول
رسه دي .
دد غه قانون په څلورمه ماده كښي الندي
اصطالحات دايس معناوي لري:
• ماشوم  :طفل  :هغه شخص چي د اتلس
كلني عمريئ نه وي بشپړ كړي .
• خاص ماشومان ( اطفال خاص ) د اطفالو
د سړغړوين د رسيدگي دقانون په مطابقت د
قانون څخه متخلف اطفال ( تخلف كونيك
ماشومان ) او تنيك ځوانان دي  ،د خطري په
وړاندي اطفال ( ماشومان ) خارين او ساتني ته
نيازمند( نيازلرونيك ) ماشومان دي .
• غري مميز طفل (ماشوم) هغه شخص دي چي
اووه كلني سن يئ نه وي بشپړ كړي .
• طفل مميز ( متيز كونيك ماشوم )  :هغه
شخص دي چي د اووه كلني سن يئ بشپړ او د
وولس كلني سن يئ نه وي بشپړ كړي .
• ځوانيك ماشوم( طفل) :هغه شخص دي چي
د دولس كلني سن يئ بشپړ او د اتلس كلني
سن يئ نه وي بشپړ كړي
• قانوين ممثل  :د ماشوم ( طفل ) له والدينو،
وصيانو  ،خپلوانو  ،قيم  ،وكيل يا قانوين رس
پرست څخه عبارت دي
• حجز :د ماشومانو ( اطفالو ) د اصالح او
روزين په مركز يك د محكوم ماشوم ( طفل) د
ازادي له تحديدولو څخه عبارت دي .
• په كور يك حجز  :په كور ْ خصويص يا عمومي
ځاي او د تولنيزو خدمتونو په اختصايص
موسسويك د ټاكيل مودي لپاره د ماشوم ( طفل
) مقيد كول دي .
دارنكه د ماشومانو ( اطفالو) رسغړوين د
اصطالح اطالق په دايس اعاملو كيږي چي
ماشوم د دغه عمل د كړين څخه منع شوي وي
همدارنكه د دغه اعاملو كړنه د لو يانو لپاره
جرم ښودله شوي وي مگر لند شمري داعامل
كړنه د ماشوم لپاره تخلفي عمل حساب كيږي
.
ښوونه او روزنه د ماشوم طبيعي حق دي.
دبرش د حقوقو د تحقيق او دفاع دډيل څيړنه
ښكاره كوي دا چه ماشومان په يو ځاي كښي
ښوونه او روزنه وكړي د ماشومانو الس ريس
ښونځي ته حتمي او رضوري ده.
ادامه در صفحه2

پس چگونه هنگامی که به {سزای} کار و
کردار پیشینشان مصیبتی به آنان می رسد
نزد تو می آیند و به خدا سوگند می خورند
که ما جز نیکویی و موافقت فصدی نداشتیم.
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دیدار وزیر عدلیه با رئیس بخش محافظت از اطفال یونیسف
گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

 17رسطان 1397
جاللتــآب داکــر عبدالبصیــر
انــور ،وزیــر عدلیــه ج.ا.ا بــا
خانــم تاتانــا کولــن ،رئیــس بخش
محافظــت از اطفــال یونیســف
در افغانســتان ،دیــدار و گفتگــو
کــرد.در ایــن دیــدار دو طــرف
پیرامــون کمکهــای ایــن اداره
بــا وزارت عدلیــه ،بحــث کردنــد.
وزیــر عدلیــه از همکاریهــای
ایــن اداره ابــراز ســپاس و
قدردانــی منــوده و خواهــان
همکاریهــای بیشــر شــان بــر
ایــن وزارت گردیــد.
در اخیــر رئیــس بخــش
محافظــت از اطفــال یونیســف
از دیــدار بــا وزیــر عدلیــه اب ـراز
قدردانــی منــوده و وعــده ســپرد
کــه از هیــچ نــوع همــکاری بــا
ایــن وزارت دریــغ نخواهــد کــرد.

ر و ش هــا ی تصو یــب د ا خلــی معا هــد ا ت بیــن ا لمللــی
تتبع ونگارش :محدثه پروانی

روابــط میــان دولتهــا در جهــان امــروزی بــه
یــک امــر اجتنــاب نــا پذیــر تبدیــل شــده کــه
بــدون آن زندگــی در جامعــه بــزرگ جهانــی
اگــر ناممکــن نباشــد دشــوار خواهــد بــود.
ومنافــع کشــورها در گســردگی روابــط بــا
دیگــر کشــورها میباشــد  .لــذا مهــم اســت
کــه کشــورها بــا انعقــاد معاهــدات بیــن
املللــی دو جانبــه وچنــد جانبــه روابــط خــود
را از یکطــرف قانومننــد مناینــد واز طــرف
دیگــر از تجــاوز بــه منافــع خــود ودیگ ـران
جلوگیــری بــه عمــل آورنــد .بـرای اینکــه ایــن
معاهــدات الت ـزام را ایجــاد کنــد الزم اســت
تــا تصویــب شــود.روند تصویــب در حقــوق
اساســی هــر کشــور پیــش بینــی شــده اســت
.
مفهوم تصویب معاهده بین املللی :
امضــای معاهــده بیــان کننــده اراده دولتهــا
اســت و قواعــد ناشــی از پیــان را الـزام آور
منیســازد .تصویــب تاییــدی معاهــده اســت
کــه مقــام صالحیــت دار داخلــی بــا انجــام
آن دولــت خــود را در قبــال ســایر دولتهــا
متعهــد وملتــزم میکننــد.
بنابریــن تصویــب ترشیفــات نهایــی اســت
کــه بــه معاهــده اعتبــار میدهــد .امــروز
بیشــرمعاهدات بیــن املللــی نویــن تنهــا
بــا تصویــب الزم االجــرا میشــوند .تقریبــا

هردولتــی مقــررات داخلــی مفصلــی را تهیــه
کــرده انــد کــه فراینــد تصویــب معاهــدات
را اعــام میــدارد  .بــا آنکــه مفــاد قانــون
اساســی از یــک کشــور تــا کشــور دیگــر
بســیار متفــاوت اســت .عمومــا تصویــب
یــک عمــل قــوه مجریــه دانســته کــه از
ســوی رییــس دولــت یــا حکومــت صــورت
میگیــرد ایــن پذیــرش رســمی هیچگونــه
تعهــدی را بــار منیــا ورد .در برخــی یــک
موافقتنامــه تنهــا بــا امضــا ال ـزام آور ونافــذ
میشــود .فرامــوش نشــود کــه قصــد طرفیــن
نقــش تعییــن کننــده خواهــد داشــت.
کــه آیــا یــک معاهــده تصویــب نشــده
را بایــد الــزام آور تلقــی کــرد یاخیــر ؟ در
بیشــر کشــورها تصویــب مجریــه بایــد پــس
از اقــدام قــوه مقننــه حکومــت معمــوال
اقدامــی کــه بیانگــر اعطــای رضایــت ب ـرای
تصویــب اســت صــورت بگیــرد.
بدیــن ترتیــب التـزام بــه یــک معاهــده فقــط
از طریــق تصویــب آن معاهــده توســط
مقامــات صالحــه یــک کشــور امــکان پذیــر
میباشــد مگــر اینکــه در معاهــده طــوری
دیگــر توافــق شــده باشــد  .عهــد نامــه ویــن
در مــاده  11خویــش در خصــوص روشــهای
اعــام رضایــت بــه التــزام در قبــال یــک
معاهــده مــی نویســد "رضایــت یــک کشــور

