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گذشــت زمــان، ازدیــاد اوالد آدم )ع( و شــکل گرفــن زیســت 
ــاده خواهــی افــراد از  باهمــی از یــک طــرف عــدم قناعــت و زی
ــه  ــا یــک عــده از اشــخاص ب ــود ت ســوی دیگــر باعــث گردیــده ب
حــق خویــش بســنده نکــرده و تجــاوز بــه حقــوق دیگــران را حــق 
مســلم خــود بداننــد. فلهــذا اندیشــمندان و مصلحیــن جامعــه بــه 
ایــن فکــر افتادنــد تــا یــک نــورم و مقرراتــی را بوجــود آورنــد تــا 
ــوی  ــوده و از س ــری من ــی جلوگی ــق تلف ــد از ح ــیله آن بتوانن بوس

هــم حــق را بــه حقــدار برســانند.
ــر  ــن گام ب ــن قوانی ــوی تدوی ــته بس ــته آهس ــن اهس ــر ای ــا ب بن
ــخص  ــراد را مش ــب اف ــوق و وجای ــب آن حق ــا در قال ــتند ت داش
منــوده و جلــو زیــاده خواهــی بعضــی از اســتفاده جویــان را ســد 
مناینــد. در واقــع هــر نوشــته ای کــه  رفتــار انســانها را تنظیــم مــی 

ــاد مــی شــد. ــون ی منــوده قان
تعریف قانون:

قانــون قواعــد رصیــح و معقولــی کــه از طــرف هیئــت حاکمــه بــه 
منظــور حفــظ جامعــه و تامیــن حقــوق اشــخاص وضــع گردیــده و 

تطبیــق آن تــوام بــا اجبــار اســت.
بــه اســاس رصاحــت قانــون اساســی افغانســتان مصوبــه هــر دو 
ــارت  ــور عب ــس جمه ــیح رئی ــد از توش ــی بع ــورای مل ــس ش مجل

ــون اســت. ازقان
ــوان  ــی ت ــادی م ــی و ع ــون اساس ــون، قان ــوع قان در کل از دو ن

ــرد. ــام ب ن
قانون اساسی:

قانــون اساســی مجمــوع دســاتیر اســت کــه تشــکیالت دولــت را 
ــاع و دولــت را  ــه معنــی وســیع تنظیــم منــوده  رابطــه بیــن اتب ب

ــد و دارای خــواص ذیــل اســت: تضمیــن مــی منای
1-حــدود حقــوق افــراد را تثبیــت و حــدود اســتعامل ســلطه 

ــازد. ــی س ــن م ــت را معی دول
2- ارگانهــای دولتــی را معیــن منــوده و صالحیــت هــای ایــن 

ارگانهــا را مشــخص مــی ســازد.
3-رابطــه بیــن اعضــای جامعــه )دولــت و افــراد( را تعییــن منــوده 

و تضمیناتــی را کــه بــه افــراد داده شــده تســجیل مــی منایــد.
ــاده 95  ــنایی م ــه در روش ــی ک ــناد تقنین ــون طــی مراحــل اس قان
قانــون اساســی کشــور وضــع شــده اســت در مــاده ســوم آن  

ــت : ــده اس ــف گردی ــال تعری ــی ذی ــات آت اصطالح
اسناد تقنینی:

قانــون، فرمــان تقنینــی، معاهــدات، میثــاق هــا و موافقتنامــه های 
ــتان  ــه افغانس ــل ک ــن املل ــوق بی ــناد حق ــایر اس ــی و س ــن امللل بی
بــه آن الحــاق منــوده، مقــرره، اساســنامه، ضامیــم، ایــزاد، تعدیــل، 

حــذف, الغــا و تعلیــق آنهــا مــی باشــد.
فرمان تقنینی:

ــم  ــق حک ــه مطاب ــت ک ــزام آوریس ــی ال ــد حقوق ــه قواع مجموع
مــاده هفتــاد و نهــم قانــون اساســی طــی مراحــل گردیــده باشــد.

مقرره: 
مجموعــه قواعــد حقوقــی الزامــی اســت کــه بــه منظــور تطبیــق 
ــون،  ــر احــکام قان ــق به خطــوط اساســی سیاســت کشــور، تطبی
ــا و ادارات  ــای وزارت ه ــت ه ــف و صالحی ــور، وظای ــم ام تنظی

ــده باشــد. ــی، از طــرف حکومــت وضــع گردی دولت
طی مراحل:

تســوید، تدقیــق، تاییــد، تصویــب، توشــیح و نــر ســند تقنینــی 
مــی باشــد.

تسوید:نوشن حکم سند تقنینی می باشد.
تدقیــق:  ارزیابــی اصطالحــات, کلامت,عبــارات، جمــالت و احــکام 
طــرح ابتدایــی ســند تقنینــی، از نظــر شــکل و محتــوا و اطمینــان 
ــایر  ــی, س ــون اساس ــا ن ــالمی، ق ــت اس ــا رشیع ــت آن ب از مطابق
قوانیــن نافــذ، معاهــدات و میثاقهــای بیــن املللــی و عــرف ســامل 

جامعــه مــی باشــد.
طرح ابتدایی:

ــا نظــر  مســوده ســند تقنینــی اســت کــه توســط اداره مربــوط ب
داشــت نیازهــای واقعــی و عینــی ترتیــب و غــرض تدقیــق آ مــاده 

مــی شــود.
طرح نهایی:

مســوده ســند تقنینــی اســت کــه توســط انســتیتوت امــور 
قانونگــذاری و تحقیقــات علمــی – حقوقــی بــا نظــر داشــت 
ــح و  ــز واض ــور موج ــذاری ط ــک قانونگ ــی تخنی ــای عال معیاره
قابــل فهــم تدقیــق گردیــده و غــرض طــی مراحــل بعــدی آمــاده 

ــود. ــی ش م
تصویــب: اتخــاذ تصمیــم در مــورد تاییــد یــا رد طــرح ســند 

تقنینــی از طــرف مرجــع ذیصــالح مــی باشــد.
توشــیح: صحــه گذاشــن )امضــا( رئیــس جمهوربــه  منظــور انفــاذ 

ســند تقنینــی مــی باشــد.
نــر: چــاپ ســند تقنینــی و ســایر اســناد قابــل نــر مطابــق 

احــکام ایــن قانــون در جریــده رســمی اســت.
انفاذ: الزم االجرا شدن احکام سند تقنینی است.

بــرای رســیدگی بــه  جــرم قبــل از ایــن کــه مرحلــه محاکامتــی 
رشوع شــود بایــد یــک رسی تضمیــن هــای ســاختاری  بــرای 
مراجــع محاکامتــی مدنظــر قــرار گیــرد تــا محاکمــه نظامــی 
منصفانــه باشــد. ایــن تضمیــن هــا عبارتنــد از ایــن کــه 
مراجــع نظامــی بایــد قانونــی، صالــح، مســتقل و بــی طــرف 
باشــند. عــالوه بــر آن، شــیوه ی رســیدگی در مراجــع نظامــی 
نیــز بایــد منصفانــه، یعنــی علنــی، حضــوری، فــوری، مســتند 
و مســتدل باشــد کــه بــه طــور اجاملــی بــه بررســی آن هــا 

مــی پردازیــم.
اصل قانونی بودن مراجع محاکامتی نظامی:

پیــش رشط اساســی محاکمــه منصفانــه ایــن اســت کــه یــک 
محکمــه باصالحیــت، مســتقل وبــی طــرف کــه برپایــه قانــون 
ایجــاد شــده باشــد، بــه دعــوی رســیدگی کنــد. عــالوه برایــن 
ــد  ــا بای ــند، آنه ــتقل باش ــد مس ــم بای ــا محاک ــا ی ــه دیوانه ک
ــن رشط  ــون ایجــاد شــده باشــند. ای ذیصــالح و براســاس قان
تضمیــن مــی منایــد کــه صالحیــت قضائــی یــک دیــوان، بــه 
شــکل عمومــی و مســتقل از یــک قضیــه و نــه بــر مبنــای یک 
حکــم اداری خــود رسانــه تعییــن شــود. ســازمانهای سیاســی 
یــا مقامــات اداری ممکــن اســت بنــا بــر ملحوظــات سیاســی 
ــد.  ــل کنن ــه عم ــود رسان ــا خ ــداری ی ــان جانب ــم ش در تصامی
کلمــه قانــون بایــد بــه مفهــوم دقیــق یــک قانــون پارملانــی 
یــا آنچــه درحکــم آن اســت )معــادل غیــر کتبــی وغیرمــدون 
ــه متــام  ــی مهــم اســت ک ــی( درک شــود. خیل ــن پارملان قوانی
اشــخاص ذیربــط بــه آن دسرســی داشــته باشــند. بــه مثابــه 
یــک پرنســیب اساســی، اغلبــأ بــه موجــب تســاوی در برابــر 
ــون، محاکمــه  ــر اســاس قان ــر خــورد مســاویانه ب ــون و ب قان
نبایــد از جانــب محکمــه هــای کــه فقــط بــرای مــوارد خــاص 
تاســیس شــده انــد انجــام شــود. هرچــه محاکــم اختصاصــی 
ــی  ــد ول ــی کنن ــض من ــه را نق ــه منصفان ــول محاکم ــآ اص ذات
تاســیس آنهــا بایــد بــه منظــور محاکمــه گــروه هــای معیــن 
ــر اصــول تســاوی  ــه مغای ــای مجــوزه ک ــر اســاس کتگوریه ب
ــوان از  ــی ت ــه م ــرد. ک ــورت گی ــند ص ــض نباش ــدم تبعی وع
محکمــه عســکری نــام بــرد. خصوصیــت ویــژۀ قضایــای که در 
ســاحه صالحیــت چنیــن محاکــم قــرار دارنــد، مســتلزم آگاهی 
ــان  ــای خــاص مقــررات جری ــز ویژگیه تخصصــی قضــات ونی

ــد. ــی می باش قضائ
تشــکیل  قانــون   7 مــاده  و  اساســی  قانــون   122 مــاده 
ــم  ــت محاک ــام قانونی ــاره نظ ــه درب ــوه قضائی ــت ق وصالحی
حکــم می کننــد کــه تنهــا محاکــم و دیوانهــا صالحیــت 

رســیدگی قضائــی دارنــد و »هیــچ قانــون منــی توانــد در 
ــت  ــرۀ صالحی ــی را از دای ــاحه ی ــا س ــه ی ــت، قضی ــچ حال هی
قــوۀ قضائیــه بــه نحــوی کــه در قانــون اساســی تحدیــد شــده 

ــد. ــض کن ــر تفوی ــام دیگ ــه مق ــازد و ب ــارج بس خ
ایــن مانــع تشــکیل محاکــم خــاص؛ محاکــم عســکری در 

ــردد.«  ــی گ ــه آن من ــوط ب ــای مرب قضای
هرچنــد پاراگــراف 1 مــاده 122 قانــون اساســی حکــم می کند 
ــاحه یی  را  ــا س ــه¬ ی ــت قضی ــچ حال ــون درهی ــچ قان ــه هی ک
از دایــره صالحیــت یــک اداره قضائــی بــه یــک ارگان دیگــر 
تفویــض کــرده منی¬توانــد، ولــی پاراگــراف1 مــاده 122  
اســتثنائی را بــرای محاکــم عســکری در مســایل نظامــی پیــش 
بینــی می¬کنــد کــه در مــاده 8 قانــون تشــکیل و صالحیــت 

قــوۀ قضائیــه نیــز تکــرار شــده اســت.  
 عــالوه بــرآن مــاده اول قانــون تشــکیل وصالحیــت محاکــم 
ــاد  ــون ایج ــاس قان ــودن وبراس ــی ب ــد برقانون ــکری تاکی عس
شــدن محاکــم عســکری دارد و همچنــان مــاده دوم همیــن 
ــن  ــر ای ــز ب ــون اساســی نی ــاد ۱۲۲ قان ــا تأســی از م ــون ب قان

ــد دارد. ــأله تأکی مس
محکمه ابتدائیه عسکری:

بــه اســاس حکــم مــاده 122 قانــون اساســی و مــاده 19 
ــر  ــه خاط ــکری، ب ــم عس ــت محاک ــکیل و صالحی ــون تش قان
ــاط  ــه ارتب ــکری ک ــه عس ــوط ب ــای مرب ــه قضای ــیدگی ب رس
وظیفــه یــا ناشــی از اجــرای وظیفــه آنهــا مــی باشــد، رئیــس 
سردرســتیز صالحیــت دارد تــا محاکــم ابتدائیــه عســکری را با 
تعــداد پرســونل و موقعیــت هــای کــه جوابگــوی نیازمنــدی 
و  تنظیــم  را  اردوی  اردوهــای  قــول  از  هریــک  درســطح 

ــد.  ــی منای تشــکیل م
محاکــم عســکری بــر جرایــم وظیفــوی کــه توســط منســوبین 
صالحیــت  باشــند،  گردیــده  ارتــکاب  افغانســتان  اردوی 

ــد.  ــر دارن ــی منح قضائ
محکمه استیناف عسکری:

ــت  ــون تشــکیل و صالحی ــون اساســی و قان ــق حکــم قان طب
ــی  ــاد م ــکری ایج ــتیناف عس ــم اس ــکری محاک ــم عس محاک
ــا متــام  گــردد. محکمــه اســتیناف عســکری صالحیــت دارد ت
ــر آن  ــه ب ــی را ک ــه تحتان ــای محکم ــرار ه ــا و ق ــه ه فیصل
اعــراض صــورت مــی گیــرد، مطابــق بــه احــکام قانــون 
حیــن  اســتیناف  محکمــه  دهــد  قــرار  رســیدگی  مــورد 
ــا  ــت دارد ت ــتینافی صالحی ــه اس ــه مرحل ــا ب ــیدگی قضای رس

