«روز قيامت نه خويشان شما و نه فرزندانتان هرگز به شما
سود نمىرسانند [خدا] ميانتان فيصله مىدهد و خدا به
آنچه انجام مىدهيد بيناست».
(سوره حشر،آیه )3
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مراسم خداحافظی با معینمسلکی وزارت عدلیه

اصول خاص حمایت حقوق بشر

تتبع ونگارش :بشیراحمدعزیزی

تتبع ونگارش:محمد صمیم «خرمی»

اصــل تفکیــک میــان نظامیــان و غیــر نظامیــان یــا متایــز
میــان اهــداف نظامــی و غیــر نظامــی بدیــن منظــور
طراحــی شــده اســت کــه اف ـراد و اهــداف غیــر نظامــی در
زمــان درگیــری هــای مســلحانه در امــان مباننــد .اهــداف
غیــر نظامــی اعــم از امــوال و اف ـراد اســت .متــام کســانیکه
افــراد نظامــی منظــم و غیــر منظــم نباشــند ،افــراد غیــر
نظامــی اســتند؛ اف ـراد غیــر نظامــی اشــخاصی هســتند کــه
عضــو نیــرو هــای مســلح کشــور طــرف درگیــر یــا هیــچ یــک
از گــروه هــای مســلح مخالــف یــا ســایر گــروه هــای ســازمان
یافتــه غیــر دولتــی نیســتند .همچنــان هــر مالــی کــه جنبــه
نظامــی نداشــته باشــد ،امــوال غیــر نظامــی اســت .اهــداف
غیــر نظامــی نبایــد مــورد حملــه ،صدمــه ،کشــتار و تخریــب
ق ـرار گیــرد.
ضمنــاً افــراد غیــر نظامــی بایــد از حامیــت هــای فنــی و
قانونــی برخــوردار باشــند .حامیــت هــای فنــی مثــل توزیــع
ماســک هــا ،پناهــگاه هــا و انتقــال بــه مناطــق دور دســت.
و حامیــت هــای قانونــی ماننــد تأســیس مناطــق ،اماکــن
بهداشــتی و تأمینــی ،محــل بــرای نگهــداری مجروحــان،
بیــاران ،معلــوالن ،ســالخوردگان ،کــودکان ،زنــان بــاردار،
مــادران کــودکان نوپــا مــی باشــد .لــذا در ایــن مقالــه ســعی
شــده تــا بــه حامیــت هــای فنــی و قانونــی زنــان پرداختــه
شــود و قابــل ذکــر اســت کــه مقصــود از حامیــت آنــان،
کلیــه امــور ،وظایــف و کار هــای بــر دوســتانه از جملــه
اعــام خطــر ،تخلیــه از مناطــق خطــر ،اطفــای حریــق،
پاکســازی ،اســکان دهــی ،برقـراری مجــدد و فــوری خدمــات
مفیــد ،امــداد رســانی بــدون تبعیــض وغیــره مــی باشــد.
واژه هــای کلیــدی :حقــوق بــر دوســتانه ،افــراد غیــر
نظامــی ،حامیــت ،زنــان.
حامیت از زنان
یکــی از مولفــه هــای برابــری ،عــدم تبعیــض جنســیتی اســت
کــه از دیــر بــاز در میــان متــام جوامــع ســنتی و مــدرن بــا
رویکــرد ابـزار گرایانــه و ارزشــگرایانه چالــش بــر انگیــز ترین
بحــث روز بــوده اســت .در جوامــع ســنتی بــه بهانــۀ حفــظ
ارزش هــای خانوادگــی و ســنتی ،زنــان را خانه نشــین ســاخته
و از فعالیــت هــای مدنــی ،سیاســی ،اقتصــادی ،اجتامعــی
و فرهنگــی دور نگهداشــته اســت .و بــه گونــه ای از ایــن
دســته حقــوق ،آنــان را محــروم و یــا محــدود مــی ســازند
و اجــازۀ رشــد و شــگوفایی اســتعدادها و فضایــل اخالقــی
و اجتامعــی بــه آنــان داده منــی شــود .در جوامــع مــدرن
بــه بهانــۀ حــق مــداری و برابــری یــک نواخــت ،ارزش هــای
خانوادگــی ،اخالقــی و ارزشــی را از آنهــا مــی ســتانند و
از آنهــا بــه عنــوان اب ـزار هــای اقتصــادی و سیاســی بهــره
بــرداری مــی کننــد.
از آن جایــی کــه فرهنــگ هــای ســنتی و خرافاتــی اجــازه
منــی دادنــد بــه حقــوق زنــان احــرام گذشــته شــود ،در
اندیشــه هــای فیلســوفان ،راهبــان ،کشیشــان و دکرتیــن،
زنــان را از طبیعــی تریــن حقــوق شــان محــروم ســاخته
بودنــد .بــا وجــودی کــه در اســناد بیــن املللــی ،ماننــد:
منشــور ملــل متحــد ،اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر و میثــاق
هــای مربــوط بــه آن بــر رفــع تبعیــض علیــه زنــان تأکیــد
شــده بــود ،ولــی تاکنــون بــه طــور گســرده ایــن حقــوق
نادیــده انگاشــته مــی شــود و تبعیــض هــای نــاروا ادامــه
دارد؛ از ایــن رو( ،کنوانســیون بیــن املللــی رفــع تبعیــض
علیــه زنــان ) در ســال  1979تصویــب شــد و در ســال 1981
الزم االجــرا گردیــده هــدف اصلــی ایــن کنوانســیون زدون
هــر نــوع تبعیــض علیــه زنــان و تآمیــن تســاوی همــه جانبــۀ
آنــان بــا مــردان اســت.

الف -حامیت حقوقی عام از زنان

بــا توجــه بــه آن چــه بیــان گردیــد ،زنــان قــر محــروم و
آســیب پذیــر جامعــه هســتند و در زمــان جنــگ بایــد بــه
حامیــت هــای حقــوق بــری آنهــا توجــه صــورت گیــرد.
در زمــان جنــگ افــزون بــر حامیــت هــای حقــوق بــر از
حامیــت هــای حقــوق بــر دوســتانه نیــز برخــوردار شــوند.
بنابرایــن ،زنــان در مقابــل هرگونــه لطمــه بــر رشافــت بــه
ویــژه در برابــر تجــاوز ،اجبــار بــه فحشــا و هــر گونــه هتــک
حرمــت ،زنــان بــاردار و مــادر اطفــال شــیر خــوار مــورد
حامیــت ق ـرار گــرد.
ادامه درصحفه2
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پنجشــنبه 23 :اســد ۱۳۹۹مراســم خداحافظــی بــا محــرم
محمــد قاســم حلیمــی ،معیــن مســلکی وزارت عدلیــه کــه
جدیــدا ً طــی حکــم جاللتــآب رئیــس جمهــور بــه حیــث
رسپرســت و نامــزد وزیــر وزارت حــج و اوقــاف تعییــن
شدهاســت ،بــا حضــور جاللتــآب دکــر عبدالبصیــر انــور،
وزیــر عدلیــه ،محــرم ســید محمــد هاشــمی ،معیــن اداری،
محــرم دکــر زکیــه عادلــی ،معیــن امــور اجتامعــی و رییســان
مرکــزی وزارت عدلیــه برگــزار شــد .در ایــن مراســم وزیــر
عدلیــه کشــور از کارکردهــای معیــن مســلکی وزارت عدلیــه

در دوره کاریاش در عرصههــای مســلکی قدردانــی منــوده
و در پیشــرد امــور مربــوط بــه وزارت ارشــاد ،حــج و اوقــاف
برایــش آرزوی موفقیــت منــود .وزیــر عدلیــه نقــش محــرم
محمــد قاســم حلیمــی را بــه عنــوان وزیــر ارشــاد ،حــج
و اوقــاف در راســتای انســجام علــای کشــور و حامیــت و
پشــتیبانی آنهــا از مواقــف بــر حــق دولــت جمهــوری
اســامی افغانســتان در رونــد صلــح عادالنــه در کشــور مهــم
و مؤثــر خوانــد .او اب ـراز امیــدواری کــرد کــه محــرم حلیمــی
در ایــن مســوولیت مهــم موفــق شــود .همچنــان محــرم

درگفتــار قبلــی چنــد اصــول از محاکمــه منصفانــه
رســیدگی قضایــای نظامــی از جملــه اصــل قانونــی
بــودن ،تشــکالت محاکــم نظامــی؛ اصــل صالــح بــودن و
اســتقاللیت محاکــم نظامــی بــه خواننــده گرامــی بیــان
ودر تحریــر هــذا اصــول دیگــر از شــیوه هــای رســیدگی
منصفانــه محاکمــه نظامــی خدمــت خواننــده گرامــی
ارایــه میگــردد.

و برق ـراری عدالــت خواهــد شــد .بــه ایــن ترتیــب الزم
اســت قاضــی بــه اســتقالل درون نیــز نایــل گــردد و
ایــن امــر منــوط بــه قداســت روانــی و طهــارت روحــی
اســت قاضــی در صورتــی کــه نتوانــد بــه اســتقالل
درونــی دســت یابــد منــی توانــد در کار خــود توفیقــی
تحصیــل منایــد( .در ایــن رابطــه قانــون محاکــات
عســکری در مــاده  10چنیــن اظهــار مــی دارد کــه،
در صورتیکــه قاضــی نظامــی در مــورد حقایــق قضیــه
آگاهــی شــخصی داشــته باشــد و یــا نظــر بــه دالیــل
قــوی بنظــر برســد کــه وی بــی طــرف نبــوده و یــا تضــاد
منافــع داشــته باشــد .نبایــد ریاســت جلســه قضایــی را
در محکمــه ابتدائیــه و اســتیناف بعهــده بگیــرد ،منظــور
ایــن مــاده ایــن اســت کــه هــرگاه قاضــی در قضیــه
ای کــه در محکمــه مــورد محاکامتــی قــرار میگیــرد
بــه نحــوی بــا مدعــی یــا مدعــی علیــه یــا شــی مــورد
محاکامتــی ذی نفــع باشــد منــی توانــد ریاســت جلســه
قضائــی در مرحلــه ابتدائیــه و اســتیناف را بــه عهــده
داشــته باشــد).
اصــل منصفانــه بــودن شــیوه هــای رســیدگی درمحاکــم
نظامــی
بــرای منصفانــه بــودن رســیدگی تنهــا منصفانــه
بــودن ســاختار و تشــکیالت مراجــع رســیدگی کفایــت
منیکنــد ،بلکــه عــاوه بــر آن ،منصفانــه بــودن اجـراأت
جزایــی نیــز الزم اســت .در مبحــث ذیــل منصفانــه
بــودن شــیوههای رســیدگی را در چنــد گفتــار مــورد
بحــث قــرار مــی دهیــم:
اصل منصفانه بودن رسیدگی (تساوی سالح ها)
تســاوی ســاح هــا حکایــت از برابــری طرفیــن دعــوا در
برخــورداری از امکانــات مســاوی جهــت دفــاع از خــود
دارد کــه بــه موجــب آن طرفیــن بایــد از حداقلهــای
حقوقــی برخــوردار باشــند ازجملــه اینکــه بــه طــور
یکســان بــه اســناد ومــدارک پرونــده دسرتســی داشــته
باشــند و از فرصــت اعرتاضــی برابــر بــه ادلــه طــرف
دیگــر برخــوردار باشــند .الزمــه اعــال ایــن حــق نیــز،
تکلیــف دادگاه بــرای اســتامع مدعــی وارائــه فرصــت
هــای الزم بــه وی مــی باشــد.