بــه التـزام در قبــال یــک معاهــده از طریــق
امضــا ،مبادلــه ای اســناد تشــکیل دهنــده
یــک معاهــده تنفیــذ ،پذیــرش تصویــب
الحــاق یــا بــه وســیله دیگــری کــه در مــورد
توافــق ق ـرار گرفتــه باشــد  .اعــام میشــود".
ودر مــاده  16ایــن عهــد نامــه قیــد میگــردد
کــه:
"بــه جــز در مــواردی کــه معاهــده روش
دیگــری را مقــرر کــرده باشــد  .اســناد
تصویــب ،قبولــی  ،تاییــد یــا الحــاق در
صورتــی بــه منزلــه اعــام رضایــت کشــور بــه
التــزام در قبــال یــک معاهــده میشــود".
مشخصه تصویب معاهدات
اول -ارادی بودن عمل تصویب:
تصویــب یــک عمــل ارادی اســت .مقــام
داخلــی صاحــب صالحیــت بــه هیــچ وجــه
مکلــف بــه انجــام آن نــه میباشــد .چــون
تصویــب معاهــده عملــی اســت کــه بــا
حاکمیــت دولتهــا در ارتبــاط اســت  .لــذا
یــک امــر ارادی واختیــاری بــوده وبــه هیــچ
وجــه ال ـزام کشــورهای امضــا کننــده را بــار
منیــاورد.ارادی بــودن تصویــب دارای نتایــج
ذیــل اســت :
 -1نامعیین بودن مهلت تصویب :
چــون کشــورهای امضــا کننــده معاهــده
تعهــدی بـرای تصویــب ندارنــد .لــذا مختارند

پــس از امضــا وهــر موقــع کــه مقتضــی
وبــه مصلحــت میداننــد آن را تصویــب
کننــد .مگــر انکــه در مــن معاهــده بــه
رصاحــت مهلتــی بــرای تصویــب قیــد
شــده باشــد .امــروزه کمــر دیــده میشــود
کــه در معاهــدات اشــاره ای بــه مهلــت
تصویــب شــده باشــد .البتــه ذکــر عبارتــی
همچــو "ایــن معاهــده بایــد هرچــه زودتــر
کــه ممکــن باشــد" یــا "در مهلــت بســیار
کوتــاه ممکنــه " بــه تصویــب برســد .نظــر
بــه اینکــه قیــد رصیحــی نیســت .خالــی از
وجاهــت حقوقــی اســت.
 -2امکان تصویب مرشوط:
کشــور امضــا کننــده یــک معاهــده میتوانــد
تصویــب آن معاهــده را بــه تحقــق یــک
رشط سیاســی مشــخص منــوط کنــد ایــن
امــر نتیجــه اختیــاری بــودن تصویــب اســت.
چنانچــه قانــون فرانســه معاهــده دوســتی
فرانســه ولیبــی راتصویــب منــود .ولــی
مبادلــه اســناد تصویــب را مــروط بــه
تحدیــد حــدود مــرزی میــان ایــن دوکشــور
ســاخت.باید توجــه کنیــم کــه ایــن تصویــب
مــروط بــا حــق الــرط متفــاوت اســت.
ادامه در صفحه 2
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د ما شــوم . . .

څيړين ښكاره كړي ده چه دښار د
مركزنو ماشومان ښووين او روزين ته زياټ
وخت لري او دښآر ماشومان دښووين او
روزين په الس ته راوړين يك آزاده فكر
لرونيك دي او زيات شمري ښوونځي ته په
شامليدو ميل كوونيك دي اما دښار څخه
وتيل (بريون) په لري پرتو غري شهري سيمو
يك ماشومانو ته دښووين او روزين موقع او
زمينه كمه ده .
زده كوونيك ښوونځي ته په تك رسه مطلوبه
نتيجه نيش تر السه كويل د كورين غړي دومره
ښوونځي ته دماشومانو په تك عالقه مندي
نه ښكاره كوي بر څيړه  ،په ټولنه يك يب
امنيتي  ،په ا نجونو باندي د تيزابو شيندل
 ،ښوونكو ته اخطا ر وركول ښوونځي ته د
ماشومانو دتك مانع شوي دي .
پدي هكله د كورين  ،ښوونځيو  ،او ټولو
روزنيزو ټولكيو توجه رضوري ده  .ځكه
د دي خاوري د نن ورځي ماشومان د سبا
ورځي ځوانان او ميړونه دي .
الزمه ده چي د ماشومانو ښووين او روزين
ته زياته توجه ويش  .زكه څرنگه چي
دماشوم دشخصيت ښوونه او روزنه ويش
انساين ټولنه به د دايس شخصيت لرونيك
ټولنه وي .
ز مونږ دخاوري او وطن اسايس قانون د
ښووين او روزين د حق او الس ته راوړين په
هكله دايس وړاند ګوينه كړي ده ( زده كړه
د افغانستان دټو لو اتباعو حق دي چي د
ليسانس تر درجي پوري وړيا ددولت له
خوا تا مينيږي )
دولت مكلف دئ جي په ټول افغانستان يك
د متوازن معارف د عامولو او د منځينو
اجباري زده كړو د تامني لپاره اغيز من
پروكرام طرح او تطبيق كړي او د مورنيو
ژبو د تدريس لپاره په هغو سيمو يك چي
پري خربي كيږي الره هواره كړي  (( .اسايس
قانون  ۴۳ماده ))
همدارنكه حديث رشيف ده (( طلب العلم
فريضه عيل كل مسلم ))
يعني  :د علم حاصلول په هر مسلم با
ندي فرض ده .
ځديث رشيف ( البخاري محمد اپن
اسامعيل صحيح البخاري مكتبه عبدالحميد
حنفي ٌ قاهره .
پورتني حديث رشيف د دغه دعوي ثابت
كونګي ده  .چي الله تعايل د زده كړي (
ښووين اوروزين) حق هر مسلامن ته په يو
شان رسه وركړي ده .
دا چي اسالم د نارينه او ښځينه ترمنيځ د
زدكړي په هكله تفاوت نده رامينځته كړي
بلكه د ښځو د زده كړي په وړاندي زيات
تاكيد او اهتامم شوي ده .
د ماشومانو د ښووين او روزين د الس رسئ
په هكله د ماشوم د حقوقو په كنوانسيون
يك د ټولنو څخه غوښتنه شوي چي د ماشوم
د زده كړي او حاصلولو حق په رسمي توګه
وپيژين او ددغه حق د السته راوړين په خاطر
دولت بايد لومړين زده كړي وړيا او اجباري
كړي  ،ډول ډول متوسطه او عايل زده
كړو ته وده وركړي ا و د زده كړي موقع او
زمينه مساعده كړي او د رضورت په وړاندي
وړيا زدكړي او مايل مرستي دي تر رسه كړي
 .او د عايل تحصيالتو ممكنه وسايل دي
وصول كړي .
همدارنكه د كنوانسيون ټول حكومتونه دي
الزمه تدابري ونييس  ،تر څو مطمني يش چي
د ښونځيو مقرررات د ماشوم د انسان او
انسانيت د وقار او منزلت او د كنوانسيون
د مقرررات رسه برابر ده .
په لري پرتو سيمو يك د ښووين او روزين
د حق د ودي په هكله څه وړانديزونه
(راهكاري)
• _ حكومت او هغه تولني چي د ښووين
او روزين په وړاندي كاركوي كوشش د
وكړي چي په رسمي او غري رسمي توگه دي
ښوونيك و گامري .
• هغه ښوونيك چي په لرو  ،پرتو سيمو يك
د تدريس لپاره په تك حارض دي .امتيازي
او تشويقي معاش د دوي ته په نظر يك
ونييس .
• هغه ښځينه ښوونيك چي په لري پرتو
سيمويك اصيل استوكنځي  ،او حارضي وي
چي په دغه سيمو يك تدريس وكړي دولت
بايد څه امتيازات دوي ته په نظر يك ونييس .
• هغه لومړين محيل ښوونځي چي د خلكو
لخوا په لري پرتو سيمو يك چوړي شوي
دي  .دولت بايد خپله همكاري زياته كړي
او د واليتي ښووين او روزين د رياست لخوا
د ښوونځي د كتابونو او د قرطاسيه او د
ښوونځي د وسايلو د كمبود په وړاندي
الزمه كوشش او تالش وكړي .
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ر و ش هــا ی تصو یــب د ا خلــی معا هــد ا ت . . .
 -3خود داری از تصویب
خود داری از تصویب یک معاهده امضا
شده ،امتیاز انحصاری قوه مقننه منیباشد.
زیرا امروزه با پذیرش اصل تفکیک قوا در
نظامهای داخلی کشورها رکن اساسی دولت
یعنی قوه مجریه نیز که هدایت امور خارجه
را برعهده دارد  .د رانعقاد معاهدات رشکت
منوده وحتی بعضا با عدم تقدیم معاهده
ای امضا شده به مجلس قانونگذاری جهت
تصویب عمال با عث خود داری از تصویب
شده ویا این عمل را پس از یک مدت زمان
بسیار طوالنی انجام دهد.
تصویب معاهدات در حقوق اساسی برخی
کشورها و افغانستان
قوانین اساسی کشورها رویه های متفاوتی
درزمینه دارند برخی از کشورها صالحیت
تصویب معاهدات بین املللی را به رییس
جمهور که در را ُس قوه مجریه قرار دارد،
داده است  .وبرخی از کشورها نیز آنرا از
صالحیت پارملان دانسته اند.عده ای نیز
نقش هردورا در تصویب معاهدات برگزیده
اند .به عنوان مثال سه کشور را بررسی
میکنیم .
- 1ایاالت متحده امریکا :
در امریکا معاهدات از نظر تصویب به دو
دسته تقسیم میشود که هامن معاهدات
رسمی ومعاهدات ساده اجرایی میباشد
 .برای تصویب معاهدات رسمی دخالت
رییس جمهور ومجلس سنا هردو الزم
است .قسمت دوم از اصل دوم قانون
اساسی فدرال مورخ 17سپتمرب  1787رییس
جمهور با مشورت وموافقت مجلس سنا
وبه رشط موافقت دوسوم سناتورهای حارض
در مجلس دارای اختیار انعقاد معاهدات
میباشد .مجلس سنا تنها درمورد معاهداتی
میتواند ابراز صالحیت منایند که جنبه مالی
داشته باشد نه هرمعاهده دیگر.
در مورد معاهدات ساده اجرایی وبه شمول
معاهداتی که دارای تعهدات مالی برای
این کشور نیست .دولت ایاالت متحده
امریکا برای احرتاز از مشکالت ناشی از
کسب دوسوم آراءاستعانت از تفسیر موسع
قانون اساسی فدرال رویه ای را معمول
داشته که بنابر آن رییس جمهور میتواند
راسا معاهداتی را به تصویب رساند.که
این معاهدات هامن موافقتنامه های ساده
اجرایی است .از نظر اعتبار میان این نوع
معاهدات ومعاهدات رسمی تفاوت وجود
ندارد واینکار رصف برای جلوگیری از
مشکالت تصویب ،پیشبینی شده در قانون
اساسی امریکا میباشد.
 -2فرانسه:
طبق اصل  52قانون اساسی  1958فرانسه
اختیار مذاکره وتصویب معاهدات بین
املللی به رییس جمهور تفویض شده واین
کار همیشه بافرمانی از سوی قوه مجریه
مجرامیگردد .اما اصل  53همین قانون این
صالحیت را در مواردی محدود ومعاهداتی
چندی را منوط به مداخله پارملان فرانسه
مرکب "مجمع ملی و سنا " منوده است.
که شامل معاهدات تاسیس سازمانهای
بین املللی صلح ،بازرگانی ،احوال شخصیه
مالی ومعاهداتی که نیازمند تغییر قوانین
در فرانسه میگردد .معاهداتی که باعث
واگذاری یا الحاق رسزمین میشود رضایت
مردم رسزمین ذی نفع رضوری است با این
حال هیچ مانعی برای حکومت فرانسه
وجود نداردکه یک معاهده را برای فرصت
طلبی های سیاسی تابع تصویب پارملان
مناید .درسال  1992فصل جدیدی به این
قانون اساسی اضافه گردید که مطابق این
اصل دسته دیگری از معاهدات بین املللی
مورد شناسایی حقوق اساسی فرانسه واقع
میگردد که به آنها موافقتنامه های بین
املللی یا هامن موافقتنامه های اجرایی
میگویند مطابق مندرجات این فصل این
موافقتنامه ها نیازمند تصویب نبوده به
محض امضا برای فرانسه الزم االجرا تلقی