ــوی را  ــف دع ــاالت و کوای ــام ح ــی مت ــه تحتان ــد محکم مانن

ــا نظــر داشــت  مــورد غــور و رســیدگی مجــدد قــرار داده، ب
ــه هــا و قــرار هــای صــادره  ــون، فیصل و رعایــت احــکام قان
محکمــه تحتانــی را تصحیــح، نقــض، تعدیــل، تاییــد یــا لغــو 

ــد.  کن
رئیــس حقــوق ســر درســتیز صالحیــت دارد تــا محکمــه 

اســتیناف عســکری را ایجــاد و تنظیــم منایــد.
ــون  ــن قان ــاس ای ــه اس ــه ب ــکری ک ــتیناف عس ــه اس -محکم
ایجــاد مــی گــردد. بــه نــام محکمــه اســتیناف عســکری 

ــردد.  ــی گ ــمی م مس
ــاد  ــم و ایج ــل تنظی ــرار ذی ــکری ق ــتیناف عس ــه اس -محکم

ــده: گردی
ــد  ــه بری ــه رتب ــون ب ــن قان ــدرج ای ــط من ــد رشای ــی واج قاض

ــه. ــس محکم ــث رئی ــرال  بحی ج
قاضــی واجــد رشایــط منــدرج ایــن قانــون بــه رتبــه دگــروال 

بحیــث معــاون محکمــه. 
ســه نفــر قاضــی عضــو )دو نفــر بــه رتبــه دگــروال( و یــک 

ــر از آن. ــد ت ــا بلن نفــر دگرمــن و ی
قانــون تشــکیل و صالحیــت محاکــم  مطابــق مــاده 18 
عســکری رئیــس محکمــه اســتیناف عســکری دارای وظایــف 
و صالحیــت هــای رهــری و تنظیــم فعالیــت محکمــه، 
ریاســت جلســات قضائــی، ترتیــب پــالن هــای پیشــرد امــور 
قضائــی و اداری محکمــه و صــدور هدایــت راجــع بــه طــرز 
ــت  ــات جه ــن قض ــا، تعیی ــیدگی قضای ــخ رس ــیدگی تواری رس
ــد  ــه، توحی ــه محکم ــده ب ــه ش ــای احال ــیه ه ــق دوس تدقی
ــه  ــم ابتدائی ــه محاک ــات ب ــدور هدای ــی و ص ــارب قضائ تج
بعــد از تأییــد رئیــس حقــوق سردرســتیز و ارائــه گــزارش از 
فعالیــت محکمــه بــه رئیــس حقــوق سردرســتیز مــی باشــد.

محکمــه بایــد دفاتــر اصلــی خــود را در شــهر کابــل ایجــاد و 
حفــظ منایــد. گرچــه هــر چنــد هیــأت هــای قضایــی محکمه، 
محاکمــه را در هــر شــهر و یــا والیــت افغانســتان بــه منظــور 
بررســی قضایــا کــه در پیشــگاه همچــو محکمــه معطــل بــه 

بررســی باشــند، دایــر منایــد.
ــم عســکری  ــت محاک ــون تشــکیل و صالحی ــاده 20 قان در م
ــه  ــان گردیــده اســت کــه فرجــام خواهــی در مــورد فیصل بی
هــا و تصامیــم محکمــه اســتیناف عســکری بــه پیشــگاه 
ســره محکمــه بــه نحــوی کــه در قانــون تشــکیل و صالحیــت 

ــرد. ــح شــده صــورت بگی ــه  تری محاکــم قــوۀ قضائی

تتبع ونگارش:بشیراحمد»عزیزی« 

تتبع ونگارش: میر شفیع الله کوهستانی

31 رسطــان 1399ایــن نشســت بــا اشــراک معینــان و رییســان 
ــر  ــر وزی ــروز در دف ــه، ام ــزی وزارت عدلی ــت های مرک ریاس

عدلیــه برگــزار گردیــد.
در ایــن نشســت، در بــاره ی موضوعــات مرتبــط  بــه ریاســت 

انســجام، ثبــت وبررســی احــزاب سیاســی، نهادهــای اجتامعــی 
و رهنامهــای معامــالت، حقــوق، مالــی و اداری و برخــی 
موضوعــات مربــوط بــه ســاحه کار وزارت عدلیــه بــه منظــور 
ــور،  ــن ام ــرد ای ــر در پیش ب ــجام به ــی و انس ــاد هامهنگ ایج

بحــث و گفتگــو صــورت گرفــت.
گفتنــی اســت کــه نشســت شــورای رهــری وزارت عدلیــه در 
بــاره ی موضوعاتــی کــه رضورت گفتــامن جمعــی را دارد، بــه 

ــی و مــداوم برگــزار می شــود. ــه ی نوبت گون

تتبع ونگارش: بشیراحمدعزیزی    

اى كساىن كه اميان آورده ايد اموال همديگر را به ناروا مخوريد مگر 
آنكه داد و ستدى با تراىض يكديگر از شام ]انجام گرفته[ باشد و 

خودتان را مكشيد زيرا خدا همواره با شام مهربان است.

 )سوره النساء ،آیه 29( 

طی مراحل اسناد تقنینی

ادامه در صفحه2

منصفانه بودن نهادها شیوه های رسیدگی نظامی

ادامه درصحفه2

نشست شورای رهبری وزارت عدلیه به ریاست جاللتمآب دکترعبدالبصیرانور وزیر عدلیه برگزارگردید.
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دمضاربت دعقد ماهیت:
تیــرو حقــوق پوهانــو د مضاربــت عقــد د اذینــه دعقدونــو 
ــی ښــوديل  ــد څخــه ی ــت دعق ــه شــمیر کښــی او د وکال پ
ــت  ــو ؛ مضارب ــل ش ــی ووی ــف ک ــه تعری ــه پ ــه چ ، څرنګ
ــه ورکــوی پــدی  ــو نفــر بــه رسمای داســی عقــد ده چــه  ی
رشط چــه بــل طــرف بــه پــه دغــه رسمایــه تجــارت کــوی 
ــواو  ــوي خ ــه کار د ی ــک وی ځک ــی رشی ــه کښ ــه ګټ او پ
ــل عقــد  ــه دبلــی خــواو څخــه ب ــو عقــد او رسمای څخــه ی
دی دواړه خــواووی توافــق کــوی چــه پــه رسمایــي بانــدی 
تجــارت وکــړی د دغــه تعریــف پــر بنــاء دتجــارت پــه ګټــی 
ــده بلکــه دتجــارت  ــی رسه اشــراک ن رسه اشــراک درسمای

ګټــه ده.

همدارنګــه دمضاربــت عقــد کــی اشــراک د مدنــی رشکــت 
پــه معنــی نــده ځکــه دمدنــی رشکــت اســاس د رشیکانــو 
رشکــت پــه رسمایــه کښــی ده چــه د تــه مشــرکه مــال ویــل 
ــه ګټــه  ــو رشاکــت دتجــارت پ ــری درشیکان ــږی کــه چی کی
کــی اصــل مــال وی بیــا دا ډول رشاکــت مــدين رشکــت ده 
او مدنــی رشاکــت دمضاربــت عقــد رسه پــه مطلقــه ټوګــه 

بیــل ډول یــو رشاکــت تــه ویــل کیــږی.                                                                                                               
ــه  ــز ده څرنګ ــم جای ــت حک ــر د مضارب ــه نظ ــامو پ د عل
چــی د اســالم ســر الرښــود حــرت پیامــر )ص( د بــی بــی 
ــه  ــه ل ــت څخ ــارت او د بعث ــه رسه تج ــه رسمای ــه پ خدیج
مخــی شــام تــه ســفر وکــړ او دا ډول معاملــه د جاهلیــت 
پــه وخــت کــی هــم رواج درلــود ه  کلــه چــه اســالم راغــي 

دا ډول عقــد یــی ښــه وبالــه اوابــن حجــر حافــظ صاحــب 
ــرو او د  ــاور ل وایــي ، هغــه عقــد چــه پــه هغــه بانــدی ب
پیامــر )ص( پــه وخــت کــی ثابــت پاتــی شــوي د مضاربــت 
ــه د دی  ــه وه پیغمــر) ص( ب ــری دايس ن ــه چی ــد ده ک عق
ــد  ــت عق ــاس د مضارب ــدی اس ــتله پ ــع راوس ــا قط ــع ی من
ــری  ــی رواج ل ــه ک ــه ټولن ــد ده او پ ــروع عق ــز او م جای
او معاملــه تــر رسه کیــږی اودمضاربــت عقــد حقوقــی 
اړخ ، دواړه خــواووی کــوالي شــی چــه دا عقــد فســخ 
کــړی مهمــه نــده چــه نقــده پیــي یــا مــال ورکــړل شــی 
ــا د مړینــی پــه صــورت  د مضاربــت عقــد د لیونتــوب اوی
ــوی وه  ــدا ش ــه پی ــری ګټ ــه چی ــږی ک ــخ کی ــم فس ــی ه ک
عامــل شــخص د خپلــه برخــی  او پــه غیــر صــورت کــی د 

ــرده چــون  ــر معــوض ک ــه غی ــه زوجــه هب ــذل را ب ــع زوجــه ب در واق

راضــی شــده اســت کــه زوج بــدون بــاز پــس داده بــذل بــه او رجــوع 

ــاء مــی شــود و هــامن  ــا رجــوع زوج هــامن ازدواج قبلــی احی ــد ب کن

مهــر ثابــت خواهــد بــود.

قابــل یــاد آوریســت کــه در خلــع نفقــه زمــان عــده زوجــه بــه هیــچ 

وجــه از عهــده شــوهر ســاقط منــی گــردد چنانکــه مــاده 168 قانــون 

مدنــی در زمینــه ذیــال رصاحــت دارد:« در خلــع نفقــه عــدت ســاقط 

منــی گــردد مگــر اینکــه زوجیــن هنــگام خلــع رصاحتــا بــه اســقاط ان 

موافقــه کــرده باشــند.«

پیامدهای طالق:

از انجایکــه حقــوق افغانســتان ماننــد ســایر کشــورهای اســالمی  مانند 

مــر و ایــران بــر مبنــای رشع مقــدس اســالم اســتوار اســت. پیامدهای 

طــالق هــم در اکــر کشــورهای اســالمی از جملــه افغانســتان یکســان 

مــی باشــد کــه در ذیــل بــه آن اشــاره مــی کنیــم:

ــه اینکــه در اکــر کشــورهای  ــا توجــه ب 1-انحــالل رابطــه زوجیــت: ب

اســالمی حــق طــالق بــا مرد مــی باشــد . در ایــران و مر و افغانســتان  

نــوع طــالق متفــاوت اســت در طــالق بایــن بــه محــض وقــوع طــالق 

زوجیــت منحــل مــی شــود و در طــالق رجعــی بعــد از انقضــای عــده 

و عــدم رجــوع انحــالل نــکاح قطعــی مــی شــود.

ــی  ــون مدن ــه قان ــر ک ــران و م ــوق ای ــوال: در حق ــت ام 2- وضعی

افغانســتان نیــز از قانــون مدنــی مــر گرفتــه شــده اســت زوجــه در 

ــه خــود  دوران زندگــی مشــرک و پــس از آن مالــک امــوال متعلــق ب

مــی باشــد.

3-نفقــه بعــد از طــالق: در حقــوق مدنــی مــر و ایــران و افغانســتان 

ــان وضــع  ــا زم ــه ت ــه در مــدت عــده و زن حامل ــه رجعی فقــط مطلق

حمــل مســتحق نفقــه خواهــد بــود.

4- وضعیــت حضانــت اطفــال: قاضــی در صــورت اقتضــای حضانــت 

ــه  ــه ســالگی ب ــا ن ــا هفــت ســالگی و حضانــت دخــر ت طفــل پــر ت

ــر و  ــت دخ ــداء حضان ــون در ابت ــا قان ــذارد  ام ــی گ ــادر م ــده م عه

ــذار منــوده اســت. ــادر واگ ــه م ــا دو ســالگی ب پــررا  ت

ــر ،  ــوریه ، الجزای ــد س ــالمی مانن ــورهای اس ــن کش ــه قوانی ــا مالحظ ب

عــراق ، کویــت ، اندونیــزی ، مالــزی ... صالحیــت و حــق طــالق از آن 

مــرد مــی باشــد ولــی بــا آن هــم ســعی شــده کــه مــوارد درخواســت 

ــم  ــی ه ــت و از طرف ــده اس ــن ش ــز درج قوانی ــوی زن نی ــالق از س ط

محدویتهــای را نیــز برخــی از کشــورهای اســالمی جهــت اعــامل 

مطلــق ایــن اختیــار از ســوی مــرد در قانــون پیــش بینــی شــده اســت  

کــه حــد اقــل آنهــا الــزام مراجعــه بــه دادگاه و گرفــن حکــم یــا اجــازه 

طــالق از ســوی دادگاه و محکمــه مــی باشــد  .

در واقــع از لحــاظ موازیــن اســالمی حــق طــالق  بــا مــرد اســت کــه 

بــدون رضایــت و موافقــت زن مــی توانــد طــالق را واقــع ســازد و در 

مــوارد خــاص زن مــی توانــد بــا مراجعــه بــه محکمــه و اثبــات رشایــط 

قانونــی ان خویــش را مطلقــه منایــد.  یــا  گرفــن طــالق توافقــی نیــز 

در غالــب کشــورها بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.

