ای کسانیکه ایامن آورده اید به خدا وپیامرب او خیانت مکنید و< نیز
درامانت های خود خیانت نه ورزیدو خود میدانید <که نباید خیانت
کرد>.
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فلســفه وحکمــت تعــدد
زوجــات دردیــن مقــدس
اســام
تتبع ونگارش :شفیق الله «نبی زاده»
واضــح اســت کــه دیــن مبــارک اســام از آغازظهوربــه عنــوان
دیــن کامــل کــه متامــی عرصــه هــای زندگــی برشراتبییــن
منــوده اســت  ،بــه خاطــر تنظیــم روابــط انســان بــا خالــق
اش وتنظیــم روابــط اجتامعــی  ،انســانی ،احــکام واوامــر
بخصوصــی دارد کــه بــدون شــک عــاری از حکمــت ومرحمــت
پــروردگار نیســت.
از دیــد رشیعــت اســامی نظــام خانــواده یکــی از پایــه هــای
اساســی نظــام اجتامعــی وخاصتــاً نظــام سیاســی اســت؛
زیراکــه رکــن هــر جامعــه بــوده کــه فســاد وصــاح آن
مســتقیام جامعــه را متاثــر مــی ســازد؛ بنابرایــن دیــن اســام
بــادرک ایــن حساســیت از آوان نزولــش بــه ایــن موضــوع
پرداختــه چنانچــه در قرآنکریــم واحادیــث صحیــح در مــورد
اهمیــت خانــواده ومســایل مربــوط بــه آن احــکام خــاص و
روشــن موجــود اســت.
یکــی از مســایل مهــم کــه هامنــا چگونگــی تشــکیل خانــواده
اســت ودر رشیعــت بــزرگ اســام مســایل وجزییــات آن تبییــن
گردیــده کــه دراینمــورد تعــدد زوجــات را بــه عنــوان محــور
بحــث قـرارداده ونکاتــی چنــد در ایــن بــاب ذکــر مــی مناییــم:
از جملــه احــکام الله(جــل جاللــه) مرشوعیــت تعــدد زوجــات
در اســام اســت چنانچــه اللــه متعــال در قــرآن عظیــم الشــأن
مــی فرمایــد:
«نــکاح کنیــد آنچیکــه خوشــگورا ســت اززنــان دو ،ســه،
وچهــار ،اگرخــوف کردیــد کــه عدالــت کــرده منیتوانیــد پــس
یــک بگیریــد».
دیــن مبــارک اســام برخــاف ســایر ادیــان ومکاتــب فلســفی
کــه دربرهــه هــای مختلــف تاریخــی وزمانــی بــه وجــود آمــده
انــد احــکام متفــاوت و ابعــاد وســیعی را احتــوا مینامیــد.
پیــروان ســایر مکاتــب وادیــان درایــن بــاب راه تفریــط ویاهــم
راه افـراط در پیــش گرفتــه انــد چنانچــه مکتــب کمونیســم در
ایــن مــورد خــاف مقتضــای بــر وفطــرت انســان قضــاوت
منــوده هــر چنــد کســانیکه ادعــای اطاعــت از ادیــان الهــی
رادارنــد مثــل نرصانــی هــا نیــز در ایــن جــا بــه خطــا رفتــه
وراه رهبانیــت را درپیــش گرفتــه انــد امــا در خفــا بــا برقـراری
ارتبــاط نامــروع بــا زن هــای متعــدد دردیــن اصیل مســیحیت
تغیی ـرات وتحریفــات نــا بخشــودنی یــی را بــه وجــود آورده
کــه باعــث گمراهــی اوالد آدم شــده انــد.
اســام عزیــز بــه منظــور حفــظ صالبــت وثبــات جامعــه
اســامی وحفــظ نســل انســان تعــدد زوجــات را مرشوعیــت
بخشــیده وب ـرای رســیدن بــه ایــن هــدف واالحفــظ حقــوق
اف ـراد را رشط اساســی دانســته اســت کــه بــه اســاس نصــوص
رشعی(قــرآن وســنت )ثابــت مــی باشــد.
عــاوه از دالیــل رشعــی کــه اندکــی بــه آن اشــاره شــد دالیــل
وعلــل منطقــی نیــز میتوانــد وجــود داشــته باشــد کــه بدیــن
اســاس مــی تــوان بــه مرشوعیــت آن اســتناد کــرد.
نکتــه قابــل توجــه ومهــم در رابطــه بــه مرشوعیــت تعــدد
زوجــات (بــه عقــد نــکاح گرفــن چهــار زن درعیــن زمــان )ایــن
اســت کــه بعضــا عدالــت ایجــاب مــی منایــد کــه یــک مــرد بــا
بیشــر ازیــک زن ازدواج منایــد:
بــه اســاس مــاده ( )86قانــون مدنــی افغانســتان کــه ازدواج
بابیــش از یــک زن را مــروط بــه رشایــط ســه گانــه ذیــل
دانســته اســت:
الــف :درحالتــی کــه خــوف عــدم عدالــت بیــن زوجــات
موجــود نباشــد.
ب :درحالتــی کــه شــخص کفایــت مالــی ب ـرای تأمیــن نفقــه
زوجــات ازقبیــل غذا،لباس،مســکن وتــداوی مناســب رادارا
باشــد.
ج :درحالتــی کــه مصلحــت مــروع ماننــد عقیــم بــودن
زوجــه یــی اولــی ویــا مصــاب بــودن وی بــه ام ـراض صعــب
العالج،موجــود باشــد.
پــس بــا درنظرداشــت مــوارد فــوق الذکــر زوج بایــد حیــن
ازدواج بــا بیــش از یــک زن مــوارد نامــرده را درنظــر داشــته
باشــد.
از دالیل منطقی که درزمینه می توان به آن استناد کرد،
دلیل اخالقیست .طوریکه قبال اشاره گردید درزمانهای قبل از
دین اسالم ازدواج با بیش از یک زن تحدید نشده ویک مرد
میتوانست درعین وقت با زنان زیاد ازدواج مناید  ،این امراز
یکطرف باعث ضیاع حقوق زوجه شده واز جانب دیگر این
عدم محدودیت به نحوی سالمت اخالقی رااز بین می برد،
که دین اسالم به منظور جلوگیری از این سوء استفاده ها به
نظام خانواده که هامنا اساس نظام سیاسی را تشکیل می دهد
وبه صورت خاص در مورد تعدد زوجات احکام خاص خودرا
داراست تامبادا حقوق افراد دراین مورد قربانی خواست های
نفسی دیگران شود.
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امضای تفاهمنامه همکاری میان وزارت عدلیه و بنیاد بینالمللی حقوقی افغانستان

