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حقوق مالی زن در اسالم عبارت از امتیازات مالی است که 
گرفته شده  نظر  در  آنان  از  راستای حامیت  در  زنان  برای 
مردان  مانند  را  دارایی خود  از  استفاده  زنان حق  و  است 
دارند.در واقع  زنان نیز دارای استقالل مالی استند و حق 
اطرافیان  سلطه  گونه  هر  از  دور  به  را  خود  اموال  دارند 
اداره منایند. که مصادیق حقوق  مالی زن عبارت از مهریه، 
نفقه و ارث است. که مستند این اصل آیه 32 سوره نساء 
می باشد. قابل یاد اوریست که فقه جعفری عالوه بر مهر 
نفقه و ارث  حق در خواست مزد در برابر کار در خانه و 
حق در خواست مزد در برابر شیر دادن به فرزند را نیز از 
جمله حقوق مالی زن شمرده است .  نخست مهر را بررسی 
منوده ودر ادامه نفقه و سهم ارث زن را مورد مطالعه قرار 

می دهیم 
پیشینه مهر:

از مطالعات تاریخی چنین استنباط می شود که مهر قدامت 
تاریخی نهایت طوالنی داشته و مراحل مختلف را طی منوده 

است و ریشه آن به دوره قبل از اسالم بر می گردد.
که  شد  ایجاد  زمانی  مهر  دانشمندان  از  بعضی  عقیده  به 
نظام پدر ساالری به جای دوره مادر ساالری استقرار یافت 
ناگزیر  همرس  انتخاب  برای  مردان  دوره  این  ابتدای  در 
بودند به قبایل دیگر رفته همرس خویش را از طریق ربودن 
انتخاب مناید زیرا در بین قبایل همیشه جنگ  واختطاف  
تدریج جنگ جای  به  و جدال وجود داشت روی همرفته 
خود را به صلح داده و موضوع اختطاف و ربود ن دخرتان 
نیز خامته یافت و مرد برای اینکه با دخرت مورد عالقه اش 
ازدواج مناید میان قبیله پدر دخرت رفته و بحیث خدمتگار 
و  مانند حکایت دخرتان شعیب  منود.  می  را سپری  مدتی 

حرضت موسی )ع (.
از  و  بوده   رایج   اسالم مهر زن  از  قبل  نیز   در عربستان 
آن والدین دخرت مستفید می شدند نه دخرت. زمانیکه اسالم 
ظهور کرد مهر را که به نحوی که به مثابه باز خرید دخرت 
در بین مردم آن زمان  معمول شده بود بیرون آورده  آنرا به 

مسیر اصلی آن سوق داد. )آیه 4 سوره نساء(
و  هدیه  عنوان  به  خویش  رغبت  و  میل  به  را  زنان  »مهر 

بخشش به زنان خود بپردازید.«
مرشوعیت مهر و دالیل وجوب :

عقد  اهمیت  اظهار  از  عبارت  مهر  مرشوعیت  از  هدف 
ازدواج ، اکرام و احرتام به شخصیت زن و اظهار حسن نیت 
و صداقت مرد برای ازدواج با او و زمینه برای دوام معارشت 
و زندگی مشرتک است. علت اینکه مرد متعهد به  پرداخت 
از  که  درآمدی  با  اکرثا  مردها  که  است  این  شود  می  مهر 
کسب و کار و تجارت دارند توان مالی و اقتصادی آنان به 
مراتب بیشرت از زنان است و در صورت جدایی و یا فوت 

شوهر،  زن  به رسمایه مادی احتیاج پیدا می کنند.
بعضی از دانشمندان در مورد مرشوعیت مهر به این نظر 
اند که اگر عقد ازدواج بدون درنظر گرفنت وجوب تادیه مهر 
توسط شوهر به زن مباح دانسته شود این گونه عقد ازدواج 
زنان را به ابتذال و کرس شان و بی حرمتی می کشاند و به 
عقد  در  اگر  زیرا  زند.  می  زن صدمه  حیثیت  و  شخصیت 
ازدواج مهر در نظر گرفته نشود و زوج مکلف به پرداخت 
آن نگردد احتامل زیاد وجود خواهد داشت که مردان هر 
لحظه تصمیم اتخاذ منایند که زنان خویش را طالق دهند و 
بار دیگر ازدواج منایند. در واقع همین مهر است که ازیک 
طرف مردان بوالهوس ، خوشگذران و عیاش را از طالق دادن 
زوجه و تصور ازدواج با زن جدید باز می دارد و از جانب 
دیگر باعث ارتقای شخصیت زن و شان و رشف او می گردد. 
از سوی هم بر دایمی بودن عقد ازدواج تا حدودی کمک 

می کند.
می  ثابت  شوهر  باالی  را  مهر  وجوب  که  دلیلی  مهمرتین 
سازد عبارت از آیات قرآنی است که خداوند متعال در آیات 
متعددی بندگان خود را مخاطب قرار داده و انها را مکلف 

به پرداخت مهر های زنان می مناید .
از دالیل دیگر وجوب مهر که باالی زوج وجود دارد از جمله 
شده  روایت  )ص(  حرضت  آن  از  که  است  نبوی  احادیث 
است. پیامرب به مردی که می خواست ازدواج مناید فرمود: 

جستجو کن هر چند یک حلقه انگشرتی آهنی هم باشد.
با توجه به قران رشیف و سنت نبوی فقها نیز بر وجوب 
پرداخت مهر توسط زوج به زوجه اجامع منوده اند نظر به 
الزام مربوط  نیز می گویند:  حکم رشعی مهر، حقوقدانان 
به پرداخت مهر توسط شوهر ناشی از حکم قانون است و 
ریشه قرار دادی ندار. از همین سبب سکوت دو طرف در 
عقد ازدواج حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد 

منی تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین بربد.

مبادی محاکمه:
قانــون اصــول محاکــامت مدنــی در مــواد 40-64   ظوابــط 
محاکمــه را در محاکــم مدنــی و تجارتــی افغانســتان بیــان 

کــرده کــه عبــارت انــد از:
•علنی بودن محاکمه

•تحریری بودن حکم محکمه 
•آزادی دفاع برای هردو جانب از متداعین  

ــح  ــن ترصی ــی چنی ــون اصــول محاکــامت مدن مــاده 40:قان
ــد: میکن

رســیدگی بــه متــام دعــاوی علنــی میباشــد مگــر در حاالتیکه 
رســیدگی علنــی نظــم عامــه را اخــالل و یــا ســبب افشــای 

ارسار محرمانــه زندگــی اشــخاص گــردد.
ــادی  ــی از مب ــی یک ــات قضائ ــودن جلس ــی ب ــداء علن •مب

ــد. ــه میباش ــاس محاکم اس
کــه  اســت  آن  بــودن جلســه قضائــی  علنــی  •مقصــد 
ــات مدعــی، دفاعــات  ــه، طلب مناقشــه اطــراف شــامل قضی
مدعــی علیــه، اســتامع شــهود و اظهــارات اهــل خــربه، 

بشــکل علنــی در محــرض همــه صــورت گیــرد.
• علنــی بــودن جلســه باعــث میشــود کــه اطــراف دعــوی 
بتواننــد عملکــرد هــای محاکــم را مراقبــت کننــد، و ایــن کار 
ــان مــی بخشــد، و قضــات را وادار  ــرای شــان یــک اطمین ب

مــی ســازد تــا بــه اصــدار احــکام  شــان توجــه مناینــد.
منع علنی بودن محاکمه:

ــع  ــه شــکل علنــی من ــل رســیدگی دعــوی ب •در حــاالت ذی
اســت:

•هرگاه رسیدگی علنی نظام عامه را اخالل کند.
•هــرگاه رســیدگی علنــی ســبب افشــای ارسار اشــخاص 

ــردد. گ
متام جریان محاکمه باید تحریر شود:

مــاده 53 :  قانــون اصــول محاکــامت مدنــی چنیــن رصاحت 
دارد:

منشــی جلســه مکلــف اســت متــام جریــان محاکمــه را بــه 
ــارات  ــهود و اظه ــهادت ش ــات، ش ــوی و مدافع ــاط دع ارتب
اهــل خــربه بــدون کــم و کاســت قیــد محــرض جلســه منایــد.

•رئیس جلسه در پای تحریر شده امضاء میکند.
آزادی دفـــــــــــــاع:

•طرفیــن دعــوی بــه کــال آزادی مطالبــات خــود را قرائــت 
و توضیحــات میدهنــد، قبــل از ختــم گفتــار یکطــرف طــرف 

دیگــر حــق نــدارد صحبــت جانــب مقابــل را قطــع کنــد.

•قانــون اصــول محاکــات مدنــی در مــاده 121 الــی 127 
ــود  ــاذ میش ــه اتخ ــوق عام ــای حق ــه در قضای ــی ک اجراآت

ــت... ــوده اس ــح من ترصی
ــده  ــر اینکــه مناین ــون رصاحــت دارد ب ــن قان ــم ای ــاده نه م
قانونــی دولــت درقضایــای مدنــی ایکــه حقــوق و وجایــب 
ــث  ــد بحی ــرح باش ــت مط ــمی دول ــا قس ــع و رضر کل ی نف
ــی  ــد قانون ــرد.) مناین ــرار میگی ــه ق ــی علی ــا مدع ــی ی مدع

ــد.( ــت میباش ــای دول ــت اداره قضای دول
استدعـــــــــــــــا:

ــه  ــی اجــراآت اســتدعا را ب ــون اصــول محاکــات مدن •قان
نحــو آتــی تنظیــم میکنــد، خــواه اســتدعای حقــوق مدنــی 

باشــد یــا اســتدعای حقــوق عامــه.
مــاده 12  : چنیــن ترصیــح میکنــد: »اســتدعای حــق مدنــی 

توســط عریضــه رســمی مطالبــه میشــود.«
•عریضــه حقوقــی مســتقیاً بــه محاکــم یــا از طریــق 
شــعبات حقــوق بــه محاکــم تقدیــم و مــورد رســیدگی قــرار 

ــرد. میگی
محتویات عـــــــریضه حـــــــــــقوقی:

ماده 13: عریضه حقوقی حاوی مطلب ذیل میباشد:
•اسم ، ولد ، محل.

•سکونت اصلی و فعلی ، پیشه.
•منره تذکره مدعی و مدعی علیه.

•تعین اندازه مدعی بها و خلص مقصد دعوی.
ــه  ــا در صورتیک ــی به ــت مدع ــوع ، قیم ــس ، ن ــان جن •بی
منقــول باشــد ، در صورتیکــه مدعــی بهــا عقــار باشــد ذکــر 

ــز حتمــی اســت. ــت و مســاحت آن نی ــت ، نوعی موقعی
محتویات عـــــــریضه حـــــــــــقوقی:

ماده 13: عریضه حقوقی حاوی مطلب ذیل میباشد:
• اسم ، ولد ، محل.

• سکونت اصلی و فعلی ، پیشه.
• منره تذکره مدعی و مدعی علیه.

• تعین اندازه مدعی بها و خلص مقصد دعوی.
ــه  ــا در صورتیک ــی به ــت مدع ــوع ، قیم ــس ، ن ــان جن • بی
منقــول باشــد ، در صورتیکــه مدعــی بهــا عقــار باشــد ذکــر 

ــز حتمــی اســت. موقعیــت ، نوعیــت و مســاحت آن نی
• امضاء یا نشان انگشت عارض.

ــر  ــم باشــد ذک ــا قی ــل، وصــی ی • در صورتیکــه عــارض وکی
ــا  ــت ب ــت و قیمومی ــت ، وصای ــند وکال ــخ س ــره و تاری من

شــهرت مکملــه آن رضور اســت.