ســید محمــد هاشــمی معیــن امــور مالــی و اداری و محــرم
دکــر ذکیــه عادلــی معیــن امــور اجتامعــی وزارت عدلیــه نیــز
بــه نوبـهی خــود از کارکردهــای محــرم محمــد قاســم حلیمــی
بــه عنــوان معیــن امــور مســلکی ایــن وزارت بــه نیکــی یــاد
کــرده و مســوولیت بعــدی او را در وزارت ارشــاد ،حــج و
اوقــاف مهــم و حســاس خواندنــد .ایشــان افزودنــد کــه هــر
ســه معینیــت وزارت عدلیــه در ســطح خویــش در پیشــرد
امــور مربوطــه بــه وزارت باهــم هامهنگــی نزدیــک داشــتند.

ادامه در صفحه2

منصفانه بودن نهادها شیوههای رسیدگی نظامی

قسمت دوم

اصل بی طرف بودن مراجع محاکامتی نظامی

اســتقالل مرجــع قضایــی بــه معنــای مصونیــت از نفــوذ
و کنــرل سیاســی و اجرایــی اســت و شــامل اســتقالل
محکمــه بــه لحــاظ ســاختاری و اعــال صالحیــت و
اســتقالل قاضــی در مرحلــه انتصــاب و در مقــام انجــام
وظیفــه اســت .بــی طرفــی نیــز بــه معنــای عــدم پیــش
داوری یــا جانبــداری از یــک طــرف دعــوا ،حــزب ،گــروه
یــا قــوم خــاص اســت و بــه عبــارت دیگــر قضــاوت
و هیــأت منصفــه نفــع یــا بهــره شــخصی در دوســیه
خــاص نداشــته باشــند و فــارغ از پیــش فــرض بــه
موضــوع رســیدگی کننــد .بــه منظــور تأمیــن حقــوق
اف ـراد در حــوزه محاکامتــی منصفانــه بایــد نهــاد هــای
محاکامتــی مســتقل در کشــور ایجــاد گــردد کــه هــر
شــخص کــه در مقــام دعــوی یــا مرافعــه قـرار مــی گیــرد
بــه آن مراجعــه منایــد و امــکان دسرتســی بــه آن داشــته
باشــد .دسرتســی بــه محاکــم مســتقل و بــی طــرف در
اســناد بیــن املللــی حقــوق بــر از جملــه میثــاق بیــن
املللــی حقــوق مدنــی و سیاســی بــه رســمیت شــناخته
شــده اســت .یکــی از نشــانه هــای بــی طرفــی و محاکــم
ایــن مــی باشــد کــه بــه موجــب قانــون تشــکیل شــود.
بــه موجــب نظــر محکمــه اروپایــی حقــوق بــر ،در
بررســی اســتقالل قضــات بایــد بــه نحــوه انتصــاب آن ها
وجــود تضمیناتــی در مقابــل فشــارهای خارجــی توجــه
کــرد .قــرآن کریــم نیــز بــر اجــرای عــدل و انصــاف و
داوری تــوام بــا عدالــت تأکیــد کــرده اســت کــه تحقــق
ایــن امــر بســتگی بــه وجــود مرجعــی مســتقل وبــی
طــرف اســت .در ایــن میــان از نــگاه اســام در کنــار
علــم قاضــی ،معرفــت باطنــی نیــز بــرای محاکامتــی
الزم اســت کــه ایــن امــر ســبب صــدور حکــم واقعــی

تتبع ونگارش :میر شفیع الله کوهستانی

اصــل تســاوی ســاح هــا بدیــن معناســت کــه برخــورد
دادگاههــا نســبت بــه متهــم دریــک طــرف دعــوی و
مقــام تعقیــب دعــوای عمومی و شــاکی در طــرف دیگر،
برابــر بــوده و طرفیــن دعــوی از فرصــت و امکانــات،
یکســان بــرای ارائــه دالیــل و مســتندات برخــوردار
باشــند .تســاوی ســاح هــا در امــور جزائــی عبــارت از
برابــری رشایــط امکانــات دفــاع از خــود طرفیــن دعــوا
در طــول فراینــد محاکامتــی در کلیــه مراحــل محاکامتی
اســت .در واقــع تســاوی ســاح هــا بــه معنــای برابــری
قضایــی اســت .از برابــری قضایــی دو معنــی متفــاوت
بــه ذهــن متبــادر می¬گــردد :در معنــای اول موضــوع
تســاوی همــگان نــزد محاکــم اســت ،بدیــن مفهــوم
کــه همــه اشــخاص بایــد رصف نظــر از متایــز نــژادی،
مذهبــی ،مالــی و غیــره حــق دسرتســی یکســانی بــه
دادگاه بهرهمنــد باشــند .معنــای دومــی کــه از اصــل
تســاوی ســاح هــا بــه ذهــن خطــور مــی منایــد ،برابــری
طرفیــن دعــوا در طــول فراینــد قضایــی اســت .در
حقیقــت بــا توجــه بــه عــدم تســاوی بیــن امکانــات
طرفیــن دعــوی ،در نهایــت ســعی در ایجــاد تســاوی بین
آن هــا در مرحلــه تحقیقــات مقدماتــی ،طــول محاکمــه
و رد کلیــه مراحــل رســیدگی کیفــری مــی باشــد .درک
مفهــوم اصــل تســاوی ســاح هــا بدیــن معناســت کــه بــا
هــر دو طــرف بــه نحــوی برخــورد شــود کــه موقعیــت
مســاوی از لحــاظ محاکامتــی در طــول محاکمــه تضمین
شــود و طرفیــن در طــرح دعــاوی در موقعیــت یکســانی
باشــند .بــه ایــن معنــا کــه هــر طــرف بایــد از فرصــت
معقــول بــرای طــرح دعــوا در رشایطــی کــه رضری
بــه طــرف مقابــل وارد نگــردد برخــوردار باشــد ،در
محاکــات کیفــری کــه مقــام تعقیــب از حامیــت متــام
تشــکیالت دولتــی برخــوردار اســت ،اصــل تســاوی ،ابـزار
و امکانــات اساســی ب ـرای حــق دفــاع شــخصی اســت.
اصــل تســاوی ابـزار و امکاناتــی را تضمیــن میکنــد کــه
متهــم فرصتــی معقــول بــرای تهیــه و ارائــه دعــوا در
رشایــط مســاوی دادســتان داشــته باشــد.

ادامه در صفحه2

سال چهاردهم

طرز رسیدگی قضایای مدنی در...
ب -صورت رسیدگی قضیه:

بــه اســاس مــاده  204و  205قانــون اصــول محاکــات مدنــی طرفیــن
دعــوی خــود و یــا ممثــل قانونــی شــان بایــد در محکمــه حــارض
شــوند .بــه همیــن ترتیــب عــاوه بــر مدعــی و مدعــی علیــه ،ســارنوال
مدنــی و مناینــده ارگانهــای دولتــی و موسســات و اشــخاص ثالــث در
جلســات قضایــی اشـراک کــرده مــی تواننــد .طرفیــن دعــوی بــه نوبت
بــه صالــون محکمــه رهنامیــی مــی شــوند و ایــن کــه کــدام یکــی
بــه عنــوان اصیــل حــارض بــه جلســه شــده و کــدام یــک شــان بــه
عنــوان وکیــل ،وصــی ،قیــم ،ولــی و ممثــل قانونــی آنهــا بــه محکمــه
حــارض مــی شــوند از طــرف منشــی جلســه قضایــی معرفــی و در
محــل مخصــوص جــا بــه جــا مــی شــوند.
رییــس جلســه قضایــی ریاســت جلســه را بــه عهــده گرفتــه و رســمیت
جلســه را بــه حارضیــن اعــان مــی دارد.منشــی جلســه قضایــی
آجنــدای جلســه را بــه امــر رییــس جلســه بــه خوانــش مــی گیــرد بعــدا
رییــس جلســه قضایــی ابتــدا از مدعــی ســپس از مدعــی علیــه مــی
خواهــد کــه بــا کــال آزادی دعــوی و دفاعیــه شــان را قرائــت مناینــد.
در صــورت لــزوم رییــس جلســه از طرفیــن و ضاحــت مــی خواهــد.
همچنــان طرفیــن دعــوا اســناد و مــدارک شــان را قبــل از رشوع
جریــان محاکمــه جهــت مطالعــه بــه دســرس هیــات قضایــی محکمــه
مذکــور ق ـرار مــی دهنــد و هــر گاه هــر یکــی از طرفیــن دعــوی در
جریــان رســیدگی بــه قضیــه شــان اســناد و مــدارک خــود را قبــا غــرض
مطالعــه بــه محکمــه تقدیــم نکــرده باشــند بــه اســتثنای دو حالــت
ذیــل از طــرف محکمــه پذیرفتــه منــی شــود:
-1قناعــت محکمــه بــه اینکــه ارایــه اوراق مذکــور در آن موقــع ممکــن
نبود.
-2موجودیــت عــذر معقــول دیگــری مبنــی بــر عــدم تقدیــم اوراق
مذکــور در آن موقــع.
در صــورت پذیــرش اســناد مذکــور محکمــه جلســه قضایــی دیگــری
را جهــت غــور بــر موضــوع مقــرر مــی کنــد .اگــر مدعــی در جریــان
محاکمــه بـرای اثبــات ادعــای خــود وقــت اضافــی در خواســت منایــد
و یــا بــه اســناد و مــدارک مربــوط بــه دعــوی تحــت بررســی کــه در
ادارات دولتــی و موسســات خصوصــی و یــا مختلــط موجــود اســت
رضورت احســاس شــود محکمــه جهــت حصــول آنهــا بــه طرفیــن
دعــوی وقــت الزم را مــی دهــد و حتــی در صــورت لــزوم محکمــه
رســا ان اوراق را از مراجــع متذکــره مطالبــه مــی منایــد.
منشــی جلســه مکلــف اســت متــام جریــان محاکمــه را بــه ارتبــاط
دعــوی ،مدافعــات ،شــهادت شــهود و اظهــارات اهــل خــره قیــد
محــر منایــد .اش ـراک کننــد گان جلســه مکلــف بــه رعایــت نظــم
جلســه قضایــی هســتند.