شده وفر انسه بدان متعهد میباشد وتنها
اطالع رییس جمهور از مذاکره وامضای
آن رشط شده است .در مورد اینکه این
موافقتنامه ها شامل کدام موضوعات
میگردد توضیح بیان نشده است.
 -3انگلستان:
در انگلستان اصوال حق تصویب معاهدات
با پادشاه است .ولی باید به اطالع پارملان
رسانده شوند .از قرن نوزدهم عرف معمول
پادشاه را ملزم میساخت تا قبل از تصویب
برخی معاهدات،نظر موافق با اجازه
پارملان را کسب مناید .وامروزه معاهداتی
که نیازمند تغییر قانون باشد .معاهده که
درمورداسرتداد مجرمین ویا معاهداتی که
باعث ایجاد تعهدات مالی برای انگلستان
میشود .معاهداتی که نیازمند واگذاری یا
انتقال بخشی از قلمرو کشور انگلستان
باشد .از جمله معاهداتی است که قبل
از تصویب توسط پادشاه موافقت پارملان
درموردش رشط است  .درصورت که پارملان
نتواند درمدت سه هفته نظر موافق خویش
را بیان دارد .پادشاه بدون توجه به رای
پارملان میتواند به تصویب معاهدات اقدام
مناید.
– 4ایران:
طبق قانون اساسی سابق ایران مورخ 1324
ق معاهدات بین املللی به دو دسته تقسیم
میشوند .دسته اول -معاهداتی اند که باعث
ایجاد تعهداتی مالی ویا تغییر در حدود
مملکت ایجاد نه میکند این معاهدات از
جمله معاهداتی اند که نیازی به تصویب
مجلس ندارد ورصف به امضای شاه تصویب
شده تلقی میگردد .دسته دوم  -معاهداتی
است که باعث تعهدات مالی ویا تغییر
درقلمرو مملکتی کشور ایران میگردید این
معاهدات باید به تصویب مجلس می رسید.
اصل  22این قانون مینوسد( :درمواردی که
قسمتی از عایدات یا دارایی دولت منتقل یا
فروخته میشود یا تغییری در حدود مملکت
لزوم پیدا میکند به تصویب مجلس شورای
ملی خواهد بود)
از این اصل چنین مستفاد میشود که
صالحیت قوه مقننه در تصویب معاهدات
جنبه عام نداشته ،زیرا دراین اصل فقط
معاهداتی که باید به تصویب برسد.
ترصیح واحصاء شده ولذا از مفهوم مخالف
ان ممکن بود این گونه استنباط کرد که
درمورد معاهداتی که موجب فروش یا
انتقال عایدات ودارایی دولت منی باشد ویا
تغییری در حدود ممکلکت منی داد نیازی
به تصویب مجلس شورای ملی نداشت.
در حقوق اساسی فعلی ایران که بعد از
پیروزی انقالب اسالمی ایجاد گردیده است.
تصویب معاهدات بواسطه مجلس شورای
اسالمی ونیز تائید شورای نگهبان وامضای
نهایی معاهده توسط شخص رییس جمهور
ثبت وانتشار آن رشط تصویب معاهدات
داشته است.
 -5افغانستان :
در افغانستان مطابق به قانون اساسی این
کشور صالحیت تصویب معاهدات انحصارآ
در اختیار قوه مقننه میباشد اما قوای دیگر
نیز صالحیت خاصی را دراین مورد به عهده
دارند از آنجایکه در افغانستان معاهدات
بین املللی هامنند قوانین عادی به تصویب
میرسد ناگزیر قوای دیگر نیز در تصویب به
شکل غیر مستقیم دخالت دارند.
تصویب معاهدات بین املللی در حقوق
اساسی افغانستان
قانون اساسی افغانستان مقام صالح برای
تصویب معاهدات بین املللی مجلس شورای
ملی را اعالن منوده است .اما شورای ملی
این کار را بعد از ترشیفاتی خاصی میتواند
انجام دهد که یکی از این ترشیفات هامنند
بررسی مطابقت معاهدات با قانون اساسی
افغانستان است ماده  121قانون اساسی
افغانستان در مورد صالحیت ووظایف
دادگاه عالی مینویسد که " بررسی مطابقت