 طالق در کشورهای غیر اسالمی:

ــوق  ــف حق ــن مول ــد روش ــر محم ــه دک ــق ک ــه تحقی ــه ب ــا توج   ب

ــه  ــالمی از جمل ــر اس ــورهای غی ــر کش ــت در اک ــوده اس ــواده من خان

انگلســتان، امریــکا، ســویس، بلژیــک، ایتالیــا و کشــورهای سوسیالســتی 

ســابق طــالق پذیرفتــه شــده اســت. انقــالب کبیــر فرانســه کــه طرفــدار 

ــف مــی  ــن طرزتفکــر  مخال ــا ای ــع طــالق را ب ــود و من ــراد ب آزادی اف

دانســت بــه رغــم مخالفــت کلیســا طــالق را وارد نظــام حقوقــی ایــن 

ــوذ  ــر نف ــر اث ــون طــالق ب ــس از ســقوط ناپلی ــن پ ــود . لیک کشــور من

مقامــات مذهبــی در ســال 1816 لغــو گردیــد و ســپس در ســال 1884 

مجــددا مــورد قبــول قانونگــذار فرانســه قــرار گرفــت.

بــه موجــب مــاده 229 اصالحــی قانــون مدنــی فرانســه مصــوب 1975 

ــه رشح  ــه تقاضــای مشــرک ب ــا ارای ــد یــک آن طــالق توافقــی ب در بن

ــی وضــع شــده اســت. لیکــن پــس از دعــوت  ــون مدن مــاده 230 قان

قاضــی بــه ایشــان مهلــت ســه ماهــه داده شــد تــا بــا اندیشــه بیشــر 

درخواســت خــود را مجــددا ارایــه مناینــد و در صورتــی کــه شــش مــاه 

از ایــن تاریــخ بگــذرد داد خواســت ایشــان باطــل مــی شــد.

البتــه هنــوز در برخــی از کشــورها از جملــه ایرلنــد جنوبــی و بعضــی 

از کشــورهای امریــکای جنوبــی طــالق در سیســتم حقوقــی وارد 

نگردیــده اســت . البتــه بایــد یــاد آور شــد کــه در ایــن کشــورها مــوارد 

بطــالن نــکاح را گســرش داده و تفریــق جســامنی را نیــز کــه بــه زن 

و شــوهر اجــازه مــی دهــد جــدا از یکدیگــر زندگــی کننــد بــی انکــه 

ــرده  ــی ک ــی تلق ــت قطــع شــده باشــد مــروع و قانون رابطــه زوجی

انــد.

ــدود و  ــا ح ــه و ب ــم محکم ــه حک ــط ب ــالق فق ــورها ط ــر کش در اک

قیــودی پذیرفتــه شــده اســت حتــی در اتحــاد جامهیــر شــوروی ســابق 

کــه ســابقا بــه موجــب قانــون مصــوب 1926 طــالق بــا اراده هــر یــک 

از زوجیــن بــا آســانی و بــدون احتیــاج بــه حکــم محکمــه صــورت مــی 

گیرفــت . از ســال 1944 تثبیــت خانــواده مــورد توجــه واقــع و طــالق 

قضایــی پذیرفتــه شــد.

منابع و ماخذ:

قانون مدنی 

قانون احوال شخصیه اهل تشیع

طالق و پیامدهای...

مفهوم قباحت:
ــی  ــه معان ــت ب ــت در لغ ــات اس ــع آن قباح ــه جم ــت ک قباح
چــون زشــتی، زشــت شــدن، ناپســندی و فحــش اســتفاده شــده 
ــنیعت،  ــتی، ش ــوایی، زش ــدی، رس ــرادف آن ب ــامت م ــت. کل اس
فضیحــت، قبــح، ناهنجــاری و غیــره مــی باشــد. واژه قباحــت در 

قــرآن کریــم بــه مفهــوم ذیــل بــکار رفتــه اســت:
ترجمــه:»و در ایــن دنیــا نیــز لعنتــی بدنبــال آنــان قــرار دادیــم؛ 

ــت رویانند«!  ــت از زش و روز قیام
ــش را  ــا طــرد و دوری ای از رحمــت خوی ــن دنی ــی در همی یعن
بدرقــه راهشــان کردیــم یــا بنــدگان خــو را فرمــان دادیــم کــه بــر 
آنــان لعنــت بگوینــد پــس هرکــس از اهــل حــق کــه از آنــان یــاد 
میکنــد، بــر آنــان لعنــت مــی فرســتد و روز قیامــت هم، آنــان از 
مقبوحــان هســتند. مقبــوح: مطــرود،  دور داشــته و نفرین شــده 
اســت. بــه قولــی مقبــوح: کســی اســت کــه در خلقــت مســخ، 
ــوح  ــه واژه مقب ــا تفســیر منون مشــوه و زشــت شــده اســت. ام
را چنیــن بیــان میکنــد: مقبــوح از مــاده قبــح بــه معنــی زشــت 
ــی  ــه معن ــوح را ب ــران مقب ــی از مف ــه بعض ــن ک ــت، و  ای اس
ــا مغضــوب و ماننــد آن تفســیر کــرده انــد،  ــا رســوا ی مطــرود ی
همــه تفســیر بــه الزم مطلــب اســت و گــر نــه، معنــی مقبــوح 

وضــح اســت.
واژه قبح در اصطالحات آتی نیز بکار گرفته شده است:

ــه و رصفنظــر از دســتور  ــی حــد ذات ــه ف ــی ک ــی: عمل ــح رائ قب
شــارع، بــد باشــد ماننــد پــس نــدادن امانــت و ترجیــح مغفــول 
بــر فاضــل کــه ذاتــاً عمــل بــدی اســت. در مقابــل قبــح رشعــی 

بــکار میــرود.
ــو  ــد ول ــد باش ــت، ب ــر رشیع ــه در نظ ــزی ک ــی: چی ــح رشع قب
ــزد رشیعــت  ــه ن ــا ک ــد اخــذ رب ــاً خــوب باشــد مانن ــه عادت آنک

ــت. ــوب اس ــاً خ ــردم عادت ــب م ــزد غال ــت و ن بداس
قبــح عــادی: چیــزی کــه عادتــاً قبیــح اســت ولــو آنکــه عقــالً و 
رشعــاً قبیــح نباشــد. ماننــد رد مهــامن بوســیله کســیکه توانائــی 
پذیرائــی او را بزحمــن داشــته باشــد کــه از نظــر غالــب مــردم 
ــرای آن قبحــی  ــل و رشع ب ــی عق ــح اســت ول ــاً قبی خــاور عادت

منــی بینــد.
قبــح عقلــی: چیــزی کــه از نظــر عقــول متعــارف مــردم ناپســند 
شــمرده شــود هــر چنــد کــه در عــادت بخــالف آن عمــل کننــد 
ماننــد تقــدم جاهــل بــر عــامل کــه قبــح عقلــی دارد ولــی عادتــاً 
جهــال بلطائــف الحیــل و کمــی آزارم یــا بدســتاویز امــور 
ــادی  ــح ع ــان قب ــزد آن ــل ن ــن عم ــد و ای ــر میرون ــاری فرات اعتب

ــی دارد. ــح عقل ــا قب ــدارد ام ن
مفهوم جرم قباحت:

کــد جــزا افغانســتان در مــاده 29 خــود جرایــم قباحاتــی را 
چنیــن تعریــف میکنــد: »قباحــت، جرمــی اســت کــه بــرای آن 
در ایــن کــد جــزای نقــدی تــا ســی هــزار افغانــی تعییــن شــده 
ــرای آن  ــد ب ــه در ک ــون ک ــالف قان ــل خ ــوع عم ــر ن ــد.« ه باش
ــد  ــده باش ــرر ش ــی مق ــزار افغان ــی ه ــی س ــدی ال ــازات نق مج

ــت. ــوده اس ــی ب ــم قباحات جرای
بــه عبــاره دیگــر قباحــت عبــارت از هــر عمــل زشــت و ناپســند 

کــه بــرای آن مســئولیت جــزای و اخالقــی متوجــه بــوده باشــد.
قابــل یــادآوری اســت کــه کــد جــزا رصفــاً جنبــه جرمــی قباحــات 
ــه  ــالوه جنب ــالمی برع ــه اس ــه فق ــد، در حالیک ــی میکن را بررس
ــی  ــد، یعن ــز بررســی میکن ــه اخالقــی قباحــات را نی جرمــی جنب
ــالمی  ــه اس ــده فق ــبینی ش ــی پیش ــات قباحات ــت موضوع اکری
اخالقــی بــوده و شــامل بحــث در حقــوق جــزای وضعــی منــی 

باشــد.
ارکان جرم قباحت: 

بــرای تحقــق یافــن جرایــم )جنایــات، جنحــه و قباحــات( نیــاز 
ــادی و  ــن م ــی، رک ــن قانون ــی رک ــه آن یعن ــا ارکان ثالث ــت ت اس
ــوق  ــه ف ــردد. هــرگاه یکــی از ارکان ثالث ــت گ ــوی ثاب ــن معن رک
ــر  ــز تغیی ــار ناشــی از  آن جــرم نی ــت و اث ــدوم باشــد ماهی مع
میکنــد. در ایــن مبحــث الزم دانســته شــد تــا ارکان جرایــم 
قباحــات )رکــن قانونــی قباحــات، رکــن مــادی قباحــات و رکــن 

ــردد. ــح گ ــزا تری ــوی آن بصــورت مــرح و مج معن
رکن قانونی:

کــد جــزا مفهــوم رکــن قانونــی را در مــاده 32 چنیــن تســجیل 
میکنــد: 

»عنــر قانونــی جــرم عبــارت از تریــح عمــل جرمــی و جــزای 
معیــن آن در ایــن قانــون مــی باشــد.

ــح  ــون تری ــن قان ــاده 7 ای ــزا در م ــرم و ج ــت ج ــل قانونی اص
ــت.« ــده اس گردی

ــر  ــام ذک ــورت ع ــرم را بص ــوم ج ــزا مفه ــد ج ــر ک ــوی دیگ از س
ــدارد:  ــح می ــن تری ــون چنی ــن قان ــاده 27 ای ــت. م ــوده اس من
ــاع از عملــی اســت کــه مطابــق  ــا امتن ــکاب عمــل ی »جــرم، ارت
ــارص آن مشــخص  ــون جــرم شــناخته شــده، عن ــن قان احــکام ای
و بــرای آن مجــازات یــا تدابیــر تأمینــی تعییــن گردیــده باشــد.« 
قباحــات نوعــی از جرایــم اســت کــه در ایــن قانــون معرفــی و 
مصادیــق آن مشــخص شــده اســت، ارکان هــر یــک از مصادیــق 

ــات  ــل اثب ــم قاب ــه ارکان عمومــی جرای قباحــات در مطابقــت ب
مــی باشــد. 

کــد جــزا قباحــات را جــرام دانســته و آنــرا بعــد از جرایــم جنحــه 
قــرارداده اســت، طوریکــه مــاده 29 ک. ج قباحــات را معرفــی 
ــون  ــن قان ــرای آن در ای ــد: »قباحــت، جرمــی اســت کــه ب میکن
ــد.«  ــده باش ــن ش ــی تعیی ــزار افغان ــی ه ــا س ــدی ت ــزای نق ج
ــوده  ــان من ــی 910 بی ــواد 903 ال ــرا در م ــق آن ــان مصادی همچن

اســت. 
بدیــن لحــاظ قباحــت یــک عمــل جرمــی بــوده و انجــام دهنــده 

آن مســتوجب مجــازات و پاســخگویی اســت.
رکن مادی:

هــدف از عنــر مــادی جــرم اینســت کــه شــخصی فعــل 
ممنوعــه قانونــی را بصــورت عینــی انجــام دهــد و اثــر آن 
ــاده 33  ــادی جــرم در م ــر م ــوم عن ــردد. مفه ــر وارد گ ــر غی ب
کــد جــزا چنیــن بیــان میگــردد: »عنــر مــادی جــرم عبــارت از 
ارتــکاب عمــل مخالــف قانــون یــا امتنــاع از اجــرای عملــی کــه 
ــا  ــکاب ی ــه ارت ــه نحــوی ک ــه آن حکــم منــوده اســت ب ــون ب قان
امتنــاع منجــر بــه نتیجــه جرمــی گردیــده و رابطــه ســببیت میان 
ــته  ــوق دانس ــاده ف ــن م ــد.« از م ــود باش ــه موج ــل و نتیج عم
میشــود کــه جهــت تبــارز عنــر مــادی جــرم چــه قباحات باشــد 
یــا جنایــات و جنحــه رشایــط الزم چــون عمــل مخالــف قانــون 
باشــد، عمــل ارتــکاب یافتــه و رابطــه ســببیت میــان فعــل و رضر 
وارده وجــود داشــته و نتیجــه جــرم حاصــل شــود. مثــالً: شــخصی 
کــه بــا گذاشــن یــا توقــف دادن واســطه نقلیــه، خــالف مقــررات 
ترافیکــی، ســبب مزاحمــت در راه عــام شــود، اعــم از ایــن کــه 
وســایط مذکــور توســط حیــوان یــا بــدون آن رانــده شــود. مگــر 
ایــن کــه گذاشــن یــا توقــف مبنظــور حمــل کــردن، خالــی کــردن 
ــد الزم آن  ــه ح ــن ب ــدن راکبی ــن ش ــا پائی ــدن ی ــاال ش ــا ب ــار ی ب
ــی وضاحــت بخشــنده  ــال قانون ــن مث ــه باشــد. ای صــورت گرفت
ــون  عنــر مــادی اســت. طــوری کــه شــخص عمــل خــالف قان
یعنــی وســایط نقلیــه خــود را در جــای نامناســب توقــف داده 
ــل  ــا اراده کام ــن کار را ب ــران شــده، ای و باعــث مزاحمــت دیگ
بــدون هیــچ نــوع جــر و اکــراه انجــام داده کــه عینــاً باعــث راه 