گزارشگر :بشیراحمد عزیزی

وزارت عدلیــه و بنیــاد بیناملللــی حقوقــی افغانســتان (،)ILF
تفاهمنامــۀ همــکاری را در عرصــه مســاعدتهای حقوقــی،
امضــاء منودنــد.
ایــن تفاهمنامــه روز دوشــنبه ۲۶ ،حــوت میــان وزارت عدلیــه
جمهــوری اســامی افغانســتان و بنیــاد بیناملللــی حقوقــی
افغانســتان ،در عرصــه مســاعدتهای حقوقــی ،امضــاء
گردیــد.
بــه اســاس ایــن تفاهمنامــه ،طرفیــن متعهــد بــه بلنــد بــردن
ســطح دسرتســی بــه عدالــت ب ـرای اف ـراد مظنــون یــا متهــم
بیبضاعــت و آســیب پذیــر جامعــه میباشــند.
همچنیــن طرفیــن متعهــد به انکشــاف سیســتم مســاعدتهای

حقوقــی بــوده کــه بــه اســاس نیازمندیهــای جوامــع مختلــف
طراحی شــده باشــد.
دو طــرف فعالیتهــای مشــرک را بــه منظــور ارایــه
مســاعدتهای حقوقــی موثــر ،کارآمــد ،کــم هزینــه ،دوامــدار
و باکیفیــت انجــام میدهنــد
از جانــب دیگــر وزارت عدلیــه و بنیــاد بیناملللــی حقوقــی
افغانســتان ،متعهــد انــد تــا در تطبیــق مقــرره تنظیــم
مســاعدتهای حقوقــی و حامیــت مالــی و تخنیکــی
کمیســیون عالــی مســاعدتهای حقوقــی و داراالنشــاء آن
باهــم همــکاری مناینــد.
ایــن در حالیســت کــه دو طــرف جهــت تضمیــن دسرتســی

مــال کلمــه اســت عربــی وجمــع ان امــوال میباشــد ومــال
در لغــت عبــارت از ان چیزیســت کــه اســتمالک وانتفــاع از
ان از هــر ناحیــه ممکــن باشــد و در اصطــاح حقوقــی مــال
بــه چیــزی گفتــه میشــود کــه بتوانــد مــورد داد وســتد قـرار
گیــرد و از نظــر اقتصــادی ارزش تبادلــه را داشــته باشــد .
چنانچــه مــاده (  ) 472قانــون مدنــی در مــورد چنیــن بیــان
میــدارد ( مــال عبــارت اســت از عینــی ویــا حقیکــه نــزد
مــردم قیمــت مــادی داشــته باشــد ).
مــال بــه اعتبــار نوعیــت بــه دونــوع اســت مــال مــادی ومــال
معنوی :
امــوال مــادی اموالــی اســت کــه وجــود خارجــی داشــته
وقابــل ملــس میباشــد ماننــد چوکــی میــز وغیــره .
امــوال معنــوی اموالــی اســت کــه وجــود مــادی در خــارج
ندارنــد ولــی جامعــه وجــود ان ـرا اعتبــار داده وقانــون هــم
انــرا شــناخته ماننــد حــق تالیــف  ,حــق تصنیــف  ,حــق
اخ ـراع .
فقــه دوچیــز را بــرای اثبــات مالیــت یــک شــی رشط
گردانیــده اســت .
امکان حفاظت واحراز
امکان انتفاع از ان
اثبــات مالیــت یــک شــی وقتــی میشــود کــه نــزد عمــوم
مــردم متقــوم ویــا اینکــه بــه نــزد یــک عــده متقــوم باشــد
بنابریــن اشــیائیکه مالیــت ان بــه نــزد هیچکــس ثابــت
نباشــد اصــآ از جملــه امــوال بشــار منــی رود  .ماننــد خــود
مــرده .
امــا چیزیکــه مــورد انتفــاع بعضــی مــردم ق ـرار میگیــرد ان
هــم از جملــه امــوال محســوب میشــود ماننــد رشاب کــه بــه
نــزد عمــوم مســلامنان مــال منــی باشــد  .همچنیــن وقتیکــه
اثبــات مالیــت بــاالی یــک شــی شــود نــام مالیــت از ان
منتفــی منیشــود مگــر در صورتیکــه عمــوم مــردم نفــی تقــوم
انـرا منایــد واصــآ یــک شــی معــدم املنفعــه نــزد عمــوم قـرار
گیــرد  .چنانچــه قانــون مدنــی بیــان میــدارد ( اشــیائیکه بــه
حکــم قانــون مــورد داد وســتد قـرار گرفتــه منیتوانــد عبــارت
از اشــیای اســت کــه حقــوق مالــی بــران مرتــب شــده
منیتوانــد ( .مــاده )475
طریقه اکتساب مال
اکتســاب مــال بایــد از طریــق مــروع باشــد واکتســاب
دارائــی از طریــق غیــر مــروع چــون از طریــق ســود ,
رشــوت  ,غضــب وغیــره در اســام وقوانیــن نافــذه جــواز
نــدارد .