قوانین  ،فرامین تقنینی معاهدات بین
الدول ومیثاق های بین املللی با قانون
اساسی و تفسیر آنها براساس تقاضای
حکومت ویا محاکم مطابق به احکام
قانون از صالحیت سرته محکمه میباشد.
مطابق ماده  121قانون اساسی داد گاه
عالی افغانستان صالحیت بررسی مطابقت
معاهدات بین املللی با قانون اساسی واصول
معتقدات اسالمی است که ماده سوم قانون
اساسی برا ن تاکید دارد .چنانچه در این
ماده بیان شده که در افغانستان هیچ
قانون نه میتواند مخالف معتقدات دین
مبین اسالم باشد .بنابرین دادگاه عالی کشور
عالوه بر مطابقت معاهدات بین املللی با
قانون اساسی با اصول ومعتقدات اسالمی
نیز بررسی میکند .بعد ازاین بررسی ونبود
تعارض است که معاهدات با تاییدیه از
سوی دادگاه عالی غرض تصویب به شورای
ملی فرستاده میشود .شورای ملی نیز بعد
از بحث وبررسی های الزم معاهده و
سنجش آن با منافع ملی کشور در صورت
موافقت آنرا غرض تصویب به رای میگذارد.
در صورت که دوسوم اعضای حارض به ان
رای مثبت دهد معاهده برای نظر تاییدی
به مرشانو جرگه فرستاده شده در صورت
موافقت مرشانو جرگه معاهده تصویب
شده برای توشیح به رییس جمهور فرستاده
میشود  .در صورت عدم توافق مرشانو جرگه
با تصویب معاهده از سوی ولسی جرگه
کمیسون مختلط از هردو مجلس شوری به
تعداد مساوی اعضا انتخاب شده در صورت
رفع اختالف معاهده تصویب شده تلقی
میشود .در صورت عدم رفع اختالف معاهده
دوباره به ولسی جرگه فرستاده شده ودوباره
به رای گیری گذاشته میشود .این بار اگر
معاهده دوسوم آرای مثبت اعضای حارض
را بدست آورد تصویب شده تلقی میگردد
وبدون فرستادن به مرشانو جرگه غرض
توشیح به رییس جمهور فرستاده میشود.
بنابرین تصویب معاهدات در افغانستان از
صالحیت قوه مقننه میباشد .اما نقش قوه
قضایه نیز در مورد بررسی مطابقت آن با
قانون اساسی ومعتقدات اسالمی در خور
توجه میباشد چنانچه معاهده ای بعد از
بررسی دادگاه عالی با قانون اساسی تعارض
داشته باشد دادگاه عالی با بیان این تعارض
به شورای ملی از تصویب یک معاهده
مخالف با قانون اساسی وارزش های اسالمی
در افغانستان جلوگیری به عمل میآورد .در
بعد دیگر ،دادگاه عالی صالحیت تفسیر
این معاهدات را نیز در صورت درخواست
حکومت دارا میباشد.
در افغانستان عالوه بر قانون اساسی قانون
خاصی دیگری در مورد معاهدات ونحوه
تصویب آن به میان نیامده است بنابرین
در هنگام تصویب یک معاهده شورای
ملی ونهادهای دیگر باید هامن ترشیفات
وضع قوانین عادی را سپری مناید .در قانون
اساسی افغانستان تفکیک خاصی میان
معاهدات از منظر اجرایی بودن معاهده با
قانون ساز بودن یا هر معیار دیگری صورت
نگرفتهاست  .بلکه با بیان کلی معاهدات
بین املللی اکتفا شده است .بنابراین متام
معاهداتی که دولت افغانستان با سایر
دولت ها یا سازمان های بین املللی به امضا
برساند نیازمند تصویب از سوی شورای ملی
میباشد  .ولی میان معاهدات و توافقنامه
های اجرایی یا قرار دادهای تجارتی
وترانزیتی تفکیک قایل است  .که قانون
اساسی نیز این تفکیک را مجاز دانسته ویا
آوردن کلمه معاهدات در ماده  90بند 5
توافقنامه های اجرایی وتجاری از ترشیفات
تصویب مجزا دانسته است .
رویه معمول در تصویب معاهدات تا
حال نیز موید این تفکیک بوده چنانجه
موافقتنامه تجارت وترانیزت میان افغانستا
نوپاکستان که درسال 2010به امضا رسید
بدون ارایه غرض تصویب به پارملان الزم االجرا
شناخته شد ،در حالیکه قرارداد اسرتاتیژیک
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میان ایاالت متحده امریکا وافغانستان بعد
از بحث همه جانبه که بر روی آن صورت
گرفت مورد تصویب پارملان قرارگرفت  .این
نشان میدهد که تفکیک میان معاهدات از
نظر ماهوی در رویه معمول وجود داشته
و آوردن کلمه معاهدات بین املللی هرچند
شامل متامی قراردادها میشود اما اصوال
قراردادهای ساده واجرایی از دایره آن خارج
بوده ونیازمند تصویب پارملان نه می باشد.
نتیجه گیری
تصویب عبارت از یک عمل حقوقی یکجانبه
است که کشورها  ،مطابق به قوانین داخلی
خویش یک معاهده بین املللی را بواسطه
مقامات ذیصالح پیش بینی شده در قانون
داخلی تایید والتزام خویش نسبت به آن
را اعالم میدارد .التزام یک کشور نسبت
به معاهدات بین املللی بعدازانجام عمل
تصویب ایجاد میشود.امضای مناینده تام
االختیار به هیچ وجه باعث ایجاد آثاری
برای کشورها نه میباشد.
بناءتصویب یک عمل ارادی است که
کشورها به منظور التزام به یک معاهده
انجام میدهد .وحقوق بین امللل رویه
مشخصی برای انجام عمل تصویب یک
معاهده از سوی کشورها در نظر نگرفته
وآن را به حقوق داخلی کشورها واگذار
منوده است .کشورهای مختلف با درنظر
داشت نظام حاکم آنها رویه های متفاوت
در پیش گرفته اند که عمدتا به سه بخش
مهم دسته بندی میشود .برخی از کشورها
تصویب را از صالحیت قوه مقننه دانسته
وعده ای آنرا در اختیار قوه مجریه نهاده
اند  .کشورهای نیز وجود دارد که تصویب
از صالحیت مشرتک قوه ای مقننه ومجریه
دانسته شده است  .اما در متام این سیستم
ها بعضی استثناات به چشم میخورد .
به طور مثال کشورها ی هستند که دران
صالحیت تصویب معاهدات را به رییس
جمهور که در راس قوه مجریه قرار دارد
داده شده اند .
در افغانستان نیز مطابق به اصل  90قانون
اساسی این کشور مقام صالح برای تصویب
معاهدات پارملان است  .اما قوه قضاییه
نه برای تصویب بلکه برای مطابقت آن با
قانون اساسی وارزش های اسالمی صاحب
صالحیت شناخته شده است .معاهدات
بین املللی در پارملان با کسب دوسوم ارای
مثبت به تصویب میرسد  .اصل  90بیان
کننده این صالحیت برای قوه مقننه در
تصویب معاهدات میباشد ولی دراین اصل
تفکیک میان معاهدات صورت نگرفته
ورصف با اوردن کلمه معاهدات بین املللی
اکتفا صورت گرفته است  .بدیهی است که
معاهدات ساده اجرایی که الزمه تصویب
در مورد آن رضوری به نظر منی رسد از
قاعده تصویب بواسطه پارملان ومعاهدات
پیش بینی شده در این اصل قانون اساسی
افغانستان مستثنا است .معاهدات بعد از
تصویب پارملان توسط پارملان باید به توشیح
رییس جمهور برسد تا بتواند به عنوان یک
قانون هامنند قوانین داخلی الزم االجرا
گردد.
فهرست مطالب
کتب
 -1تدینی ،دکرت عباس  ،حقوق بین امللل 1و2
،نرش مجد چاپ اول 1380
-2عنایب  ،دکرتسید حسن  ،تنظیم معاهدات
بین املللی در حقوق کنونی ایران و ...چاپ
عالمه طباطبایی چاپ اول 1370
-3بیگدلی  ،ضیا دکرتمحمد رضا ،حقوق
معاهدات بین املللی ،نرش گنج دانش چاپ
چهارم 1388
قوانین ومعاهدات :
 -1عهد نامه وین  1969درمورد معاهدات .
 -2قانون اساسی افغانستان مصوب . 1382
 -3فلسفی  ،هدایت الله  ،حقوق بین امللل
 ،نرشنو 1379،