بنــدان و مزاحمــت دیگــران شــده اســت.
ســوال ایــن اســت کــه عمــل خــالف قانــون چیســت؟ در پاســخ 
ــوع االنجــام  ــون ممن ــه قان ــی را ک ــه هــر عمل ــوان گفــت ک میت
یــا جایــز االنجــام قــرارداده عمــل خــالف قانــون گفتــه میشــود، 
ــا  ــد ی ــتور داده باش ــام دادن کاری را دس ــه انج ــامل دارد ک احت
ــاده  ــی و ســلبی دارد. م ــه ایجاب ــی جنب ــدم آنجــام کار را یعن ع
34 کــد جــزا تریــح میــدارد: )1( عمــل مخالــف قانــون، اجــرای 
فعلــی اســت کــه ارتــکاب یــا رشوع بــه آن توســط قانــون منــع 
ــل  ــرای عم ــاع از اج ــا )2( امتن ــد. ی ــده باش ــناخته ش ــرم ش و ج
قانونــی، فعلــی اســت کــه قانــون بــه آن حکــم منــوده یــا عــدم 
ایفــای مکلفیتــی اســت کــه قانــون شــخص را ملــزم بــه اجــرای 

آن منــوده باشــد.
ســوال دیگــر اینکــه نتیجــه جرمــی چیســت؟ جهــت پاســخگویی 
ــارت از  ــم: »نتیجــه جــرم عب ــان میداری مــاده 35 کــد جــزا را بی
محصــول عمــل جرمــی اســت کــه از اثــر ارتــکاب فعــل جرمــی 
یــا امتنــاع از اجــرای فعــل قانونــی بــه وجــود مــی آیــد.« وقــوع 
عمــل جرمــی یــا خــالف قانــون کــه باعــث زیــان و اذیــت 
دیگــران شــده باشــد نتیجــه جــرم اســت نــه اینکــه میشــود یــا 
ــن  ــد. ممک ــده باش ــع ش ــا واق ــل راس ــی عم ــامل دارد. یعن احت
اســت عملــی خــالف قانــون توســط شــخصی انجــام گــردد کــه 
ــا نیتجــه از ان حاصــل  ــز داشــته باشــد ام ــرا نی ــت انجــام آن نی
ــوع مســئولیت جــزای مطــرح منــی گــردد. ــچ ن نشــود پــس هی

ــق  ــز رشط تحق ــببیت نی ــه س ــت رابط ــر موجودی ــوی دیگ از س
یــک عمــل جرمــی محســوب میگــردد. بنــاً رابطــه ســببیت 
ــی و  ــل جرم ــان عم ــارف می ــه متع ــت رابط ــارت از موجودی عب
نتیجــه آن مــی باشــد. بــدون رابطــه ســببیت منــی تــوان هیــچ 
ــرا شــناخت فاعــل جــرم  ــه شــخصی نســبت داد زی جرمــی را ب
وابســته و متکــی بــه رابطــه ســببیت اســت. هــر یــک از جرایــم 
قباحاتــی زمانــی بــه وجــود مــی ایــد کــه اجــزای متشــکل 
ــع  ــی واق ــک جــرم قباحات ــت شــود. هــرگاه ی ــادی ثاب ــر م عن
شــود امــا تشــخیص شــده نتوانــد کــه توســط کــه انجــام شــده 
ــوان  ــس منــی ت ــی رابطــه ســببیت وجــود نداشــته باشــد، پ یعن
ــالً: جســد انســانی در  ــه مجــازات منــود؛ مث کســی را محکــوم ب
محــل غیــر مجــاز از طــرف شــب دفــن گــردد، ادلــه اثبــات بــرای 
ــی  ــد، من ــته باش ــود نداش ــل وج ــناخت فاع ــا ش ــردن ی ــم ک مته
تــوان کســی را مجــرم خطــاب کــرد. مــاده 37 کــد جــزا در زمینــه 

ــدارد:  ــح می تری
ــد،  ــی وی نباش ــل جرم ــه عم ــه نتیج ــی ک ــخص از جرم »)1(ش

ــود. ــی ش ــناخته من ــئول ش مس
)2(شــخصی کــه عمــل جرمــی وی در احــداث نتیجــه بــه اعتبــار 
یکــی از علــل قبلــی یــا تــوام بــا فعــل و یــا علــل بعــدی، ســهیم 
ــه  ــی شــود. گرچــه شــخص ب ــناخته م ــد، مســئول ش شــده باش
موثریــت عمــل جرمــی خــود در احــداث نتیجــه، علــم نداشــته 

باشــد.
هــرگاه عمــل شــخص بــه تنهایــی در احــداث نتیجــه جــرم کافــی 

شــمرده شــود، موصــوف از عمــل جرمــی خــود مســول نشــاخته 
ــم رابطــه ســببیت  مــی شــود.«  در مــاده فــوق برعــالوه تحکی
موضــوع اشــراک و ســبببیت نیــز مطــرح شــده اســت. ممکــن 
ــردد  ــام گ ــخص انج ــن ش ــط چندی ــی توس ــل قباحات ــت عم اس
ــی اســت،  ــز مشــرک در پاســخ گوی و نتیجــه عمــل مشــرک نی
ــده  ــا ورزی ــی اب ــل جرم ــق عم ــل از تحق ــه رشکاء قب ــر اینک مگ
یــا منــرف شــده باشــند بدیــن جهــت نتیجــه جرمــی رصفــاً از 
فعــل شــخص واحــد منتــج گــردد، در چنیــن حالتــی تنهــا شــخص 
کــه فعــل را انجــام داده و نتیجــه نیــز از فعــل او ناشــی شــده 

مســئول شــناخته میشــود.
فعل او ناشی شده مسئول شناخته میشود.

رکن معنوی 
منظــور از عنــر معنــوی یــا روانــی جــرم ایــن اســت کــه مجــرم 
بــا اراده کامــل و دانســن نتیجــه حاصلــه اقــدام بــه انجــام فعــل 
یــا عمــل خــالف قانــون منایــد. یعنــی بدانــد کــه ایــن عمــل جــرم 
اســت و مســئولیت را در قبــال دارد، مفهــوم دانســن بــا عقــل 
ــرا عــدم آگاهــی از  ــودن عمــل زی ــه آگاهــی از جــرم ب اســت ن
ــد جــزای  ــد. ک ــون باعــث ســلب مســولیت شــده منــی توان قان
کشــور عنــر معنــوی را چنیــن تعریــف میکنــد: »عنــر 
معنــوی جــرم عبــارت از قصــد جرمــی، علــم و آگاهــی بــه جــرم 
و نتیجــه آن خطــای جرمــی.« شــخص فاعــل قصــد و نیــت انجــام 
ــز  ــل نی ــودن عم ــرم ب ــه و ج ــته و از نتیج ــی را داش ــل جرم عم
اطــالع کامــل دارد. هــرگاه قصــد و نیــت شــخص در عمــل انجــام 
ــود  ــد ب ــی خواهن ــئولیت منف ــه مس ــد نتیج ــل نباش ــده دخی ش
همچنــان اگــر اراده و قصــد شــخص کامــل نباشــد یعنــی قــدرت 
داشــن اراده کامــل نصیــب نشــده یــا بــه ســبب عوامــل مختلــف 
و معیــوب گردیــده باشــد مســئولیت ناشــی از فعــل انجــام شــده 
جرمــی بــی اثــر خواهنــد بــود. مثــالً اگــر طفلــی یــا دیوانــی یــک 
ــه اراده  ــر اینک ــد، بخاط ــده باش ــب ش ــی را مرتک ــل قباحات عم

کامــل ندارنــد، مجــرم محســوب منــی گــردد.
منظــور از قصــد جرمــی عبــارت از ســوق اراده فاعــل بــه ارتکاب 
فعلــی کــه جــرم را بــه وجــود مــی آورد، بــه نحــوی کــه منجــر 
ــوع نتیجــه جــرم  ــا وق ــورد نظــر و ی ــوع نتیجــه جــرم م ــه وق ب
دیگــری شــود. - قصــد جرمــی شــامل قصدآنــی، تــوام بــا ارصار 
ــد(  ــاده 39 ک ــد. )1-2 م ــی باش ــن م ــر معی ــن و غی ــی، معی قبل
قصــد هــامن اظهــار رضــا یــا اراده درونــی شــخص اســت کــه بــا 
اســتفاده از طریــق فعــل واقــع میشــود، همیــن قصــد شــخص 
را بــه طــرف انجــام آن عمــل کــه رضایــت حاصــل شــده ســوق 
داده و انجــام میگــردد کــه بــه اثــر آن اقــدام یــا قصــد ننتیجــه 

جرمــی نیــز حاصــل میشــود.
ــل  ــام فع ــه انج ــد و اراده ب ــن قص ــه ای ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــوده باشــد در  ــا ارصار قبلــی ب جرمــی ناشــی از قصــد آنــی و ی
ــدارد  ــکالی ن ــورد اش ــر میخ ــی تغیی ــر جرم ــت اث ــر آن ماهی غی
ــن.  ــر معی ــا غی ــد ی ــوده باش ــن ب ــخص و معی ــه آن ارصار مش ک
پرســیده میشــود کــه ارصار قبلــی چیســت؟ ارصار قبلــی را 
مــاده 40 کــد جــزا تبییــن میکنــد: »قصــد زمانــی تــوام بــا ارصار 
قبلــی شــمرده میشــود کــه مرتکــب قبــل از ارتــکاب جــرم، بــرای 
ــا ارصار  ــوام ب ــد ت ــد. قص ــوده باش ــزی من ــه ری ــرای آن برنام اج
ــن  ــر معی ــا غی ــن ی ــخص معی ــه ش ــت متوج ــن اس ــی ممک قبل
ــک عمــل جرمــی چــه  باشــد.« هــرگاه شــخص جهــت انجــام ی
جنایــت باشــد یــا قباحــت از قبــل پــالن ســازی و برنامــه ریــزی 
کنــد و در تعقیــب مســاعد شــدن زمینــه چنیــن کار بــوده باشــد 
ارصار قبلــی مفهــوم پیــدام میکنــد. همچنــان قصــد آنــی را نیــز 
کــد جــزا چنیــن تریــح میکنــد: »قصــد زمانــی آنــی پنداشــته 
میشــود کــه شــخص بــدون اتخــاذ تصمیــم قبلــی، تحــت تاثیــر 
ــا  ــات، ب ــی و هیجان ــب آن ــه غض ــا در نتیج ــی ی ــل خارج عوام
ــای  اراده، مرتکــب عمــل جرمــی گــردد.« مــاده 41( عوامــل زی
ــات  ــی و هیجان ــه قصــد آن ــه اشــخاص را وادار ب وجــود دارد ک
ــی جرمــی انجــام شــده نتیجــه ای  ــر آن عمل ــه اث ــه ب ــد ک میکن
حاصــل میگــردد. ممکــن اســت کــه قصــد جرمــی معیــن باشــد 
ــر دو  ــی در ه ــی دارد یعن ــه قانون ــر دو جنب ــن ه ــر معی ــا غی ی
صــورت شــخص مکلــف و مســول پنداشــته مــی شــود. طــوری 
ــی  ــد زمان ــد »قص ــان میکن ــاده 42 و 43 بی ــزا در م ــد ج ــه ک ک
ــه  ــب متوجــه نتنجی ــه اراده مرتک ــود ک معیــن پنداشــته میش
معیــن باشــد. فاعــل جــرم نتیجــه مشــخص و معیــن علــم خــود 
را پیــش بینــی منــوده باشــد. همچنــان قصــد غیــر معیــن زمانــی 
اســت کــه اراده مرتکــب متوجــه نتیجــه معیــن نباشــد. مرتکــب، 

ــن را نداشــته باشــد.« ــا نتیجــه معی ــن ی قصــد عمــل معی
در نتیجــه گفتــه میشــود کــه متامــی جرایمــی قباحاتــی وابســته 
بــه ایــن ســه عنــر عمومــی مــی باشــد، هــرگاه یکــی از ایــن 
عنــارص ثالثــه موجــود نباشــد، عملــی را جــرم گفتــه منــی توانیــم 
یــا نتیجــه ای را بــرآن نســبت داده منــی توانیــم یــا ماهیــت اثــر 
یــا نتیجــه را متفــاوت دریافــت میکنیــم. مثــالً: در فقــه اســالمی 
در آب اســتاده پیشــآب کــردن اخالقــاً قبیــح دانســته شــده اســت 
امــا قانــون آن عمــل را جــرم قباحاتــی محســوب نکــرده اســت. 
احتــامالً شــخصی اگــر چنیــن کاری را انجــام بدهــد مجــرم 
ــی  ــدارد یعن ــی ن ــه قانون ــرا جنب ــود. زی ــی ش ــرده من ــاب ک خط

قانــون ایــن عمــل را جــرم ندانســته اســت.

د مضاربــت عقد رشایط ...
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حکــم تقنینــی: قاعــده حقوقــی الــزام اور اســت کــه بــه 
موجــب آن حــق یــا وجیبــه مشــخص مــی شــود.

ــت  ــزام آور اس ــی ال ــند تقنین ــم س ــر حک ــل: تغیی تعدی
کــه بــه موجــب ان حــق یــا وجیبــه مشــخص مــی شــود.