طریقه نگهداشت مال
اســام بـرای نگهداشــت مــال طریقــی را پیــش بینــی منــوده
کــه ازتجمــع ثــروت در دســت یــک نفــر جلــو گیــری شــود
ماننــد احتــکار ونگهداشــت خوراکــه مبنظــور بلنــد رفــن
قیمــت ممنــوع اســت .
طریقه مرصف مال
طوریکــه اکتســاب مــال از طریــق غیــر مــروع جــواز نــدارد
مــرف مــال نیــز از طریــق غیــر مــروع جــواز نــدارد
مــرف کــردن مــال بــر طریــق مــروع فقــط بــه قــدر
رضورت جــواز دارد .
اموال منقول و غیر منقول
امــوال منقــول اشــیائی هســتند کــه نقــل آن از محلــی بــه
محــل دیگــر ممکــن باشــد ماننــد لبــاس ،فــرش ،موتــر وغیره.
اموال غیر منقول:
-1
امــوال غیــر منقــول اشــیائی هســتند کــه از محلــی بــه محــل
دیگــر قابــل انتقــال نباشــد ماننــد (عقــار ،اشیائیســت کــه
دارای اصــل ثابــت و حمــل نقــل آن بــدون تلــف شــدن غیــر
ممکــن باشــد -اشــیائیکه واجــد ایــن وصــف نباشــد اشــیای
منقــول شــناخته میشــود (.مــاده  478قانــون مدنــی )
فقه اسالمی راجع به تقسیم مذکور بیان میدارد:
عقــار مــال ثابــت و پابرجائیســت کــه نقــل و تحویــل آن از
یــک جــا بــه جــای دیگــر ممکــن نباشــد ماننــد زمیــن.
و امــوال منقــول بــه مالــی اطــاق میشــود کــه نقــل و
تحویــل آن از یــک جــا بــه جــای دیگــر ممکــن باشــد مثــل
همــه اشــیائیکه بــاالی زمیــن قـرار دارنــد .وفقهــاء راجــع بــه
تقســیم مذکــور اختــاف نظــر دارنــد.
مالکــی هــا راجــع بــه تعریــف عقــار میگوینــد :عقــار عبــارت
از آن چیزیســت کــه دارای اصــل ثابــت بــوده و امــکان نقــل
آن از یــک جــا بــه جــای دیگــر مــع ابقــای حالــت اصلــی آن
نباشــد ماننــد زمیــن  ,بنــاء .
بنابــر ایــن تعریــف بنــا  ,و اشــجار کــه بــه زمیــن قــرار
دارنــد از جملــه خــود عقــار همچنیــن غیــر قابــل نقــل یــا
مــع ابقــای شــکل اصلــی آنهــا اســت زی ـرا در صــورت نقــل
کیفیــت درخــت و بنــاء متغیــر میشــود و درخــت هیــزم و
بنــاء ویرانــه میشــود و اگــر خواســته باشــیم کــه بــر صفــت
اصلــی خــود باقــی مبانــد بایــد کــه آنــرا از جملــه عقــار
بدانیــم.
امــا جمهــور فقهــای اســامی بــدون مالکــی هــا راجــع
بــه امــوال منقــول چنیــن اب ـراز نظــر میفرماینــد مــال غیــر
منقــول عبــارت از آن چیزیســت کــه امــکان نقــل آن از یــک
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علیالســویه اشــخاص بــه عدالــت و بــه خصــوص در مــورد
حاکمیــت قانــون در افغانســتان ،بیشــر از یــک دهــه باهــم
همــکاری منــوده و بــرای ایجــاد سیســتم مســاعدتهای
حقوقــی پایــدار ،قابــل دســرس و موثــر ،ســعی و تــاش منــوده
انــد .بنیــاد بیناملللــی حقوقــی افغانســتان ،یــک نهــاد مســتقل
و غیرانتفاعــی بــوده کــه مســاعدتهای حقوقــی رایــگان را
ارایــه میمنایــد .ایــن بنیــاد در ســال  2003م اولیــن دفــر
خویــش را تحــت نــام بنیــاد بیناملللــی حقوقــی افغانســتان بــا
هــدف آمــوزش دادن بــه وکالی مدافــع در قضایــای جزایــی،
تکافــوی مســاعدتهای حقوقــی و بــرآورده ســاخنت نیازمنــدی
مســاعدت حقوقــی ،در افغانســتان تأســیس منــود.

تتبع ونگارش :محمد عارف "صباح"