ج -اجراات تحقیقاتی:

محکمــه مــی توانــد بخاطــر معلومــات وقایعــی کــه بــه دعــوی ارتبــاط
داشــته باشــد نظریــات اهــل خــره را به اســاس فــن مســلک و تخصص
آنهــا اخــذ منایــد و یــا بــه اثــر تقاضــای طرفیــن دعــوی نظریــات اهــل
خــره اخــذ مــی گــردد چنانچــه مــاده  175قانــون اصــول محاکــات
مدنــی در رابطــه بــه موضــوع فــوق الذکــر رصاحــت دارد:
-1محکمــه مــی توانــد بــه منظــور اســتیضاح وقایــع مربــوط بــه دعوی
نظریــات اهــل خــره را کــه در موضــوع بــه اســاس مســلک و تخصــص
حایــز معلومــات کافــی و مطابــق معیارهــای رشیعــت اســام دارای
اوصــاف و شــهرت نیــک باشــد .بنــا بــر تقاضــای طرفیــن دعــوی یــا
بــه تجویــز خــود مطالبــه منایــد.
 -2اهــل خــره قبــل از رشوع بــه فعالیــت ســوگند مــی منایــد کــه
وظیفــه را بــه امانــت داری انجــام مــی دهــد.
د -جلب ،احضار و احکام غیابی:

-1جلب و احضار:

مطابــق مــواد  128و 152قانــون اصــول محاکــات مدنــی بــرای
اینکــه بــه قضایــای مربــوط رســیدگی و اج ـراات قانونــی بــه وقــت و
زمــان صــورت گرفتــه بتوانــد مســتلزم ان اســت کــه طــرف دعــوی در
محکمــه حــارض باشــد در غیــر آن محکمــه مــی توانــد بطــرف دعــوی
اطــاع داده و یــا وی را جلــب و احضــار منایــد بنــاً محکمــه طــرف
دعــوی را مســتقیام و یــا ذریعــه مراجــع مربوطــه جلــب مــی منایــد
بــر عــاوه محکمــه از صالحیــت احضــار اهــل خــره و یــا شــخص
ثالثــی کــه توضیحــات او ب ـرای روشــن شــدن قضیــه موثــر اســت بــر
خــوردار مــی باشــد.
موضــوع جلــب زمانــی توســط محکمــه مطــرح مــی گــردد کــه یکــی
از طرفیــن دعــوی بــه روز معینــه بــه محکمــه حــارض نگــردد محکمــه
فورمــه جلــب را در یــک اصــل و دوکاپــی کــه حــاوی مطالــب ذیــل
باشــد ترتیــب مــی منایــد:
 ا سم و آدرس محکمه مربوطه. شهرت و ادرس دقیق طرف دعوی. تاریخ و و قت حضور. معرفی موضوع. تذک ـرات بــه مجلــوب در قســمت تهیــه و ارایــه اســناد مربــوط بــهموضــوع.
 اخطار از عواقب عدم حضور.عــاوه بــر آن محکمــه مــی توانــد بــه هــر وســیله ممکنــه چــون
تیلفــون ،تلگ ـراف و غیــره وســایل و وســایط تامیــن ارتبــاط ،حضــور
طــرف دعــوی ،شــهود و اهــل خــره را تقاضــا منایــد.
فورمــه جلــب محکمــه توســط مکتــوب رســمی بــه شــعبه جلــب و
احضــار صــادر و شــعبه متذکــره از رســانیدن ان بــه شــخص مربوطــه
و یــا ممثــل قانونــی وی و همچنــان از اخــذ اســتحضاری و یــا امضــا
اش در کاپــی دوم و از دو بــاره فرســتادن آن بــه محکمــه مســوولیت
دارد در صورتــی کــه مجلــوب ســواد نداشــته باشــد بــه عــوض امضــا
نشــان انگشــت او بــه صــورت خوانــا و واضــح در ورق جلــب گرفتــه
مــی شــود.
ادامه دارد

3

 31اسد1399

شامره 206

مصادیــق قباحات...

«اعمــال نيــك و بــد امتــم بــه مــن عرضــه شــد
پــس درميــان نيكــي هايشــان برداشــتن و دوركــردن
مــؤذي از راه را يافتــم .و در ميــان كارهــاي بدشــان
خلــط و بلغــم كــه در مســجد مــي باشــد و دفــن نمــي
شــود را يافتــم ».روايــت از مســلم .حدیــث دیگــر نیــز
از ابوهريــره رضــي اهلل عنــه روايــت اســت كــه رســول
خــدا صلــي اهلل عليــه و ســلم فرمودنــد « :بــر هــر
«ســلمى» (اســتخوان بــدن) هــر روز كــه خورشــيد
طلــوع و غــروب ميكنــد صدقــه اى اســت ،كســى كــه
شــخصى را در بــارزدن چهارپايــش يــاري كنــد صدقــه
اســت و كلمــه ي طيبــه صدقــه اســت و هــر گامــي
كــه بــه ســوي مســجد برداشــته مــي شــود صدقــه
اســت و برداشــتن مــؤذي و آزار دهنــده از راه صدقــه
اســت ».منظــور از ســلمي در حديــث ،اســتخوان
ظريــف و مفاصــل در جســم انســان اســت .معنــي و
مــراد حديــث ايــن اســت كــه تركيــب ايــن اســتخوانها
و ســامتي آنهــا از بزرگتريــن لطــف و عنايــت الهــي
بــر بنــده گانــش اســت كــه هــر اســتخواني از آنهــا
نيــاز بــه صدقــه دارد و بنــي آدم بــراي آن صدقــه
مــي دهــد تــا شــكر و سپاســي بــراي ايــن نعمــت
هــا باشــد .
نوعــی دیگــر از ايــن صدقههــا برداشــتن آزار و اذيــت
از راههــاي مســلمانان اســت ابوهريــره رضــي اهلل عنــه
روايــت کــرده كــه رســول خــدا صلــي اهلل عليــه و
ســلم فرمودنــد« :زمانــي كــه فــردي در مســيري بــرود
و شــاخه خــارداري بيابــد و آن را از راه بــردارد و بــه
خاطــر آن شــكر خــدا را بــه جــاي آورد پــس خداونــد
او را مغفــرت مــي نمايــد» در روايتــي دیگــری از
مســلم آمــده :بــه راســتي در بهشــت شــخصي را
ديــدم كــه مــي گشــت و تجمــل مــي كــرد بــه
خاطــر قطــع كــردن درختــي كــه ســر راه ،مــردم را
اذيــت مــي كــرد».
همانگونــه كــه ترغيــب و تشــويق در برداشــتن آزار و
اذيــت از راه هــاي مســلمانان جهــت ســامتي عابــران،
در نصــوص شــرعی بــه کثــرت وجــود دارد .بــه همــان
شــیبه ،تهديــد شــديد اســت كســاني را كــه عوامــل
آزار دهنــده در راه هــا قــرار مــي دهنــد و عابــران را
اذيــت كــرده و حركــت را دچــار مشــكل مــي كننــد.
مســلم در روایــت از ابــو هريــره بیــان مــي كنــد كــه
رســول خــدا صلــي اهلل عليــه و ســلم فرمودنــد« :از
ملعــون شــدگان پرهيــز كنيــد كســاني كــه خــود را
در راه مــردم و ســايه هــاي آنهــا خالــي مــي كننــد».
معنــاي حديــث نهــي از قضــاي حاجــت در راهــي
اســت كــه مــردم از آنجــا عبــور مــي كننــد و يــا ســايه
اي كــه زيــر آن مــي نشــينند و هركــس آن را انجــام
دهــد مســتحق لعنــت و عقوبــت اســت چــون بــا آن
كار مــردم را اذيــت مــي كنــد و ناپاكشــان مــي ســازد
و يــا از عبــور و مــرور در راه و نشســتن در ســايه اي
كــه بــه آن نيــاز دارنــد محرومشــان مــي ســازد آنهــا
نيــز او را دعــاي بــد و لعنــت مــي كننــد.
بــه تحقيــق ،بســياري از مــردم امــروزه ايــن امــر را
كوچــك شــمرده و در آن ســهل انــگاري كــرده و
همــواره اقــدام بــه آزار و اذيــت مــردم در راه هــا،
نشــیمنگاه هــا و اســتراحتگاه هايشــان مــي كننــد:
ســر راههــا چــاه حفــر مــي كننــد و زبالــه مــي
اندازنــد ،تكــه هــاي ســنگ ،آهــن و شيشــه پرتــاب
مــي كننــد ،آبهــا را روانــه مــي كننــد و بــر ســر راههــا
ماشــين هــا را متوقــف مــي ســازند هــر چنــد در آن
اذيــت مــردم و ســد راه و مشــكل شــدن حركــت و
يــا بــه خطــر افتــادن عابــران باشــد .و انچــه را كــه از
تهديــد و گنــاه بــودن آن عمــل وجــود دارد را فراموش
كــرده انــد يــا خــود را بــه فراموشــي زده انــد .كســي
را نمــي يابــي كــه جــزاي خيــر ايــن عمــل را بــه
حســاب بيــاورد و ايــن مــؤذي را ازبيــن ببــرد و يــا بــه
مســؤالن مراجعــه كنــد و بــا ايــن كار ســبب از بيــن
رفتــن آن شــوند.
و اگــر در بزرگــراه هــاي عمومــي ،ســايه ي درختــي
و يــا پلهايــي وجــود دارنــد كــه مــردم زيــر آنهــا
اســتراحت مــي كننــد يكــي مــي آيــد و بــا قــرار
دادن آشــغالها و كثافــت هــا آنجــا را برايشــان فاســد و
كثيــف مــي ســازد يــا در آنجــا مدفــوع و ادرار كــرده يا
بــا تخليــه ي روغــن ماشــين ،كشــتن گوســفند و  ...و
رهــا كــردن خــون كثافــت و اســتخوان و باقــي مانــده
ي غــذا و يــا هــر چيــز ديگــري ســايه را بــراي فــرد
ديگــري كــه بعــد از او مــي آيــد فاســد و خــراب مــي
كنــد .لعنــت شــده بــوده و گنــاه بــزرگ اســت.
ايمــان كجاســت؟ خلــق و خــوي مــردي و جوانمــردي
كجاســت؟ كجاســت تــرس خــدا نــزد ايــن بــي
پرواهــا نســبت بــه حرمــت هــاي مســلمانان و حقــوق
و آســايش آنهــا ؟ پــس احســاس مســلمان چــه خواهد
بــود هنگامــي كــه راه جلويــش بســته مــي شــود يــا
پــر از زبالــه و لجــن و گل و الي مــي شــود يــا راهــش
پــر از ســنگها و تكــه هــاي شيشــه وقطــی و كارتــن