ــدد  ــا ع ــه ی ــارت، جمل ــه، عب ــد حرف،کلم ــزاد: تزیی ای
ــد. ــی باش ــذ م ــی ناف ــند تقنین ــکام در س ــم و اح حک

حــذف: زایــل ســاخن حــرف، کلمــه، عبــارت حملــه یــا 
ــکام از  ــا اح ــم ی ــاخن حک ــل س ــا زای ــم ی ــدد از حک ع

ــذ مــی باشــد. ــی ناف ســند تقنین
الغــاء: ســاقط ســاخن اعتبــار بعضــی از احــکام یــا 
ســاقط بعضــی از احــکام یــا ســاقط ســاخن اعتبــار کل 

ــد. ــی باش ــی نافذم ــند تقنین ــکام س اح
ــق بعضــی از احــکام  ــرار دادن تطبی ــق: معطــل ق تعلی
ــذ  ــی ناف ــرار دادن کل احــکام ســند تقنین ــا معطــل ق ی

مــی باشــد.

طرز تهیه و تسوید اسناد تقنینی:
ــه قانــون طــی مراحــل ســند تقنینــی بایــد  ــا توجــه ب ب
گفــت کــه طــرح اولیــه هــر ســند تقنینــی در ابتــدا  از 
ســوی خــود اداره تهیــه مــی گــردد بعــد بــه انســتیتوت 
امــور قانونگــذاری  وزارت عدلیــه ســپرده  و ایــن نهــاد 
ــوط  ــی مرب ــف اســت جهــت تســوید طــرح ابتدای مکل
ــان  ــر کا رکن ــا صالحیــت کــه مشــتمل ب ــه ب ــه کمیت را ب
مســلکی بــا تجربــه متخصــص و اهــل خــره در عرصــه 
مربوطــه تعییــن و توظیــف مــی منایــد، چنانکــه فقــره 
هــای یــک و دو مــاده چهاردهــم مبیــن مطالــب فــوق 

مــی باشــد.
ــوط  ــند مرب ــه س ــاره اینک ــاده در ب ــن م ــره ســوم ای فق
بــه چنــد اداره گــردد در ایــن صــورت توســط یــک 
کمیســیون مختلــط مرکــب از کارکنــان مســلکی بــه 
منظــور تســوید طــرح ابتدایــی تعییــن و توظیــف مــی 
شــود رصاحــت فقــره مــاده چهاردهــم را ذیــل مطالعــه 

ــم: مــی کنی
ــد اداره  ــه چن ــی ب ــند تقنین ــق س ــر گاه در تطبی )3(ه
ــر اســاس تصمیــم مشــرک کمیســیون  مربــوط گــردد ب
 , بــا تجربــه  کارکنــان مســلکی  از  مختلــط مرکــب 
ــر اداره  ــوط ,از ه ــه مرب ــره عرص ــل خ ــص واه متخص
ــن و توظیــف  ــی تعیی ــه منظــور تســوید طــرح ابتدای ب

ــردد. ــی گ م
ــه  ــی دارد :اداره ک ــان م ــاده بی ــن م ــره 4 ای ــذا فق هک
در تطبیــق ســند تقنینــی مکلفیــت بیشــر داشــته 
باشــد کمیســیون منــدرج فقــره  3 ایــن مــاده را رهــری  

ــازد.  ــی س ــگ م ــرا هــم آهن ــت آن فعالی
نــا گفتــه نبایــد گذاشــت کــه فقــره 5 ایــن مــاده بیانگــر 
مطالــب ذیــل مــی باشــد: انســتیتوت مــی توانــد طــرح 
ابتدایــی را کــه دارای ماهیــت عــام باشــد تســوید , 

تدقیــق و غــرض طــی مراحــل ارایــه منایــد.
خــود  اداره  و  ارگان  هــر  کــه  گفــت  بایــد  فلهــذا 
مکلــف اســت تــا طــرح ابتدایــی ســند تقنینــی را نظــر 
بــه وظایــف اداره خویــش  تهیــه منــوده، بعــد بــه 
ــن اداره  ــد ای انســتیتوت امــور قانوگــذاری تســلیم مناین
بعــد از مطالعــه ســند بــه کمیتــه مربوطــه مــی ســپارد.

در ایــن بــاره مــاده 16 ایــن قانــون ذیــال تریــح مــی 
دارد:

کمیســیون هــای منــدرج ایــن قانــون و انســتیتوت 
ــی مــورد نظــر را  ــد کار تســوید طــرح ابتدای مکلــف ان

ــد: ــاز مناین ــل آغ ــذ ذی ــع و ماخ ــتفاده از مناب ــا اس ب
1-رشیعت اسالم.

2- قانون اساسی. 
3- اسناد تقنیی نافذ.

4- معاهــدات ومیثــاق هــای بیــن املللــی که افغانســتان 
بــه انهــا الحــاق منوده اســت.

5- خطوط اساسی سیاست کشور.
6- اسناد تقنینی مشابه سایر کشورها.

7- عرف سامل جامعه.
8- نظریــات و پیشــنهادات نــر شــده متخصصیــن 
مراجــع علمــی- تحقیقــی  در موضــوع مــورد نظــر.

ــذاری وزارت  ــور قانوگ ــتیتوت ام ــع: انس ــایر مناب 9- س
عدلیــه ضمــن اینکــه نظــام حقوقــی حاکــم بــر کشــور 
را مــد نظــر دارنــد مــاده 17 ایــن قانــون آنــان را مکلــف 

بــه مــوارد آتــی منــوده اســت:
)1( تســوید کننــدگان مکلــف انــد حیــن تســوید و 
ــی  ــام حقوق ــات نظ ــل و ثب ــی تکام ــرح ابتدای ــه ط تهی

را رعایــت مناینــد.
)2(تســوید کننــدگان مکلــف انــد حیــن تســوید طــرح 
ابتدایــی تاثیــر ســند تقنینــی را بــر اســناد تقنینــی نافــذ 
, رشایــط موجــود اقتصــادی , اجتامعــی , سیاســی , 
حقوقــی و فرهنگــی کشــور ارزیابــی و نتایــج متوقعــه 

ــد. ــق آن را تشــخیص مناین ناشــی از تطبی
همچنــان مــاده  18 ایــن قانــون کمیســیونهای منــدرج 
ایــن قانــون و انســتیتوت امــور قانونگــذاری را مکلــف 
ســاخته تــا حیــن تســوید طــرح ابتدایــی احــکام را 
طــوری تنظیــم مناینــد کــه خالهــا , مغایراتهــا , ابهامــات 
و ســایر نواقصــی کــه در اســناد تقنینــی نافــذ مربــوط 

بــه موضــوع وجــود دارد رفــع گــردد.
بــا توجــه بــه مــاده 19 قانــو ن مزبــور اداره مــی 
ــر  ــدی بیش ــی و عنامن ــور ارزیاب ــور غ ــه منظ ــد ب توان
ــط  و  ــدگان ادارات ذیرب ــالوه از مناین ــی ع ــرح ابتدای ط
متخصصیــن عرصــه مربــوط از مناینــدگان بــا صالحیــت 
ــز  ــی نی ــه مدن ــی و جامع موسســات علمــی – تحقیقات

ــل آورد. ــه عم ــوت ب دع
در راســتای ایجــاد یــک ســند تقنینــی وقــت کــه مراحــل 
ــور  ــتیتوت ام ــاال انس ــت ح ــی گش ــوق عمل ــره ف متذک
قانونگــذاری بــر ای کســب نظریــات دیــدگاه  صاحــب 
نظــران طــرح ابتدایــی را بــرای اشــخاص حقیقــی , 
ــه  نــر مــی  ــا ب حکمــی , ســایت هــا و ...ارســا ل و ی

ســپارد.
نر طرح ابتدایی جهت کسب نظریات:

مــاده بیســتم قانــون مزبــور در زمینــه کســب نظریــات 
ذیــال اشــعار دارد:

طــرح  رضورت  صــورت  در  تواننــد  مــی  )1(ادارات 
ــایر  ــر س ــب نظ ــت کس ــی را جه ــند تقنین ــی س ابتدای
اشــخاص حقیقــی یــا حکمــی از طریــق ســایت مربــوط 

ــانند.  ــر برس ــه ن ــه ب ــایل ممکن ــایر وس ــا س ی
)2( ادارات مکلــف انــد طــرح ابتدایــی اســناد تقنینــی 
عرصــه تجــارت داخلــی و خارجــی را قبــل از طــی 
مراحــل ا ن از طریــق ســایت اداره مربــوط یــا یکــی از 
روزنــام هــا ی کثیــر االنتشــار و یــا ســایر وســایل ممکنــه 
ــانند و  ــر برس ــه ن ــه ب ــر عام ــع آوری نظ ــت جم جه
مــدت مناســب را کــه کمــر از ســی روز نباشــد جهــت 

ــد. ــن مناین ــات تعیی کســب نظری
ــات  ــون نظری ــن قان ــاده 14 ای ــدرج م )3(کمیســیون من
دریافــت شــده را مــورد غــور و بررســی  قــرار داده و در 

عنامنــدی طــرح  از آن اســتفاده مــی مناینــد.
 )4(هــر گاه نــر ابتدایــی ســند تقنینــی ، امنیــت ملــی 
صحــت عامــه یــا محیــط زیســت را مواجــه بــه خطــر 
ســازد یــا مانــع تنفیــذ ســند تقنینــی یــا موجــب اعــامل 
نفــوذ اشــخاص و یــا اتخــاذ اقدامــات خــاص در رابطــه 
بــه نــرخ تبادلــه اســعار خارجــی یــا  پالیســی هــا مالــی 
ــاده  ــن م ــره )2( ای ــدرج فق ــم من ــردد از حک ــت گ دول

مســتثنی مــی باشــد. 
)5(اشــخاص منــدرج فقــره هــای )1و 2( ایــن مــاده مــی 
تواننــد نظریــات خویــش را الــی )30( روز بــه اداره 

مربــوط ارســال مناینــد.
)6( هــر گاه نــر ابتدایــی منافــع عامــه را مواجــه بــه 
خطــر ســازد یــا منافــع تنفیــذ بعــدی یــا موجــب اعــامل 
نفــوذ اشــخاص و یــا مانــع تطبیــق پالیســی هــای دولــت 
گــردد از حکــم منــدرج فقــره )1( ایــن مــاده مســتثنی 

اســت.
ساختار و محتوای اسناد تقنینی:

ــناد  ــل اس ــی مراح ــون ط ــات قان ــه مندرج ــه ب ــا توج ب
تقنینــی بایــد گفــت کــه هــر ســند تقنینــی دارای عنــوان 
ــوای اساســی آن  ــوان محت ــن عن مــی باشــد طوریکــه ای

ســند تقنینــی را بیــان منایــد.
ــون  ــن قان ــاده 233 ای ــک و  دو م ــره ی ــر حســب  فق ب

مــی تــوان گفــت کــه:
ــا نظــر داشــت تعــدد موضوعــات   )1( ســند تقنینــی ب
ــه  مرتبــط باهــم ازلحــاظ حجــم و محتــوی بالرتیــب ب
کتــاب، بــاب، فصــل، قســمت ، بخــش ، مبحــث و فــرع 

تقســیم شــده مــی توانــد.
ــث و  ــش ، مبح ــمت ، بخ ــاب، فصل،قس ــاب ، ب )2(کت
ــوان مــی  ــن مــاده دارای عن ــدرج فقــره )1( ای فــرع من

باشــد.
هــر ســند تقنینــی دارای مــواد بــوده و هــر مــاده دارای 
عنــوان مختــر مــی باشــد کــه محتــوای آنــرا بیــان مــی 
کنــد بــرای وضاحــت و تنظیــم بهــر حکــم تقنینــی یــک 
مــاده بــه فقــره هــا ، اجــزاء، بندهــا و پراگرفهــا تقســیم 
ــوای و  ــه در محت ــر اینک ــروط ب ــد م ــی توان ــده م ش
هــدف بــا همدیگــر مرتبــط و دارای تسلســل منطقــی 

باشــد. 
بنــا بــر یــن در زمینــه مــاده 25 ایــن قانــون ذیــال 

دارد: مــی  تریــح 
فقره:

ــل تعریــف شــده  ــه رشح ذی ــق مــاده 25 فقــره ب مطاب
ــی اســت  ــم تقنین ــره حکــم بخشــی از حک اســت:« فق
کــه دارای شــامره مسلســل بــه عــدد در بیــن دو قــوس 

»)(« مــی باشــد.
جزء:

جــزء بــر حســب مــاده 26 قانــون طــی مراحــل اســناد 
ــم  ــف شــده اســت:« جــزء بخشــی از حک ــن تعری چنی
ــدد  ــه ع ــل ب ــامره مسلس ــه دارای ش ــت ک ــی اس تقنین

ــدون قــوس مــی باشــد. ب
بند:

ــت دارد:«  ــال رصاح ــوق ذی ــون ف ــاده 27 قان ــد در م بن
ــه حــروف  ــد، بخشــی از حکــم تقنینــی اســت کــه ب بن

ــم مــی گــردد. ابجــد تنظی
ارجاع حکم:

ــم  ــاع حک ــور ارج ــون مزب ــاده 28 قان ــه م ــه ب ــا توج ب
عبــارت اســت از:راجــع ســاخن حکــم یــک مــاده دیگــر 
ســند تقنینــی یــا  اســتناد بــه  ســند تقنینــی نافــذ، 
رصف در مــواردی صــورت مــی گیــرد کــه رضورت ارایــه 
ــاب از  ــا اجتن ــی ی ــکام تقنین ــن اح ــل بی ــاط متقاب ارتب

ــد. ــر باش ــم ، در نظ ــدن حک ــی ش ــرار و طوالن تک
در روشــنایی مــاده 29 مــی تــوان گفــت کــه هــر 
ســند تقنینــی دارای فهرســت بــوده کــه فرمــان رییــس 
جمهــور اســالمی افغانســتان مصوبــات شــورای ملــی یــا 
کابینــه، عناویــن، فصــول و مــواد، در آن درج گردیــده و 

ــا حــروف ابجــد تنظیــم مــی شــود. صفحــات آن ب
اســناد تقنینــی در کل بســیار دقیــق و رصیــح نگاشــته 
مــی شــود چنانکــه مــاده 30 در ایــن بــاره مــی نــگارد: 
» احــکام ســند تقنینــی   دقیــق، رصیــح، جامــع، واضــح، 
ــا از  ــل فهــم و حتــی اال مــکان موجــز مــی باشــد ت قاب
ــق  ــث تطبی ــه باع ــی ک ــب اضاف ــاده مطال ــیر و اف تفس

غلــط آن مــی شــود جلوگیــری بــه عمــل آیــد.
مذکــور  قانــون   31 مــاده  بــه رصاحــت  توجــه  بــا 
ــان را در  ــتور زب ــد دس ــت قواع ــف اس ــذار مکل قانونگ
ــن  ــات ای ــد مندرج ــت منای ــال رعای ــر کام ــگام تحری هن

ــم: ــی کنی ــه م ــال مطالع ــاده را ذی م

)1(تســوید کننــده مکلــف اســت حیــن تســوید اســناد 
تقنینــی قواعــد دســتور زبــان را رعایــت منایــد.