جــا بــه جــای دیگــر نباشــد ماننــد زمیــن .
البتــه ایــن تعریــف تنهــا شــامل زمیــن میشــود نــه درخــت
و بنــاء.
ازیــن جاســت کــه بنــاء و درخــت اگــر چــه در زمیــن ثابــت و
پابرجــا هــم باشــند در مذهــب احنــاف و ســایر فقهــا غیــر از
مالکــی هــا از جملــه منقــوالت محســوب میشــود ؛ از همیــن
ســبب اســت کــه حــق شــفعه بــا آن جــاری منیشــود زیـرا کــه
حــق شــفعه تنهــا در عقــار اســت چنانچــه قانــون مدنــی مــا
دریــن مــورد چنیــن توضیــح میــدارد.
(شــفع عبــارت از حــق متلــک متــام یــا بعضــی از عقــار
فروختــه شــده اســت بــر مشــری بــه مقابــل مثــن و
مصارفیکــه صــورت گرفتــه ولــو بصــورت اجبــار باشــد(.ماده
 2213قانــون مدنــی) .
همچنــان فــرع دوم و ســوم مــاده  2226قانــون مدنــی بیــان
میــدارد :در منقــوالت منصــوب در زمیــن و اشــجار بــدون
زمینیکــه در آن اســتاده فروختــه شــود .و اگــر منقــوالت
منصوبــه و اشــجار بــدون زمینیکــه در آن اســتاده فروختــه
شــود و اگــر منقــوالت منصوبــه و اشــجار بــه تبعیــت زمیــن
فروختــه شــود در آن شــفع ثابــت میشــود.
در بنــاء و اشــجاریکه در زمیــن (ملکیــت دولــت ) اســتوار
باشــد پــس نظــر بــه مــواد فــوق الذکــر معلــوم شــد کــه
شــفع تنهــا در عقــار اســت و در بنــاء و اشــجار منیباشــد مگر
بطریــق تبعیــت.
همچنــان وقــف درخــت و بنــاء صحیــح نیســت مگــر در
جــای کــه عــرف مــردم راجــع بــه صحــت وقــف عقــار رواج
داشــته باشــد زیــرا کــه وقــف هــم ماننــد شــفع تنهــا در
عقــار اســت.
فــرع اول مــاده  356قانــون مدنــی توضیــح میــدارد( .وقــف
امــوال منقــول وغیــر منقــول جــواز دارد) .
امــا در بعضــی مــوارد احنــاف درخــت و بنــاء را بطریــق
تبعیــت بزمیــن ملحــق میســازند مثـاً اگــر حویلــی ویــا زمین
درخــت زار فروختــه شــود حــق شــفع شــامل خانــه هــا و
درخــت هــا هــم میشــود بایــن معنــی کــه درخــت و بنــاء
از نــگاه فقهــی بــه نــزد احنــاف دارای دو اعتبــار میباشــد
یکــی از نــگاه اینکــه از زمیــن هســتند از جملــه منقــوالت
بشــار میرونــد.
دوم اینکــه بهمـراه زمیــن هســتند و بزمیــن اتصــال دارنــد و
تابــع زمیــن میباشــند از جملــه عقــارات بــه حســاب میرونــد
.
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طبــق توضیحــات مــواد فــوق تآخیرمحاکمــه در اجــراآت عدلــی
وقضائــی مجــاز نیســت ،زی ـرا متــام مراحــل درچــوکات زمانــی جمــع
بنــدی شــده وطوریکــه مالحظــه میگــردد ،جریــان یــک محاکمــه
عــادی بــه شــمول 72ســاعت صالحیــت توقیــف وتحقیــق پولیــس بــه
طــورکل 6مــاه و 23روز را دربــر خواهــد گرفــت  .بنــاء هیــچ تآخیــری
درحضورنیافــن متهــم بــه محکمــه وطــی مراحــل محاکامتــی وی
مجازنیســت وازلحــاظ قانونــی ایــن اصــل کام ـ ًآ بــر رســمیت شــناخته
شــده اســت
بــر عــاوه اصــل عــدم تاخیــر محاکمــه در اســناد ومعاهــدات بیــن
املللــی پذیرفتــه شــده ودر فقــرات  3مــاده  9و  14میثــاق حقــوق
مدنــی وسیاســی وضاحــت دارد .فقــره  3مــاده  « 14فــرد حــق دارد کــه
بــدون تآخیــر محاکمــه شــود ».همچنــان در جــزء  3بنــد ب فقــره 2
مــاده  40کنوانســیون حقــوق طفــل تذکــر رفتــه کــه  « :قضیــه بایــد ...
بــدون تآخیــر بررســی شــود ».درفقــره 3و 4مــاده  9میثــاق بیــن املللــی
حقــوق مدنــی وسیاســی آمــده اســت :
« هرکــس کــه بــه اتهــام جرمــی دســتگیریا بــاز داشــت (زندانــی) مــی
شــود بایــد اورا درارسع وقــت بــه محــردادرس یاهرمقــام دیگــری
کــه بــه موجــب قانــون مجــاز بــه اعــال اختیــارات قضائــی ،باشــد
،حارضوبایــد درمــدت معقولــی دادرســی یــا آزاد شــود»....
بدیــن ترتیــب دیــده مــی شــود قوانیــن جزائــی و اســناد بیــن املللــی
نشــان میدهــد کــه رعایــت ایــن اصــل در محاکمــه عادالنــه تــا چــه
حــد رضوری پنداشــته شــده،زیرا در اثــر عــدم تطبیــق ایــن اصــل
احتــال نقــض حقــوق اساســی شــهروندی متصــور اســت.
اصل مستند و مستدل بودن احکام قضایی:
منظــور از مســتند بــودن فیصلــه هــای قضایــی آن اســت کــه ایــن
فیصلــه هــا بایــد بــا اســتناد بــه قانــون صــادر شــوند .مســتند ومســتدل
بــودن فیصلــه هــا متکــی بــه قانــون باعــث مــی شــود کــه اصــل
قانونــی بــودن جــرم و جـزا رعایــت شــود .اصــل مســتند بــودن ،قاضــی
را مکلــف مــی ســازد کــه هــر گاه در فیصلــه خویــش عملــی را جــرم
اعــام کنــد ،بایــد مــاده قانونــی آن را هــم بیــان منایــد.
منظــور از مســتدل بــودن حکــم ،اســتدالل حقوقــی اســت .بــه ایــن
معنــا کــه قاضــی نبایــد ادعــای بــی دلیــل کنــد؛ بلکــه بایــد بــر ادعــای
خویــش دلیــل داشــته باشــد .بــه عنــوان مثــال اگــر ادعــا مــی کنــد کــه
عمــل ایــن فــرد مصــداق فــان جــرم اســت .بایــد بــا اســتدالل حقوقــی
ادعــای خویــش را ثابــت کنــد .رعایــت اصــل مســتند و مســتدل بــودن
حکــم ،قاضــی را از صــدور فیصلــه هــای خــود رسانــه بــاز مــی دارد.
بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن امــر ،قانــون اساســی افغانســتان در مــاده
 129خویــش چنیــن رصاحــت دارد« :محکمــه مکلــف اســت اســباب
حکمــی را کــه صــادر مــی کنــد در فیصلــه ذکــر کند».همچنــان بــه
تعبیــت از حکــم قانــون اساســی ،مــاده ()12قانــون تشــکیل وصالحیــت
قــوه قضائیــه در ایــن مــورد توضیــح منــوده “ محکمــه مکلــف اســت
اســباب حکمــی را کــه صــادر مــی منایــد ،در فیصلــه ذکــر کند”.هکــذا
درمــاده  239قانــون اجـراآت جزائــی ذکــر اســباب حکــم درمــن فیصلــه
حتمــی دانســته شــده اســت .