هــاي در آن خالــي مــي گــردد يــا در مســيرش چالــه
حفــر مــي شــود يــا بــا نجاســات و بــو هــاي بــد آلــوده
مــي گــردد؟
شــعور و احســاس مســلمان چــه خواهــد بــود آن
زمانــي كــه حركــت و مســافرت او را خســته كــرده و
گرمــاي خورشــيد و بــاد ســوزان بــه او رســيده و او را
لمــس كــرده پــس بــه ســايه اي پنــاه مــي بــرد تــا
در آنجــا اســتراحت كنــد ،هنگاميكــه بــه آن مي رســد
آنجــا را پــر آشــغال و بــو هــاي بــد و منظــره هــاي
زشــت مــي بينــد؟ چــه چيــز هايــي از ســر خشــم در
وجــودش خواهــد بــود؟ و چــه چيزهايــي از دعــاي
بــد نســبت بــه كســي كــه آن عمــل را انجــام داده بــر
زبــان جــاري خواهــد كــرد و آن فــرد واقعـاً مســتحق
چنيــن ســخناني خواهــد بــود بــه خاطــر زشــتي
عملــش و بــه خاطــر بــدي كــه در حــق بــرادران
مســلمانش انجــام داده اســت.
پــس اي كســاني كــه مــردم را در راه هايشــان و
مكانهــاي استراحتشــان اذيــت مــي كنيــد ،از خــدا
بترســيد از آزار و اذیــت تــان دســت بكشــيد و
حــق برادرانتــان را محتــرم شــماريد و از دعــاي بــد
مظلوميــن بترســيد كــه بيــن آن و خداونــد حجابــي
وجــود نــدارد.
از ديگــر نمونــه هــاي اذيــت و آزار رســاندن بــه
مســلمانان ،نشســتن بــر ســر راه مســلمان جهــت
اطــاع يافتــن از كارهــا و امــوري اســت كــه نمــي
خواهنــد از آنهــا كســي اطــاع يابــد و يــا نشســتن
(ســر راه) و نــگاه انداختــن بــه زنــان اســت در حالــي
كــه اجــازه ي نــگاه بــه آنهــا نيســت و انجــام امــوري
غيــر از آن كــه انســان از انجــام آنهــا بــر حــذر شــده
اســت و بدتريــن آنهــا عــدم پرداختــن بــه واجبــات
در مقابــل عابــر اســت .از ابــي ســعيد خــدري رضــي
اهلل عنــه روايــت اســت كــه رســول خــدا صلــي اهلل
عليــه و ســلم فرمودنــد« :از نشســتن ســر راههــا بــر
حــذر باشــيد( .مــردم ) گفتنــد :پــس مــا را چــاره اي
از مجالــس ســخنراني خودمــان نيســت .پــس رســول
خــدا صلــي اهلل عليــه و ســلم فرمودنــد :پــس هــرگاه
مجلســي بــر پــا كرديــد ،حــق راه را نيــز ادا كنيــد.
پرســيدند اي رســول خــدا حــق راه چيســت؟ فرمودند:
چشــم پوشــي (كنتــرل نــگاه) ،دســت كشــيدن از آزار
و اذيــت ،ســام دادن و امــر بــه معــروف و نهــي از
منكــر» « متفــق عليــه» .ايــن حديــث داللــت مــي
كنــد بــر عــدم نشســتن بــر راههــا مگــر بــراي كســي
كــه حــق راه را از ايــن امور(بــاال) ادا كنــد.
و امــا اگــر كســي بــراي تفريــح و خوشــگذراني بــر
ســر راه نشســت و بــه انجــام آنچــه رســول خــدا
ارشــاد فرمــوده انــد اقــدام نكــرد پــس او گنــاه كار
اســت و بــر مســؤالن واجــب اســت كــه او را از ايــن
كار منــع كننــد خصوصــاً كســي از آنهــا كــه كار و
عمــل زشــت انجــام دهــد.
و از جملــه اذيــت كــردن هــا تبديــل خيابانهــا بــه
محــل تــوپ بــازي اســت كــه ســبب داد و فريــاد و
تجمــع زيــاد در اطــراف آن مــي شــود و باعــث آزار و
اذيــت عابــران و ســاكنان آنجــا ميگــردد و چــه بســا
كــه ســبب زيــان و ضررهــا ي زيــاد گــردد.
در کل همــه مــوارد کــه در فــوق از نصــوص شــرعی
بیــان گردیــد اعمــال قباحاتــی بــوده ،بــرای هــر
شــخص مســلمان الزم و ضــروری اســت کــه از آن
دوری نماینــد .همچنــان در ســدد دفــع و رفــع آن
بکوشــند.
ایجاد مزاحمت در اماکن عامه
مــاده  904کــد جزا«اشــخاص ذیــل ،بــه جــزای
نقــدی پنــچ هــزار افغانــی ،محکــوم میگردنــد.
()1شــخصی کــه در راه یــا میــدان هــای عــام بــدون
احتیــاط و بــی پروایــی توســط ســواری حیــوان یــا
دوانــدن آن یــا بــه وســیله واســطه نقلیــه ،ســبب
اذیــت مــردم گــردد.
()2شــخصی کــه در بیــن غــروب و طلــوع آفتــاب
در راه یــا میــدان هــای عــام واســطه نقلیــه را بــدون
روشــن کــردن چــراغ هــر دو طــرف ،اســتفاده کــرده
یــا آن را برانــد».
ســواری حیــوان ماننــد اســب و شــتر و وســایل نقلیــه
و دواندنشــان حــق اجتماعــی هــر شــخص اســت ،امــا
زمانــی مســئولیت متوجــه شــان میگــردد کــه از حــق
خــود ســوی اســتفاده نماینــد .طــوری کــه در مــاده
 8قانــون مدنــی افغانســتان تصریــح گردیــده اســت:
«جــواز قانــون ضمــان را نفــی میکنــد ،شــخصی کــه
از حــق خــود در حــدود قانــون اســتفاده میکنــد،
مســئول خســارات ناشــی از ان نمــی باشــد ».مــاده
 9قانــون مدنــی
«( )1شــخصی کــه از حــق خــود تجــاوز نمایــد،
ضمــان بــر او الزم مــی گــردد.
()2تجاوز از حق در موارد آتی به وجود میآید:
 -1اعمال مخالف عرف وعادات.