تعدد مدعی و مدعی علیه و  اثر آن در تعدد عرایض:
مــاده 14: در صورتیکــه مدعــی بهــا مشــرتک و مدعــی 
متعــدد باشــد اســتدعا توســط عریضــه واحــد صــورت 

میگیــرد.
ــی  ــوی در مدع ــبب دع ــدت س ــورت وح ــاده 15: در ص م
بهــا و تعــدد مدعــی علیــه اســتدعا توســط عریضــه واحــد 

ــرد. صــورت میگی
تقدیم عرایض به اداره حقوقی:

مــاده 16: عریضــه ایکــه بــه محکمــه ذیصــالح تقدیــم 
میگــردد محکمــه بعــد از احضــار معــروض علیــه آنــرا 
ــرار  ــه ق ــروض علی ــت مع ــورت قناع ــوده در ص ــی من بررس
ــاع  ــوق ارج ــه اداره حق ــراء ب ــت اج ــادر و جه ــی ص قضائ
میــدارد، و در صــورت انــکار معــروض علیــه محکمــه 

مطابــق بــه احــکام قانــون رســیدگی مینامیــد.
مــاده 17: عریضــه ایکــه بــه اداره حقــوق تقدیــم میگــردد 
ــه  ــن ب ــا طرفی ــه ی ــی علی ــت مدع ــدم قناع ــورت ع در ص

ــود. ــول میش ــه  مح محکم
ــه  ــه محکم ــه ب ــه ایک ــون عریض ــاده 16 قان ــه م ــر ب • نظ
ــه  ــه اطــالع مدعــی علی ــه ب ــم میگــردد قضی ذیصــالح تقدی
رســانده میشــود در صــورت قناعــت مدعــی علیــه محکمــه 
ــرای  ــت اج ــه را جه ــوده و عریض ــادر من ــی ص ــرار قضائ ق
ــد.و  ــت محــول مینامی ــای دول ــه اداره قضای حــل منازعــه ب
در صــورت عــدم قناعــت مدعــی علیــه محکمــه مطابــق بــه 
احــکام قانــون اصــول محاکــامت مدنــی قضــه را رســیدگی 

ــد. میکن
بــه اداره  • هــرگاه مدعــی عریضــه خــود را مســتقیاً 
حقــوق تقدیــم کنــد اداره مذکــور جهــت حــل منازعــه 
ــه  ــد و در صــورت عــدم قناعــت مدعــی علی ســعی مینامی
یــا طرفیــن عریضــه را جهــت بررســی بــه محکمــه محــول 

ــازد. میس
مــاده 122: هــرگاه بعــد از اســتامع اظهــارات و دفــاع ، 
ــه  ــد ک ــن دریاب ــل طرفی ــی دالی ــه ارزیاب ــه در نتیج محکم
حــل منازعــه ایجــاب رســیدگی را میکنــد قــرار خــودرا مبنــی 

ــد. ــوی صــادر مینامی ــر دوران دع ب
مــاده 123: در صورتیکــه محکمــه در جلســه مقدماتــی 
ــیدگی  ــاب رس ــالً ایج ــزاع اص ــه ن ــد ک ــه برس ــن نتیج ــه ای ب
محکمــه را منــی منایــد قــرار خــود را مبنــی بــر عــدم دوران 

ــد. دعــوی صــادر میکن

تتبع ونگارش: شفیق الله »نبی زاده«

تتبع ونگارش: محمد عارف "صباح"

صلــح درلغــت بــه معنــی ســازش کــردن وآشــتی وتوافــق 
اســت درحقــوق بســیاری ازکشــورها عقــد صلــح تنهــا به 
منظــور پایــان بخشــیدن دعــوی بــه کار میــرود ازمنابــع 
احــکام صلــح درفقــه نیــز بــه خوبــی اســتنباط میگــردد 
ــنت  ــرآن وس ــور درق ــن منظ ــه همی ــح ب ــد صل ــه عق ک
آمــده اســت. قانــون مدنــی درتعریــف صلــح بیــان 
میــدارد: صلــح عقدیســت کــه نــزاع را رفــع وخصومت را 
بــر اســاس رضایــت طرفیــن قطــع مینامیــد مــاده )1297( 
قانــون مدنــی بــه ایــن ترتیــب درمفهــوم جوهــر صلــح 
نوعــی تســامل یــا بــه بیــان گذشــته متقابــل وجــود دارد 
ــاز  ــرا ازســایر معامــالت ممت وهمیــن امتیازاســت کــه آن
ــآورد  ــتقل درمی ــه ای مس ــورت معامل ــه ص ــد و ب مینامی
یعنــی درهرمــوردی کــه جــود حقــی کــه دربیــن دونفــر 
مشــتبه اســت یــا مــورد نــزاع قرارگرفتــه اســت یــا هــدف 
ــه  ــدی ک ــود عق ــی پرهیزش ــازع احتامل ــه ازتن ــت ک اینس
بدیــن مبنــی وگذشــته هــای متقابــل طرفیــن واقــع 
ــا  ــد کــه نتیجــه آن ایجــاد ی ــح اســت هرچن میشــود صل
انتقــال حــق یــا اســقاط ان باشــد. کســی کــه عقــد صلــح 
ــح  ــح را مصال ــدل صل ــح ب ــآورد مصال ــود می ــه وج را ب
ــح را  ــه صل ــی ک ــه و کس ــح عن ــی را مصال ــه ، مدع علی
کــه  اســت  رشط  میگوینــد  متصالــح  میکنــد  قبــول 
ــوده ودرملــک وی  ــح ب ــه مــال خــود مصال ــح؛ علی مصال
قــرار داشــته باشــد بنابــرآن اگــر مصالــح مــال شــخصی 
ــح او  ــد صل ــح اعطــا کن ــدل صل ــه جهــت ب دیگــری را ب
صحــت نــدارد. پــس درمقابــل صلــح اخــذ بــدل نیزجــواز 
دارد دربرابــرآن ممکــن اســت صلــح مجانــی باشــد 
ــی را  ــا تعهــد مجان ــی را بدیگــری ببخشــد ی وکســی مال
ــرد  ــرار میگی ــح ق ــدل صل ــی کــه ب ــاَ مال ــرد بن بعهــده گی
بایــد دارای ارزش بــوده مقدورالتســلیم باشــد همچنــان 
ــرگاه  ــد. ه ــه میتوان ــرار گرفت ــح ق ــدل صل ــت نیزب منفع
مصالــح علیــه و مصالــح عنــه هــردو معلــوم باشــد امــا 
اگــر احتیــاج بــه قبــض وتســلیم نداشــت معلــوم بــودن 

انهــا رشط تیســت. رشط اســت  کــه عاقــد صلــح واجــد 
ــرا شــامل  ــح آن ــه صل ــی باشــد ک ــت تــرصف درحق اهلی
ــر  ــر غی ــوه و صغی ــون، معت ــح مجن مــی گــردد پــس صل
ممیــز اصــالَ صحــت نــدارد امــا اگــر رضر واضــح درصلــح 
موجــود نباشــد صلــح صغیــر ممیــز جــواز دارد وکیــل بــه 
خصومــت صلــح کــرده منیتوانــد اگــر کســی بــه خصومت 
ــدون  ــد ب ــده باش ــن گردی ــل تعی ــث وکی ــوی بحی دردع
اجــازه مــوُکل خــود صلــح کــرده منیتوانــد. الــف اقســام 
صلــح: برســه نــوع میباشــد صلــح بــه ســبب اقــرار، صلــح 
بــه انــکارو صلــح بــه ســکوت. صلــح دعــوی را ازجهــت 
موضعــی کــه مدعــی علیــه دربرابــرآن میگیــرد بــه صلــح 
ــد.  ــرده ان ــیم ک ــا انکارتقس ــح ب ــوی وصل ــرار دع ــه اق ب
اگرمدعــی علیــه بــه دعــوی اقرارکنــد ســپس بــا مدعــی 
دربــاره مفــاد دعــوی صلــح کنــد صلــح بــه اقــرار اســت 
ــرد  ــا را نپذی ــاد ادع ــه مف ــی علی ــرگاه مدع ــس ه برعک
وآنــگاه طرفیــن بــرای متیــز حــق از باطــل بــه مصالحــه 
نشــینند صلــح بــه انــکار دعــوی خواهــد بــود صلــح بــه 
ــر  ــه دربراب ــه از ســکوت مدعــی علی ســکوت آنســت ک
ــه دعــوی مدعــی  ــه ب ــی ن ــرد یعن ــای صــورت میگی ادع
اقــرار میکنــد ونــه ازآن نــکار مــی ورزد.اگــر مدعــی بــه 
ــد  ــرار کن ــه آن اق ــه ب ــی علی ــد ومدع ــی باش ــن معن عی
ــل مــال معیــن صحــت دارد و ایــن  ــه مقاب ــح ازآن ب صل
ــک  ــع را دارد. چنانچــه کســی دعــوی ی ــح حکــم بی صل
حویلــی را بــاالی شــخص دیگــر اقامــه میکنــد و یــا 
وجــودی کــه مدعــی علیــه اقــرار مینامیــد کــه حویلــی 
از مدعــی اســت ولــی طرفیــن چنیــن مصالحــه میکننــد 
مدعــی علیــه مقــدار معیــن  پــول را بــه مدعــی بدهــد 
ــی  ــی حویل ــه مدع ــت ک ــوم آنس ــه مفه ــت ب ــن حال ای
ــع  ــکام بی ــت و اح ــه اس ــه فروخت ــی علی ــاالی مدع را ب
ــرار  ــح از اق درآن جــاری میشــود.اگر دردعــوی مــال صل
دربــدل منفعــت صــورت گیــرد ایــن صلــح حکــم اجــاره 
را دارد و احــکام اجــاره بــرآن جــاری میشــود مثــال اگــر 

ــوری  ــه  ط ــک باغچ ــوی ی ــخص دیگردردع ــا ش ــی ب کس
ــد و  ــکونت کن ــی او س ــی درحویل ــه مدت ــود ک ــح من صل
ــی  ــن معن ــن کار چنی از دعــوی خــود منــرصف شــود ای
میدهــد کــه حویلــی درمقابــل باعچــه بــرای مدتــی بــه 
اجــاره گرفتــه اســت. صلــح از انــکار یــا ســکوت مدعــی 
علیــه درحــق مدعــی حکــم معاوضــه  را دارد ودر حــق 
مدعــی علیــه حکــم خالصــی او از قســم قطــع منازعــه 
را دارد یعنــی اگــر شــخصی مدعــی داشــنت حــق گــردد 
و مدعــی علیــه ایــن حقــرا بــرای او نشناســد امــا چیــزی  
بــه او بدهــد نــا از خصومــت بــا او وحضــور درمحکمــه 
ســوگند خــوردن پرهیــز کنــد ایــن عمــل حکــم مقایضــه 
ــخصیه  ــوال ش ــه اح ــق ب ــایل متعل ــح درمس را دارد صل
ونظــام عامــه جــواز نــدارد امــا صلــح حقــوق مالــی کــه 
ــکاب جــرم  ــا از ارت ــده ی براحــوال شــخصی مرتــب گردی
ــه شــکل  ــد ب ــح بای ــرده باشــد جــواز دارد صل نشــات ک
تحریــری ودرج درمحــرضی رســمی صــورت گیــرد درغیــر 

ــد. آن ثابــت شــده منیتوان
ــام  ــده و امت ــد گردی ــح منعق ــرگاه صل ــح: ه ــار صل ب آث
ــح حــق رجــوع  ــن صل ــرای هرواحــد ازطرفی ــت ب پذیرف
باقــی منیامنــد بــه موجــب صلــح مدعــی مســتحق بــدل 
صلــح میگــردد و درآینــده حــق دعــوی درایــن خصــوص 
ــق  ــز ح ــه نی ــی علی ــرای مدع ــد و ب ــت میده را از دس
ــن  ــی ازطرفی ــد اگریک ــی منیامن ــح باق ــدل صل اســرتداد ب
ــدارد  ــح اورا ن ــخ صل ــق فس ــه وی ح ــد ورث ــات منای وف
اگــر صلــح درحکــم معاوضــه باشــد درصــورت رضایــت 
ــن  ــه ازآن را دارد درای ــح و اقال ــخ صل ــق فس ــن ح طرفی
صــورت مدعــی بــه، بــه مدعــی و بــدل صلــح بــه مدعــی 
ــرار  ــا اگــر درحکــم معاوضــه ق ــرد ام ــق میگی ــه تعل علی
نداشــت بلکــه متضمــن اســقاط بعضــی از حقــوق بــوده 

ــدارد. ــن صــورت نقــض و فســخ آن صحــت ن درای

تتبع ونگارش: حاجی سید محمد      

و اگر در اجراى عدالت ميان دخرتان يتيم بيمناكيد هر چه از زنان 
]ديگر[ كه شام را پسند افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زىن گرييد 
پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك ]زن آزاد[ يا به 
آنچه ]از كنيزان[ مالك شده ايد ]اكتفا كنيد[ اين ]خوددارى[ نزديكرت 

است تا به ستم گراييد ]و بيهوده عيال وار گرديد[.
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شرعدرآمد شغلی ... ازديدگاه  مخـدر  مواد  استعمال  منع 

زوجه )ع( مــــیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
زوج )ج( یــک دوم حصــه یــا) نصف(یــا )1/2(......خواهــر 

عینــی )ف( ســه دوم  حصــه) ثلــث()1/3(
 100000 افغانی ...........................100000  افغانی 

طوریکــه در مثــال فــوق دیــده مــی شــود مناصفــه 
مرتوکــه زوجــه بــه اســاس فرضیــت بــه شــوهرش تعلــق 
داشــته و مناصفــه باقــی مانــده ان بــه خواهــر عینــی اش 

ــرد. ــق مــی گی تعل
حالــت دوم: شــوهر چهــارم حصــه امــوال مرتوکــه زوجــه 
خویــش را مســتحق مــی گــردد بــه رشط ایــن کــه زوجــه 
ــراث داشــته باشــد .  ــرع مســتحق می ــه از خــود ف متوفی
بــه طــور مثــال اگــر زوجــه فــوت منایــد و از وی شــوهر 
و یــک پــرس بــه حیــث وارث باقــی مانــده باشــد در ایــن 
حالــت شــوهر چهــارم حصــه امــوال زوجــه خویــش را بــه 
اســاس فرضیــت مســتحق مــی شــود و متباقــی ســه حصه 
دیگــر آن بــه اســاس عصبــه بــودن بــه پــرسش انتقــال مــی 

یابــد . مثــال فــوق بــه ترتیــب زیــر حــل مــی گــردد:
مرتوکه 400000 افغانی 

زوجه )ع( مــــــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
زوج )ج( یــک چهــارم )1/4(...........................................