فلســفه وحکمــت تعــدد زوجــات
دردیــن ...
این نکته را نیز نباید از یادبرد که مهار غریزه شهوت دربعضی
انسانها بایک ازدواج ممکن نیست بنأً به خاطر اینکه جلوانحرافات
اخالقی ناشی ازاین مسأله گرفته شود ایجاب می مناید که تعدد
زوجات امری مرشوع باشد.
پس با بیان دالیل رشعی  ،قانونی وعقالنی فوق به این نتیجه می
رسیم که تعدد زوجات امریست که در صورت تکمیل رشایطی
که از آن نامربده شد یک مرد می تواند با بیش از یک زن ازدواج
مناید .
دراینجا سوال طوری مطرح می شود که آیا این تعدد زوجات چه
پیامدهایی را با درنظرداشت جوامع خواهد داشت؟
آیا این پدیده خودخشونت است ویا عللیست از جمله عوامل
خشونت علیه زنان؟
هر عقدی که میان انسانها منعقد می گردد دارای آثار حقوقی
است  ،عقد ازدواج به عنوان مهمرتین این عقود هم دارای اثار
حقوقی می باشد که هر یک از طرفین آن (زوج وزوجه )ملتزم به
اجرای آن می باشند و درصورت تخلف از اجرای وجایب ،مورد باز
پرس قرار می گیرند.
نتایج وپیامد عقد ازدواج هم برمی گردد به سطح آگاهی جوامعی
که این عقد درآن منعقد می گردد؛پس به هر اندازه ایکه آگاهی
حقوقی در جامعه بیشرت باشد به هامن اندازه پیامد مطلوب
وخوب خواهد داشت ودر صورت عدم آگاهی دینی وحقوقی به
تدریج نتایج ناگوار وپیامدی جزء ،خشونت رادر پی ندارد.
پس از بیانات فوق استنتاج می شود که در عدم موجودیت آگاهی
دینی ،حقوقی تعدد زوجات می تواند علتی از عوامل خشونت
خانوادگی وخاصتا خشونت علیه زن باشد چیزیکه دراین روز ها
بسیار دامن زده شده اما برای ازمیان برداشنت آن یک میکانیزم
عملی وجود ندارد که همواره شعاری با آن برخورد می شودو اگر
قانونی هم برای ازمیان برداشنت آن به وجود می آید باعث ازدیاد
این پدیده گردیده تا آنرا کاهش دهد،در حالیکه تاثیر وپیامد این
خشونت نه تنها دامنگیر زنان شده که حتی کانون خانواده ها را
متاثر منوده وباعث سوء تربیت فرزندان شده ودرنتیجه سیستم
جنایی را مختل می کند به عنوان منونه می توان از مجرمین
خطرناکی یاد کرد که درفضای ناامن خانواده بزرگ شده اند.
دراخیر باید گفت که تعدد زوجات درجوامعی که فرهنگ اسالمی
نهادینه نشده باشد یکی از علل خشونت دربرابر خانواده محسوب
شده بناء براساس فقه اسالمی این مسؤلیت دولت اسالمی است
که به منظور ریشه کن سازی آن تدابیرالزم و عملی را روی دست
بگیرد.
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ســومین دور امتحــان مترجمــان دارالترجمههــای
کابــل برگــزار شــد

وزارت عدلیــه ج.ا.ا بــه منظــور تطبیــق احــکام قانــون امــور ترجمــه و تصدیــق اســناد رســمی و بلنــد بــردن کیفیــت ترجمــه اســناد رســمی در کشــور ،ســومین دور امتحــان مرتجــان دارالرتجمههــای
کابــل را برگـزار کــرد.
ایــن امتحــان روز یکشــنبه 4 ،حــوت در مقــر وزارت عدلیــه برگـزار شــد .وزارت عدلیــه بــا توجــه بــه احــکام قانــون مکلــف اســت کــه جــواز فعالیــت ترجمــه اســناد رســمی را بــه آن عــده افـراد توزیــع
کنــد کــه رشایــط منــدرج قانــون امــور ترجمــه و تصدیــق اســناد رســمی را داشــته باشــند .داشــن ســند لیســانس و دانــش حقوقــی از مهمتریــن رشایــط ایــن قانــون اســت.
قـرار اســت دور بعــدی ایــن امتحــان نیــز بــه زودی برگـزار شــود .آنعــده از مرتجامنــی کــه جــواز فعالیــت ترجمــه اســناد رســمی را از وزارت عدلیــه اخــذ نکــرده باشــند ،اســناد ترجمــه شــده از ســوی
آنــان ،تصدیــق نخواهــد شــد.

شرایط اجرای قصاص در قتل عمد

مطابــق نــص رصیــح قرآنکریــم ،جـزای اصلــی جــرم
قتــل عمــد قصــاص مــی باشــد؛ از جانــب دیگــر ،ب ـرای
تطبیــق قصــاص در قتــل عمــد ،علــای اســامی ،بــه
اســتناد آیــات و روایــات ،رشایطــی را تعییــن منــوده انــد
کــه در فقــدان آنهــا مجــازات قصــاص ســاقط گردیــده و
تعزیــر( ج ـزای قانونــی) جــای آن ـرا مــی گیــرد.
از آنجــا کــه در جامعــه اســامی مــا متاســفانه
بعضــی دســت هــای مریــی و نامریــی بــا اســتفاده از
احساســات پــاک دینــی مــردم رشیــف مــا و بــا اســتفاده
از نــا آگاهــی آنهــا از مســایل رشعــی و فقهــی ،افــکار
مســموم و مخربــی را تحــت عناویــن ارجحیــت قانــون
بــر رشیعــت ،عــدم ســازگاری قانــون بــا رشیعــت و
عــدم تطبیــق احــکام رشعــی ،علــی الخصــوص حــدود و
قصــاص ،در کشــور اســامی مــا افغانســتان ،شــایع مــی
مناینــد و بــد بینــی شــدیدی را بــر ضــد قانــون و قانــون
مــداری بــاب مــی ســازند ،الزم اســت رشایطــی را کــه
فقهــای ک ـرام ب ـرای الزم االج ـرا شــدن قصــاص در قتــل
عمــد در نظــر گرفتــه انــد ،مخت ـرا ً توضیــح دهیــم.
الــف -رشوط قاتــل :از جملــه رشوط متعــددی کــه بـرای
الزم االجــرا شــدن قصــاص در قتــل عمــد پیــش بینــی
شــده اســت ،رشوط مربــوط بــه قاتــل مــی باشــد؛ بـرای
اینکــه قاتــل قتــل عمــد مســتوجب مجــازات قصــاص
شــناخته شــود ،فقهــای اســامی تحقــق رشوط چهــار
گانــه ذیــل را حتمــی مــی داننــد:
 -1قاتــل بايــد واجــد رشایــط تکلیــف رشعــی باشــد؛
یعنــی ،بالــغ و عاقــل باشــد و اال مســتوجب قصــاص
شــناخته منــی شــود .بنابریــن ،هــرگاه طفلــی و یــا
دیوانــه ای مرتکــب قتــل عمــد گرددقصــاص منــی شــود،
زی ـرا طفــل بــه ســن تکلیــف و رشــد نرســیده اســت (
بالــغ و عاقــل منــی باشــد ) و دیوانــه کــه ممکــن ســن
تکلیــف را تکمیــل کــرده باشــد ،فاقــد عقــل بــوده و
توانائــی درک را نــدارد ( بالــغ و غیــر عاقــل ).
بایــد خاطــر نشــان منــود کــه باتفــاق آرای مذاهــب
چهــار گانــه اهــل ســنت ،بنابــر دالیــل نقلــی و عقلــی
کــه ارایــه مــی مناینــد ،مســتی ناشــی از رشاب خــوری
عمــدی ،بــا وجودیکــه زوال مؤقتــی عقــل را در بــر دارد،
باعــث اســقاط قصــاص منــی گــردد .پــس هــرگاه شــخصی
حیــن مســتی ناشــی از رشب خمــر ( رشاب خــوری )
کســی دیگــری را بــه قتــل برســاند ،در صــورت تحقــق
ســایر رشایــط ،س ـزاوار قصــاص شــناخته مــی شــود.
 -2قاتــل بايــد متعمــد باشــد؛ يعنــي ،ارداه و قصــد
کشــن مقتــول را داشــته باشــد .بنابریــن ،هرگاه شــخصی
دیگــری را از روی خطــا و اشــتباه بــه قتــل رســانده
باشــد ،مســتوجب قصــاص شــناخته منــی شــود .البتــه
خطــا ممکــن اســت در فعــل و یــا در قصــد محقــق
شــود .مثـاً ،اگــر یــک عســکر در حالیکــه اســلحه خــود
را پــاک کاری مــی کنــد و دریــن هنــگام دســتش بــه
ماشــه تفنــگ برخــورد مــی منایــد ویکــی از دوســتانش را
مــی کشــد ،خطــا در فعــل مصــداق پیــدا منــوده اســت،
امــا اگــر تفنگــش را بــه طــرف کســیکه کــه تصــور مــی