آگاهیحقوقی

			
سال دوازدهم

نقش قانون منع آزار واذیت ...
تصویب قانون منع آزار و اذیت جنسی در
برابر زنان و کودکان از جمله دستآوردهای
مهم زنان ،جامعهی مدنی و شورای ملی
افغانستان در این اواخر بهحساب میرود.
از آنجایکه آزار و اذیت جنسی تبدیل به یک
عرف ناپسند اجتامعی و هنجار خالف اخالق
شده است ،تصویب این قانون میتواند مرحم
هرچند کوچک بر روی این زخم ناسور زنان
و دخرتان باشد .براساس آمارهای از سوی
بعضی نهاد منترش شده نزدیک به  %۹۳زنان
و دخرتان در محالت و اماکن عمومی%۸۷ ،
در محیط کاری و  %۸۹در محیط آموزشی
مورد بدرفتاری و آزار و اذیت جنسی قرار
گرفتهاند .چرخه ای زندگی زنان و دخرتان
با آزار و اذیت جنسی آمیخته شده است
و شاید هیچ روز و یا هیچ جایی نباشد که
در آن زنان و کودکان مورد بدرفتاری و آزار
و اذیت قرار نگرفته باشند یا نگیرند .آزار و
اذیت جنسی شامل درخواست لذت جنسی،
استفاده از الفاظ رکیک و یا متاس فیزیکی
است که انگیزهی جنسی داشته باشد و سبب
ایجاد ترس ،ناراحتی ،متکین و تطمیع زنان و
کودکان شود .متلک گفنت ،نگاه شهوتآلود،
اشپالق یا فریاد کشیدن ،تعقیب کردن ،پرزه
گفنت ،آزار و اذیت آنالین/تلفنی ،ملس کردن
بدن ،تهدید ،تطمیع ،وعدهی استخدام یا
ارتقا ،مطالبه جنسی ،حمل ه گروهی و تجاوز
جنسی از بارزترین مصداقهای بدرفتاری
و آزار و اذیت جنسی شمرده میشوند که
عمال زنان و کودکان در زندگی روز مره شان
دستکم یکی از آنها را تجربه کردهاند.
مرتکبین آزار و اذیت جنسی نیز به تناسب
نوعیت و مکان وقوع آن متفاوتاند.
تحقیقات نشان میدهند که زنان و کودکان
در هیچ جایی ،حتا در خانه مصون نیستند و
از طرف اقارب مانند پدر ،برادر ،شوهر ،کاکا،
ماما و… مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
دامنه و گسرتهی آزار و اذیت به اندازه یی
بزرگ است که تنها با تصویب قوانین و
مقررات جزایی منیتوان آن را ریشهکن کرد.
با اینحال ،دانشمندان و فعاالن معتقدند که
گ سازی ،آگاهیدهی و ترویج الگوهای
فرهن 
مثبت میتواند در کنار قانونگذاری ،در دراز
مدت موثر واقع شود و ذهنیت مردان و
پرسانیکه به بدرفتاری و ایجاد مزاحمت
برای زنان و کودکان خو کرده اند را دگرگون
کند.
قانون منع آزار و اذیت جنسی که بهتاریخ
 ۱۳۸۵/۸/۱۹با اکرثیت آرا به تصویب رسید،
حاصل تالش و زحامت جامعه مدنی و فعاالن
حقوق زنان است .قبل از آن مقرره منع آزار
و اذیت بر زنان در سال  ۱۳۸۴به تصویب
رسیده بود که به دالیل عدم ضامنت اجرا،
توانایی محکوم کردن مرتکبین را نداشت .با
تصویب این قانون از یکطرف نگرانیهای
زنان بهعنوان مترضرین این پدیده از
داشنت ضامنت اجرایی و مجازات مرتکبین
کاهش خواهد یافت و از طرفی این قانون،
وزارتخانه ،ارگانهای عدلی وقضایی کشور
ونهاد های جامعه مدنی را در چارچوب
کمیسیون عالی و کمیتههای مرکزی و
والیتی مبارزه با آزار و اذیت جنسی موظف
میکند تا نقش حامیتی و نظارتی و تادیبی
داشته باشند و از تطبیق این قانون اطمینان
دهند .این قانون شامل سه فصل و  ۲۹ماده
است که فصل اول شامل احکام عمومی
(مبنا ،اهداف ،اصطالحات و حقوق مترضر)
میشود .در فصل دوم ،به تدابیر وقایوی و
تاسیس کمیسیون عالی و کمیتههای مرکزی
و والیتی مبارزه با آزار و اذیت جنسی و
وظایف و صالحیتهای کمسیون و کمیتهها
و وظایف محوله به وزارتخانه ها میشود.
فصل سوم این قانون ناظر بر ارایه و بررسی
شکایتها ،مراجع رسیدگی به شکایتها،
تخلف و تادیب ،برنامههای آگاهیدهی،
مجازات مرتکبین ،انرصاف از شکایت و انفاذ
قانون میشود .مهمترین اهداف این قانون،
جلوگیری از آزار و اذیت جنسی ،حامیت از
مترضرین این پدیده ،فراهم کردن محیط سامل
کار ،تعلیم ،تحصیل و دسرتسی به خدمات
صحی و تامین آموزش و آگاهی عامه از
طریق رسانههای جمعی است .در مادهی
 ۲۴این قانون ،آزار و اذیت جنسی تعریف
و برای مرتکبین آن مجازات در نظر گرفته
شده است« :هرگاه شخصی بهوسیله گفتار،
حرکات ،نوشته یا خواستههای نامرشوع
موجب صدمه به شخصیت و کرامت زن
یا طفل یا سبب ترس و ناامنی یا فشارهای
روانی یا کاهش مشارکت اجتامعی زنان یا
اطفال گردد ،مرتکب آزار و اذیت زنان و
اطفال شناخته شده مطابق احکام این قانون
مجازات میگردد.

ادامه دارد...

		
شامره 181

 31رسطان 1397

ر شــو ت و مجــا ز ا ت آ ن د ر . . .