................ابــن )ف( ســه چهــارم)3/4(
ــی .......................................................... 100000 افغان

.......300000 افغانــی
البتــه اســتحقاق شــوهر در مــورد مرتوکــه خانــم متوفــی 
ــد  ــه خداون ــد ک ــی باش ــی م ــه قران ــن آی ــه ای ــتند ب مس
متعــال در آیــه 11 ســوره نســاء فرمــوده اســت: »و بــرای 
ــم  ــه خان ــت ک ــزی اس ــف ان چی ــوهر ان نص ــام ای ش ش
ــه میــراث گذاشــته و آن در صورتــی اســت  هــای شــام ب
کــه خانــم هــای شــام از خــود فرزنــدی باقــی نگذاشــته 
ــته  ــا گذاش ــه ج ــد ب ــود فرزن ــان از خ ــر ایش ــد و اگ باش
باشــد در ان صــورت  شــام چهــارم حصــه مرتوکــه ایشــان 

را مســتحق مــی شــوید.«
حق ارث زن:

حــق ارث زن عبــارت از بخــش مــال موروثــه اقــارب 
ــی  ــی باق ــوت متوف ــد از ف ــه بع ــد ک ــی زن میباش متوف
ــون  ــا قان ــت و ی ــکام رشیع ــه اح ــق ب ــده و زن مطاب مان
مســتحق آن پنداشــته مــی شــود. در مــال موروثــه امــکان 
ــه یکــی از  ــه اشــخاص متعــدد مســتحق باشــد ک دارد ک
ــه اســامی  ــارت از زن مــی باشــد کــه ب ــن اشــخاص عب ای
زوجــه، خواهــر، مــادر، مــادر بــزرگ از خویشــاوندان 

ــد. ــی برن ــش ارث م ــای خوی متوف
درعلــم میــراث کســانیکه از متوفــا ارث مــی برنــد آنــان 
را بــه ســه دســته تقســیم منــوده اســت:  دســته اول ذوی 
ــه وارث  ــن و ب ــان ســهم معی ــی صاحب ــد یعن الفــروض ان
گفتــه مــی شــود کــه ســهم االرث ایشــان رصیحــا در قــرآن 
کریــم تعییــن شــده اســت . بــه مجمــوع آنــان کــه دوازده 
ــان ســهم معیــن  تــن اســتند ذوی الفــروض یعنــی صاحب
گفتــه مــی شــود .ماننــد پــدر، جــد صحیــح، زوج، بــرادر 

ــر  ــرس، خواه ــرت پ ــی، دخ ــرت حقیق ــه، دخ ــادری، زوج م
حقیقــی، خواهــر پــدری، خواهــر مــادری، مــادرو جــده 

صحیحــه ماننــد مــادر مــادر یــا مــادر پــدری.
دســته دوم عصبــات مــی باشــد عصبــه بــه غیــر از وارثــان 
ذوی الفــروض، هــر وارثــی کــه خــود مذکــر اســت و یــا 
بــه واســطه ذکــور دیگــر بــه میــت منســوب اســت عصبــه 
گفتــه مــی شــود ماننــد پــرس میــت، بــرادر میــت، عمــوی 
میــت و ... . دســته ســوم ذوی االرحــام انــد بــه کســانی 
ــان ذوی الفــروض  ــر از وارث ــه غی ــه ب ــه مــی شــود ک گفت
ــر  ــر مذک ــا اگ ــت )و ی ــث اس ــود مون ــه خ ــی ک ــر وارث ه
ــوب  ــت منس ــه می ــر ب ــی دیگ ــطه مونث ــا واس ــت ( ب اس
اســت ذورحــم گفتــه مــی شــود و مجمــوع آنــان را ذوی 

االرحــام گویند.ماننــد خالــه میــت، مامــای میــت و ... .
الزم بــه ذکــر اســت کــه ذوی االرحــام نیــز ماننــد عصبــات 
ــک  ــه ی ــد و هنگامیک ــی ندارن ــخص و معین ــهمیه مش س
میــت وارث ذوی فــرض و عصبــه نداشــته باشــد ترکــه او 

بــه ذوی االرحــام مــی رســد.
مبنای علم میراث:

ــه حیــث  ــر عــالوه کــه زن ب ــم: ب الــف( آیــت قــرآن کری
ــث  ــه حی ــرد، ب ــی ب ــراث م ــال زوج می ــه از م ــک زوج ی
یــک اوالد هــم از امــوال موروثــۀ والدیــن میــراث میــربد. 
بنــاً دخــرتان از امــوال پــدر و مــادر میــراث بــرده کــه در 
ایــن مــورد خداونــد)ج( مــی فرمایــد: » لِّلرَِّجــاِل نَِصيــٌب 
ــامَّ تَرَك  ــامَّ تـَـرَك الَْولـِـَداِن َو االَقَْربـُـوَن َو لِلنِّســاِء نَِصيــٌب مِّ مِّ
ْفُروضاً«   الَْولـِـَداِن َو االَقَْربـُـوَن ِمــامَّ قـَـلَّ ِمْنــُه أَْو كَرثَ نَِصيبــاً مَّ
ترجمــه: »بــراى فرزنــدان پــرس, ســهمى از ترکــه والدیــن 
ــز ســهمى  ــدان دخــرت نی ــراى فرزن و خویشــان اســت و ب
ــا  ــدک باشــد ی ــال ان ــن وخویشــان، چــه م ــه والدی از ترک
بســیار، نصیــب هــر کــس از آن معیــن گردیــده.« البتــه 
در صــورت کــه والدیــن دارای دخــرت و پــرس باشــد، حــق 
موروثــۀ هــر پــرس دو چنــد حــق موروثــۀ هــر دخــرت مــی 
باشــد. امــا اگــر والدیــن دارای پــرس نباشــد متــام امــوال 
موروثــه بیــن دخــرت هــا بــه صــورت  مســاویانه تقســیم 

مــی گــردد.
ــاً  ــد. بن ــی برن ــوال اوالد ارث م ــن از ام ــان والدی هــم چن
ــرت  ــا دخ ــرس و ی ــۀ پ ــوال موروث ــدر از ام ــد پ ــادر مانن م
ــادر  ــۀ م ــق موروث ــورد ح ــن م ــه در ای ــرده ک ــراث ب می
مســاوی بــه حــق موروثــۀ پــدر مــی باشــد یعنــی پــدر و 
مــادر از از اوالد شــان بــه صــورت مســاویانه میــراث مــی 
ــه یازدهــم ســورۀ النســاء  ــد در آی ــد. چنانچــه خداون برن
نُهــاَم الســُدس«؛ ترجمــه: »و  مــی فرمایــد: »لِــكلِّ َوِحــٍد مِّ
فــرض هــر یــک از پــدر ومــادر, یــک ششــم ترکــه اســت.«

ــت شــده  ــه)ص( روای ــی از رســول الل ــث: حدیث ب( حدی
اســت: »شــش صفــت را بــرای مــن تعهــد کنیــد تــا 
بهشــت را بــرای شــام تعهــد کنــم , هنــگام تقســیم ارث 
ــار  ــا مــردم بــه انصــاف رفت بــه یکدیگــر ســتم نکنیــد , ب
ــا دشــمن ترســان نباشــید و در  ــگ ب ــگام جن ــد و هن کنی
غنائــم خیانــت نکنیــد و ظــامل را از مظلــوم دفــع کنیــد.« 

در حدیــث فــوق، یکــی از صفــات کــه پیامــرب در قبــال آن 
تعهــد جنــت را مــی کنــد عبــارت از تقســیم ارث اســت. و 
در آیــه فــوق هــم دیدیــم کــه برعــالوۀ مــرد، زن نیــز ارث 
مــی بــرد و بایــد کــه در زمــان تقســیم ارث حــق ارث زن 
نیــز در نظــر گرفتــه شــود. و اگــر شــخص ز ن را  از مــال 
موروثــه کــه مطابــق بــه قانــون و رشیعــت حقــوق حقــه 
اش مــی باشــد، محــروم کنــد. از تعهــد پیامــرب مبنــی بــر 

تعهــد جنــت بــی فیــض خواهــد مانــد.
ج( قانــون: شــاید ارث بــردن زوجــه از مــال زوج متوفــی 
در جامعــه افغانســتان یــک امــر نــادر باشــد و یــا حتــی 
ــد. در  ــر باش ــن ام ــف ای ــخاص مخال ــی از اش ــه بعض ک
حالیکــه مطابــق بــه احــکام رشیعــت اســالمی و قوانیــن 
ــۀ  ــال َموروث ــک بخــش م افغانســتان، زوجــه مســتحق ی
ــن حــق در  ــه ای ــه البت ــردد. ک ــی گ ــی خــود م زوج متوف
ــع اوضــاع اســت. ــل تاب همــه حــاالت یکســان نیســت ب

1-  اگــر زوج فــوت منایــد و از زوج اوالد باقــی منانــد، 
زوجــه مســتحق یــک بــر چهــارم حصــه مــال موروثــۀ زوج 

مــی باشــد.
ــد،  ــی مبان ــد و از زوج اوالد باق ــات منای ــر زوج وف 2-  اگ
ــۀ  ــال موروث ــه م ــتم حص ــر هش ــک ب ــتحق ی ــه مس زوج

ــد. ــی باش زوج م
1-  اگــر زوجــه وفــات منایــد و از زوجــه اوالد باقــی منانــد، 
زوج مســتحق یــک دوم حصــه مــال مورورثــۀ زوجــه مــی 

شد. با
2-اگــر  زوجــه وفــات منایــد و از زوجــه اوالد باقــی مبانــد، 
زوج مســتحق یــک بــر چهــارم حصــه مــال موروثــۀ زوجــه 

ــد. می باش
ــق  ــت ح ــردو حال ــه در ه ــم ک ــی بین ــوق م ــوارد ف در م
میــراث مــرد دو برابــر حــق میــراث زن اســت، کــه ایــن 
امــر از خــود دلیــل و منطــق دارد. و یکــی از عمــده 
تریــن دالیــل آن، ایــن اســت کــه در نظــام حقوقــی 
ــه  ــت ک ــرد اس ــدوش م ــه ب ــه نفق ــؤلیت تهی ــالم، مس اس
ایــن مــردان گاهــی بــه عنــوان پــدر یــا شــوهر و زمانــی 
ــان  ــه زن ــل نفق ــدر کالن متکف ــا پ ــرادر ی ــام ب ــه ن ــم ب ه
مــی گردنــد و زنــان  در ایــن بــاب هیــچ کــدام مســؤلیت 
ــن مــوارد از حصــۀ  ــن چنی ــد کــه مــرد در ای ــدارد و بای ن
بزرگــرت نســبت بــه زن برخــوردار باشــد تــا بــی توانــد کــه 

ــد.  ــه منای ــرت تهی ــواده را خوب ــۀ خان نفق
ــع  ــون من ــوم قان ــی و س ــادۀ س ــم م ــه حک ــق ب و مطاب
ــه زن، اگــر شــخصی زنــی را کــه مســتحق  خشــونت علی
ــد،   ــع منای ــه من ــوده،  از تــرصف در مــال موروث ــراث ب می
ــه از  ــر  ک ــس قصی ــه جــزای حب مرتکــب جــرم شــده و ب
ــت  ــردد  رصاح ــی گ ــوم م ــد محک ــرت نباش ــاه کم ــک م ی
مــاده مزبــور را ذیــال مطالعــه مــی کنیــم:» شــخصی 
کــه مانــع تــرصف زن در مرتوکــه مــورث وی گــردد ، بــر 
ــه  ــذاری ســهم رشعــی وی ، حســب احــوال ب عــالوه واگ
ــوم  ــد محک ــرت نباش ــاه بیش ــک م ــه از ی ــر ک ــس قصی حب

ــردد.« ــی گ م

حق میراث...