کنــد دشــمن اســت ،نشــانه مــی گیــرد و او را مــی کشــد
و بعــدا ً معلــوم مــی شــود کــه دشــمن نبــوده ،خطــا در
قصــد واقــع شــده اســت.
 -3تعمــد بایــد محــض باشــد؛ يعنــي ،کوچــک تریــن
شــبه ای دریــن کــه قاتــل قصــد کشــن مقتــول را داشــته،
وجــود نداشــته باشــد .پــس در دعــوی هــای عــادی
خیابانــی و یــا لــت و کــوب هایکــه گاه گاهــی بیــن
اف ـراد ،روی مســایل روزمــره ،اتفــاق مــی افتــد و عادت ـاً
موجــب قتــل منــی شــود ،تعمــد محــض وجــود نداشــته
و اگــر قتلــی صــورت گرفتــه باشــد قاتــل قابــل قصــاص
شــناخته منــی باشــد.
 -4قاتــل بایــد مختــار باشــد؛ یعنــی قاتــل بایــد بــا
اراده آزاد مرتکــب جــرم قتــل شــده باشــد .ازیــرو ،اگــر
کســی تحــت فشــار و اجبــار شــخصی دیگــری ،دســت
بــه ارتــکاب جــرم قتــل زده باشــد ،مســتوجب قصــاص
شــناخته منــی شــود.البته بایــد تذکــر داد کــه دریــن
خصــوص بیــن فقهــا اختــاف نظــر شــدید وجــود دارد؛
احنــاف قاتــل مکــ َره ( تحــت فشــار) را قابــل قصــاص
منــی داننــد در حالیکــه جمهــور فقهــا او را ســزاوار
قصــاص مــی پندارنــد.
ب -رشوط مقتول:
ب ـرای الزم االج ـرا شــدن قصــاص قتــل عمــد ،عــاو بــر
رشوطــی کــه بــرای قاتــل پیــش بینــی شــده اســت،
رشایطــی بـرای مقتــول نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت
کــه در صــورت عــدم تحقــق آنهــا تطبیــق قصــاص
الزامیــت خــود را از دســت مــی دهــد .فقهــای اســامی
بــرای مقتــول ،جهــت الزم االجــرا شــدن قصــاص قتــل
عمــد ،رشایــط ذیــل را برجســته ســاخته انــد:
 -1مقتــول بایــد معصــوم الــدم یــا محقــون الــدم باشــد؛
یعنــی ،اعتــدا و تجــاوز بــر حیــات او رشعـاً حـرام باشــد.
بنابریــن ،مســلامن و ذمــی در برابــر قتــل عمــد کافــر
حربــی ،مرتــد ،زنــا کار محصــن ،زندیــق و یاغــی قصــاص
منــی شــود زیـرا اینهــا رشعـاً مبــاح الــدم بــوده و هریــک
از اعاملــی غیــر رشعــی مربوطــه را کــه مرتکــب شــده
انــد ،مایــه اهــدار خــون شــان مــی باشــد.
قابــل ذکــر اســت کهیکــی از معیارهــای عصمــت خــون،
در مســئله قصــاص ،نــزد احنــاف ،اســام واقامــت در
داراالســام مــی باشــد؛ یعنــی ،تجــاوز عمــدی بــه حیــات
کســی مســتوجب قصــاص قتــل عمــد مــی گــردد کــه
مقتــول مســلامن بــوده و در کشــور اســامی زندگــی
منایــد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه قتــل عمــد مســلامن
ســاکن در دارالحــرب مســتوجب قصــاص منــی باشــد .در
مقابــل ،نــزد جمهــور فقهــا ایــن مــاک عصمــت خــون،
اســام و یــا عقــد ذمــه (صــدور ویــزه) مــی باشــد .پــس
اگــر کســی مســلامنی را علـاً و عمــدا ً در هرجــا ،حتــی
در دارالحــرب ،بــه قتــل برســاند سـزاوار قصــاص شــناخته
مــی شــود .نکتــه مهــم و قابــل توجــه اینســت کــه اکــر
علــاء فقــه قصــاص قاتــل مســلامن را در برابــر مقتــول
غیــر مســلامن ،حتــی اگــر مســتأمن (کافــری کــه امــان
نامــه دریافــت کــرده و وارد رسزمیــن اســامی شــده