صاحــب جواهرمــی فرمایــد  " :الرشــوه
ح ـرام علــی اخذهــا اجامعــآ بقســمیه
ونصوصــآ بــل فــی املســالک
اتفــق املســلمون علــی تحریــم رشــوه
علــی القاضــی والعامــل ".
ترجمــه  :رشــوت ،بــر گزیــده آن بــه
هــردو نــوع ( منقــول ومحصــل ) حرام
اســت .چنانچــه از نظــر قــرآن وســنت
حـرام اســت .همچنــان بــه حـرام بودن
رشــوت بــر قاضــی والعامــل را نیــز
همــه علــا اتفــاق کــرده انــد.
تعریف جرم رشوت در کود جزاء:
فقــره  1مــاده ( ) 370کــود جـزاء جــرم
رشــوت را چنیــن تعریــف کــرده اســت :
هــرگاه مؤظــف خدمــات عامــه یــا
مؤظــف دولــت خارجــی یــا ســازمان
بیــن امللــی یــا بیــن الحکومتــی یــا
مؤسســه غیــر دولتــی یــا مــؤ ظــف
مــؤ سســه خصوصــی کــه فعالیــت
اقتصــادی ،مالــی یــا تجارتــی یــا ســایر
خدمــات عامــه را انجــام میدهــد،
مبنظــور اجـراء یــا امتنــاع از وظیفــه کــه
بــه آن مکلــف اســت یــا مبنظــور احـراز
یــا حفــظ موقــف مشــخص بــه اســم
خــود یــا شــخص یــا نهــاد دیگــری بــه
شــکل مســتقیم یــا غیــر مســتقیم  ،پول،
مــال یــا منفعــت نــا مــروع را اخــذ،
طلــب یــا وعــده پرداخــت آن ـرا بگیــرد
یــا بــه عنــوان بخشــش آنـرا قبــول کنــد
یــا شــخصی بــه مقاصــد متذکــره پــول،
مــال یــا منغعــت نــا مــروع را بــه
شــکل مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــه
اشــخاص مذکــور پیشــکش منایــد یــا
وعــده پرداخــت آن را بدهــد ،عمــل
مذکــور رشــوت شــناخته میشــود.
ایجــاب مــی کنــد کــه پیرامــون مؤظــف
دولــت خارجــی کــه در مــاده فــوق
الذکــر آمــده از دیــد گاه کــود جــزاء
کمــی روشــنی انداختــه شــود :
موظــف دولــت خارجــی بــه مفهــوم
ایــن بــاب  ،شــخصی اســت کــه بصورت
انتخابــی یــا انتصابــی حایــز مقــام
اجرائیــوی ،اداری  ،تقنینــی یــا قضایــی
یــک کشــور خارجــی بــوده یــا هــر
شــخصی دیگــری کــه وظیفــه اجــرا
خدمــات عامــه را در اداره یــا تشــبث
عــام املنفعــه کشــور خارجــی بــه عهــده
داشــته یــا مؤظــف ملکــی ســازمان بیــن
املللــی ،بیــن الحکومتــی  ،یــا مؤسســه
غیــر دولتــی بــوده یــا اینکــه از طــرف

ایــن ســازمان هــا بــه انجــام وظیفــه
مشــخص توظیــف گردیــده باشــد.
فقــره  2مــاده ( ) 370کــود مذکــور
در رابطــه بــه رشــوت گیرنــده چنیــن
رصاحــت دارد :
هــرگاه اشــخاص منــدرج فقــره  1ایــن
مــاده (در بــاال رشح داده شــده اســت )
مبنظــور اجـراء یــا امتنــاع از وظیفــه کــه
بــه آن مکلــف اســت بــه اســم خــود یــا
شــخص دیگــری بــه شــکل مســتقیم یــا
غیــر مســتقیم پــول ،مــال یــا منفعــت
نــا مــروع را طلــب  ،اخــذ یــا قبــول
منایــد یــا وعــده پرداخــت آن را بپذیــرد
ویــا بصــورت بخشــش آنـرا قبــول کنــد،
رشــوت گیرنــده شــناخته میشــود.
مجازات رشوت گیرنده :
مــاده ( ) 371کــود جــزاء  ،در مــورد
شــخصی رشــوت گیرنــده ( البتــه هــدف
از رشــوت گیرنــده کــه در قانــون مذکور
آمــده عــام اســت یعنــی هــدف تنهــا
کارمنــدان دولــت نیســت بلکــه هــدف
از متــام کســانی اســت کــه رشــوت مــی
گیرنــد ولــو در هــر موقــف وهــر بخــش
کــه یاشــد ).چنیــن رصاحــت دارد :
– رشــوت گیرنــده بــا در
()1
نظــر داشــت وجــه رشــوت ق ـرار ذیــل
مجــازات مــی گــردد:
 – 1در صورتــی کــه وجــه رشــوت تــا ده
هـزار افغانــی باشــد ،بــه حبــس قصیر.
[ حبــس قصیــر  ،حبســی اســت کــه
مــدت آن ســه مــاه تــا یکســال اســت ]
 -2در صورتــی کــه وجــه رشــوت بیــش
از ده هــزار تــا بیســت هــزار افغانــی
باشــد ،بــه حبــس متوســط تــا دوســال
 [ .مــدت حبــس متوســط  ،بیــش از
یکســال تــا پنــج ســال اســت ]
 – 3در صورتــی کــه وجــه رشــوت بیــش
ازبیســت هزارتــا پنجــاه هـزار افغانــی
باشــد ،بــه حبــس متوســط از دو تــا
چهــار ســال .
 – 4در صورتــی کــه وجــه رشــوت بیــش
از پنجــاه هـزار تــا یکصــد هـزار افغانی
باشــد ،بــه حــد اکــر حبــس متوســط .
 – 5در صورتــی کــه وجــه رشــوت
بیــش از یکصــد ه ـزار تــا یــک میلیــون
افغانــی باشــد بــه حبــس طویــل تــا ده
ســال  [ .حبــس طویــل ،حبســی اســت
کــه مــدت آن بیــش از پنجســال تــا
شــانزده ســال اســت ]
 – 6در صورتــی کــه وجــه رشــوت