متــام علــامی اســالم درمــورد ایــن مــاده مهلــک وخطرنــاک بــه 
ــرام  ــاده  ح ــن م ــه ای ــر دارند.ک ــاق نظ ــت آن اتف ــاط حرم ارتب
اســت خــواه مســتی بــه بــار آورد یــا خیــر وتنهــا افــراد فاســد 
ــن  ــی اســتفاده  ودرای ــذت وخــوش گذران ــه خاطــر ل ــاک ب وناپ
ــرکات  ــب ح ــدارد، رشاب موج ــا رشاب ن ــی ب ــچ فرق ــورد هی م
ــث  ــم باع ــیش ه ــود حش ــی ش ــداوت م ــاد ع ــب وایج نامناس
سســتی وذلــت مــی گــردد وانســان را بــه انحــراف اعــامل 
عقلــی ســوق مــی دهــد حتــی از رشاب هــم بدتــر اســت. چــون 
غیــرت را ازبیــن مــی بــرد  وکســی کــه از مقــدار کــم یــا زیــاد 
ــا  ــتاد ی ــد رشاب خوار،هش ــه او مانن ــد ب ــد بای ــتفاده کن آن اس
چهــل دره زده شــود، کســی کــه حشــیش بکشــد ماننــد کســی 
ــر از  اســت کــه رشاب مــی نوشــد بلکــه از بعضــی جهــات بدت
آن اســت پــس بایداســتفاده كننــده  حشــیش هــم ماننــد فــرد 

ــود. ــی ش ــازات رشع ــوار مج رشاب خ
ــن  ــاک، هروئی ــیش، تری ــل حش ــدر از قبی ــواد مخ ــن م ــر ای بناب
وغیــره مســلم اســت کــه حــرام انــد زیــرا کســانی کــه بــه آنهــا 
معتــاد مــی شــوند از واقعیــات زندگــی دور مــی گردنــد. درعــامل 
اوهــام وخیــال غــرق مــی شــوند ضعــف عقــل واندیشــه در آنان 
ــا شــان  ــواده، دیــن ودنی بــه وجــود مــی آیــد حتــی خــود، خان
ــد  ــی برن ــه رسم ــض ب ــال مح ــازند ودرخی ــکالمتی س را دچارمش
ــدم  ــاب وع ــف اعص ــمی، ضع ــای جس ــن ناراحتیه ــالوه برای وع
ــورت  ــه ص ــردد وب ــی گ ــاد م ــان ایج ــؤلیت برایش ــاس مس احس
ــد مالشــان بیهــوده  ــار مــی این یــک عضــو فاســد در جامعــه ب
ــی  ــردد. حت ــواده شــان متالشــی مــی گ ــع مــی شــود وخان ضای
بــه زن وبچــه خــود هــم رحــم منــی کننــد وحــارض انــد رضورت 
هــای روزانــه آنهــا را بدهنــد تــا مقــدار کمــی از ایــن مــواد نــا 
پــاک وزیــان آور را بــه دســت آورنــد وبــرای دســت یابــی بــه آن 

حــارض انــد دســت بــه هــر پســتی و رذالتــی بزننــد. 
زمانــی کــه  تحريــم اشــياء از جانــب شــارع مقــدس بــه ناپاکــی 
وزيــان ورضر آنهــا ثابــت باشــد هيــچ شــکی باقــی منــی مانــد 
ــی،  ــی، اخالق ــمی، روح ــای جس ــه رضر ه ــدر ک ــواد مخ ــه م ک
ــی  ــه کل ــت ب ــن اس ــه روش ــرای هم ــادی آن ب ــی واقتص اجتامع
حــرام اســت. ايــن مــواد هــم ماننــد رشاب مــی باشــد وهرکــس 
بــه هــر نحــوی بــه آن نــزد يــک شــود ويــا آن را خريــد وفــروش 
ــورد  ــد، م ــرده باش ــه کســی کمــک ک ــه آن ب ــا در تهي ــد وي مناي

لعنــت خــدا وپيغمــرب قــرار مــی گــريد.

امــروزه جمــع كثــريي از مســلامنان اســتعامل مــواد مخــدر 
ــامح  ــتعامل آن تس ــن رو در اس ــد از اي ــی پندارن ــروه م را  مک
ــه حرمــت همچــون  ــاد ب ــر اعتق ــه اگ ــی ک ــد، در حال مــی ورزن
مســکرات در بــن مســلامنان رواج مــی يافــت مــواد مخــدر بــه 

ــريد.  ــرا گ ــع اســالمی را ف ســادگی منــی توانســت جوام
اغلــب علــام و صاحــب نظــران اســالمی هــم از آن بــه عنــوان 
ــاد کــرده  ــار ي ــر زيانب ــده زشــت اجتامعــی و دارای اث ــک پدي ي
انــد و مباحــث ومبنــای دال بــر حرمــت رشعــی آن زيــاد مــورد 

توجــه قــرار داده انــد.
گفتنــی اســت کــه در شــبهات تحرميــی مادامــی کــه دليــل بــر 
حرمــت آنهــا اقامــه نشــده باشــد، عمــوم فقهــا قائــل بــه حليــت 
آن انــد و بــرای آن ســيگار کشــيدن را مثــال مــی آرنــد. بنابرايــن 
حــرام بــودن مــرصف مــواد مخــدر نيــاز بــه دليــل خــاص دارد. 
ــوارد،  ــن م ــت در اي ــالک حرم ــا م ــياری از فقه ــاد بس ــه اعتق ب
تحقــق رضر اســت و چــه بســا در مــواردی کــه رضر نداشــته يــا 

رضر آن انــدک و قابــل تســامح عقــالء باشــد. 
ادلــه ای کــه از نظــر فقهــی مــی توانــد مســتند حرمــت مــواد 

مخــدر باشــد بديــن رشح اســت: 
آيــات قــرآن کريــم از آن جملــه طوريکــه خداونــد )ج( درســوره 

اعــراف آيــه 157درمــورد چنــن ارشــاد مــی فرمايــد:
ــی ســازد  ــد ايشــان را از ناپســنديده وحــالل م ــی کن ــع م )ومن
بــرای ايشــان پاکيــزه هــارا وحــرام مــی کنــد برایشــان ناپاکيــزه 

هــارا.(
بــا ايــن اســتدالل کــه چــون مــواد مخــدر جــزء خبائــث و اشــيای 
ــه  ــه ب ــه مبارک ــن آي ــرت دارد،  اي ــان از آن نف ــه انس ــت ک اس
ــن  ــت اي ــه پيداس ــان ک ــت. چن ــرار داده اس ــرام ق ــت ح رصاح
ــودن  ــث ب ــه جــزء خبائ ــی درســت اســت ک اســتدالل در صورت
مــواد مخــدر از مســلامت باشــد، حــال آن کــه اشــخاص معتــاد 
بــا وجــود اينکــه نفــرت از آن ندارنــد، بلکــه آن را امــری 
ــی از  ــرف اعتقادات ــر ع ــی در نظ ــد و حت ــی پندارن ــوب م مطل

ــه: ــل وجــود دارد ک ــن قبي اي
)تريــاک از ســن پنجــاه بــه بــاال اســتعامل آن مفيــد اســت، بــرای 
مــرض شــکر ســودمند اســت، تــداوي بيامرانــی کــه از ناراحتــی 
قلبــی رنــج مــی برنــد وبهرتيــن دوا خــواب آور بــرای نــوزادان 
اســتبنابرايناز مصاديــق خبائــث بــه شــامر آمــدن مــواد مخــدر 
ــه آن را حــرام  ــه اســتناد ايــن آي ــوان ب روشــن نيســت و منــی ت

بــه شــامر آورد. چنانچــه خداونــد)ج( درســوره بقــره آیــه 195 
مــی فرماید:)خــود تــان را دچــار هالکــت وبدبختــی ننامییــد.(

ــه 29 مــی فرماید:)خــود  ــان خداونــد درســوره نســا ء آی همچن
ــم  ــا رح ــام ب ــه ش ــبت ب ــد نس ــا خداون ــام ن ــید ه ــان را نکش ت

ــت.( ــان اس ومهرب
اســتدالل بــه ايــن آيــه مبارکــه بــر ايــن مبنــا اســتوار اســت کــه 
اســتعامل مــواد مخــدر موجــب مــی شــود انســان خــود را بــه 
ــون  ــدک چ ــتعامل ان ــن در اس ــود اي ــا وج ــدازد. ب ــت بين هالک
هالکــت صــدق نــدارد، منــی تــوان آن را مشــمول آيــه پنداشــته 

و در نتيجــه حــرام دانســت. 
طوريکــه خداونــد)ج( درســوره  بقرهآيــه 219 ارشــاد مــی 

فرمايــد:
)ســوال مــی کننــد تــرا از رشاب وقــامر بگــو دريــن هــردو گنــاه 
ــاه  ــا( وگن ــرای  مردمــان  )یعنــی دردنی بــزرگ اســت  و نفــع  ب

ایــن هــردو بــزرگ تــر اســت.( 
طريــق اســتدالل چنــن اســت کــه هــر چنــد در اســتعامل مــواد 
ــل آن  ــه دلي ــی ب ــوان لحــاظ کــرد ول مخــدر نفعــی هــم مــی ت
کــه رضر آن بيــش از نفــع آن اســت، محکــوم بــه حرمــت اســت. 
ــود  ــی خواهــد ب ــی کاف ــن اســتدالل در صورت ــی اســت اي بديه
کــه هــر چيــزی رضرش بيــش از نفعــش باشــد حــرام مــی باشــد، 
در حالــی کــه آيــه مباركــه فوقــدر خصــوص رشاب و قامرنــازل 
گرديــده اســت.ترسی آن بــه ســاير مــواردی کــه شــبهه حرمــت 
در آن موجــود باشــد نــه دليــل قطعــی بــر حرمــت  آن مــوارد 

بــه حســاب مــی آيــد. 
همچنــن قــرآن کريــم  مســلامنان را بخاطــر بدســت آوردن 
رزق حــالل و طيــب دســتور مــی دهــد و بــر ايــن اســاس چنــن 
ــدر  ــواد مخ ــريی م ــه کارگ ــون ب ــه چ ــت ک ــده اس ــتدالل ش اس
خــارج از رزق حــالل اســت، از نظــر رشع ممنــوع مــی باشــد. 
بــه ايــن بيــان کــه در حــالل و طيــب نبــودن مــواد مخــدر کــم 
تريــن ترديــدی وجــود نــدارد و نيــز طبــق آيــه 5 ســوره مائــده 
خداونــد حکــم مــی کند:)امــروز حــالل کــرده شــد بــرای شــام 
پاکيــزه ها...(اســتداللکرده انــد کــه فقــط طيبــات حــالل اســت 

و طيــب آن چيــزی اســت کــه بــرای بــدن مفيــد باشــد. 

ــه  ــم ک ــی کنی ــی م ــا در دوره ای زندگ ــه م ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
ــزان مشــارکت اجتامعــی  ــا می ــت هــا ب ــت دول ــت و مرشوعی مقبولی
ــت  ــی ثاب ــه جهان ــان ســنجیده مــی شــود، تجرب ــژه زن ــه وی ــردم ب م
کــرده کــه حضــور زنــان در عرصــه عمومــی و ســطوح تصمیــم 
گیــری بــه اصــالح نظــام اداری و بهبــود کیفیــت خدمــات دولتــی در 
ــن  ــرده اســت. بنابرای کشــورهای در حــال توســعه کمــک شــایانی ک
ــای  ــه ه ــازی زمین ــم س ــا فراه ــه ب ــت ک ــذاران اس ــده قانونگ برعه
ــش  ــی بردان ــعه مبتن ــادی و توس ــد اقتص ــه رش ــان ب ــازی زن توامنندس
ــز ایجــاب مــی  ــاً عدالــت اجتامعــی نی کشــور کمــک کننــد و مطمئن

ــم ــان بپردازی ــازی زن ــه توامنندس ــه ب ــد ک کن
ــب  ــود جل ــه خ ــه را ب ــه هم ــروزه توج ــه ام ــرا و جذابیک ــه گی نظری
منــوده  اســت نظریــه توامننــد ســازی زنــان  مــی باشــد. ایــن نظریــه 
اســتقالل سیاســی و اقتصــادی ر ا در راســتای توامننــدی زنــان  دو جــزء 
مهــم دانســته و مشــارکت آنــان را در  حیــات اجتامعــی توصیــه مــی 
ــان  ــه توامنندســازی بیشــرت براســاس نوشــته هــای محقق ــد. نظری کن
جهــان ســوم بــر حســب نیازشــان شــکل گرفتــه اســت و نشــان مــی 
ــی از  ــش واردات ــک جنب ــد توســعه ی ــه فراین ــان ب ــه ورود زن دهــد ک
غــرب نبــوده بلکــه نیــاز زنــان در قــدم اول و رضورت انکشــاف 

ــوازن جامعــه و کشــور د رقــدم دوم تلقــی مــی گــردد. مت
تعاریــف گوناگونــی توســط صاحــب نظــران در زمینــه توامنندســازی  
زنــان ارائــه شــده اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه نظــرات زیــر 

اشــاره کــرد:
ــعه  ــطحی از توس ــه س ــد ب ــردم بای ــه م ــی اینک ــازی یعن ــد س »توامنن
فــردی دســت یابنــد کــه بــه آنهــا امــکان انتخــاب بــر اســاس خواســت 

هــای خــود را بدهــد.«
ــردن  ــوار ک ــف هم ــرای توصی ــت ب ــی اس ــازی اصطالح ــد س »توامنن
ــه اهــداف  ــالش در جهــت دســتیابی ب ــرای ت ــا دیگــران ب راه خــود ی

ــخصی«  ش
معیارهای توامنند سازی زنان:

از نظــر بســیاری از صاحبنظــران فقهــی، اندیشــه اســالمی بــه انســان 
ــدگاه واحــدی مــی نگــرد  ــودن زن و مــرد در نظــام آفرینــش از دی ب
و فقــط نقــش هــا و مســئولیت هــا بیــن آن دو تقســیم مــی شــود و 
آیــات متعــددی در قــرآن برعــدم برتــری جنســیتی در آفرینــش نــوع 
انســان تأکیــد کــرده اســت. کــه ایــن امــر  در ســوره نســاء ، ســوره روم  

، ســوره اعــراف  و ســوره احــزاب بیــان شــده اســت.
فقهــا نظریــات مختلــف در مــورد  نقــش زنــان  در خانــواده و اجتامع 

ارایــه منــوده انــد کــه ذیــال بــه آن اشــاره مــی کنیــم:
ــوی و  ــوان انســان در راه تکامــل معن ــه عن ــه  اول، نقــش زن ب نظری
انســانی اســت. در ایــن دیــدگاه زن ومــرد هیــچ تفاوتــی بــا یکدیگــر 

ندارنــد.
ــه فعالیــت هــای اجتامعــی ، سیاســی ، علمــی  ــه دوم، در زمین نظری
ــی  ــالش علم ــت و ت ــدان فعالی ــالم می ــر اس ــت.از نظ ــادی اس و اقتص
ــی  ــر کس ــت. اگ ــاز اس ــالً ب ــان کام ــرای زن ــی ب ــادی و سیاس و اقتص
بــه اســتناد بینــش اســالمی بخواهــد زن را از کار علمــی و تــالش 
اقتصــادی محــروم کنــد، برخــالف حکــم خــدا حــرف زده اســت. 
فعالیــت هــای زنــان بــه قــدری اســت کــه تــوان جســمی و نیازهــا و 
رضورت هایشــان اجــازه مــی دهــد. زنــان هرچــه مــی تواننــد تــالش 
اقتصــادی و اجتامعــی وسیاســی کننــد، در رشع مقــدس مانع نیســت.