)2(اصطــالح در ســند تقنینــی بــه معنــای واحــدی کــه 
در مصطلحــات حقوقــی قبــول گردیــده اســتعامل مــی 
ــاد داشــته  ــه مــورد اســتعامل زی ــی ک شــود و در صورت

ــوط تعریــف گــردد.  ــی مرب باشــد در ســند تقنین

سند  در  صورتی  در  خارجی  های  زبان  )3(اصطالحا 
تقنینی استعامل می گردد که معادل آن در زبان های 
رسمی کشور موجود نبوده و هدف مورد نظر را به نحو 

دقیق افاده کند.

که  اند  تقنینی مکلف  تسوید سند  کننده حین  تسوید 
ماده سی و دوم این قانونرا رعایت منایند رصاحت ماده 

متذکره را ذیال مطالعه می کنیم:
1-عدم مغایرت احکام سند تقنینی با رشیعت اسالمی.

2- تحقق نص یا روح قانون اساسی.
3- معاهدات و میثاق های بین املللی که افغانستان به 

آن الحاق منوده است.
4- موازین حقوق بر.

5- تحقق خطوط اساسی سیاست کشور.
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سیاسی و فرهنگی کشور.
7- تحکیم حاکمیت قانون.

8- حفظ حقوق و آزادی های اتباع کشور.
9- عرف سامل جامعه.

10- سایر موارد در صورت لزوم.

یا  یا شکل  محتوا  لحاظ  از  تقنینی  سند  که  در صورت 
هردو ایجاب تغییرات اساسی یعنی بیش از 50 در صد 
تنظیم می  تقنینی مجددا  این حالت سند  در  رابنامید 
گردد. چنانچه ماده 34 این قانون در زمینه ذیال تریح 

می دارد:

)1(هر گاه سند تقنینی نافذ ، از لحاظ محتوی یا شکل 
و یا هر دو مستلزم تغییرات اساسی بیش از 50 فی صد 

باشد مجددا تنظیم می گردد.
)2(هر گاه احکام سند تقنینی نافذ از لحاظ محتوی و 
شکل اهمیت خود را به طور کل حفظ منوده و مستلزم 
تغییر جزیی باشد در این صورت احکام پیشنهاد شده 
به حیث تعدیل، ایزاد ، حذف ، تعلیق ، الغاء یا ضمیمه 

تهیه و طی مراحل می گردد.

هر گاه در سند تقنینی به ذکر نام اداره رضورت باشد 
نام رسمی آن درج می گردد.

در مورد درج اسناد تقنینی ملغی شده ماده 36 چنین 
می نگارد:« در ماده اخیر سند تقنینی جدید ، به ترتیب 
بخش،  قسمت،  فصل،  باب،  کتاب،  نافذ،  تقنینی  سند 
مبحث، فرع، ضمیمه، ماده، فقره، جزء یا بند آن ، که 
با ذکر  توام  تقنینی جدید لغو می گردد،  انفاذ سند  با 

عنوان به ترتیب تاریخ انفاذ یا نر آن در ج می شود.
تدقیق اسناد تقنینی:

ابتدایی  طرح  اند  مکلف  قانونگذاری  امور  انستیتوت 

ارسالی ارگانها را طبق پالن کاری خود برای تدقیق روی 

دست بگیرد ماده 37 در این زمینه رصاحت دارد:

)1(انستیتوت مکلف است طرح ابتدایی را مطابق پالن 

کاری تقنینی تدقیق مناید.

)2(طرح ابتدایی توسط دیپارمتنت مربوط و طرح نهایی 

توسط کمیته اجراییه انستیتوت،تدقیق می گردد.

بیشر  غنامندی  و  دقیق  ارزیابی  منظور  به  انستیتوت 

طرح ابتدایی، درجلسات تقنینی، از منایندگان متخصص، 

مجرب و با صالحیت ادارات ذیربط دعوت به عمل آورد 

اداره نیز مکلف است منایندگان خویش را به انستیتوت 

معرفی و اعزام مناید.

قانون  این   39 ماده  دو  و  یک   فقره  به رصاحت  نظر 

انستیتوت مکلف است گزارش طرح نهای را که حاوی 

مطالب ذیل باشد ترتیب و تهیه مناید: 

1-رضورت ، هدف و دالیل وضع سند تقنینی.

2- ذکر اسناد تقنینی نافذ مربوط به موضوع.

3- ارزیابی مختر محتوای طرح نهایی و احکام تقنینی 

جدیدی که به نظام حقوقی وارد می گردد.

4- نتایج متوقعه ناشی از انفاذ و تطبیق سند تقنینی.
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نهایی توام با ذکر دالیل.
مالی  مصارف  مستلزم  تقنینی  سند  تطبیق  گاه  )2(هر 

باشد منابع مالی ، ارقام، احصاییوی ، محاسباتی و سایر 

معلومات رضوری که پیشنهاد سند تقنینی ارایه شده را 

موجه و مستدل سازد در گزارش درج می گردد.

از  بعد  کتبی  گزارش  با  توام  را  نهایی  طرح  انستیتوت 

تایید وزیر عدلیه از طریق اداره امور به کمیته قوانین 

ارایه می مناید. این طرح بعد از تایید کمیته قوانین از 

طریق اداره امور به کابینه ارایه می شود.

نا گفته نباید گذاشت که با نظر داشت ماده چهل و یک 

این قانون وزیر عدلیه گزارش مختر طرح نهایی را در 

خصوص قانونیت و رعایت معیار های الزم قانونگذاری 

مفصل  گزارش  کننده  پیشنهاد  اداره  مسول  یا  وزیر  به 

، مفیدیت و موثریت طرح مذکور در  به هدف  راجع 

و  حقوقی   ، سیاسی  اجتامعی،  اقتصادی،  های  عرصه 

فرهنگی به کمیته قوانین و شورای ملی ارایه می مناید. 

محکمه ابتدائیه عسکری:
محاکامتــی  مراجــع  بــودن  صالــح  اصــل 

مــی نظا
محاکــم  جملــه¬ی  از  نظامــی  محاکــم 
اختصاصــی اســت. کیفیــت و ماهیــت خــاص 
جرایــم نظامــی، لــزوم اجــرای مجــازات هــای 
ســنگین، نیــاز مــرم بــه تریــع در رســیدگی، 
ــی  ــات نظام ــر از حی ــع و موث ــه موق ــاع ب دف
ــاط  ــه ارتب ــی، ک ــظ ارسار نظام ــور و حف کش
خارجــی  و  داخلــی  امنیــت  بــا  مســتقیم 
دارد و باالخــره وجــود سلســله مراتــب بیــن 
ایــن کــه مســولیت  مقامــات عســکری و 
مرتکــب در ایــن رهگــذر بایــد از دیــد خــاص 
نگریســته شــود، لــزوم رشکــت خــود نظامیــان 
ــی  ــه خوب ــه محاکامتی¬هــا را ب ــن گون در ای
توجیــه می¬منایــد؛ تــا بــدان حــد کــه حتــی 
ــر آن  ــز منک ــی نی ــان دادگاه اختصاص مخالف
هــای  دادگاه  تشــکیل  رضورت  و  نیســتند 
اختصاصــی نظامــی را بــه طــور اســتثنایی 

ــد. ــه ان پذیرفت
صالحیــت محاکــم نظامــی ناظر بــه صالحیت 
قضائــی در مفهــوم کلــی، کــه عبــارت اســت 
از داشــن رشایــط الزم وکافــی قانونــی بــرای 
ــی  ــه قضائ ــدور فیصل ــه وص ــق، محاکم تحقی
ــردی را  ــد ف ــخصی منی¬توان ــچ ش ــت. هی اس
مــورد تحقیــق و محاکمــه قــرار دهــد و علیــه 
او فیصلــه صــادر کنــد مگــر اینکــه صالحیــت 

قضائــی الزم داشــته باشــد.
صالحیــت  نظامــی،  محاکــم  بنابرایــن 
ــد؛  ــی را ندارن ــوع جرم ــچ ن ــه هی رســیدگی ب
مگــر جــرم هایــی کــه قانــون بــه طــور 
درحقیقــت  اســت.  داده  اجــازه  رصیــح 
ــی، محــدود  ــم نظام ــت محاک ــرو صالحی قلم
ــارج  ــم خ ــن محاک ــد. ای ــوص می¬باش ومنص
از حــد اقتضــای نــص، صالــح بــرای رســیدگی 
ــاده 122  ــی نیســتند. م ــوع جرم ــچ ن ــه هی ب
قانــون اساســی بــه ایــن موضــوع اشــاره 
کــرده اســت کــه حرصالحیــت شــخصی 
ــکری و  ــوبین عس ــه منس ــی ب ــم نظام محاک
صالحیــت ذاتــی محاکــم نظامــی بــه جرایــم 
ــف خــاص نظامــی اســت. ــه وظای ــوط ب مرب

ــه  ــوۀ قضائی ــی از ق ــکری بخش ــم عس  محاک
اختصاصــی  قضائــی  ومرجــع  کشــور 
اساســی  قانــون  در  شــده  پیش¬بینــی 
افغانســتان می¬باشــد. صالحیــت محاکــم 
عســکری مطابــق قانــون اجــراآت جزائــی 
محکمــه  قضائــی  صالحیــت  عســکری 
منحــر  عســکری  اســتیناف  و  ابتدائیــه 
وظیفــوی  جزائــی  قضایــای  رســیدگی  بــه 
منســوبین عســکری مــی باشــد. رســیدگی بــه 
ــکری  ــوبین عس ــوی منس ــر وظیف ــم غی جرای
محاکــم  صالحیــت  از  ملکــی  اشــخاص  و 
عمومــی مــی باشــد. و رســید گــی بــه قضایای 
جزائــی کارکنــان ملکــی وزارت دفــاع ملّــی و 
جــزو تــام هــای قــوای مســلح داخــل و ضــع 
ــوده، شــامل  ــی ب ــن ملک ــع قوانی ــش تاب الجی
ــکری  ــم عس ــی محاک ــت قضائ ــوزه صالحی ح
ــون  ــوط منــی باشــد، مگــر اینکــه در قان مرب

ــد. ــده باش ــی گردی ــش بین ــری پی ــور دیگ ط

از  عســکری  محکمــه  قضائــی   صالحیــت 

لحــاظ محــل شــامل رســیدگی قضایائــی مــی 

باشــد کــه درحــوزه قضائــی آن ارتــکاب یافتــه 

ــام و  ــارت از جزوت ــی عب ــوزه قضائ ــد. ح باش

قطعــه عســکری مــی باشــد و یــا اینکــه 

ارتــکاب جــرم حیــن اجــرای وظیفــه و یــا بــه 
ــد. ــه باش ــورت گرفت ــبب آن ص س

اجــراآت  قانــون   ۶۲ مــاده  در  همچنیــن 

جزائــی عســکری، صالحیــت محاکم عســکری 

در دعــوی حــق العبــدی را چنیــن بیــان کــرده 
ــا از  ــه آنه ــیدگی ب ــه رس ــی ک ــت »جرایم اس
ــوی  ــد، دع ــکری باش ــم عس ــت محاک صالحی
ــکام  ــق اح ــی از آن مطاب ــدی ناش ــق العب ح
قانــون اجــراآت جزایــی نیــز شــامل صالحیــت 