تتبع ونگارش :سید نجیب الله «قبادی»
اســت) ،ذمــی (کافــری کــه در رسزمینهــای اســامی
زندگــی کــرده و در برابــر تامیــن امنیــت بــه حکومــت
جزیــه مــی پردازنــد) و یــا معاهــد (کافــری کــه بــا
مســلمین عهــد و پیــان بســته اســت) باشــد ،جــواز منــی
دهنــد ولــی جــواز قصــاص قاتــل کافــر در برابــر مقتــول
مســلامن را تاییــد مــی مناینــد.
 -2مقتــول فرزنــد قاتــل نباشــد؛ یعنــی ،اگــر شــخصی
فرزنــد خــود را بــه قتــل برســاند ،سـزاوار قصاص شــناخته
منــی شــود؛ بــه عبــاره دیگــر ،پــدر در برابــر فرزنــدش
قصــاص منــی گــردد ولــی مکلــف بــه پرداخــت دیــه مــی
باشــد .در مقابــل ،فرزنــد در برابــر پــدر قابــل قصــاص
مــی باشــد.
 -3مقتــول بایــد هــم کفــو قاتــل باشــد؛ بنابــر دیــدگاه
جمهــور علــا ،قاتــل و متقــول بایــد در اســام و آزادی
هــم کفــو باشــند؛ یعنــی ،قصــاص مســلامن در برابــر
مســلامن و بــرده در برابــر بــرده جــواز دارد .شــایان
ذکــر اســت کــه دریــن خصــوص بیــن فقهــا اختــاف
نظــر شــدیدی وجــود دارد ،طوریکــه احنــاف ،بــه اســتناد
بعــض آیــات و روایــات ،هــم کفــو بــودن در دیانــت و
آزادی را رشط منــی داننــد و قصــاص مســلامن در برابــر
کافــر و قصــاص آزاد در برابــر بــرده را مــروع مــی
پندارنــد؛ در حالیکــه جمهــور فقهــا هــم کفــو بــودن
در دیانــت و آزادی را جهــت الزم االجـرا شــدن قصــاص
اجتنــاب ناپذیــر مــی داننــد.
ج -رشط قتل:
در مــورد اینکــه آیــا قاتــل مبــارش و مســبب هــر دو یک
ســان س ـزاوار قصــاص انــد یــا نــه ،بیــن فقهــا اختــاف
نظــر وجــود دارد؛ احنــاف معتقــد انــد کــه تنهــا بــر قتــل
مبارشقصــاص الزم مــی گــردد و در قتــل بالســبب دیــه
پرداخــت مــی شــود؛ مثــا :هــرگاه کســی چاهــی در
راه عــام حفــر کنــد و کســی در آن بــی افتــد و مبیــرد،
بــر عامــل ایــن کار دیــه واجــب مــی گــردد؛ همچنــان
زمانیکــه شــهود ،پــس از تطبیــق حکــم قصــاص ،از
شــهادت خــود رجــوع مناینــد .در دو حالــت فــوق ،بــه
بــاور احنــاف ،عمــل قتــل بطــور مبــارش و مســتقیم از
فاعــل نشــأت نکــرده ،بلکــه بالســبب و غیــر مســتقیم
حاصــل شــده اســت؛ بنابریــن ،قصــاص الزم منــی گــردد.
در مقابــل احنــاف ،ســایر فقهــا رشط متذکــره را قابــل
قبــول منــی داننــد و قاتــل مبــارش و بالســبب را عینــاً
مســتوجب قصــاص مــی دانند.البتــه جانبیــن در مــورد
دیــدگاه هــای شــان دالیلــی ارایــه منــوده انــد کــه ذکــر
آنهــا در نوشــته مناســب بــه نظــر منــی رســد.
د -رشط ويل مقتول:
احنــاف تاکیــد مــی مناینــد معلــوم بــودن و مشــخص
بــودن ويل مقتــول (صاحــب حــق قصــاص) یکــی از
رشایــط وجــوب قصــاص مــی باشــد زيــرا هــدف از
ايجــاب واجــراي قصــاص متکــن واحقــاق حــق بــوده
واســتيفا ازمجهــول متعــذر اســت .ســایر فقهــا بــا ایــن
نظــر احنــاف مخالــف مــی باشــند.