نظریــه ســوم، زن بــه عنــوان یــک عضــو خانــواده اســت. ایــن از همــه 
مهــم تــر اســت، دراســالم بــه مــرد اجــازه داده نشــده اســت کــه بــه 
زن زور بگویــد وچیــزی را بــر زن تحمیــل کنــد. بــرای مــرد، حقــوق 
ــامل  ــه از روی ک ــت ک ــده اس ــرار داده ش ــواده ق ــدودی در خان مح

مصلحــت و حکمــت اســت.
ــان  را از  ــازی زن ــگران توامنندس ــان وپژوهش ــی  محقق ــور کل ــه ط ب
دو طریــق میــرس مــی داننــد کــه در ذیــل بــه آن اشــاره مــی کنیــم:

الف( حذف عواملی که مانع از فعالیت زنان می شود.
ب( افزایش توانایی و قابلیت آنان.

در خصــوص موانعــی کــه بایــد بــا توجــه بــه قوانیــن اســالم و ســنت 
ــل  ــوارد ذی ــه م ــوان ب ــی ت ــرد، م ــه ک ــا توج ــه آنه ــه ب ــرف جامع و ع

اشــاره منــود:
الــف( عــدم حضــور فعــال زنــان در سیاســت گــذاری مســتقیم دولتــی 

و غیردولتــی اداری و غیــر اداری.
ب( حــذف باورهــای ســنتی یــا بــه اصطــالح فرهنــگ ســازی جنســیتی 

ــازی زنان. در توامنندس
ج( حذف خشونت علیه زنان.

د( کاهش تبعیض جنسیتی.
ــه  ــوان ب ــی ت ــا، م ــذف آنه ــع و ح ــناخت موان ــه  ش ــه ب ــا توج ــا ب ام
راهکارهایــی جهــت توامننــد ســازی زنــان، بــه رشح ذیــل اشــاره کــرد:

الف( آگاهی و آموزش زنان:
ب( موضــوع توامنندســازی زنــان بایــد در راس امــور و مســایل کشــور 
و علــی االخصــوص درقانونگــذاری کشــور لحــاظ  گــردد. بــر اســاس 
ایــن اصــل دولــت موظــف اســت کــه حقــوق زن را در متــام جهــات بــا 
رعایــت موازیــن اســالمی تضمیــن کنــد و بــرای ایجــاد زمینــه مســاعد 
جهــت  رشــد  و شــکوفایی شــخصیت زن و احیــای حقــوق مــادی و 

معنــوی او تدابیــر الزم را اتخــاذ منایــد.
منابع و ماخذ:

قران رشیف
قانون اساسی.
قانون مدنی .

قانون کار
قانون منع خشونت علیه زن.

      ادامه دارد...

تتبع ونگارش : دوست محمد عارف       
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مهر زوجه
هر آنچه که مالیت داشته باشد و قابل متلک باشد می تواند 
به عنوان مهر قرا ربگیرد وجود مهر در عقد نکاح و الزام 
به پرداخت آن ناشی از حکم قانون می باشد اما زوجین در 

تعیین میزان ان اختیار دارند .
قاموس اصطالحات حقوقی مهر را قرار ذیل تعریف منوده 
است: اموال ، نقود و خدماتی که اعطای عاجل و یا مؤجل 
زوجه  که  گردد  می  الزم  وقتی  زوجه  به  زوج  از طرف  آن 

تحت نکاح صحیح او قرار گیرد.
پرداخت مهر توسط زوج به زوجه بعد از عقد نکاح صحیح 
پرداخت مهر توسط زوج  یا دخول واجب است وجوب  و 
به زوجه بر اساس آیات  قران کریم ، سنت و اجامع ثابت 
  4 آیه  نساء  سوره  در  متعال  خداوند  مورد  این  در  است. 
با طیب خاطر مهر زنان را به عنوان عطیه  فرموده است: 
مطالعه  مدنی  قانون   110 ماده  در  طرفی  از  بدهید.  آنها 
می کنیم: »مهر ملکیت زوجه محسوب می گردد زوجه می 

تواند در مهر خود هر نوع ترصف مالکانه بنامید.«
این آیه عالوه بر آنکه بیانگر وجوب پرداخت مهر به زنان 
است در باره اخذ مهر خود زنان را مخاطب قرار داده است 
زیرا در دوره جاهلیت مهر زنان را پدران و برادران آنها می 
از حصول آن محروم می کردند خداوند  را  زنان  و  گرفتند 
در مورد پرداخت مهر به زنان  در سوره نساء آیه 24چنین 
همبسرت  او  با  و  کردید  ازدواج  زنی  با  اگر  است:  فرموده 
شدید مهر او را به طور کامل بپردازید این فریضه ای است 

خدایی.
پرداخت مهر بر اساس سنت پیامرب)ص ( نیز ثابت است به 
مردی که می خواست ازدواج مناید فرمود: جستجو کن هر 

چند یک حلقه انگشرت آهنی هم باشد.
با توجه به قران و سنت، فقها نیز بر وجوب پرداخت مهر 
توسط زوج به زوجه اجامع منوده اند نظر به حکم رشعی 
پرداخت  به  مربوط  الزام  گویند:  می  نیز  حقوقدانان  مهر، 
ریشه  و  است  قانون  حکم  از  ناشی  شوهر  توسط  مهر 
قراردادی ندارد از همین سبب است که سکوت دو طرف 
در عقد حتی توافق بر این که زن مستحق مهر نباشد منی 

تواند تکلیف مرد را در این زمینه از بین بربد.
درست است که انعقاد نکاح به رضایت طرفین صورت می 
گیرد ولی آثار آن را زن و شوهر به وجود منی آورند ، بلکه 
همین که زن و شوهر به پیوند زوجیت موافقت کردند در 
وضع خاصی قرار می گیرند که الزاما باید آثار آن را متحمل 
شوند. بنا بر این پرداخنت  مهر یک نوع الزام قانونی است  
که بر مرد تحمیل می شود و فقط زوجین میتوانند هنگام 

انعقاد نکاح مقدار مهر را به تراضی معین منایند.
بعضی از فقهای اسالمی بر این عقیده اند که مهر در واقع 
مرشوع  زوجه  از  زوج  استمتاع  ملکیت  بدل  یا  و  عوض 
گردیده است. با در نظر داشت این نظر مهر به نظر ایشان 
عبارت از آن نوع مالی است که در نتیجه عقد ازدواج در 
عوض ملکیت استمتاع از زن باالی شوهر الزم می گردد که 
باید ان را به زوجه بپردازد. )احکام الرشیعه االسالمیه فی 

احوال الشخصیه(
عده دیگر از فقهای اسالمی عقیده دارند که مهر بر عکس 
، عوض و یا بدل ملکیت استمتاع زوج از زوجه وضع نشده 
است بلکه هدف از مرشوعیت مهر در واقع اظهار کرامت 
و رشافت به عقد ازدواج است طبق این نظر مهر عبارت از 
اشیایی که زوج آن را به عنوان عطیه و بخشش به زوجه 
احوال  فی  االسالمیه  الرشیعه  )احکام  پردازد.  می  خویش 

الشخصیه(
شوهر  و  باشد  می  شوهر  باالی  زن  حق  واقع  در  مهر 
مسوولیت دارد تا آن را برایش بپردازد. هیچ کس به شمول 
پدر ، مادر ، برادر و ولی زن منی تواند بدون رضایت و اجازه 

زن آنرا ترصف مناید.
 اول - انواع مهر :

در کل مهر دونوع است  که به نام مهر املسمی و مهر مثل 
یاد می شود. هر یک را به طور جداگانه مطالعه می کنیم.

1-مهر مسمی: 
مهر مسمی در لغت به معنای خوانده شده و نامیده شده 
آمده است. اما در اصطالح مهر مسمی عبارت از مهریست 
که اندازه و مقدار آن با رضایت کامل طرفین و یا منایندگان 
بعد  احیانا  یا  و  ازدواج  انعقاد عقد  آنها در هنگام  قانونی 
به عباره دیگر مهر  یا  باشد.  تعیین و مشخص شده  ان  از 
در  طرفین  که  گردد  می  اطالق  مهری  نوع  ان  بر  مسمی 
هنگام انعقاد عقد ازدواج و یا بعد از آن به ارتباط اندازه و 

مقدار آن توافق کرده باشند.
قابل یاد آوریست که طرفین عقد ازدواج هر یک از زوجین 
می توانند در اندازه مهر مسمی تزیید و یا تنقیص به عمل 
اورند . در زمینه ماده 102 قانون مدنی ذیال ترصیح منوده 

است:
»)1(زوج می تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزیید مناید.
)2(درحالت فوق زیادت در مهر تابع رشایط ذیل است:

1- مقدار زیادت مهر معلوم باشد.
2- زوجه یا ولی او این زیادت را قبول مناید.

3- رابطه زوجیت باقی باشد.«
نکته قابل تعمق این است که در مهر مسمی حتمی منی 
باشد که زوج همه مهر را باید به صورت فوری و یکبارگی 
برای زوجه تادیه مناید و قسمت دیگری را بعدا بپردازد. اگر 
انعقاد عقد ازدواج توافق طوری صورت گیرد که  در حین 
یک قسمت مهر ویا متام مهر را شوهر به یکبارگی و فوری 
تادیه مناید این نوع مهر را به نام مهر معجل یاد می کنند. 
ازدواج  ازعقد  بعد  یا کال  و  تادیه مهر قسام  اگر  بر عکس 
مدت را دربرگیرد این شکل تادیه مهر را به نام مهر مؤجل 
چنین  مدنی  قانون   101 ماده  مورد  این  در  کنند.  می  یاد 

رصاحت دارد:
»)1( کل یا قسمتی از مهر حین عقد طور معجل یا مؤجل 

تعیین شده می تواند .
گردد.  می  رجوع  عرف  به  ترصیح  عدم  صورت  در   )2(

پرداخت مهر مؤجل در صورت تفریق یا وفات تابع مدت 
کوتاه تر می باشد مگر اینکه حین عقد مدت معینی ترصیح 

شده باشد.«
2- مهر مثل:

آمده  نظیر  و  مانند   ، شبیه  معنای  به  لغت  در  مثل  مهر 
است مهر مثل عبارت از مهریست که در حین انعقاد عقد 
باشد.  تعیین نشده  اندازه و مقدار آن  مشخص و  ازدواج 
بلکه اندازه و مقدارآن بعد از انعقاد عقد ازدواج با در نظر 
او  پدری  فامیل  از  که  زنان  سایر  با  زوجه  مامثلت  داشت 
باشند معین و مشخص می گردد. یا به عباره دیگر مهر مثل 
عبارت از مهر زنی است که با مهر زوجه  ای از فامیل پدری 
کاکا،  مانند خواهر، عمه، دخرت  باشد.  اش مشابهت داشته 

دخرت برادر و غیره.
یا  و  او  خاله  دخرت،  مادر  مهر  زوجه،  مثل  مهر  تعیین  در 
تعیین  در  البته  تواند  بوده منی  معیار  زوجه  خویشاوندان 
مهر مثل مشابهت های از قبیل سن، جامل، مال و دارایی، 
شهر و قریه، عقل وهوش، علم و ادب، باکره و ثیبه بودن 
و ... مسایل با سایر زنان در هنگام انعقاد عقد ازدواج رشط 

اساسی و عمده می باشد.
برای زوجه الزم  زیر مهر مثل  به صورت عموم در حاالت 

می گردد:
- در حالتی که مهر در عقد ازدواج اصال تسمیه نشده باشد؛

- در حالتی که مهر به شکل غیر صحیح آن در عقد ازدواج 
تسمیه شده باشد؛

- در حالتی که مهر در عقد ازدواج نفی شده باشد؛
- در حالتی که شخص عمل مبارشت جنسی را در اثر شبه یا 

اشتباه با زن انجام داده باشد.
و  عرف  بر حسب  مهر   که  نظرند  این  بر  فقها  از  بعضی 
عادات پرداخت می شود زیرا مردم از نظر میزان متول وفقر 
خاص  عادات  و  عرف  تابع  منطقه  هر  و  نیستند  یکسان 
است. از طرفی هم حداقل وحد اکرث مهر در رشع تعیین 
نشده است و تعیین مقدار و اندازه آن را به مردم واگذار 
منوده است تا نظر به متکن مالی  و توان اقتصادی خویش 

میزان مهر را تعیین و مشخص سازند. 
3- مهر متعه:

متعه از متاع گرفته شده و به معنای شی می باشد  و از 
نگاه لغوی به آن چیزی اطالق می گردد که از آن نفع اندک 