ــی باشــد«. ــم عســکری م محاک
اصــل مســتقل بــودن مراجــع محاکامتــی  

نظامــی:
ــتونهای  ــی از س ــه یک ــوه قضائی ــقاللیت ق اس
حاکمیــت قانــون بــوده، از اساســی تریــن 
می-باشــد.  منصفانــه  محاکمــه  موازیــن 
بخــش  تریــن  پایــدار  از  قضــاء  اســتقالل 
عدالــت یعنــی بــی طرفــی ناشــی می¬شــود. 
ــک  ــاری ی ــود مخت ــه خ ــتقاللیت ب ــه اس کلم
قاضــی یــا هیئــت منصفــه حیــن کاربــرد 
قانــون در مــوارد رســیدگی بــه قضایــا داللــت 
می¬کنــد.  بنابــر ایــن قاضــی بایــد هــم 
از نظــر فــردی و هــم از لحــاظ ســازمانی 
باشــد. زیــرا کــه ممکــن اســت  مســتقل 
قاضــی در یــک مــورد خــاص واجــد اســتقالل 
ــر محاکامتــی  فــردی باشــد و حــق شــخص ب
منصفانــه نیــز رعایــت گــردد. ولــی اگــر قــوه 
ــدرت نباشــد،  ــن مســتقل ق ــک رک ــه ی قضایی
ــی  ــن امللل ــد بی ــض تعه ــب نق ــت مرتک دول
ــن  ــل در قوانی ــن اص ــت. ای ــده اس ــود ش خ
ــناد  ــیاری از اس ــورها و بس ــر کش ــی اک اساس
رســمیت  بــه  بــر  حقــوق  املللــی  بیــن 

ــت.  ــده اس ــناخته ش ش
 مطالعــه قوانیــن افغانســتان نشــان مــی 
دهــد کــه قانــون گــذار افغانســتان نیــز 
ــرده اســت.  ــف نک ــی را تعری ــتقالل قضای اس
ولــی برابــر مــاده ۱۱۶ قانــون اساســی: » قــوه 
قضاییــه رکــن مســتقل دولــت جمهــوری 
ــررات  ــد«. مق ــی باش ــتان م ــالمی افغانس اس
و  تشــکیل  قوانیــن  متــام  در  مــاده،  ایــن 
صالحیــت محاکــم،  از جملــه مــاده دو قانــون 
تشــکیل و صالحیــت قــوه ی قضاییــه ۱۳۹۲، 
مــاده ۱۳قانــون تشــکیل و صالحیــت محاکــم 
ــون تشــکیل  ــاده شــش قان خــاص ۱۳۹۳ و م
ــرار  ــکری ۱۳۸۹ تک ــم عس ــت محاک و صالحی
شــده اســت. لیکــن، چنانچــه مشــاهده مــی 
ــتقالل  ــه اس ــر ب ــوق بیش ــررات ف ــردد. مق گ
نهــادی قــوه قضاییــه از دیگــر نهادهــای 
دولتــی یــا اصــل تفکیــک قــوا و نــه بــه 
اســتقالل فــردی قاضــی اشــاره دارد. ولــی 
مــاده ســه مقــرره طــرز ســلوک قضایــی ۱۳۸۷ 
بــا تریــح بــه ایــن » اســتقالل و بــی طرفــی 
قاضــی یگانــه تضمیــن بــرای احقــاق حــق و 
ــن  ــت توســط قاضــی اســت« ای ــن عدال تأمی
نقــض را جــران و بــه رصاحــت بــر اســتقالل 

ــد. ــی کن ــد م ــی تأکی ــخصی قاض ش

ــر  ــد ب ــل متح ــازمان مل ــد س ــم تأکی ــه رغ  ب

ــوق  ــن حق ــی در تأمی ــتقالل قضای ــش اس نق

بــر، واژه اســتقالل در» اصــول اساســی 

اســتقالل قضایــی«،  مصــوب ۱۹۸۵ مجمــع 

ــی  ــن امللل ــن ســازمان و اســناد بی عمومــی ای

محاکامتــی  بــه  مربــوط  بــر  حقــوق 

منصفانــه و نیــز در مقــررات محاکــم جزایــی 

بیــن املللــی بــه طــور رصیــح تعریــف نشــده 

ــی در  اســت. از ســوی دیگــر اســتقالل قضای

فقــه حنفــی کــه قانــون گــذار افغانســتان بــه 

ــف نشــده  ــز تعری ــد نی آن متســک مــی جوی

اســت ولــی بــر اســتقالل فــردی کــه مرتبــط 

ــن  ــه بهری ــی دادرســان اســت ب ــی طرف ــا ب ب

شــکل تأکیــده شــده و انصــاف در محاکامتــی 

ــه آن دانســته شــده اســت. ــوط ب ــاً من اساس

منصفانه بودن نهادها وشیوه ... طی مراحل اسناد ...

ادامه دارد

اصطالحات حقوقی
اتالف:

ازبیــن بــردن کلــی یــا قســمی 

اشــیای منقــول یــا غیــر منقــول 

متعلــق بــه غیــر بــدون مجــوز 

قانونــی کــه بطــور قصــدی صــورت 

ــد. ــه باش گرفت
احتکار:اختفــای مــواد خوراکــه 

ــت آن. ــی قیم ــور گران ــه منظ ب

مجرم:شــخصیکه عملــی را کــه 
ــوان جــرم پیشــبنی  ــه عن ــون ب قان

کــرده ومســتوجب جــزاء شــناخته 

ــب  ــداً مرتک ــالً و قص ــاً، عم ، مادت

شــده باشــد.

اســت  کســی  مظنون:مظنــون 
در  ظــن  ســوء  اســاس  بــر  کــه 

گردیــده  جرمی،گرفتــار  ارتــکاب 

باشــد.
متهم:

متهــم کســی اســت کــه اتهــام 

ــه او  ــت ب ــرم اس ــه ج ــی را ک عمل

نســبت میدهنــد و بــرای صحــت و 

ســقم ایــن اتهام،مــورد پیگــرد قــرار 

مــی گیــرد.

اتهــام: وارد کــردن تهمــت بــاالی 
شــخص.

کشف جرم:
ــراآت  ــا و اج ــت ه ــوع فعالی مجم

ــه منظــور دریافــت  تخنیکی،کــه ب

ــی،  ــق جرم ــا حقای ــا ی ــت ه واقعی

در  کشــف  هــای  ارگان  توســط 

قانــون  احــکام  بــه  مطابقــت 

صــورت گرفتــه و منتــج بــه تــداوم 

کار تحقیقاتــی و قضائــی میگــردد.



طالق وپیامد های آن

طــالق بایــن آنســت کــه شــوهر حــق رجــوع بــرای اعــاده رابطــه 
ــت  ــدن صیغــه طــالق رابطــه زوجی ــا خوان ــدارد. ب ــت را ن زوجی
ــن  ــن بطــور کامــل قطــع مــی گــردد کــه یکــی از ای بیــن زوجی
ــر دو از  ــا ه ــوهر دارد و ی ــه زن از ش ــت ک ــی اس ــل کراهت دالی
ــر دو  ــت از ه ــه کراه ــی ک ــد در صورت ــت دارن ــر کراه همدیگ
طــرف باشــد طــالق از نــوع مبــارات نامیــده شــده اســت کــه در 
فقــه اهــل تشــیع مــی باشــد. و امــا اگــر کراهــت یــک طرفــه از 
ناحیــه زن باشــد طــالق از نــوع خلــع مــی باشــد زیــرا کراهــت 

زوجــه از ویژگــی طــالق خلــع محســوب مــی شــود.
ــن کــه در مــدت  ــی زوجی ــن یکــی از راه هــای جدای ــر ای ــا ب بن
عــده زوج حــق رجــوع بــه زوجــه را نــدارد خلــع اســت.طبیعت 
ــام ارکان و  ــی مت ــه از طرف ــت ک ــه ای اس ــه گون ــع ب ــالق خل ط
رشایــط اساســی عقــد ماننــد تراضــی طرفیــن یــا ایجــاب و قبــول 
ــار  ــا در آن الزم اســت و از طرفــی هــم کیفیــت اجــراء و آث آنه
آن بــه ایقــاع  مــی مانــد یــا بــه عبــارت دیگــر آثــار طــالق کــه 
ــد. ــی باش ــی رود را دارا م ــامر م ــات بش ــواع ایقاع ــی از ان یک

ــا  ــه  ب ــن اســت ک ــوع بای ــه از ن ــع ک از ســوی دیگــر طــالق خل
ایجــاد رشایطــی البتــه از ســوی زوجــه دچــار تغییراتــی در نــوع 

و ماهیــت ان مــی شــود.
طــالق خلــع از نــوع طــالق بایــن بــوده  و ضمــن آن زوجــه  بــه 
دلیلــی کراهتــی نســبت بــه شــوهر خویــش دارد در مقابــل مالی 
کــه بــه او مــی دهــد از قیــد زوجیــت رهــا مــی شــود زوجــه مــی 
توانــد تــا قبــل از طــالق خلــع و حتــی بعــد از طــالق در مــدت 
ــه بــذل )فدیــه( رجــوع کنــد  ــا قبــل از انقضــای آن ب عــده  و ت
کــه در ایــن صــورت طــالق خلــع بــه رجعــی تبدیــل شــده و زوج 
مــی توانــد در زمــان عــده بــه زوجــه رجــوع کنــد البتــه طبــق 
ــه امــکان صحــت  ــه مشــهور جــواز رجــوع زن مــروط ب نظری

رجــوع مــرد اســت. 
هــر چنــد زوج مــی توانــد پــس از طــالق خلــع رجــوع بــه طــالق  
ــد  ــی توان ــز م ــه نی ــا زوج ــد ام ــن منای ــر ممک ــرای خــود غی را ب
در حیــن وضعیتــی بــه فدیــه رجــوع  کنــد و ایجــاد مانــع زوج 
بــرای اعــامل حــق خویــش موجــب ســقوط حــق زوجــه در ایــن 

خصــوص منــی شــود.
ارکان طالق خلع:

1-تنفر و کراهتی که زوجه از زوج دارد.
2-دادن مالــی از ســوی زوجــه بــه زوج در مقابــل طــالق خلــع 
تــا وی را از زوجیــت رهــا ســازد بــه گونــه ای کــه زوج در زمــان 

عــده حــق رجــوع نداشــته باشــد.
ــا  ــداء ی ــالح ف ــد در اصط ــی بخش ــه زوج م ــه ب ــه زوج ــی ک مال
فدیــه نــام دارد و مــی توانــد عیــن، دیــن یــا منفعــت باشــد در 
ــه  ــدارد ب ــود ن ــخصی وج ــه مش ــم ضابط ــدار آن ه ــمت مق قس
ــه  ــیر دادن ب ــق ش ــر، ح ــال مه ــتگی دارد مث ــن بس ــق طرفی تواف
ــه  ــد فدی ــر ذمــه شــوهر اســت مــی توان ــه ب ــا نفقــه ک طفــل ی

ــرد.  ــرار گی ق
رجوع از بذل:

بــه دلیــل اینکــه طــالق خلــع از اقســام طــالق بایــن اســت 
پــس از تحقــق مــرد منــی توانــد در زمــان عــده بــه همــر 
رجــوع کنــد ایــن در حالــی اســت کــه زن مــی توانــد بــه 
فدیــه پرداختــی بــه شــوهرش در عــده رجــوع منایــد و آن 
را پــس بگیــرد و هــر چنــد مــرد ناخشــنود باشــد . در ایــن 
صــورت زوج مــی توانــد بــه همــرش رجــوع کنــد در ایــن 
کــه جــواز رجــوع زن مــروط بــه امــکان صحــت رجــوع 
ــاد  ــل ی ــالف نظــر وجــود دارد. قاب ــه اخت ــا ن ــرد اســت ی م
ــا  ــام عــده ب ــاف زوج بعــد از ای آوریســت کــه درفقــه احن
مهــر و نــکاح جدیــد مــی توانــد بــا همــر قبلــی خویــش 

خویــش ازدواج منایــد.
رجــوع بــه بــذل عمــل حقوقــی اســت و یــک طرفــه مــی باشــد 
ــک  ــود ی ــا وج ــود. ام ــی ش ــع م ــه واق ــه اراده زوج ــه رصف ب ک
ــه  ــه اینک ــد از جمل ــی باش ــد دارای رشایط ــودن آن بای ــه ب جانب
زوجــه فقــط در ایــام عــده مــی توانــد بــه فدیــه رجــوع کنــد. 
دیگــر اینکــه زوج بایــد در ایــام عــده از رجــوع زوجــه بــه بــذل 
اگاهــی یابــد تــا بتوانــد بــه طــور متقابــل حــق خــود را اعــامل 
کنــد. چنانچــه زوج از ایــن امــر )رجــوع زوجــه بــه بــذل( آگاهــی 
نداشــته باشــد رجــوع بــه بــذل باطــل خواهــد بــود رجــوع بایــد 
ــکاح را  ــه ن ــی رجــوع ب ــز توانای ــه ای باشــد کــه زوج نی ــه گون ب
داشــته باشــد بــا رجــوع زن بــه بــذل ، وصــف بایــن بــودن طــالق 
زایــل شــده و در ایــن صــورت طــالق رجعــی مــی شــود و شــوهر 
ــن  ــر ای ــا ب ــد بن ــه زوجــه رجــوع کن ــام عــده ب ــد در ای مــی توان
در طــالق خلــع اگــر زوجــه نســبت بــه بــذل رجــوع کنــد طــالق 
ــد هــر  ــه زوجــه رجــوع منای ــد ب ــی توان رجعــی شــده و زوج م
چنــد کــه زوجــه راضــی بــه ایــن امــر نباشــد و اگــر راضــی بــه 
ــه  ــبت ب ــه نس ــر زوج ــی اگ ــد حت ــوع کن ــد زوج رج ــوع باش رج

بــذل رجــوع نکــرده باشــد. 