بیــش از یــک میلیــون افغانــی باشــد ،بــه
حبــس طویــل بیــش از ده ســال.
– هــرگاه وجــه رشــوت پــول
()2
نقــد  ،جنــس یــا منفعــت مــادی نباشــد
 ،مرتکــب حســب احــوال بــه حبــس
قصیــر یــا متوســط  ،محکــوم میگــردد.
فقــره  3مــاده ( )370کــود جــزاء ،
رشــوت دهنــده را چنیــن تعریــف کــرده
اســت:
هــرگاه شــخصی منــدرج فقــره 1
ایــن مــاده پــول ،مــال یــا منفعــت نــا
مــروع را بــه شــکل مســتقیم یــا غیــر
مســتقیم بــه اشــخاص منــدرج فقــره ()1
ایــن مــاده پیشــکش منایــد یــا وعــده
پرداخــت آن را بدهــد ،رشــوت دهنــده
شــناخته مــی شــود .
مجازات رشوت دهنده
مطابــق رصاحــت مــاده ( ) 372کــود
جــزاء  ،رشــوت دهنــده قــرار ذیــل
مجــازات مــی گــردد.
 – 1در صورتــی کــه وجــه رشــوت تــا ده
ه ـزار افغانــی باشــد  ،بــه ج ـزای نقــدی
پنــج برابروجــه رشــوت.
 – 2در صورتــی کــه وجــه رشــوت بیــش
از ده هــزار تــا بیســت هــزار افغانــی
باشــد ،بــه ج ـزای نقــدی از پنــج تــا ده
برابــر وجــه رشــوت.
 – 3در صورتــی کــه وجــه رشــوت بیــش
از بیســت هـزار تــا پنجــاه هـزار افغانــی
باشــد ،بــه حبــس قصیــر .
 – 4در صورتــی کــه وجــه رشــوت بیــش
از پنجــاه هـزار تــا یکصــد هـزار افغانــی
باشــد  ،بــه حبــس متوســط یــک تــا ســه
ســال .
 – 5در صورتــی کــه وجــه رشــوت از
یکصــد ه ـزار تــا یــک میلیــون افغانــی
باشــد ،بــه حبــس متوســط ســه تــا پنــج
ســال .
 – 6در صورتــی کــه وجــه رشــوت بیــش
از یــک میلیــون افغانــی باشــد ،بــه
حبــس طویــل تــا ده ســال .
( – ) 2هــرگاه وجــه رشــوت پــول
نقــد ،جنــس یــا منفعــت مــادی نباشــد
 ،مرتکــب حســب احــوال بــه حبــس
قصیــر یــا متوســط  ،محکــوم مــی گــردد.
فقــره ( )4مــاده  370کــود جــزاء ،
واســطه جــرم رشــوت را بدیــن ســان
تعریــف منــوده اســت:
“ شــخصی کــه میــان رشــوت دهنــده
ورشــوت گیرنــده وســاطت منایــد ،
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واســطه جــرم رشــوت شــناخته مــی
شــود ".
مجازات واسطه جرم رشوت :
مــاده ( ) 373کــود جــزاء پیرامــون
مجــازات واســط جــرم رشــوت چنیــن
رصاحــت دارد:
واســطه جــرم رشــوت بــه عین مجــازات
رشــوت دهنــده منــدرج ایــن فصــل ،
محکــوم مــی گــردد.
مجــازات جــرم رشــوت شــخص حکمــی
:
هــرگاه جــرم رشــوت توســط رئیــس
 ،ممثــل یــا مناینــده قانونــی شــخص
حکمــی بــه نــام  ،حســاب یــا منفعــت
شــخص حکمــی ارتــکاب گردیــده
باشــد ،شــخصی حکمــی بــه جــزای
نقــدی ده برابــر مقــدار رشــوت ،
محکــوم میگــردد .ایــن حکــم مانــع
تطبیــق مجــازات بــر اشــخاص حقیقــی
منــی گــردد.
شــخصیت دونــوع اســت یکــی
شــخصیت حقوقــی ودیگــری شــخصیت
حقیقــی :
شــخصیت حقیقــی هرانســان دارنــده
شــخصیت حقیقــی اســت .امــا
شــخصیت حکمــی شــامل رشکتهــا ،
موسســات وادارات دولتــی میشــود.
هــدف از رشح مــاده فــوق الذکــر
هــان شــخصیت حکمــی اســت.
از مطالعــه متــون فــوق بــه ایــن
نتیجــه مــی رســیم کــه جــرم رشــوت
یــک پدیــده منفــور اجتامعــی بــوده ،
گرچنــد در کــود جـزاء بخاطــر زودودن
ایــن جــرم موضوعــات مختلــف مربــوط
بــه ایــن جــرم را در نظــر گرفتــه انــد،
امــا ایــن مقالــه گنجایــش رشح همــه
مســایل مربــوط را نــدارد .لــذا بــه طــور
مخترصازموضوعــات کــه ذکــر شــد
اکتفــی صــورت گرفــت .
منابع وماخذ :
حکــم رشــوه از منظرفقــه اســامی -
فضــل اللــه احســان  -مجلــه عدالــت
– ســال . 1387
کود جزاء  -ثور . 1396 -
قانون جزاء  -میزان . 1355 -

			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،
دوست محمد عارف ،شفیق الله نبی زاده ،محمد عارف صباح
دیزایرن :سیدبشیر هاشمی sayedbashir_hashemi@yahoo.com ،)+93( 0792779150 -
گزارشگر :بشیر احمد عزیزی
آدرس :کابل وزارت عدلیه ریاست عمومی مساعدت های حقوقی
آدرس انرتنتی www.moj.gov.af :پست الکرتونیکیagahi.hoqoqi@gmail.com :
شامره متاس)+93( 700 034 338 - )+93( 752 042 275 :

نقش قانون منع آزار واذیت در مصئونیت زنان
تتبع و نگارش :عبدالرحمن عظیمی
زنان و دخرتان غالبا بطور مخفیانه
و خاموشانه آزار و اذیت ،بشمول آزارهای
جنسی را تحمل میکنند .آشکار ساخنت چنین
آزارها و اذیت ها در اماکن عمومی بیشرت
زمینه ای زیرسوال رفنت عزت و آبروی آنها را
فراهم منوده و محدودیت های بیشرتی در
زندگی شان ایجاد می منایند .در طول چند سال
گذشته ،اقدامات قانونی زیادی مبنی برمطرح
ساخنت مسئله آزار و اذیت زنان روی دست
گرفته شده است .این اقدامات منجر به حالتی
شد که قانون منع خشونت علیه زنان و قانون
منع آزار و اذیت زنان وکودکان تصویب و انفاذ
گردید.
هر چند که دولت جمهوری افغانستان به
شمول جامعه مدنی و موسسات بین املللی
سعی و تالش زیادی در راستای به وجود
آوردن امنیت درکشور منوده اند ولی با آن هم
افغانستان یکی از کشورهای ناامن درمنطقه و
جهان برای زندگی یک زن محسوب می شود.
گر چه مردان و زنان هر دو تحت نا امنی
قرار دارند اما زنان و دخرتان به صورت خاص
و نا متناسب تحت تاثیر خشونت های که در
اداب و رسوم مردم ریشه دوانیده قرار گرفته
که طبعاً این کاستی ها مبنی بر نا امنی و عدم
حاکمیت قانون در جامعه می باشد.
بدین ترتیب اغلب زنان و دخرتان طعم تلخ
آزار و اذیت را چشیده و خاطرات نا گوار
حرفهای رکیک ،نگاه های خیره و منظور دار
حتی ملس بدنی را با خود دارند .که در زمینه
خیلی از زنان سکوت را نسبت به عکس العمل
ترجیح می دهند در واقع چه سکوت و یا چه
واکنش هیچ یک نتوانسته در میزان کاهش
آزار و اذیت زنان در این جامعه موثر باشد.
مزاحمت های که در اماکن عمومی و گوشه
و کنار رسکها مشاهده می شود نه تنها در
افغانستان بلکه در بسیاری از کشورها اعم از
سنتی و مدرنه نیز دیده می شود.
نا گفته نباید گذاشت که در گذشته ها نیز
زنان اعم از چادری دار و بدون چادری مورد
آزار و اذیت مردان قرار داشتند که همین آزار
و اذیت زنان از سوی مردان باعث عدم حضور
آنان در مجامع علمی ،فرهنگی  ،اجتامعی و
اقتصادی گشته است.
حضور زنان در جامعه جهت کسب و آموخنت
علم و حرفه برای استقالل مالی خود بیانگر
رشد فرهنگی آن جامعه می باشد .اصوال یکی
از شاخصهای توسعه در مجامع بین املللی
حضور و رسمایه های اجتامعی و فرهنگی
زنان آن جامعه محسوب می شوند .در حالیکه
جدا از اسم زن و مرد هر دو جنس مردان و
زنان حق زندگی دارند و باید بتوانند آزادانه
و با رعایت حقوق یکدیگر زندگی منایند ولی
متاسفانه دیده می شود که در کشور ما هنگام
عبور و مرور پیاده و سواره  ،زن و مرد  ،هیچ
کدام حقوق همدیگر را رعایت منی کنند.
ولی جای خوشی است که امروزه زنان آموخته
و این توانایی را پیدا منوده اند که در مورد آزار
و اذیت سخن بگویند و حرفهای شان را وارد
فضای مجازی و شبکه های مطبوعاتی منایند
و از این طریق مسئله آزار و اذیت زنان را
به گوش مسؤولین ذیصالح رسانیده تا افراد با
درک جامعه و دولتمرد ان را وادار به چاره
جویی منایند.
همین بود که با وجود کود جزاء  ،قوانین
ویژه تحت نام قانون منع خشونت علیه زن
و قانون منع آزار و اذیت زنان در راستای
زدودن خشونت و حامیت از زنان مترضر از
سوی قانونگذاران کشور وضع گردید که فعال
در متام محاکم کشور مرعی االجراء می باشد.
زنان از این اقدام نیک دولت قدردانی منوده
و امید وارند که با حامیت قانونی و ترسیع
در روند حل وفصل قضایای زنان در مراجع
عدلی و قضایی این قرش محروم جامعه را
یاری رسانند .تا باشد که زنان کشور ما هم
با آرامش خاطر فرزندان صالح تقدیم جامعه
منوده و مصداق این نرث زیبا گردند" .زنان با
یک دست گهواره و با دست دیگرجهان را تکان
می دهند".
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ریاســت عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی
وزارت عدلیــه ج.ا.ا .بــه همــکاری مالــی
وتخنیکــی دفرتکانادایــی متاثرازچنــگ برنامــه
آموزشــی دوروزه را تحــت عنــوان (قاچــاق
انســان) بــرای  20تــن ازکارمنــدان ریاســت
عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی درتــاالرآن
وزارت دایرمنــود .درایــن برنامــه موضوعــات
چــون ،پیشــین ُه قاچــاق انســان وبــرده داری،
قاچــاق انســان وشــیوه هــای مختلــف آن،
بهــره کشــی چیســت ،مجــازات قاچــاق انســان،
حــاالت مشــدده در جــرم قاچــاق انســان،
مجــازات فاعــل قطــع وبرداشــت اعضـاُ وانســاج
بــدن ،مععافیــت مجنــی علیــه قاچــاق انســان
ازتعقیــب عدلــی ،مجــازات اهــال موظــف
خدمــات عامــه درجــرم قاچــاق انســان ،مجــازات
معــاون یــا رشیــک جــرم قاچــاق انســان،
معافیــت ازمسـ ُولیت جزائــی وتخفیــف مجــازات
رشوع بــه جــرم قاچــاق انســان ،قاچــا ق
مهاج ـران ومجــازات آن ،مســاعدت درگرفتــاری
مرتکبیــن ،اختطــاف ومجــازات آن ،اختطــاف
بــه مقصــد مطالبــه منفعــت واخــذ مــال ،ادامــه
حــاالت مشــدده جــرم اختطــاف تجاوزجنســی
بــاالی محنــی علیــه جــرم اختطــاف ،ارتــکاب
جــرم توســط نیروهــای نظامــی ،قطــع عضــو یــا
فــوت مجنــی علیــه درنتیجــه اختطــاف ،مبــارزه
علیــه قاچــاق انســان درافغانســتان وهمچنــان
کارگروپــی وچندیــن مواردی دیگــرروی آن بحث
وآمــوزش قرارگرفــت .البتــه قابــل یادآوریســت
ایــن برنامــه درهفتــه دوروزبروزهــای ســه شــنبه
وچهارشــنبه دایرمیگــردد ومتامــی کارمنــدان
ریاســت عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی
وزارت عدلیــه را تحــت پوشــش قرارمیدهــد.