برده شود و دوامدار نباشد.
زن  برای  که  است  چیزی  آن  از  عبارت  متعه  اصطالح  در 
بخاطری اختصاص یافته است که وی از متعه نفع می برد 
تفریق میان  برای زوجه واجب است که  متعه در صورتی 
صورت  صحیحه  خلوت  و  جنسی  مبارشت  از  قبل  زوجین 
گرفته باشد مرشوط بر اینکه مهر در عقد ازدواج به صورت 

صحیح و با رعایت رشایط صحت آن مسمی نشده باشد.
منوده  ترصیح  ذیال  مدنی  قانون   107 ماده  متعه  مورد  در 
یا خلوت  از دخول  است:»هر گاه تفریق بین زوجین قبل 
از  عبارت  که  ای  متعه   ، برای زوجه   ، گردد  واقع  صحیحه 
البسه معمول و امثال وی می باشد، واجب می گردد. در 
تعیین متعه، توان مالی زوج در نظر گرفته شده و به هیچ 

صورت  قیمت آن از نصف مهر مثل تجاوز منی کند.«
برخی از فقها بر این عقیده اند که پرداخت متعه برای زن 
مطلقه واجب است و مقدار آن بستگی به حال اقتصادی 
مرد دارد که چنین متعه ای به زنان مطلقه قبل از دخول 
که مهر ایشان معین نشده باشد واجب  و درسایر مطلقات 
مستحب است. حکمت پرداخت متعه به زنان مطلقه این 
است که طالق قبل از دخول موجب اشتباه  نزد مردم می 
گردد. یعنی مردم این گونه تصور می کنند که ممکن شوهر 
در باره زوجه مطلقه خود بد گامن شده و در اخالق و رفتار 
او دچار شک و تردید گشته  است و این وضع موجب بد 
نامی زوجه مطلقه در اجتامع و بین اقوام و خویشاوندان  
به زوجه  از طالق  بعد  از دخول و  اگر قبل  اما  می گردد. 
مطلقه غیر مدخول بهاء متعه بدهد و احسان مناید این بد 
نامی از زوجه مطلقه دفع  می گردد. زیرا در چنین حالتی 
معذرتی  یک  اساس  به  این طالق  که  گفت  خواهند  مردم 
پذیرفته است و نیز این متعه به منزله مرهمی خواهد بود 
بر زخمهای قلبی و معنوی وی به واسطه طالق که به وقوع 

پیوسته است.
چنین  متعه  مورد  در  مدنی  قانون   108 ماده  همچنین 

رصاحت دارد:
»)1(هر گاه طالق قبل از دخول واقع گردیده و مهر مسمی 
باشد و یا زوج وفات مناید ، متعه برای  زوجه واجب منی 

گردد.
خواه  گردد  واقع  دخول  از  بعد  طالق  که  صورتی  در   )2(
مهر مسمی باشد یا نه ، ادای متعه برای زوجه جواز دارد.«

-مهر السنه:
همرسان   برای  )ص(  اکرم  پیامرب  که  ای  مهریه  السنه  مهر 
دخرت خود تعیین منود 500 دهم نقره مسکوک بود که اگر 
السنه  مهر  ان  به  تراضی شود  مهریه  عنوان  به  میزان  این 

گفته می شود.
 دوم - رشایط مهر:

که  است  اشیایی  و  اموال  از  عبارت  مهر  از رشایط  مقصد 
موضوع مهر قرار می گیرد که در ذیل به آن اشاره می کنیم:

1-مال متقوم:
مالی که در عقد ازدواج به عنوا ن مهر تعیین می شود باید 
متقوم باشد یعنی از جمله اعیانی باشد که متلیک ، متلک 
و بیع آن جایز بوده و دارای قیمت معین باشد مانند زمین 
، گندم و غیره. در واقع مال غیر متقوم منی تواند  ، خانه 
موضوع مهر قرار بگیرد. همچنان اشیایی غیر قابل متلیک  
در  مانند رشاب  نیست  جایز  بازار  در  آن  بیع  که  متلک  و 
تعیین  مهر  ازدواج  عقد  ر  د  نظیرآن  و  اسالمی  کشورهای 

شده منی تواند.

 

رسیدگی به قضایای حقوق عامه:
مــاده 121: عرایــض مربــوط بــه دعــاوی حقــوق عامــه 
ــات  ــم والی ــل محاک ــهری کاب ــه ش ــه محکم ــتقیامً ب مس
ــل  ــب ذی ــه ترتی ــوع ب ــم و در موض ــوالی تقدی ــا ولس ی

ــردد: ــراآت میگ اج
•ابــالغ کتبــی محتویــات عریضــه بــه اداره قضایــای 

دولــت.
• مطالبــه ســوابق قضیــه ، حضــور مناینــده قضایــای 
ــا  ــی ب ــای حکم ــخصیت ه ــی ش ــل قانون ــت و ممث دول

ــخ. ــن تاری تعی
• اســتاع اظهــارات و دفــاع طرفیــن قضیــه در جلســه 

ــی. مقدمات
مــاده 124: قــرار قضائــی منــدرج مــاده )122( ایــن 
ــه  ــر شــکایت طــرف قضی ــه اث ــوده ب ــی نب ــون قطع قان
ــیدگی  ــل رس ــت قاب ــای دول ــده قضای ــرتاض مناین ــا اع ی
مجــدد در دیــوان مربــوط ســرته محکمــه میباشــد. 
ــای  ــه اداره قضای ــه ب ــه ایک ــرگاه در قضی ــاده 125: ه م
دولــت مواصلــت مینامیــد قناعــت طــرف مقابــل بــدون 
رســیدگی محکمــه حاصــل نشــود اداره قضایــای دولــت 
قضیــه را غــرض حــل و فصــل بــه محکمــه مربــوط 

ــد. ــاع مینامی ارج
ادراه  از طــرف  مــورد موضوعاتیکــه  در  مــاده 126: 
ــت  ــود رعای ــاع میش ــه ارج ــه محکم ــت ب ــای دول قضای
احــکام منــدرج مــواد )122و 123( ایــن قانــون حتمــی 

ــت. اس
مــاده 127: محکمــه در دعــوی حقــوق عامــه بــه اســاس 
ــود را  ــم خ ــهود حک ــناد ش ــون اس ــه چ ــدارک اثباتیک م

صــادر مینامیــد.
وسایل ثبوت در دعوی مدنی:

ــه را  ــدارک اثباتیک ــت م ــف اس ــی مکل ــل مدع • در اص
جهــت اثبــات ادعــای خــود بــه محکمــه تقدیــم کنــد. 
ــاده  ــی در م ــون اصــول محاکــامت مدن ــاده 281: قان م
ــی و  ــه مدن ــزد محکم ــه در ن ــوت را ک ــایل ثب 272 وس
تجارتــی مــدار اعتبــار اســت قــرار ذیــل ترصیــح میکنــد:

o اقرار.
o بینه)اسناد ، شهود، قرائن(.

o یمین )سوگند(.
o نکول از سوگند.

1:- اقرار
اقــرار عبــارت از اخبــار بــه امــری اســت در محکمــه کــه 
ــر  ــه مق ــی را علی ــا حالت ــوی و ی ــرف دع ــق ط ــای ح بق

ثابــت ســازد. )مــاده 273(
ــه  ــد ک ــرتاف کن ــخص اع ــک ش ــه »ی ــت ک ــرار آن اس اق
شــخص دیگــری بــاالی او حــق دارد و هــدف اقــرار 
کننــده آن اســت کــه حــق مذکــور را بــاالی خــود ثابــت 

و شــخص حــق دار را از اثبــات آن معــاف ســازد«.
ــاء  ــه انش ــت ، ن ــری اس ــه ام ــار ب ــارت از اخب ــرار عب اق
ــه عقــد  ــاًء اقــرار قابــل فســخ نیســت ولوکــه ب حــق بن

ــرده باشــد. ــرار ک فســخ شــده اق
رشط های اقرار

ــار اســت  ــدار اعتب ــی م ــزد محکمــه در صورت ــرار ن • اق
ــر خــوردار باشــد. ــل ب ــه از رشوط ذی ک

o اقرار کننده دارای اهلیت باشد.
ــه  ــورت گرفت ــراه ص ــدون اک ــه اراده آزاد و ب ــرار ب o اق

باشــد.
o ظاهر الحال مکذب آن نباشد.

صدور اقرار و اثر آن:
ــود  ــه ذات خ ــه ب ــت ک ــی اس ــل قانون ــک عم ــرار ی • ق

ــی. ــم قاض ــه حک ــه ب ــد ن ــی میباش الزام
• اقــرار بــاالی مقــر و خلــف آن )خلــف خــاص و خلــف 
ــارص  ــودن آن ق ــت ب ــذا حج ــد، ل ــی میباش ــام( الزام ع

اســت بــاالی مقــر نــه بــاالی دیگــران.
• لــذا اقــرار بــا شــهادت )بینــه( فــرق دارد، بخاطریکــه 

شــهادت بــاالی دیگــران نیــز اثــر میکنــد.
ــاالی مقــر ثابــت شــود،  ــه ب • هــرگاه حــق بوســیله بین

ــت میشــود. ــه او ثاب ــاالی متــام ورث ب
آیا مقرله میتواند اقرار را رد کند:

ــس از آن  ــد پ ــر را رد کن ــرار مق ــه اق ــر ل ــرگاه مق •  ه
منیتوانــد آن اقــرار را بــرای خــود دلیــل بگیــرد بخاطریکه 
هــرگاه اقــرار رد شــود باطــل میگــردد و نابــود میشــود 
مگــر اینکــه اقــرار در موضوعــی باشــد کــه رد را قبــول 

منیکنــد مثــل نــکاح ،نســب و طــالق.
اقـــــــــرار به حق غایب:

•  نظــر بــه مــاده ) 277 ( هــرگاه اقــرار بشــکل صحیــح 
در حضــور محکمــه صــورت گرفتــه باشــد رجــوع از آن 
اعتبــار نــدارد. و از جملــه قواعدیکــه قانــون بــه آن 
رصاحــت دارد آن اســت کــه اقــرار بــه مشــاع در ســهم 

ــراز ناشــده صحــت دارد. )مــاده 278.(  اف
 اقرار مریضی که در مرض مرگ است:

•  اقــرار مریضــی کــه در مــرض مــرگ باشــد حکــم آن 
ماننــد حکــم وصیــت اســت کــه تنفیــذ منــی شــود جــز 
در ثلــث ترکــه مگــر اینکــه دیگــر ورثــه اجــازه دهنــد.

در مقالــه تحــت نــگارش یکــی از وســایل اثبــات چــون 
اقــرار بــه حــق بیــان گردیــد ودر تحریــر بعــدی بحــث 
ســایر وســایل اثبــات دعــاوی مدنــی وحقــوق عامــه بــه 

توضیــح گرفتــه خواهــد شــد.

1.  اجــراأت جزائــی: عبــارت از پروســه کشــف، تحقیــق، 
تعقیــب و محاکمــه طبــق احــکام قانــون می¬باشــد.

2. اســتنطاق: مطالبــه بیــان حقایــق از مظنــون اســت در 
رابطــه بــه ارتــکاب جــرم ، نحــوه و انگیــزۀ عمــل در حــدود 

ــاده ۴ ق.ا.ج( ــره ۱۲ م ــون. ) فق ــکام قان اح
ــا  ــمی ی ــات رس ــاوی معلوم ــه ح ــت ک ــی اس ــناد: اوراق 3. اس
خصوصــی بــه شــمول اوراق تحقیق،گــزارش اهــل خــربه، 
ــال آن  ــا امث ــا حکــم محکمــه، نوشــته هــا، کتــاب و ی قــرار ی

می¬باشــد. 
4. اقــارب: زوج و زوجــه واصــول و فــروع آنهــا بــرای یکدیگــر 
الــی درجــه دوم،پدر،مــادر واصــول آنهــا الــی درجــه دوم  و 
ــی  ــا ال ــه، عمــه و فــروع آنه ــرادر، خواهــر، کاکا، مامــا، خال ب

درجــه دوم می¬باشــند.
5. اقــرار: اعــرتاف بــه ارتــکاب جــرم اســت ، بــدون اکــراه بــا 
رضایــت کامــل و درحالــت صحــت عقــل در حضــور محکمــۀ 

بــا صالحیــت.
6. اهــل خــربه: شــخص مســلکی یــا فنــی اســت کــه در رشــتۀ 

معیــن دارای تخصــص، معلومــات و تجربــۀ کافــی  باشــد.
7. برائــت: حالتــی اســت کــه محکمــه بنــا بــر فقــدان 
موجودیــت دالیــل اثبــات بــه بــی گناهــی متهــم و رد اتهــام 

ــد. ــوده باش ــم من ــه حک ــامن قضی در ه
ــد وی کفــاف حــد  ــی بضاعــت: شــخصی اســت کــه عای 8. ب

ــاده ۴ م.م.ح(. ــره۳ م ــد.) فق ــه منای ــل معیشــت او را ن اق
ــه  ــوده ک ــاتونکی ب ــاتنمن و س ــرس، س ــامل اف ــس: ش 9. پولی
ــن  ــت تأمی ــتخدام و جه ــه اس ــور داخل ــکیل وزارت ام در تش
نظــم و امــن عامــه طبــق احــکام قانــون فعالیــت می¬منایــد. 