 -2داشتن قصد تعرض برحق غیر.
 -3جزئــی بــودن مصلحــت شــخص نســبت بــه
ضــرری کــه بــه غیــر وارد مــی ســازد.
 -4غیر مجاز بودن مصلحت».
بنــاً ســواری و رانــدن حیــوان یــا موتــر در جــاده و
مکانهــای عمومــی اگــر خــاف مقــررات و اصــول
قانونــی و اخالقــی بــوده باشــد و باعــث حــراس و
تــرس و اذیــت مــردم شــود ،ســوء اســتفاده از حــق
محســوب گردیــده و مطابــق کــد جــزای افغانســتان
یــک عمــل جرمــی نیــز محاســبه شــده اســت.
فقــه اســامی مزاحمــت در راه و اماکن عامــه را ناجایز
و قبیــح دانســته اســت .روایــات زیــادی نقــل شــده
اســت کــه پیامبــر صلــی اهلل علیــه و ســلم مســلمانان
را از ایجــاد مزاحمــت در اماکــن عامــه منــع و جهــت
رفــع آن تشــویق نمــوده اســت .ازار و اذیــت رســاندن
از هــر ناحیــه کــه باشــد شــرعاً متــروک و مقبــوح مــی
باشــد .نمونــه هــای اذیــت و آزاری کــه ناجایــز بــوده
و عمــل قباحاتــی محســوب میگــردد:
اذیــت کــردن مســلمانان ســر راههــا ،ســرپيچي بعضي
از راننــدگان از قوانيــن عبــور مــرور و اصــول رانندگــي
اســت ،ماننــد بــي دقتــي در ســرعت و عــدم پايبنــد
بــودن بــه خــط حركــت و رد كــردن چــراغ اســت و
راهنمــا و يــا ايســتادن در مكانهــاي توقــف ممنــوع و
يــا رانــدن ماشــين در حالتــي كــه كنتــرل درســتي
بــر رانندگــي نــدارد ماننــد كســي كــه خــواب بــر او
غلبــه كــرده اســت.
از جملــه اذيتهــاي كــه بعضــي كــم خــردان در حــق
مســلمانان انجــام مــي دهنــد ،پــارك كــردن موترهــا
در كنــار هــم در جــاده هاســت در حاليكــه بــا هــم
حــرف مــي زننــد و شــوخي مــي كننــد ،راه را بــر
عابــران مــي بندنــد و مــردم را در معــرض خطــر قــرار
مــي دهنــد و ايــن نمايــي زشــت اســت كــه بايــد از
انجــام آن جلوگيــري شــود و انجــام دهنــده ي آن
ادب گــردد .بــدون اینکــه متوجــه قانــون وضعــی
شــویم و گویــم چنیــن کاری جــرم نیســت .اخالقــاً
بایــد چنیــن کارهــای کــره جلوگیــری شــود.
از آن جملــه كارهــا كــه بعضــي انجــام مــي دهنــد،
بيهــوده ترســاندن و پريشــان كــردن مــردم بــا موترهــا
اســت و در حقيقــت مظهــري از مظاهــر نادانــي و
عقــب افتادگــي عقلــي و فرهنگــي و تمدنــي و كفــران
نعمــت اســت .از آن جملــه بــي پروايــي در رانندگــي
و كنتــرل موتــر و بــي دقتــي در ســرعت و پريشــان
كــردن مــردم بــا آرنــد کــردن موترهــا اســت بــه
خصــوص زمانــي كــه (بــر حســب تعبيــر خــود آنهــا)
پيــروزي يــك تيــم ورزشــي را بــر تيــم ديگــري مــي
شــنوند .ایــن کار بصــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم
باعــث اذیــت و آزار مــردم مــی گــردد همچنــان
بزرگتریــن اذیــت و آزار الودگــی صــوت مــی باشــد.
بــه همیــن ترتیــب اذيــت دیگــر كــه بــر مســلمان
در را ه هايشــان وارد مــي شــود و آنهــا را در
معــرض خطــر قــرار مــي دهــد ســپردن فرمــان و
كنتــرل موتــر بــه دســت كســاني اســت كــه درســت
رانندگــي نمــي داننــد و يــا بــه خاطــر بچــه بــودن و
كــم ســن و ســالي بــر آن تســلطي ندارنــد پــس هــم
خودشــان و هــم ديگــران را در معــرض خطــر قــرار
مــي دهنــد پــس بــر مســؤوالن و والديــن بچــه هــاي
كوچــك واجــب اســت كــه بــه خاطــر دلســوزي بــراي
فرزنــدان و شــفقت بــراي كســاني كــه در معــرض
خطــر نــد ،آنهــا را از رانندگــي منــع كننــد و بايــد بــا
مســووالن جهــت دفــع ايــن خطــر از ســر مســلمانان،
همــكاري شــود.
تمامــي ايــن حالتهــا انســان و غيــر او را در معــرض
خطــر قــرار مــي دهــد پــس رفــع آنهــا و بــر حــذر
بــودن از آنهــا واجــب اســت و چــه بســيار از ايــن
حــوادث كــه بــه وقــوع انجاميدنــد و در آنهــا نفــوس
زيــادي از بيــن رفتــه و كفــن پــوش شــده انــد و يــا
عضوهايــي ناقــص و باطــل گشــته انــد و يــا جســم
هايــي بــه رنــج و مشــقت افتــاده انــد و يــا حواســي
ناقــص و باطــل شــده انــد و همــه ي اينهــا بــر مــي
گردنــد بــه ســهل انــگاري راننــدگان يــا بــي دقتــي و
يــا بــي اطالعــي آنهــا از قوانيــن رانندگــي و يــا بــي
توجهــي شــان بــه روحيــه ي انســانها.
براســتي كــه ايــن حــوادث و هــر چــه نتيجــه ي آن
اســت از ضررهــاي مالــي و جانــي بر عهده و مســؤليت
آن راننــدگان و كســاني اســت كــه بــه آنهــا امــكان و
اجــازه ي رانندگــي مــي دهنــد در حالــي كــه آنهــا
رانندگــي را خــوب يــاد نگرفتــه انــد ،ماشــينها ماننــد
اســلحه ي كشــنده اي هســتند كــه جــز انســانهاي
وارد و كســاني كــه اســتفاده ي درســت آنهــا را بلــد
هســتند و بــر آنهــا تســلط دارنــد ،كســي ديگــر نبايــد
آنهــا را در دســت گيــرد و اســتفاده نماييــد و بايــد از
بــه بــازي گرفتــن و ســهل انــگاري در اســتفاده كــردن
از آنهــا دوري نمــود.

ادامه دارد

سال چهاردهم

مراسم خداحافظی با معین مسلکی وزارت...

محــرم محمــد قاســم حلیمــی نیــز
گفــت کــه دورهی کاری پــر مســوولیتی
را دروزارت عدلیــه بــه پایــان
رساندهاســت و از وزیــر عدلیــه و
معینــان ایــن وزارت بــرای همــکاری
در پیشــرد امــور مربوطــه سپاســگزاری
منــود.
رهــری وزارت عدلیــه درپایــان یکبــار
دیگــر گامشــن همــکار خــوب شــان را
در ســمتهای مهــم حکومتــی مؤثــر
دانســته و از بــارگاه خداونــد (ج) در
پیشــرد امــور مربوطــه بــرای شــان
توفیــق خواســت.

در صورت محرومیت از آزادی و بازداشت شدن ،آنان
باید در اماکن جدا از مردان نگهداری شوند .هر چند در
پروتوکول دوم ماده به حامیت از زنان اختصاص نیافته
است ،اما اوالً نباید تردید کرد که زنان مشمول بند 1
مادۀ  4این پروتوکول بوده و هامنند دیگر افرادی که در
منازعات مشارکت ندارند مستحق رفتار انسانی بوده،
شخصیت آنان باید مورد احرتام قرار گیرد.
ثانیاً اینکه بند  2مادۀ  4اگر چه از زنان نامی نربده
است ولی اعاملی را نسبت به انسان ها ممنوع اعالم
کرده است که ناظر به زنان است مطابق این بند هتک
حرمت نسبت به انسان ،رفتاری های تحقیر آمیز ،تجاوز
به عنف فحشای اجباری و هر نوع اهانت و تعرض
بی رشمانه در هر زمان و مکان ممنوع بوده و ممنوع
خواهد ماند .از باب تناسب حکم وموضوع ،به وضوح
می توان دریافت که این بند حامیت از زنان را مد نظر
قرار داده است؛ هر چند هتک حرمت نسبت به انسان
و رفتارهای تحقیر آمیز ممکن است نسبت به همۀ
انسان ها صورت گیرد ،ولی موضوع تجاوز به عنف،
فحشا اجباری و اهانت و تعرض بی رشامانه چه در
زمان جنگ و چه در زمان صلح ،زنان اند یا دست کم
علی االصول زنان در معرض چنین آسیب ها و اهانت
ها قرار می گیرند.
نکتۀ پر اهمیت،نقش دیوان جزای بین املللی در حامیت
از زنان است .مادۀ 7اساس نامه دیوان جزای بین املللی،
تجاوز ،برده گیری جنسی ،فحشای اجباری ،حامله سازی
اجباری ،عقیم سازی اجباری و هر نوع خشونت جنسی
دیگر در همین مقیاس را ( جنایت بر ضد برشیت)
توصیف منوده است مادۀ  8اساس نامه نیز ارتکاب این
اعامل را چه در مخاصامن مسلحانه بین املللی و چه
داخلی در شامره جنایات جنگی آورده است به ویژه
اگر در قالب یک سیاست با برنامه ویا صورتی گسرتده
انجام گرفته باشند.

ب  -حامیت حقوقی خاص از زنان:
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اصول خاص حامیت حقوق ...

از مباحث پیشین تا حدودی حامیت حقوقی از زنان نیز
روشن گردید ،و چون زنان قرش بی نهایت آسیب پذیز
در منازعات مسلحانه می باشند و تاریخ جنگ ها نشان
داده است که زنان برای گروه های مسلح در مخاصامت
به عنوان طعمه خوبی می باشند و همچنان یکی از
مهم ترین حامیت ها از افراد غیر نظامی حامیت از
زنان بوده که با در نظرداشت حامیت در کنوانسیون
چهارم ژنو و پروتوکول های الحاقی آن و نیز در تعدادی
از میثاق های مهم بین املللی و کنوانسیون های جهانی
مربوط به زنان ،این حامیت صورت گرفته است.
.1زنان بازداشت شده :زنان بازداشت شده ،محدود شده
و توقیف شده توسط اشغال گران یا سایر نیروهای
مسلح ،مورد حامیت خاص می باشند .حامیت خاص
از زنانی که در زمان منازعات مسلحانه بین املللی در
توقیف باشند ،مستحق مصونیت خاص می باشند؛
زنان زندانی باید از مردان جدا نگهداری شده و توسط
نگهبانان زن نظارت شوند ،مگر در جایی که ممکن
باشد اعضای خانواده یک جا با هم نگهداشته شوند.
.2زنان اسیر جنگی :زنان که تحت مجازات انضباطی می
باشند باید در محل جدا از اسیران مرد جنگی نگهداشته
شوند و مستقیامً از طرف زنان تحت نظارت قرار داده
شوند؛ این ماده بر زنان اسیر جنگی در طول محاکامت
قابل تطبیق است.
.3زنان حامله :باردار و تازه زا و مادران اطفال کوچک،
در میان کسانی هستند که طرفین مخاصمه باید

امکانات الزم را برای حفظ ،نگهداری ،تغذیه ،مراقبت
و عبور و مرور آن ها فراهم کنند .حامیت این گونه
زنان در برابر برخی آثار درگیری های مسلحانه یکی
از حامیت های حقوق برش دوستانه است .کشور های
متخاصم می تواند با آغاز جنگ ،زنان باردار و مادران
کودکان زیر هفت سال را در رسزمین خود اسکان دهند
و آنان را در برابر آثار درگیری مسلحانه حامیت کنند.
.4رفتار ترجیحی به نفع زنان خارجی :زنان باردار و
مادران کودکان زیر هفت سال که تبعۀ کشور خارجی
می باشند و در رسزمین یکی از طرف های متخاصم
به رس می برند ،از آن دسته رفتار ترجیحی ،به میزانی
که در بارۀ اتباع خودی معمول می باشد ،برخوردارند.
 .5اقدامات امداد رسانی :در توزیع محموله های
امدادی ،اشخاصی مانند زنان در حال زایامن و مادران
شیرده از رفتار ترجیحی و حامیت های خاص برخودار
هستند و در اولویت قرار دارند.
.6تخلیه زنان تازه زا از نواحی محارصه شده :طرف
های درگیر سعی خواهند کرد برای تخلیۀ زنان تازه زا
از نواحی محارصه شده ،میان خود موافقت نامه های
محلی منعقد سازند.
.7مصونیت زایشگاه ها :شفاخانه های غیر نظامی که
برای زنان تازه زا ( ،زایشگاه ها) سازمان دهی شده اند،
در هیچ موردی نباید مورد حمله قرار گیرند.
.8حامیت از وسایط حمل و نقل زنان تازه زا :وسایط
حمل و نقل که زنا ن حامله یا تازه زا ،را برای شفاخانه یا
مکان های امن انتقال می دهند ،در امنیت می باشند.
.9آزادی عبور ومرور :طرف های درگیر باید برای هر
گونه محموالت خوارو بار رضوری و نیازمندی های آن
ها آزادی هر گونه عبور و مرور دهند.
 .10حامیت از زنان حاملۀ بازداشتی :بازداشتگاه های
زنان باید از مردان جدا باشد .زنان در دوران وضع حمل
در بازداشتگاه باید مورد مراقبت های صحی و کلینیکی
قرار گیرند ،زنان باردار و تازه زا در بازداشت گاه ها
باید غذای اضافی متناسب با نیازهای جسامنی شان
دریافت کنند.
.11زنان بازداشتی را منی توان جز به وسیلۀ زنان ،بازرسی
بدنی کرد .در رسیدگی قضایی به وضعیت زنان باردار و
مادران کودکان وابسته به خود که در بازداشت گاه ها
زندانی می باشند باید حد اکرث اولویت قایل شد .طرف
های درگیری باید میان خود موافقت نامه هایی جهت
آزادی ،بازگرداندن به میهن و محل اقامت یا بسرتی
شدن در شفاخانه یک کشور بی طرف در مورد زنان
باردار و مادران کودکان شیر خوار منعقد منایند .طرف
های در گیر باید تا باالترین حد ممکن سعی منایند .تا از
صدور حکم اعدام در مورد زانان باردار ومادران کودکان
خورد سال وابسته به آنان ،به دلیل جرایم مربوط به
درگیری مسلحانه ،خوداری کننند ،حکم اعدام برای
چنین جرایم در مورد چنین زنانی اجراء نخواهد شد.