رشوت ومجازات آن در کود جزاء

تطبیــق آ گا هــی عا مــ َه حقوقــی د رلیســه عا لــی ذکورنا ز وا نــا
گزارشگر  :بشیر احمد عزیزی

تتبع و نگارش :فیض الله خواجه آمانی
رشــوت دادن  ،رشــوت گرفــن ورشــوه جمــات
هســتند کــه همــه مــردم مــا بــه آنهــا آشــنا
میباشــند .رشــوت دادن ،رشــوت گرفنت وواســطه
شــدن در بیــن رشــوت دهنــده ورشــوت گیرنــده
در رشیعــت عمــل حـرام دانســته شــده ،پیامــر
اکــرم فرمــوده کــه اللــه متعــال لعنــت فرســتاده
بــر همچــو اشــخاص ،ازدیــد گاه قانــون نیــز
تعزی ـرا ً قابــل مجــازات میباشــند.
جــرم رشــوت دادن ورشــوت گرفــن بــه شــمول
واســطه رشــوت در قانــون جــزاء کــه فعــآ
ملغــی گردیــده بــه عنــوان جــرم مســتقل
شــناخته شــده ومجــازات برآنهــا تعییــن
گردیــده بــود .امــا بــا نافــذ شــدن کــود ج ـزاء
بازهــم جــرم مذکــور در کــود متذکــره پیــش
بینــی ومجــازات آن تعییــن گردیــده اســت.که
اینــک پیرامــون جــرم رشــوت از دیــدگاه رشع
وقانــون بحــث خواهیــم کــرد.
حرام بودن رشوت از دیدگاه رشع :
فقهــا عــاوه از کتــاب وســنت بــه اجــاع
نیزاســتدالل مــی کننــد .بــه ایــن معنــی کــه
ح ـرام بــودن رشــوت در قــرآن وحدیــث ثابــت
اســت حتــی در منبــع ســوم رشیعــت اســام کــه
اجــاع اســت هــم ح ـرام بــودن رشــوت ثابــت
شــده چنانچــه محقــق کرکــی گفتــه اســت ":
اجمــع اهــل االســام علــی تحریــم الرشــا فــی
الحکــم".
ترجمــه  :مســلامنان در حرمــت رشــوه در
حکــم ،اجــاع کــرده انــد.
در مفتــاح الکرامــه نیــز عیــن مطلــب آمــده
چنانچــه میخوانیــم " :ویحریــم و الرشــا فــی
الحکــم بااجــاع املســلمین".
ترجمــه  :رشــوه در حکــم بــه اجــاع مســلامنان
حـرام اســت.
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اعضــای مبلغیــن ســاحویی ریاســت عمومــی
مســاعدت هــای حقوقــی وزارت عدلیــه
بروزهــای یکشــنبه ودوشــنبه مــورخ 10و
11رسطــان غــرض آگاهــی دهــی موضوعــات
حقوقــی عــازم لیســه عالــی ذکورنازوانــا
واقــع ناحیــه نهــم شــهرکابل گردیدنــد.
موضوعــات را کــه تدریــس منودنــد عبــارت
بــود ازمحــو خشــونت علیــه زنــان ،حقــوق
مظنــون ومتهــم ،حقــوق اساســی ووجایــب

اتبــاع حــق آزادی بیــان ،حــق انتخــاب کــردن
وانتخــاب شــدن ،حــق حیــات ،وهمچنــان
روی موضــوع ارضارمــواد پالســتیکی بــه
تفصیــل معلومــات ارائــه منودند.شــاگردان
اشــراک کننــده شــامل صنــوف دوازدهــم
میشــدند و هــم یــک مقــداراوراق تبلیغاتــی
ازقبیــل بروشــورهای حقوقــی تحــت عنــوان
اجــراات پولیــس ،حقــوق مظنــون ومتهــم،
والیــت ،وصایــت وقیمومیــت ،جرایــم

ومجــازات ،شــاره ( )188وتقویــم ســال
بــرای اشــراک کننــدگان توزیــع گردیــد.
هــدف ازآمــوزش همچوبرنامــه هــای آگاهــی
دهــی حقوقــی بلنــد بــردن ســطح دانــش
شــاگردان وهمچنــان آشــنایی آنهــا بــه یــک
رسی قوانیــن نافــذه کشورمیباشــد.دراخیرمدیره
لیســهُ عالــی ذکورنازوانــا ازتدویرهمچوبرنامــه
هــا اظهارســپاس وقدردانــی منــوده خواهــان
تکرارهمچوبرنامــه هــا درآینــده گردیدنــد

پیــروی از احــکام قانــون اساســی،اطاعت از قوانیــن و رعایــت نظم و امن عامه وجیبه متام مردم افغانســتان اســت

ماده  56قانون اساسی