ــاده ۲ ق.پ(. ) م
10. تحقیــق جــرم: بررســی همــه جانبــۀ واقعــۀ جرمــی اســت 
ــه  ــوال ب ــط څارن ــده توس ــع آوری ش ــل جم ــاس دالی ــه اس ب
ــا  ــات ی ــتامع بیان ــتنطاق از متهم،اس ــتجواب و اس ــق اس طری
اظهــارات شــهود و مطلعیــن و ارزیابــی دالیــل و مــدارک 
جرمــی جمــع آوری شــده بــه منظــور تثبیــت وقــوع یــا عــدم 
وقــوع جــرم، شــناخت مرتکــب و انتســاب اتهــام بــه متهــم در 

حــدود احــکام قانــون.
ــب آن  ــی و مرتک ــۀ جرم ــری واقع ــی: پیگی ــب عدل 11. تعقی
اســت کــه شــامل اجــراأت کشــف و تحقیــق جــرم، محاکمــه 

ــذ حکــم می¬گــردد. و تنفی
12. تفتیــش: بازرســی اماکــن، اشــیاء و اســناد اســت، بــه 
ــظ  ــیاء وحف ــط اش ــم، ضب ــا مته ــون ی ــاری مظن ــور گرفت منظ

ــرم. ــدارک ج م
13. تالشــی: بازرســی بــدن، لبــاس، محمولۀ شــخص و وســـایل 

حمــل ونقــل اســت بــه منظــور در یافــت مــدارک جرمــی.
ــا  ــون ي ــت مظن ــلب آزادی مؤق ــداری و س ــف: نگه 14. توقي
ــه امــر  ــی ب ــۀ تحقیــق و تعقیــب عدل متهــم اســت در مرحل
څارنــوال یــا محکمــه در محلــی کــه طبــق حکــم قانــون بــه 

ــه اســت.  آن اختصــاص یافت
15. جــرم:  اجــرای عملــی کــه قانــون آنــرا منــع منــوده و یــا 
امتنــاع از عملــی کــه قانــون بــه اجــرای آن امــر منــوده باشــد.

ــهود  ــی مش ــوال آت ــی از اح ــرم در یک ــهود: ج ــرم مش 16. ج
ــود: ــمرده می¬ش ش

ــا اندکــی بعــد از ارتــکاب  1- مرتکــب حیــن ارتــکاب جــرم ی
ــار شــود. ــه از طــرف مــردم گرفت ــا بالفاصل ،مشــاهده ی

2- مرتکــب بعــد از ارتــکاب جــرم، فــرار  و بالفاصلــه از طــرف 
مجنــی علیــه، پولیــس یــا مــردم شناســائی یــا بالفعــل تعقیــب 

شود.
ــا  ــالح ی ــا س ــه ب ــل واقع ــخص در مح ــه ش ــی ک 3- در صورت
ــودن  ــر فاعــل ب ــار  شــود کــه وضــع موجــود ب اشــیائی گرفت
ــکاب شــده  ــور در جــرم ارت شــخص و اســتعامل اشــیای مذک

ــاده ۸۲ ق.ا.ج(. ــد. ) م ــت منای دالل
17. حجــز: نگهــداری محکــوم علیــه مصــاب بــه امــراض 
ــه  ــی ک ــت در محل ــارت اس ــی یاصغ ــف عقل ــا ضع ــی ی روان

ــد. ــه باش ــاص یافت ــه آن اختص ــون ب ــکام قان ــق اح مطاب
کــه  اســت  تصمیمــی  اوراق)دوســیه(:  حفــظ   .18
توســط څارنــوال مبنــی بــر تعویــق اجــراأت )حفــظ مؤقــت( 
ــق  ــامل تحقی ــۀ اکـ ــدن زمین ــم ش ــور فراه ــه منظ ــوط ب مرب
ــزوم  ــدم ل ــا ع ــرار ي ــدور ق ــا ص ــی وی ــوای جزائ ــۀ دع واقام
ــاذ  ــم اتخ ــا مته ــون ی ــورد مظن ــی در م ــوای جزائ ــۀ دع اقام

می¬گــردد.
19. دالیــل اثبــات جــرم: ۱( اقــرار متهــم . ۲(  شــهادت شــهود 
ــه در صــف  ــون طــور باملواجه .۳( اســناد. ۴( شناســائی مظن

۵( قرایــن.
از طــرف  اســت  دعــوای جزائــی: مطالبــۀ مجــازات   .20
ــه پیشــگاه محکمــه. ــوال مطابــق احــکام ایــن قانــون ب څارن

21. څارنــوال: بــه اعضــای مســلکی لــوی څارنوالــی، څارنــوال 
گفتــه می¬شــود.

ــه منظــور  ــس ب ــدام پولی ــدام: اق ــت اق 22. ســنجش مرشوعی
ــته  ــرشوع پنداش ــی م ــه در  احوال ــن عام ــم و ام ــن نظ تأمی
ــد: ۱(  ــده باش ــل ش ــی در آن تکمی ــط آت ــه رشای ــود ک می-ش
قانونــی باشــد.   ۲( متناســب باشــد. ۳( رضوری باشــد. ) 

مــاده ۲ ق.پ(.
23. شــهادت: اظهاراتــی اســت کــه شــخص در جریــان بررســی 
قضیــه آنچــه را در خصــوص واقعــه مــورد بحــث بــا دیــدن یــا 
شــنیدن  درک منــوده اســت در پیشــگاه محکمــۀ باصالحیــت 
بــا ادای ســوگند بیــان منایــد. نوشــته و اشــاره در مــورد گنــگ 

در حکــم بیــان می¬باشــد.

چگونگی روند رسیدگی به ... حقوق مالی...

      ادامه دارد...

اصطالحات حقوقی



درآمد شغلی زن
مطابــق مــاده 48 قانــون اساســی کار حــق هــر افغــان 
ــر  ــق ه ــب ح ــغل و کار مناس ــنت ش ــس داش ــت. پ ااس
زن کــه تبعــه افغانســتان مــی باشــد اســت. بــا توجــه 
ــون اساســی کشــور کار حــق زن  ــون کار و قان ــه قان ب
ــچ  ــره  هی ــن متذک ــق  قوانی شــمرده شــده اســت. طب
ــاع ورزد  ــه کار امتن ــرش زن ب ــدارد از پذی کــس حــق ن
و یــا مــزد او را بــه دالیــل گوناگــون تقلیــل دهــد. در 
صــورت نداشــنت کار رســمی زن مــی توانــد بــه صــورت 

ــد.  ــع کار منای باملقط
ــه  ــع خشــونت علی ــون من ــاده 35 قان ــه م ــا توجــه ب ب
ــه زن را از حــق  ــه شــخصی ک ــوان گفــت ک زن مــی ت
تعلیــم ، تحصیــل، کار،  دسرتســی بــه خدمــات صحــی 
ــع  ــن مان ــدرج قوانی ــوق من ــایر حق ــتفاده از س ــا اس ی
ــر کــه از شــش  ــه حبــس قصی گــردد حســب احــوال ب
ــان عــالوه  مــاه بیشــرت نباشــد محکــوم مــی گــردد. زن
ــوهر  ــه ش ــه ذم ــت ان ب ــه پرداخ ــه ک ــر و نفق ــر مه ب
مــی باشــد پــول ناشــی از کار وی متعلــق بــه خــودش 

مــی باشــد.
حقــوق مالــی زن هامنطوریکــه از نامــش هویدا اســت 
بیانگــر مــال و رسمایــه زن مــی باشــد زنــان بــا داشــنت 
رسمایــه مــادی مــی تواننــد در ایــام کــه بــا مشــکالت 
ــش  ــه خوی ــن رسمای ــوند از ای ــی ش ــه م ــی مواج زندگ
اســتفاده مناینــد. مهریــه ، ارث و در امــد ناشــی از کار 
زنــان رسمایــه ای اســت کــه زن مــی توانــد در ان هــر 

گونــه تــرصف مالکانــه بنامیــد.
ــن  ــت و قوانی ــه رشیع ــی زن را هامنطورک ــوق مال حق
نافــذ ه کشــور تعییــن  و مشــخص منــوده و ازآن 
ــنت   ــا داش ــان ب ــا اگرزن ــد احیان ــی منای ــز م ــت نی حامی
ــورد  آزار  ــاء  م ــوی از انح ــه نح ــی ب ــوق مال ــن حق ای
ــون  ــد قان ــا رضب و شــتم قــرار مــی گیرن و اذیــت و ی
از آنــان حامیــت مــی منایــد چنانچــه مــاده 34 قانــون 
منــع خشــونت علیــه زن در ایــن زمینــه مــی نــگارد: » 
شــخصی کــه امــوال شــخصی زن را تــرصف یــا او را از 
ــس  ــه حب ــد حســب احــوال ب ــع منای ــرصف در آن من ت
قصیــر کــه از ســه مــاه بیشــرت نباشــد محکــوم و مــال 

ــه تــرصف زن گذاشــته مــی شــود.« ب
البتــه اعــامل مجــازات بــاالی کســانیکه زنــان را از 
ــورت  ــد در ص ــی منای ــروم م ــان مح ــی ش ــوق مال حق
ــق  ــی  تحق ــی و قضای ــز عدل ــه مراک ــان ب ــه زن مراجع
ــی  ــه  ای مبن ــم عریض ــا تقدی ــان ب ــه زن ــد ک ــی یاب م
بــر  محــروم شــدن از  حقــوق مالــی شــان بــه مراجــع 
ذیصــالح تقدیــم منــوده و خواهــان پــی گیــری قضیــه  
و احقــاق حقــوق خویــش مــی شــوند.  در ایــن بــاره 
مــاده 39 قانــون منــع خشــونت علیــه زن چنیــن 

رصاحــت دارد:
» )1(رســیدگی بــه دعــاوی مربــوط و تعقیــب عدلــی 
مرتکبیــن جرایــم منــدرج مــواد )22 ال39(  ایــن قانــون 
بــه اســاس شــکایت مجنــی علیهــا یــا وکیــل وی صــورت 

مــی گیــرد.
منــدرج  مــوارد  در  توانــد  مــی  علیهــا  )2( مجنــی 
فقــره )1( ایــن مــاده در هــر مرحلــه از تعقیــب 
عدلــی )کشــف ، تحقیــق ، محاکمــه یــا محکومیــت ( 
ــن صــورت  ــردد، در ای ــش منــرصف گ از شــکایت خوی
ــی  ــف م ــزاء متوق ــق ج ــوی و تطبی ــه دع ــیدگی ب رس

گــردد.«
بــا توجــه  بــه مندرجــات مــاده 41 قانــون منــع 
خشــونت علیــه زن مرتکبیــن جرایــم منــدرج ایــن 
ــب  ــده، حس ــبینی ش ــای پیش ــالوه جزاه ــر ع ــون ب قان
ــی  ــوم م ــز محک ــاره و ارده نی ــربان خس ــه ج ــوال ب اح

ــد. گردن
ــر  ــا غی ــی ی ــه مال ــونت چ ــرم خش ــه ج ــخاصیکه ب اش
آن محکــوم گردنــد مجــازات ایــن محکومیــن را قابــل 
عفــو و بخشــش ندانســته و مــاده 42 ایــن قانــون در 
زمینــه ذیــال ترصیــح مــی دارد: » مجــازات محکومیــن 
جرایــم خشــونت تعلیــق، عفــو یــا تخفیــف شــده منــی 

توانــد. «
ــان در  ــوق زن ــت از حق ــا حامی ــون ب ــن  قان ــذا  ای هک
مــاده 43 مینــگارد: هــر گاه حکــم ایــن قانــون بــا 
ــرت  ــذه در مغای ــن ناف ــایر قوانی ــکام س ــی از اح حکم
ــی  ــح داده  م ــون ترجی ــن قان ــم ای ــردد، حک ــع گ واق

ــود. ش
.