ج ـ حامیت فنی از زنان:

یکی از مهم ترین قرشآسیب پذیر ،درمخاصامت
مسلحانه ،در میان غیر نظامیان زنان می باشند ،که قابل
حامیت و ترحم می باشند .قابل ذکر است که در مرحلۀ
اول افراد غیر نظامی می توانند به وسیله ابزارها ،روش
ها و وسایل فنی جنگی تضمین شوند .راه های حامیت
از اشخاص ملکی عبارت اند ،از ساخنت پناه گاها در
برابر تهاجامت هوایی یا مبباران امتی ،انتقال افراد غیر
نظامی به مناطق دور از نربد و حتی کشور بی طرف،
توزیع ماسک های ضدگاز ،اقدامات احتیاطی ،از طریق
نصب عالیم هشدار دهنده و سایر مصونیت ها ،می
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شود .زنان باید از این نوع حامیت های فنی در هر
نوع نربد در هر نوع رشایط برخوردار باشند که ذیالٌ
بحث می گردد:
1ـ تخلیت غیر نظامیان به ویژه زنان :دولت ها
در این عرصه دارای تعهدات می باشند و بر اساس
این تعهدات ،دول متخاصم سعی خواهند کرد که برای
تخلیه زنان تازه زا ،بیامران ،مجروحان ،معلوالن ،واسیران
کارکنان و لوازم بهداشتی به مقصد آن نواحی قرارداد
نامه محلی بین خود منعقد سازند ،بحث می گردد.
2ـ ایجاد محل امن برای زنان :دول متعاهد در زمان
صلح و دول متخاصم پس از رشوع جنگ می توانند در
صورت لزوم در خاک خود یا در اراضی اشغالی ،نواحی،
نقاط بهداشتی و جای امن ایجاد و ساختار تشکیالتی
آن را طوری قرار دهند که زخمداران ،بیامران ،معلوالن،
پیران ،اطفال کمرت از  15سال ،زنان باردار و مادران
اطفال کمرت از هفت سال را از اثرات جنگ پناه دهند.
3ـ ایجاد محل بی طرف برای غیر نظامیان به ویژه
زنان :دول ذیربط می توانند به محض رشوع جنگ
و در حین جنگ بین خود موافقت نامه هایی برای
شناسایی نقاط و مناطقی که دایر ساخته اند منعقد
منایند .برای این منظور ممکن است طرح موافقت نامه
پیوست این قرارداد را با تغییراتی که الزم بدانند به
موقع به اجراء گذارند .از دول حامی و کمتیه بین املللی
صلیب رسخ دعوت می شود که برای تسهیل ایجاد و
شناسایی نقاط و نواحی مزبور وساطت و کمک منایند.
همچنان دولت داخل در جنگ می تواند مستقیامً یا
توسط یک دولت بی طرف یا یک دستگاه نوع پروری
به طرف مقابل خود پیشنهاد مناید .در نواحی که
جنگ در جریان است نواحی بی طرف دایر گردد که
اشخاص ذیل را بدون هیچ گونع تفاوتی از مخاطرات
جنگ پناه دهد( :زخمیان و بیامران جنگجو) اشخاص
کشوری که در جنگ رشکت ندارند و در مدت اقامت
خود در نواحی مزبور به هیچ کاری که جنبۀ نظامی
داشته باشد اشتغال منی ورزند .به محض این که دول
متخاصم نسبت به موقعیت جغرافیایی و طرز اداره
و تهیۀ خوار و بار و نظارت طرف ،به منظور منطقۀ
بی طرف توافق منودند موافقتنامه ای کتباً تنظیم و به
امضای منایندگان متخاصمین خواهد رسید .در موافقت
نامۀ مزبور تاریخ رشوع بی طرفی منطقه و مدت بی
طرفی معین خواهد شد .مناطقی که بی طرف اعالن
شده اند ،تحت حامیت می باشند .این مناطق توسط
طرفین مخاصمه برای حامیت از غیر نظامیان خصوصاً
زنان ،اطفال ،مجروحان ،بیامران ،اعم از رسبازان و
سایر قربانیان جنگ ،هم چنین غیر نظامیان که در
مخاصامت رشکت ندارند و هیچ کاری با ماهیت نظامی
انجام منیدهند ،ایجاد می گردد.
این مناطق پس از رشوع درگیری ها ،با توافقی که بین
طرفین مخاصمه در مورد مکان و گسرتۀ نحوۀ اداره،
تأمین آذوقه ،نظارت و مدت برقراری آن ها به دست
می آید تأسیس می شوند پیشنهاد ایجاد یک منطقه
بی طرف اعالم شده از طریق طرفین بستگی دارد .از
این مناطق منی توان برای مقاصد نظامی استفاده منود.
مناطق بی طرف احتامالً وسعت بیش از مناطق امن
خواهند داشت و به عنوان مثال ،ممکن است متام یک
شهر را در بر بگیرد.

ادامه دارد

منصفانه بودن نهادها وشیوه ...

در محاکامتــی کیفــری کــه مقــام تعقیــب
از اقتــدار و حامیــت تشــکیالت دولتــی و
مجموعــه تحــت امــر اعــم از پلیــس عدلــی،
کارشــناس و ســایر حامیــت هایــی کــه وی از
آن بــر خــور دار اســت اصــل تســاوی ســاح
هــا اقتضــا مــی منایــد حامیــت هایــی نیــز از
متهــم در مقابــل مقــام تعقیــب صــورت گیرد.
حامیــت هایــی نظیــر حــق برخــورداری از
وکیــل مدافــع در کلیــه مراحــل محاکمــه،
حــق احضــار شــهود و ســوال از شــهود ،حــق
برخــورداری از متهیــدات و زمــان کافــی و
معقــول جهــت تهیــه دفاعیــه ،حــق داشــن
مرتجــم و  ...کــه بــه نوعــی بــا پیش¬بینــی
ابزارهــای فــوق تــا حــدودی اصــل تســاوی
ســاح هــا تضمیــن مــی گــردد.
اصــل تســاوی ســاح هــا در مــادهی 22
قانــون اساســی جمهوری اســامی افغانســتان
و مــادهی 14قانــون تشــکیالت و صالحیــت
محاکــم آمــده اســت «رســیدگی و اصــدار
حکــم توســط محاکــم براســاس اصــل تســاوی
طرفیــن در برابــر قانــون و محکمــه و رعایــت
عدالــت و بیطرفــی صــورت میگیــرد».
همچنیــن برابــری ســاح هــا در قانــون
اجــراآت جزائــی در مــواد -۴۳ -۴۰ -۳۸-۳۷
 ۵۵بــه درســتی تســاوی ســاح هــا را در
مراحــل محاکامتــی بیــان کــرده اســت و در
قانــون عســکری مــاده ۲۳ایــن مطلــب ذکــر
شــده اســت و اینکــه متهــم مــی توانــد بـرای
تســاوی ســاح هــا از وکیــل مدافــع یــا ســایر
ثبوتــی کــه ب ـرای عــدم مجرمیــت وی باشــد
اســتفاده منایــد.

اصل حضوری بودن رسیدگی نظامی:

حــق رســیدگی حضــوری بــه موجــب
اســتامع دعــوا و تقدیــم دفاعیــه محقــق
مــی گــردد و ایــن کــه رســیدگی حاکــم بــه
طــور علنــی صــورت پذیــرد .علنــی بــودن
رســیدگی هــا بــه معنــی امــکان حضــور و
اطــاع عامــه مــردم در جریــان رســیدگی
بــه محاکامتــی اســت .کــه بــر طبــق مــاده
 ۴۳قانــون اجـراآت جزایــی عســکری ،رئیــس
جلســه قضائــی در ختــم رســیدگی ،حکــم
محکمــه را ب ـرای طرفیــن بــه صــورت علنــی
ابــاغ مــی منایــد .و ایــن اصــل ناظــر بــر کل
جریــان محاکامتــی اعــم از مراحــل رســیدگی
و صــدور احــکام مــی باشــد .البتــه ایــن حــق
مطلــق نیســت،بلکــه قابــل تحدیــد اســت و
بــه دالیــل اخالقــی ،نظــم عمومــی ،امنیــت
ملّــی،اقتضائــات و منافــع و مصالــح زندگــی
خصوصــی افــراد از جملــه عوامــل تحدیــد
کننــده حــق علنــی بــودن رســیدگی هــا
اســت .تشــخیص رضورت غیــر علنــی بــودن
جلســات رســیدگی بــه عهــده محکمــه اســت.
در اســام نیــز رضورت رســیدگی علنــی
مشــهود بــوده اســت.
اصل فوری بودن رسیدگی نظامی
یکــی دیگــر از حقــوق متهــان در بازداشــت
ایــن اســت کــه رسیعــاً از اتهامــات وارد
و دالیــل بازداشــت خــود مطلــع شــوند.
مهمرتیــن اثــر اطــاع دادن فــوری بــه متهــم
راجــع بــه دالیــل توقیــف یــا بازداشــت ایــن
اســت کــه بــه او امــکان مــی دهــد تــا در
مــورد قانونــی بــودن یــا نبــودن بازداشــت
خــود مناقشــه کنــد بــه همیــن علــت بایــد
اطالعاتــی کــه در مــورد دالیــل گرفتــاری بــه
متهــم ارائــه مــی شــود دقیــق و جزئی باشــند
بــه گونــه هــای کــه توصیــف مشــخصی از
مبانــی قانونــی یــا واقعــی گرفتــاری خــود را
بدانــد .یکــی از ویژگــی هــای محاکــم نظامی
اصــل رسعــت در رســیدگی مــی باشــد .اصــل
رسعــت عمــل در قطعــات نظامــی نقــش
کلیــدی و مهمــی را در ماموریــت نیروهــا
در زمــان صلــح و جنــگ ایفــای مــی منایــد.
ایــن اصــل در زمــان جنــگ و در مواجهــه
بــا تجــاوز دشــمنان بــه مرزهــای رسزمینــی