ــي  ــی حقوق ــواداره چ ــديل وزارت دحقوق دع
عــرض پانــی او د محکمــو دحکمونــو دتطبیق 
ــي  ــر ډول حقوق ــری او ه ــاړه ل ــه غ ــده پ دن
غوښــتنی دغــه اداره تــه وړانــدی کیــږی ددغه 
ــت  ــم دمضارب ــوه ه ــمیرڅخه ی ــتنو دش غوښ
عقــد او معاملــه ده چــه دعــارض او معــروض 
ــدا  ــځ  پی ــر مین ــه ت ــی علی ــی اومدع ــا مدع ی
کیــږی  وغوښــتل شــوچه دپورتنــی عنــوان 
النــدی څــه لیکنــه ګرانــو لوســتونکو تــه 
وړانــدی ګــړم ؛ یــو شــمیر فقهــاوو دمضاربــت 
عقــد نقــد کــړي او پداســی حــال کښــي 
صحیــح بــويل چــه دمضاربــت عقــد کوونکــی 
کارګړنــی ســوداګریزی او تجارتــی وی څرنګــه 
چــی دبانکــی قانــون پــه حکمونــو کــی دســود 

ــه مطــرح شــوی ده . څخــه پرت
ــل  ــدی اســاس لومــړی  دتعریــف څخــه پی  پ

کــوو.
یــا  پــه لغــت کــی تجــارت  ۱- مضاربــت 
ســوداګری تــه د ســفر پــه معنــی ده د مزمــل 

ــوی؛ ــل ش ــی وی ــه ک ــوره )20( آی س
هغــه کســان چــه دخــدای )ج( دفضــل او 
بخشــش لپــاره پــه زمکــه  ســفر کــوي . د 
کــول  تجــارت  پــه رسمایــه  کســانو  نــورو 

فرهنــک  دعمیــد   : ده  مضاربــت 
۲-دفقهــی لــه نظــره دمضاربــت عقــد داســی 
عقــد تــه ویــل کیــږی چــه دعقــد کونکــو یــو 
نفــر رسمایــه بــل نفرتــه ورکــوی تــر څــو پــه 

دغــه رسه تجــارت وګــړی او پــه ګټــه کــی 
ــک او  ــه مال ــد ت ــه خاون ــک وی درسمای رشی
)تجــارت کوونکــی( عامــل تــه مضــارب ویــل 

ــږی. کی
ــول  ــم نوم ــی ه ــه معن ــرض پ ــه دق ۳-مضارب
شــوی ؛ قــراض قطــع او پــری کولــو تــه وایــی 
ــال  څخــه  ــل م ــد  دخپ ــه خاون ــی د پانګ یعن
څــه انــدازه مــال پــری او قطــع کــوی تــر څــو 
بــل شــخص پــه دغــه مــال رسه تجــارت وکــړی 
ــه  ــه ګت ــه  څ ــد ت ــه خاون ــه او د رسمای ځانت
بیلــه کــړی ؛ اودمعاملــه پــه معنــی هــم یــاده 

شــوی ده.
 درشیعــت مقصــد لــه مضاربــت څخــه دا ده 
ــه  ــی موافق ــو کښ ــواووي خپل ــی دواړه خ چ
ــر  ــل  نف ــه ب ــه رسمای ــو نفرخپل وکــړی چــی ی
ــل  ــه ب ــړی پ ــد ورک ــه مقص ــارت پ ــه د تج ت
ــرب  ــاب )ال ــه دب ــه دمفاعل ــارت مضارب عب
ــمی  ــا مس ــمیه ی ــه ده دتس ــی االرض( څخ ف
ــی(  ــل )کارکونک ــه عام ــه دا ده چ ــدو وج کی
ــه  ــی پ ــارت اود کټ ــر رسه تج ــه ام ــک پ دمال

ــوی. ــافرت ک ــد مس مقص
۴:- دمضاربت تعریف دقانون له مخي:

دافغانســتان مدنــی قانــون پــه )1261( مــاده 
کښــی مضاربــت عقــد دا ډول معرفــی شــوی؛

ــځ دداســی  ــر مين ــت د دوه کســانو ت  مضارب
ــی  ــو درسمای ــارت ده چــه ی رشکــت څخــه عب
پــه ورکولــو او بــل چــه دمضاربــت پــه نامــه 

ــری. ــو ســهم ل ــه کول ــږی دکار پ یادی
دپانکــی )رسمایــه( پــه خاونــد کښــی دوکیــل 
نیولــو اهلیــت او پــه مضــارب کښــی دوکالــت 

اهلیــت پــه مضاربــت کښــی رشط دی.
ــی پیســی  ــدی او معلوم ــد چــه نق ــه بای پانګ
ــی.کوم  ــړی ش ــلیم ک ــه تس ــارب ت وی او مض
پــور چــی  دچــا پــه غــاړه وی پانګــه کیــداي 

شــی. 
ــد چــه ددواړوخــواوو  ــی بای ــت ک ــه مضارب پ
ــه صــورت  ــو رشیــک جــز پ ــدازه دی دګټــی ان
وټــاکل شــی کــه ګټــه نــه وه ټــاکل شــوی نــو 

پــه نیامیــی توګــه ویــش کیــږی.
شــخصیت  حکمــی  رشکــت  دمضاربــت 
لرونکــي کیــدای شــی او مضاربــت بــه یــا 

مطلــق وی ؛ یــا بــه مقیــد  . 
ــت،   ــه د وخ ــه دی چ ــت هغ ــق مضارب مطل
ځــای او معاملــی پــوری مقیــد نــه وی او 
اخیســتونکي او خرڅونکــي پــه کښــی نــه وی 

ــاکل شــوی. ټ
مقیــد مضاربــت هغــه ده چــی دپورتنــي مــن 
ــق  ــه مطل ــوی وی .  پ ــد ش ــد مقی ــو قی ــه ی پ
مضاربــت کښــی د مضــارب خرڅول، اخیســتل 
ــی  ــری ، مضــارب کول ــول جــواز ل ــل نی او وکی
ــرف وی  ــی ع ــارت ک ــه تج ــه پ ــه چ ــی لک ش
پــه نقــدو پیســو یــا پــه نســیه معاملــه وکــی 
ــه  ــت کښــی مضــارب ن ــق مضارب ــه مطل او پ
ــال  ــل م ــال دخپ ــت م ــوالی دمضارب ــی ک ش

رسه خلــط یایــی بــل چــا تــه پــه مضاربــت 
ورکــړی، مګــر دا چــه  ورتــه اجــازه ورکــول شــوی 
ــه  ــوالی چ ــی ک ــه ش ــارب ن ــه مض ــدا رنګ وی هم
ــه  ــازه څخ ــی  اج ــد د رصیح ــی دخاون ــی دپانګ ب
ــی. ــرض واخل ــاټ ق ــه زی ــدازی څخ ــی د ان دپانګ

ــم  ــی ه ــاده کښ ــه )1404( م ــکام پ ــه االح دمجل
ــان  ــی تعریــف رسه بی ــه پورتن دمضاربــت عقــد پ
ــه شــوی ده چــه دمضاربــت عقــد دعقــد  او زیاټ
مزارعــه مســاقات رسه مشــابهت لــری ولــی فــرق 
داده چــه دمضاربــت عقــد پــه ســوداګریز کارونــو 
او دمزارعــه عقــد د زراعــت او باغــداری کــی 
ــس  ــو ک ــری ی ــه چی ــدی ډول ک ــږی ، پ کارول کی
خپــل مــال بــل چاتــه ورکــړی تــر څــو پدغــه مــال 
ــو څخــه  ــدی تجــارت وکــړی د النــدی صورتون بان

خــارج نــده:
۱:- رشط کیږدی چه ګټه به مشرکه وی.

۲:- ګټه به خاص د یو کس وی.
۳:- یا دا چی هیڅ رشط و نه ټاکی.

کــه چیــری رشط شــو، چــه ګټــه بــه مشــرکه 
ــه  ــو چ ــه دا رشط ش ــت ده  ؛ک ــو دا مضارب وی ن
خــاص ګټــه بــه دعامــل وی نــو پدغــه حــال 
ــودل  ــه رشط کیښ ــوه ک ــرض ش ــه ق ــی رسمای کښ
ــا دا  ــک وی او ی ــه دمال ــه ب ــاص ګټ ــه خ ــی چ ش
چــه هیــڅ څــه ونــه ویــل شــی او ســکوت وکــړی 
پداســی حــال کــی دفقهــاو پــه اصطــالح دی تــه 

ــږی. ــل کی ــت وی مضارب

گزارشگر:  بشیراحمد عزیزیتتبع ونگارش:شفیق  الله »نبی زاده« 

د مضاربــت عقــد رشایط او حکم 

ادامه درصفحه3 ادامه در صفحه3

تتبع ونگارش: محمدعارف »صباح«

 صاحب امتیاز: ریاست عمومی حقوق
مدیرمسول: محمد عارف »صباح«

ــه کوهســتانی،  ــی زاده، میرشــفیع الل ــه نب ــان، شــفیق الل ــر: محمداســحاق کیه ــات تحری هی

ــزی وخدیجــه کوهســتانی. ــروزان عزی ــی، ف ــه غوث ــی الل رب
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کمیته های ســه گانه بازنگری و تعدیل قانون احزاب، قانون جمعیت ها و قانون تمویل مالی احزاب سیاسی، آغاز به کار کرد

              اســتمالک ملکیت شــخص، تنها به مقصد تأمین منافع عامه، دربدل تعویض قبلی وعادالنه، به موجب قانون مجاز می باشــد.         )ماده 40 قانون اساســی(

طرحــی  اســاس  پنجشــنبه1399/4/19بر 
ــه  ــه ج.ا.ا، ب ــرف وزارت عدلی ــالً از ط ــه قب ک
ــاد  ــود، ایج ــده ب ــه ش ــوری ارائ ریاســت جمه
تعدیــل  و  بازنگــری  ســه گانه  کمیته هــای 
قانــون احــزاب، قانــون جمعیت هــا و قانــون 
متویــل مالــی احــزاب سیاســی، از جانــب 
جاللتــآب رییــس جمهــور مــورد تأییــد قــرار 
گرفــت. بــر ایــن اســاس، در نشســتی بــه 
ریاســت محــرم معیــن امــور اجتامعــی وزارت 
عدلیــه ) دکــر زکیــه عادلــی ( کمیته هــای 
کردنــد. آغــاز  را  خــود  کار  رســامً  مذکــور 

اعضــای  اینکــه  ذکــر  بــا  عادلــی  دکــر 
کادرهــای  بهریــن  از  کمیته هــا  فعلــی 
علمــی کشــور هســتند و در ضمــن دارای 
تجــارب کافــی در فعالیت هــای اجتامعــی 

از  هــدف  گفــت:  می باشــند،  سیاســی  و 
بخشــیدن  ســامان  کمیته هــا،  ایــن  ایجــاد 
اجتامعــی،  نهادهــای  مؤثــر  فعالیــت  بــه 
اســت. سیاســی  احــزاب  و  تشــکل ها 

ــکالتی  ــر مش ــالوه ب ــزود؛ ع ــان اف وی هم چن
ــی و  ــت سیاس ــت از فعالی ــم درس ــه در فه ک
اجتامعــی توســط شــهروندان وجــود دارد، 
برخــی کاســتی های موجــود در قوانیــن نافــذه 
فعلــی در رابطــه بــا فعالیــت احــزاب سیاســی 
و جمعیت هــا نیــز باعــث شــده اســت، تــا این 
نهادهــا نتواننــد مطابــق بــا توقعــات جامعــه، 
کارایــی و مؤثریــت داشــته باشــند. یکــی 
از خألهــای بــزرگ در قانــون فعلــی، عــدم 
تعریــف و پیش بینــی فعالیــت تشــکل های 
اســت. اپوزیســیون  هم چنــان  و  سیاســی 

و  سیاســی  احــزاب  متویــل  چگونگــی 
مشــارکت  بــرای  حامیتــی  مکانیزم هــای 
معنــادار احــزاب سیاســی ملــی نیــز، از مــوارد 
مهمــی اســت کــه در بازنگری و تعدیــل قانون 
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــه ق ــورد توج ــزاب م اح

ابهامــات  کــه  کــرد  اشــاره  هم چنــان  وی 
جمعیت هــا،  فعلــی  قانــون  در  موجــود 
خصوصــاً در تعریــف مفاهیمــی هم چــون 
ــای  ــن و ... و ویژگی ه ــازمان، انجم ــورا، س ش
ــکالت  ــا، مش ــرای نهاده ــی ب ــای انتخاب نام ه
و  شــهروندان  بــرای  هــم  را  عدیــده ی 
هــم بــرای کارمنــدان اداری بــه بــارآورده 
تعدیــل  و  بازنگــری  بــا  اســت  امیــد  کــه 
مشــارکت  زمینــه ی  موجــود  قوانیــن 

اجتامعــی،  نهادهــای  معنــادار  و  مؤثــر 

ــردد. ــم گ ــی فراه ــزاب سیاس ــکل ها و اح تش
فعالیــت  از  مؤثــر  نظــارت  ضمــن،  در 
نهادهــای  و  سیاســی  احــزاب  تشــکل ها، 
ــه ی مشــرک  اجتامعــی، مســتلزم ایجــاد کمیت
و  عدلیــه  وزارت  محوریــت  بــا  نظــارت، 
عضویــت وزارت خانه هــا و ادارات ذیربــط 

اســت کــه در قانــون گنجانــده خواهــد شــد.

کمیته هــای  اعضــای  از  برخــی  پایــان،  در 

ابتــکار،  ایــن  از  تشــکری  ضمــن  ســه گانه 

و  منــوده  مطــرح  را  خــود  دیدگاه هــای 

تعهــد خــود را نســبت بــه کار صادقانــه و 

داشــتند. اظهــار  کمیته هــا  ایــن  در  مؤثــر 

قسمت سوم