  مقدمــه بــا کلمــه قبــال اغــاز گردیــده مبهــم میباشــد 
ــگ  ــی هامهن ــوع قبل ــه موض ــه ب ــا مقدم ــت ت رضورت اس

ــود     ــان ش وبی
ــر،  ــح مه ــار ازدواج صحی ــه    از آث ــدیم ک ــاد اور ش ــال ی قب
ــه  ــر ونفق ــاره مه ــد در ب ــی باش ــه م ــراث زوج ــه و می نفق
ــوع ارث  ــه موض ــمت ب ــن قس ــم در ای ــث منودی ــه بح زوج

ــم. ــی پردازی ــه از زوج م ــردن زوج ب
خداونــد کریــم در قــران عظیــم الشــان ســوره ا لنســاء آیــه 
ــرای مــردان حصــه ای اســت از آن  ــد: »ب هفــت مــی فرمای
ــه حیــث مرتوکــه باقــی   ــارب شــان ب ــن و اق چــه کــه والدی
ــز حصــه ای اســت از آنچــه کــه  ــان را نی ــد و زن مــی گذارن
والدیــن و خویشــاوندان شــان باقــی مــی گذارنــد از آن 
مالــی کــه کــم باشــد و یــا زیــاد حصــه ای اســت کــه مقــرر 

کــرده شــده اســت.«
ــن امــر اســتنباط مــی گــردد کــه مــردان از  ــه فــوق ای از ای
ــته  ــراث دانس ــتحق می ــان مس ــارب ش ــن و اق ــوال والدی ام
مــی شــوند. بــه همیــن ترتیــب زنــان نیــز از امــوال اقــارت 
و خویشــاوندان شــان ارث مــی برنــد کــه میــراث گرفــنت زن 
از مــال شــوهر؛ هــم چنــان اســتحقاق ارث شــوهر از مــال 
ــی  ــن چگونگ ــر ای ــا ب ــد. بن ــی باش ــه آن م ــه  از جمل زوج
ــور  ــر ط ــال یکدیگ ــوهر را از م ــراث زن و ش ــتحقاق می اس

ــم. ــان  مــی منایی ــه صــورت مختــرص بی ــه ب جداگان
الف- حق میراث زوجه :

در حقــوق اســالم حــق میــراث زوجــه در مــورد مرتوکــه و 
امــوال شــوهر متوفــی دو حالــت دارد کــه عبــارت انــد : از 

ربــع و مثــن مــی باشــد. 
حالت مستحق شدن ربع)چهارم حصه(  :  

ــی  ــه شــوهر متوف ــوال مرتوک ــارم حصــه متــام ام زوجــه چه
خویــش را مســتحق مــی گــردد مــرشوط بــر اینکه شــوهر از 
خــود فــرع مســتحق میــراث نداشــته باشــد. البتــه مقصــود 
از فــرع عبــارت از پــرس، پــرس پــرس، دخــرت، دخرتدخــرت کــه 

هــر چنــد پاییــن بــرود، مــی باشــد.
ــوق  ــت ف ــق حال ــه زوجــه مطاب ــه ســهمیه معین ــرای اینک ب
الذکــر معیــن ســاخته شــود موضــوع را بــا ارایــه یــک مثــال 
ــام )  ــه ن ــخصی ب ــال ش ــور مث ــه ط ــازیم. ب ــی س ــح م واض
الــف( فــوت مــی کنــد و از او زوجــه بــه نــام )ک( و کاکای 

ــدازه  ــد ان ــی مانن ــی م ــث وارث باق ــه حی ــام )م(ب ــه ن وی ب
ــار صــد هــزار  ــغ )400000( چه ــی فرضــا مبل ــی متوف دارای
افغانــی بــوده باشــد. در ایــن صــورت مبلــغ متذکــره بــرای 
ــرار  ــه ق ــد ب ــی باش ــه م ــارت از کاکا و زوج ــه عب ــن ک وارثی

ــر تقســیم مــی گــردد: زی
مرتوکــه مبلــغ 400000زوج )الــف( مـیــــت زوجــه )ک( یک 

چهــارم حصــه)1/4(...کاکا )م(ســه چهارم حصــه)3/4(
100000افغان...سه  چهارم 300000 افغانی 

ــارم حصــه از  ــه چه ــوق مشــاهده مــی شــود ک ــال ف در مث
کل مبلــغ 400000 افغانــی عبــارت از 100000 افغانــی مــی 
شــود بــه زوجــه )ک( متوفــی تعلــق مــی گیــرد و بــه طریــق 
ــه  ــه س ــر آن ک ــه دیگ ــد و ســه حص ــی یاب ــال م ــرض انتق ف
صــد هــزار افغانــی مــی شــود بــه طریــق عصبــه بــودن بــه 
شــخص )م( کــه کاکای متوفــی مــی باشــد انتقــال مــی یابــد.

حالت مستحق بودن مثن )هشتم حصه(:
ــی  ــتحق م ــه زوج را مس ــام مرتوک ــه مت ــتم حص ــه هش زوج
ــتحق  ــرع مس ــود ف ــه زوج از خ ــن ک ــر ای ــرشوط ب ــود م ش
داشــته باشــد بــه طــور مثــال شــخصی بــه نــام )ب( فــوت 
ــام  ــه ن ــرسی ب ــام )ش( و پ ــه ن ــه ب ــد و از او زوج ــی کن م
ــی  ــدازه دارای ــد و ان ــی مــی مان ــن باق ــوان وارثی ــه عن )م( ب
ــزار  ــی هشــت صــد ه ــغ 800000 افغان ــی فرضــا مبل متوف
افغانــی مــی باشــد کــه در ایــن صــورت مســله بــه ترتیــب 

ــر حــل مــی شــود. زی
مرتوکه متوفی 800000 افغانی زوج )ب(مـیـت

هفــت  )م(  )1/8(...پــرس  هشــتم  یــک  )ش(  زوجــه 
)7 /8 هشــتم)

100000 افغانی....700000 افغانی
ــک هشــتم  ــه ی ــی شــود ک ــده م ــر دی ــوق الذک ــال ف در مث
)1/8( حصــه مــال متوفــی کــه از کل مبلــغ )800000( 
ــوان  ــه عن ــام ب ــی ) ش( ن ــه متوف ــه زوج ــت ب ــی اس افغان
میــراث تعلــق گرفتــه و بــه طریــق فــرض بــه وی داده 
ــغ  ــه مبل ــی ک ــوال متوف ــم حصــه از کل ام ــی شــود. هفت م
700000 افغانــی مــی شــود بــه پــرس متوفــی بــه نــام )م ( 

ــد. ــی یاب ــال م ــی شــود انتق ــاد م ی
بایــد یــاد آوری مناییــم کــه اگــر شــوهر متوفــی بیــش از یــک 
زن داشــته باشــد انــدازه معینــه کــه ربــع و یــا مثــن از متامــی 

ــه صــورت  ــرد ب ــی گی ــق م ــه تعل ــه زوج ــی ب ــه متوف مرتوک
مســاوی بیــن زوجیــن متوفــی تقســیم مــی شــود.

ــاط  ــه ارتب ــه ب ــراث زوج ــق می ــه ح ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
امــوال و دارایــی شــوهر متوفــی مســتند بــه ایــن آیــه 
مبارکــه مــی باشــد. خداونــد متعــال در ایــه 12 ســوره نســاء 
فرمــوده اســت:« یعنــی بــرای زنــان چهــارم حصــه آنچــه کــه 
باقــی گذاشــته ایــد مــی باشــد در صورتــی کــه بــرای شــام 
فرزنــدی نباشــد. پــس اگــر شــام دارای فرزنــدی بــوده باشــید 
ــذا  ــی گ ــه باق ــرای ایشــان هشــتم حصــه آن چــه ک ــس ب پ

شــته ایــد.«
قانــون مدنــی کشــور مــا بــا پیــروی از آیــه متربکــه فــوق در 
ــد:» زوجــه  ــی کن ــم م ــن حک ــاده 2007  چنی ــره  دوم م فق
ــوهر در  ــه ش ــی ک ــد در صورت ــی باش ــه رجع ــه مطلق گرچ
حــال بقــای عــدت او وفــات منایــد یــا زوجــات در صــورت 
نداشــنت اوالد یــا اوالد پــرس گــر چــه مراتــب او تنزیــل منایــد 
ــا اوالد  ــود اوالد ی ــورت وج ــراث و در ص ــه می ــارم حص چه
پــرس  گــر چــه مراتــب او تنزیــل کنــد هشــتم حصــه میــراث 

را مســتحق مــی شــوند.«
ب- حق میراث شوهر:

مطابــق نظــام میــراث در حقــوق اســالم شــوهر نیــزدر مــورد 
امــوال و مرتوکــه زوجــه متوفیــه خــود دو حالــت دارد وان 
عبــارت از نصــف و ربــع مــی باشــد کــه در بــاره هــر کــدام 

مختــرصا روشــنی انداختــه مــی شــود.
حالــت اول- مطابــق ایــن حالــت شــوهر نصــف امــوال 
مرتوکــه زوجــه خویــش را مســتحق مــی گــردد مــرشوط بــر 
ــراث  ــتحق می ــرع  مس ــود ف ــه از خ ــه متوفی ــه زوج ــن ک ای
ــوهر از  ــه ش ــه معین ــه حص ــن ک ــرای  ای ــد. ب ــته باش نداش
مرتوکــه خانــم متوفــی اش مطابــق حالــت فــوق الذکــر 
ــال موضــوع را واضــح مــی  ــه یــک مث ــا ارای ــن گــردد ب معی
ــاد مــی  ــام )ع( ی ــه ن ــال زوجــه کــه ب ــه طــور مث ســازیم: ب
شــود فــوت مــی منایــد و از او شــوهر بــه نــام )ح( و خواهــر 
عینــی اش بــه نــام )ف( بــه حیــث وارث باقــی مــی ماننــد 
در ایــن صــورت حصــه معینــه شــوهر از مرتوکــه زوجــه اش 

بــه قــرار زیــر مشــخص مــی گــردد:
مرتوکه 200000افغانی.
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قبــل از اینکــه در رابطــه بــه فعالیــت هــای 
ــت  ــه باب ــوق وزارت عدلی ــوی ادارات حق اجرائی
ربــع چهــارم ســال 1398 بــه خوانــش گرفته شــود 
ــکام  ــه اح ــق ب ــا مطاب ــود ت ــته میش ــرت دانس به
قانــون طــرز تحصیــل حقــوق در مــورد مباحثــه 
هویداســت  چنانچــه  گــردد.  ارایــه  مختــرص 
قانــون طــرز تحصیــل حقــوق شــامره 786 مــورخ 
22 ربــع الثانــی ســال 1420 از مــدت زمــان 
طوالنــی بدینســو تحــت بــاز نگــری قــرار گرفتــه 
و باالخــره قانــون جدیــد طــرز تحصیــل حقــوق 
بداخــل 68 مــاده تصویــب و در جریــده رســمی 
ــرش  ــنبله1397به ن ــورخ 30س ــامره )1309( م ش
رســانیده شــده اســت کــه موضــوع نــرش گــزارش 
ربعــوار و ســالتامم در مــاده 64 ایــن قانــون 

ــده: ــجیل گردی ــن تس چنی
1:- ادارات حقــوق والیــات مکلــف انــد، گــزارش 

اجــراآت خــود را طــور ربعــوار و ســاالنه بــه 
ــد. ــه مناین ــوق ارای ــی حق ریاســت عموم

2:- ادارات منــدرج فقــره )1( ایــن مــاده مکلــف 
ــی  ــی و نهائ ــم قطع ــق حک ــرض تطبی ــد، مح ان
محکمــه را بــه مراجــع ذیربــط اخبــار و در ویــب 

ســایت وزارت عدلیــه نــرش مناینــد.
3:- ادارات منــدرج فقــره )1( ایــن مــاده مکلــف 
انــد، گــزارش اجــراآت خویــش را غــرض معلومات 

ماهنامــه آگاهــی حقوقــی نــرش منایند.
بتاســی از فقــره )3( مــاده )64( قانــون طــرز 
تحصیــل حقــوق گــزارش ربــع چهــارم ســال 
ــل  ــه رشح ذی ــوی ب ــای اجرائی ــت ه 1398 فعالی

ــردد. ــر میگ ذک
عرایــض حقوقــی  قطعــه   )5300( 1:- جمعــاً 
اشــخاص حقیقــی و حکمــی را ثبــت و از ثبــت 
عرایــض مبلــغ )3962121( افغانــی محصــول 

ــت  ــد دول ــه عوای ــع آوری و ب ــت جم ــق الثب ح
ــت. ــده اس ــل گردی تحوی

2:- جمعــاً )4747( جلــد دوســیه هــای حقوقــی 
تحــت رســیدگی و اجــراآت الزم قــرار گرفتــه 
ــه )968( جلــد دوســیه بــه محاکــم،  کــه از جمل
ــه ســایر ادارات محــول  ــد دوســیه ب )1085( جل

ــده اســت. گردی
3:- جمعــاً )213( جلــد دوســیه هــای کــه دارای 
احــکام قطعــی و نهائــی محاکــم ذریعــه هیئــت 
منــدرج مــاده )45( قانــون طــرز تحصیــل حقوق 
بــاالی مدعــی بهــای شــامل احــکام قطعــی 
تنفیــذ گردیــده  نهائــی محاکــم تطبیــق و  و 
کــه بابــت تطبیــق و تنفیــذ احــکام قضائــی 
محاکــم متقاضیــان حقــوق شــانرا بدســت آورده 
همچنــان در بخــش تطبیــق و تنفیــذ احــکام 
قضائــی محاکــم و تنفیــذ قــرار هــای اســرتدادی 

ــد  ــه )34( جل ــای حقــوق عام ــه قضای ــوط ب مرب
ــده اســت.  ــه دولــت تطبیــق گردی ــر ل دوســیه ب
ــوق وزارت  ــه ادارات حق ــد ک ــر میباش ــل ذک قاب
ــا  ــه قضای ــل از احال ــا قب ــه ســعی داشــته ت عدلی
ــراف  ــم اط ــه محاک ــی ب ــیدگی قضائ ــرض رس غ
دعــاوی مدنــی را وفــق مــاده )22( ایــن قانــون 
و خوشــبختانه  منــوده  دعــوت  مصالحــه  بــه 
حــاوی )512( دعــاوی از اثــر مصالحــه بیــن 
اســت.ضمناً  گردیــده  وفصــل  حــل  جانبیــن 
ــخاص  ــی اش ــوق دین ــل حق ــه تحصی ــت وج باب
حقیقــی مبلــغ )548781( افغانــی و از وجــه 
ــغ  ــم مبل ــه هــای محاک ــل محصــول فیصل تحصی
)2583848( افغانــی بــه خزینــه دولــت تحویــل 

ــوای  ــه محت ــت ک ــده اس ــک گردی بان

گزارش اجراآت ادارات حقوق بابت ربع چهارم سال 1398
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