اهمیــت بیشــری پیــدا مــی کنــد و الزم
اســت نیروهــای نظامــی در رسیــع تریــن
زمــان ممکــن واکنــش نشــان داده و اقــدام
بــه مقابلــه مناینــد .هرگونــه تاخیــر و ســهل
انــگاری در ایــن امــر ممکــن اســت منجــر
بــه آســیب هــای غیــر قابــل جــران و
تجــاوز دشــمن بــه خــاک و رسزمینــی گــردد.
بنابرایــن اصــل رسعــت عمــل در نیروهــای
مســلح امــری غیــر قابــل انــکار می-باشــد.
اصــل رسعــت در رســیدگی بــه پرونــده
هــای قضایــی نیروهــای نظامــی نیــز بــه
همیــن میــزان واجــد اهمیــت می-باشــد.
بنابرایــن رسعــت عمــل در نیروهــای نظامــی
یکــی از اصــول مهــم تلقــی مــی گــردد و
هــر کــس از اف ـراد نظامــی مرتکــب عملــی
خــاف قانــون گــردد الزم اســت در رسیــع
تریــن زمــان ممکــن بــا وی برخــورد قانونــی
صــورت پذیــرد .چنانچــه قــرار باشــد اتهــام
فــرد نظامــی در ســارنوالی و محاکــم عمومــی
تحــت رســیدگی قضایــی قـرار گیــرد بــه دلیــل
ایــن کــه مراجــع عمومــی بــه نســبت مراجــع
اختصاصــی بــا حجــم بســیار بیشــری از
دوســیه هــا رو بــه رو مــی باشــند حتــی اگــر
قــرار باشــد خــارج از نوبــت نیــز رســیدگی
شــود نیازمنــد رصف زمــان بســیار زیــادی می
باشــد و از طرفــی از هــر مرحلــه از رســیدگی
حضــور شــخص نظامــی در مراجــع قضایــی
الزم مــی باشــد کــه ایــن امــر منجــر بــه
اختــال در ماموریــت خطیــر شــخص نظامــی
میگــردد .هــم چنــان مراجــع قضایــی نظامــی
بــه جهــت داشــن صالحیــت اختصاصــی و
پاییــن بــودن جامعــه ی آمــاری بــه نســبت
مراجــع عمومــی ،بــا حجــم کمــر از دوســیه
هــا رو بــه رو هســتند و بــه همیــن دلیــل
قضــات ایــن محاکــم بــا فراغــت بــال بیشــری
مــی تواننــد بــه رســیدگی بــه ایــن دوســیه
هــا بپردازنــد ،ایــن امــر نــه تنهــا منجــر بــه
بــاال رفــن رسعــت مــی گــردد ،بلکــه دقــت
در رســیدگی هــا را نیــز افزایــش مــی دهــد.
ضمــن ایــن کــه امــکان تشــکیل دیوانهــای
موقــت در محاکــم عســکری عندالــرورت
بــه منظــوری رئیــس جمهــور ایجــاد شــده
مــی تــوان .از جملــه مــواردی اســت کــه
جــدای از ســایر مزایــا موجــب ترسیــع در
امــر رســیدگی بــه دوســیه هــای خاطیــان
خواهــد شــد.
در ایــن رابطــه محکمــه اروپایــی حقــوق برش
مطــرح کــرده اســت کــه :بایــد بـرای شــخص
گرفتــار شــده بــا زبانــی ســاده کــه درک کنــد
و نــه زبانــی تکنیکــی و پیچیــده ،نــکات
اساســی حقوقــی و واقعــی علــت گرفتــاری
بــه او رشح داده شــود ،بــه گونــه ای کــه
اگــر او بازداشــت خــود را نامناســب یافــت،
علیــه آن طــرح دعــوا کنــد ،بــه موجــب بنــد
 ۲مــاده  ۵کنوانســیون اروپایــی حقــوق بــر،
شــخص گرفتــار شــده بایــد فــورا ً از دالیــل
بازداشــت خــود آگاه گــردد .اصطــاح «فــورا ً»
معمــوالً بــه نحــوی مضیــق تفســیر می شــود.
هــر چنــد تأخیــر هــای جزئــی قابــل اغــاض
اســت .محکمــه اروپایــی حقــوق بــر نیــز
گفتــه اســت تأخیــر چنــد ســاعتی بیــن زمــان
گرفتــاری و زمــان بازجویــی را کــه در آن فــرد
از دالیــل بازداشــت خــود آگاه مــی شــود
منــی تــوان کوتاهــی در اعــال مهلــت زمــان
مقــرر در مــاده  ۵کنوانســیون دانســت .در
ایــن رابطــه قانــون اجـراآت جزائــی عســکری
نیــز بــه شــخص متهــم ایــن حــق را در مــاده
 14ایــن قانــون داده اســت کــه در هنــگام
گرفتــاری بــدون معطلــی و بــه صــورت فــوری
از علــت گرفتــاری خویــش اطــاع یابــد.
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متیــز حــق از ناحــق و اقامــه عــدل یکــی از وظایــف اصلــی
هــر دولــت محســوب مــی گــردد قواعــد کــه طــرز اجـرای ایــن
وظیفــه را بیــان مــی کنــد قانــون اصــول محاکــات مدنــی مــی
باشــد .
اصــول محاکــات مدنــی در مجمــوع قواعــد شــکلی اســت کــه
بــه منظــور تحقــق قواعــد متنــی در عمــل از یکســو و از ســوی
دیگــر بــه منظــور رســیدن بــه عدالــت صاحبــان حــق اجـرا مــی
گــردد.
اصــول محاکــات مدنــی مجمــوع قواعــد حقوقــی اســت کــه
بــه مدعیــان حــق قواعــد مربــوط بــه دعــوی را مشــخص ســاخته
و از ســوی هــم چگونگــی تشــکیالت و صالحیــت محاکــم را
در چــار چــوب قــوه قضاییــه یــک کشــور مشــخص و معیــن
مــی منایــد .
اصــول محاکــات مدنــی کــه عبــارت از قواعــد اختصاصــی انــد
کــه در اختالفــات مدنــی ناشــی از اعــال حقوقــی و حــوادث
حقوقــی بیــن اشــخاص اعــم از حقیقــی و حکمــی تطبیــق مــی
گــردد .
فلهــذا نیــاز منــدی بــه تحقــق عدالــت مدنــی اســت کــه امــروز
اکرثیــت کشــورهای جهــان در کنــار ســایر قوانیــن موضوعــه
قواعــد مربــوط بــه اصولــی محاکــات مدنــی نیــز نافــذ مــی
گــردد.
الف -تقدیم دعوی به محکمه:
بــه اســاس حکــم مــاده  18قانــو ن اصــول محاکــات مدنــی
موقعــی کــه یــک عریضــه حقوقــی مبنــی بــر دعــوی مدنــی
بــه محکمــه تقدیــم یــا احالــه مــی گــردد تحریـرات محکمــه آن
را بــه مالحظــه رییــس محکمــه رســانیده و بــه دفــر مربوطــه
ثبــت مــی منایــد  .و بــه اســاس مــاده  19قانــون مذکــور در
صورتیکــه محکمــه خــود را در رســیدگی موضــوع عریضــه از
لحــاظ صالحیــت حــوزوی و یــا موضوعــی ذیصــاح ندانــد .قـرار
مبنــی بــر عــدم صالحیــت (موضوعــی یــا حــوزوی) را صــادر مــی
منایــد .ولــی اگــر محکمــه خــود را در رســیدگی عریضــه مذکــور
صاحــب صالحیــت تشــخیص منایــد در ایــن صــورت بــه رســیدگی
آن آغــاز مــی منایــد.
بعــد از رســیدگی بــه اعرتاضــات ابتدایــی بــه اســاس حکــم مــاده
 24قانــون اصــول محاکــات مدنــی مدعــی از طــرف محکمــه
مکلــف مــی شــود کــه در خــال  15روز صــورت دعــوی خــود را
بــه محکمــه تســلیم منایــد و اگــر صورت دعــوی او صحیح نباشــد
هیــات قضایــی بــه مدعــی تفهیــم مــی دارد کــه دعــوی خــود را
تصحیــح منایــد  .بــه اســاس رویــه معمــول در محاکــم مدعــی تــا
ســه مرتبــه بــه صحــت دعــوی مکلــف ســاخته مــی شــود در
صورتیکــه مدعــی تــا ســه مرتبــه دعــوی خــود را تصحیــح نکنــد
بــه رد دعــوی تصمیــم اتخــاذ مــی گــردد بــه اســاس حکــم مــاده
 26اصــول محاکــات مدنــی بعــد از تقدیــم صــورت دعــوی
صحیــح مدعــی (بــه اســتثنای دعــاوی عقــار) محکمــه یــک نقــل
آن را بــه مدعــی علیــه جهــت ترتیــب دفاعیــه و یــا جوابیــه مــی
دهــد زمانیکــه طرفیــن دعــوی صــورت دعــوی و دفــع دعــوی
خــود را در دو نقــل بــه محکمــه تســلیم منودنــد ،تحریــرات
محکمــه مکلــف اســت در برابــر آن بــه مدعــی و مدعــی علیــه
رســید بدهــد .محکمــه بعــد از وصــول دفــع دعــوی از جانــب
مدعــی علیــه تاریــخ جلســه قضایــی و رســیدگی بــه موضــوع را
بــه طرفیــن دعــوی ابــاغ مــی منایــد.
بــه همیــن ترتیــب محکمــه مــی توانــد در دعــاوی بســیط
بــدون تهیــه صــورت دعــوی و دفــع دعــوی کتبــی بــه مالحظــه
اظهــارات شــفاهی طرفیــن دعــوی در قضیــه رســیدگی منایــد.
مدعــی کــه صــورت دعــوی خــود را الــی ختــم میعــاد قانونــی
تســلیم محکمــه ننامیــد ،در ایــن صــورت محکمــه ق ـرار خــود
را مبنــی بــر تــرک خصومــت صــادر مــی منایــد و عریضــه را بــه
مرجــع مربوطــه ان مســرد مــی کنــد.
بــه اســاس مــاده  36قانــون اصــول محاکــات مدنــی در دعــوی
نــکاح مدعــی مکلــف اســت در مــدت یــک مــاه کتبــا عنــد
املحکمــه اقامــه دعــوی منایــد کــه بــا ســپری شــدن ایــن موعــد
محکمــه ق ـرار تــرک خصومــت را (ب ـرای بــار اول) صــادر مــی
کنــد ایــن ق ـرار تابــع احــکام اســتینافی مــی باشــد اگــر مدعــی
بــار دوم در میعــاد قانونــی اقامــه دعــوی نکــرد ایــن بــار هــم
محکمــه ق ـرار مبنــی بــر تــرک خصومــت خــود را صــادر مــی
منایــد کــه ایــن قـرار قضایــی محکمــه نهایــی مــی باشــد و تابــع
احــکام اســتینافی منــی باشــد.

چهارشــنبه  8اســد ۱۳۹۹ســیدمحمد هاشــمی
معیــن مالــی و اداری وزارت عدلیــه بــا
ســیدانور رحمتــی والــی والیــت بامیــان
دیــدار و گفتوگــو منــود.
در ایــن مالقــات دو طــرف پیرامــون تطبیــق
فیصلــه هــای قضایــی محاکــم ،جلوگیــری از

قسمت دوم:

مزاحمت در راه عام:
مزاحمــت کــردن یــک عمــل خــاف
قانــون و شــریعت اســامی مــی باشــد.
اعــم از اینکــه مزاحمــت مــادی باشــد
یــا معنــوی .طبیعــت و فطــرت ســلیم
انســان طــوری خلــق شــده کــه بایــد
مایــه خیــر بــرای همجنــس خــود و
دیگــر مخلوقــات بــوده باشــد .طــوری
کــه در نصــوص شــرعی مــی آیــد خیر
النــاس مــن ینفــع النــاس} بهتریــن
مــردم کســی اســت کــه خیــرش برای
دیگــران برســد .هــر نــوع اذیــت و
ازار چــه از طریــق مزاحمــت در راه
عامــه باشــد یــا طــوری دیگــر شــرعاً
و قانون ـاً ممنــوع و ناجایــز اســت .ایــن
یــک ضــرب المثــل معــروف اســت کــه
راه را آبــاد کنیــد و مســجد را ویــران.
توجــه بــه راه عامــه مکلفیــت هــر فــرد
مســلمان بــوده ،حتــی اینکــه جــزء از
ایمــان دانســته شــده اســت.
در کــد جــزای افغانســتان بــرای انعــده
اشــخاصی کــه بــا اســتفاده از وســایل
نقلیــه ســبب یــا باعــث مزاحمــت در
راه عامــه گردنــد مجــازات خــاص
مقــرر شــده اســت .مــاده  903ک.
ج بیــان میــدارد« :اشــخاص ذیــل بــه
جــزای نقــدی از پنــج هــزار تــا ده
هــزار افغانــی ،محکــوم میگردنــد:
()1شــخصی کــه بــا گذاشــتن یــا
توقــف دادن واســط نقلیــه ،خــاف

غصــب امــاک عامــه ،تامیــن امنیــت ریاســت
عدلیــه ،تطبیــق قــرار قضایــی دولــت بــه
ارتبــاط  ۳۶جریــب زمیــن اعلیحظــرت
محمــد ظاهــر شــاه واقــع در منطقــه دوآب
میــخ زریــن ولســوالی کهمــرد ،تطبیــق ق ـرار
قضایــی دولــت بــه ارتبــاط بــاغ فامیلــی شــش

پــل مرکــز بامیــان ،فیصلــه نهــای محاکــم
راجــع بــه دشــت غجــور پنجــاب ،دفاتــر کاری
مدیریــت هــای حقوق ولســولی هــا در تعمیر
کمپلکــس ولســوالی هــا و همــکاری جــدی
پولیــس در تطبیــق قــرار هــای اســردادی
قضایــای دولــت وزارت عدلیــه در ســطح

مصادیق قباحات

مقــررات ترافیکــی ،ســبب مزاحمــت
در راه عــام شــود ،اعــم از ایــن کــه
وســایط مذکــور توســط حیــوان یــا
بــدون آن رانــده شــود .مگــر ایــن کــه
گذاشــتن یــا توقــف بمنظــور حمــل
کــردن ،خالــی کــردن بــار یــا بــاال
شــدن و پائیــن شــدن راکبیــن بــه
حــد الزم آن صــورت گرفتــه باشــد.
()2شــخصی کــه پــل یــا پلچــک راه
رو بــاالی جریــان آب را کــه مــردم بــر
آن حــق عبــور داشــته باشــند قطــع
نمــوده بــه جــای آن راه رو یــا وســیله
دیگــری بــرای عبــور و مــرور مــردم
نگــذارد».
در مــاده فــوق منظــور از وســایل نقلیه
اشــیای ماشــینی موتــر ،رکشــا  ...و
غیــر ماشــینی ماننــد گادی و کراچــی
کــه بوســیله حیوانــات حرکــت داده
میشــوند ،میباشــد .توقــف وســایل
فــوق در راه عــام زمانــی جــرم دانســته
میشــود کــه بــه منظــور تصــدی
تراســپورتی نبــوده باشــد؛ بلکــه بــه
هــدف مزاحمــت و اراده کامــل ،بــدون
موجودیــت کــدام دلیــل موجــه توقــف
نمــوده باشــد .هــرگاه جهــت انتقــال
مــردم (حمــل کــردن) و متصــدی
حمــل و نقــل بــوده باشــد؛ چــه توقــف
کنــد و باعــث ازدحــام گــردد و یــا
خــاف مقــررات حرکــت کنــد جــرم
دانســته نمــی شــود ،امــا مرتکــب
تخلفــات ترافیکــی شــده مــی توانــد.
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مدیون بودن شــخص موجب ســلب یا محدود شــدن آزادی وی منی شــود.

امــروزه شــاهد نوعیــت هــای مختلــف
از طیــف هــای حمــل گــردان در
جــاده هــای شــهر کابــل هســتیم کــه
ســبب ازدحــام و راه بنــدان میشــوند
امــا نمــی تــوان جنبــه جــزای بــه
انهــا داد ،زیــرا قانــون اســتثنا را بــرای
چنیــن اشــخاص قایــل شــده اســت.
در فقــره دوم مــاده فــوق ویــران
کــردن ،برداشــتن و عــدم تعمیــر پــل
و پلچــک را کــه بــاالی دریــا جهــت
عبــور و مــرور مــردم گذاشــته شــده
اســت را جــرم دانســته ،البتــه زمانــی
کــه پــل یــا پلچــک ویــران شــده
اعمــار و ترمیــم نگردیــده باشــد.
بلکــه هــدف شــخص ضــار نیــز ایجــاد
مزاحمــت بــه مــردم بــوده و قصــدا ً
چنیــن کاری را کــرده اســت.
پــل و پلچــک معمــوالً در جاهــای
گذاشــته میشــود کــه راه عبــور و مرور
مــردم را بــا همدیگــر تنظیــم میکنــد
در صــورت عــدم آن امــکان ارتبــاط
میســر نبــوده باشــد ،اعــم از اینکــه
چنیــن پــل و پلچــک توســط دولــت
یــا مــردم بگونــه اشــتراکی ســاخته
شــده باشــد .هــر یــک از مــوارد فــوق
بخاطــر تحریــم گردیــده کــه باعــث
آزار و اذیــت مــردم میشــود .پــس
هــر نــوع آزار و اذیــت ،شــرعاً و قانون ـاً
ناجایــز و قبیــح اســت.
شــریعت اســام هــر نــوع آزار و
اذیــت را زشــت و قبیــح دانســته و

ولســوالی هــا بحــث و تبــادل نظــر کردنــد.
در ایــن دیــدار والــی بامیــان ضمــن تاکیــد
بــر هامهنگــی در پیشــرد مســوولیتها،
از همــکاری پولیــس در تطبیــق قانــون بــا
کارمنــدان ریاســت عدلیــه اطمینــان داد.
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گفتــه اســت کســانیکه چنیــن کاری
را میکننــد گنــاه بــزرگ را مرتکــب
میشــوند.
پيامبرصلــي اهلل عليــه و ســلم خبــر
داده اســت كــه دور كــردن عوامــل آزار
دهنــده از ســر راه مردم از شــعبه هاي
ايمان و از داليل ورود به بهشــت اســت
و همچنيــن از انــواع صدقــه و نيكــي
اســت .گذاشــتن اشــیای آزار و اذيــت
كننــده بــر راه مــردم از بزرگتريــن
گناهــان و بديهــا و از داليــل لعنــت
و خــواري اســت .از ابــو هريــره رضــي
اهلل عنــه روايــت اســت كــه رســول
خــدا صلــي اهلل عليــه وســلم فرمودنــد:
«ايمــان شــصت و چنــد يــا هفتــاد
شــعبه دارد ،باالتريــن آن ال الــه اال
اهلل (توحيــد) و پاييــن تريــن مرتبــه
ي آن برداشــتن عوامــل آزار دهنــده
از راه اســت .حيــا نيــز از شــعبه هــاي
ايمــان اســت» آن را بخــاري و مســلم
و غيــره روايــت كــرده انــد.
آزار دهنــده عبــارت از هــر چیــزی
اســت كــه عابــر را اذيــت كنــد ماننــد
ســنگ ،خــار ،اســتخوان ،نجاســت،
آهــن ،شيشــه ویــران کــردن راه و
غيــر .منظــور از دور كــردن عبــارت
اســت از نابــود كــردن آزار دهنــده و
يــا دفــع آن مــی باشــد .در حدیــث
دیگــری از ابــو هريــره رضــي اهلل عنــه
روايــت اســت كــه رســول خــدا صلــي
اهلل عليــه و ســلم فرمودنــد:

(ماده  32قانون اساســی)
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