سال سیزده هم

اصطالحات حقوقی

از خود بیگانه گی :حالت و وضعیت رس درگمی و بی
معنی ،که باساس آن در فرد یکنوع احساس به انزوا
گرایی و گوشه گیری ایجاد گردیده و اکرثا ً فرد را به طرف
مجرمیت سوق میدهد.
ازدواج :عقدی که زندگی منودن باهمی مرد و زن را
به مقصد تشکیل خانواده در چوکات رشیعت و قانون
مرشوع گردانیده حقوق و واجبات را برای طرفین بوجود
میآورد.
ازدواج باطل :ازدواجی که خللی در ارکان و یا هم در
محل آن بطور آگاهانه وجود داشته باشد ،هیچ نوع آثار
ازدواج صحیح بر آن مرتب منیگردد.
ازدواج بدل :عقد ازدواجی که طی آن شخص که زن
ویا دخرتی را که باالی وی والیت دارد در مقابل اینکه
شخص دیگر باملقابل زن ویا دخرتی را که تجت والیت
اش قرار دارد برای وی به ازدواج بدهد.
ازدواج فاسد :ازدواجی که ارکان و رشایط آن مکمل بوده
اما خللی در رشایط صحت آن وارد شده باشد.
ازدواج متعه :عقد ازدواج مؤقت که انعقاد آن به لفظ
متعه یعنی متتع از زن برای یک مدت معین و یا غیر
معیت صورت گیرد .این عقد با وجود حضور شهود در
آن ،مطابق قانون مدنی افغانستان اعتبار ندارد
اسباب اباحت :حاالت واسبابی که باوجود آن ها ،جرم
قابل تعقیب منی باشد.
اسباب احیای زمین  :بین زدن زراعت  ،احداث بنا،
حفرچاه ،استخراج آب وغرس اشجار(.مراجعه شوبه
احیاء زمین)
اسباب امتناع قصاص :سببی که اگر موجود گردد ،باالی
قاتل در قتل عمدی ،حکم به قصاص صادرمنیگردد.
اسباب امر:اسباب قانونی وموضوعی که امیربرآن
استوارمیباشد.
اسباب حرمان وصایت:
اسباب رشعی و قانونی که در صورت موجود شدن آن،
شخص منی تواند منحیث وصی قرار گیرد.
اسباب حکم  :وسایل اثبات دردعوی  ،که استنادآن
محکمه حکم صادر مناید.
اسباب شفع :اسباب که به اساس آن حق شفع قانوناً و
رشعاً ثابت شده می تواند.
اسباب غیر مرتقبه :عواملی که وقوع آنها از قبل پیش
بینی نشده باشد.
اسباب موجبه قدیمه :اسبابی که از گذشته وجود داشته
و دارای قدرت الزام در اثبات یک حق بوده و سبب
انجام یک ترصف شده میتواند.
اسباب میراث :اسباب رشعی و قانونی که به اساس آن
یک شخص مستحق میراث میگردد
استبدال :مبادله کردن یک شی در برابر شی دیگر ،بنابر
یک عیب و یا هر علت دیگری.
استربای رحم :طلب پاکی رحم زن ،از موجودیت نطفه،
بخصوص بخاطر سپری منودن عدت وفات ویا طالق.
استثامر :حصول منفعت مادی و یا معنوی از شخص
ویا شی.
استجار :به اجازه گرفنت چیزی( .مراجعه شود به اجاره)
استجواب :یکی از مراحل تحقیق که در آن مناقشه
تفصیلی دالیل و ادله جمع آوری شده نسبت به اتهام
وارده باالی متهم صورت میگیرد
استجواب حکمی :روبرو کردن متهم با شهود و متهمین،
توسط محقق.
استحاله :تغیر در ماهیت یک چیز (شی) ،به نحوی که
اعاده آن به حالت اولی (پیشین) ممکن نباشد
اقرار :اخبار شخص نسبت به حق اغیر باالی خودش در
حضور محکمه.
اقرار به بنوت :اثبات نسبت طفل به اعرتاف شخص
منحیث پدر بودنش.
اقرار به جرم :پذیرش انتساب جرم نسبت به خود و قبول
ارتکاب جرم در حضور محکمه
اقرار به مجهول :بیان شخص نسبت به الزام وی از
موجودیت حق دینی یا عینی نامعلوم برذمه وی در
محرض قضاء.
اقرار به نسب :اقرار پدر به فرزند و اقرار فرزند به پدر.
اقرار به نسب غیر مجهول النسب :اقرار به آنچه که از
اصل متفرع گردیده است.
اقرار خاص :اقراری که مقر راجع بیک چیزی خاص و
معین اقرار مناید (.مراجعه شود به اقرار).
اقرار شفاهی :اقراری که به طریق بیان شفاهی صورت
گیرد.
اقرار عام :آنست که شخص راجع به متام دارائی خود
اقرار مناید( .مراجعه شود به اقرار).
اقرار کتبی :آن نوع اقراری که به طریق تحریری صورت
گیرد.
اقرار مرتبط :اقراری که از دو یا چند جزء مرتبط به
یکدیگر تشکیل شده باشد.
اهليت :ظرفیتی که شخص برای دارا شدن یا اجرای حق
و تکلیف دارد.
اهلیت استحقاق :اهلیتی که بر مبنای آن شخص در
مطابقت با احکام قانون ،دارای حقوقی گردد( .مراجعه
شود به اهلیت).
اهلیت استیفا :داشنت ظرفیت که شخص جهت ترصف
در اموال و حقوق خود دارد( .مراجعه شود به اهلیت).

اهلیت استیفای کامل :صالحیت شخص جهت اجرای
ترصفاتش بصورت مبارش ،بدون اینکه منوط به اجازه
شخص دیگر است.
 .25ضبط :حفظ و نگهداری یا کنرتول مؤقتی اموال
منقول وغیر منقول است که مطابق حكم قانون توسط
مرجع ذیصالح صورت می¬گیرد.
 .26طرفین دعوی :څارنوال ،مترضر ،مدعی حق العبد و
یا منایندۀ قانونی مترضر یا مدعی حق العبد از یک طرف
و متهم و مسئول حق العبد از طرف دیگر می¬باشد.
 .27قاضی :شخصی است که با داشنت انسالک قضائی،
قضایا را طبق احکام قانون رسیدگی و اصدار حکم
می¬مناید ( .فقره۱۶ماده  ۴ق.ت.ص.م).
 .28قرار :تصمیمی است که مطابق احكام قانون در
مرحلۀ تحقیق توسط څارنواىل ودر جریان محاكمه از
طرف محکمه راجع به تحريك وتعقیب دعواى جزاىئ
يا انرصاف از آن يا ساير موارد مربوط اتخاذ مى شود.
 .29کشف جرم :اجراأتی است که به منظور جــلوگیری
از ارتکاب جرم و تشخیص مرتکب آن ،نحوه و علت
ارتکاب ،تثبیت محل وحفظ آثار و اشیای متعلق به جرم
ارتکاب یافته ،صورت می¬گیرد.
 .30مامور ضبط قضائی :شخصی است که مطابق احكام
قانون صالحیت جمع آوری دالیل اثبات و استجواب
را در حدود احکام اين قانون به عهده داشته باشد و
عبارتنداز- :پولیس - .مؤظف ریاست عمومی امنیت
ملی - .مفتش ادارۀ عالی تفتیش - .مؤظف تفتیش
داخلی وزارت ها وادارات دولتی .مؤظف ادارۀ مبارزه
علیه فساد اداری.
 .31متهم :شخصی است که بنابر ارزیابی دالیل اثبات
جمع آوری شده هنگام تحقیق ،بحیث مرتکب جرم
تشخیص واتهام بروی وارد گردیده باشد ( .فقره۱۳ماده
 ۴ق.ا.ج).
 .32محاکمه :رسیدگی به دعوی،دفع دعوی واصدار
حکم است که از طرف محکمۀ ذیصالح مطابق احکام
قانون صورت می¬گیرد.
 .33مساعد حقوقی :وکیل مدافع است که با نظرداشت
احکام این مقرره از حقوق مظنون و متهم بی بضاعت
در هر مرحله از تعقیب عدلی یا در قضایای مدنی از
حقوق اطفال و زنان دفاع می¬کند ( .فقره  ۲ماده ۴
م  .م .ح).
 .34مساعدت حقوقی :دفاع از حقوق مظنون و متهم
بی بضاعت یا ارائه مشوره های حقوقی به آنها در هر
مرحله از تعقیب عدلی و دفاع از حقوق اطفال و زنان
بی بضاعت در قضایای مدنی مطابق احکام این مقرره
می¬باشد ( .فقره ۲ماده  ۴م .م.ح).
 .35مظنون :شخصی است كه به اساس سؤظن به نسبت
ارتکاب جرم تحت اشتباه قرار گرفته یا اینکه قبل از
نسبت دادن اتهام به وی در مورد او تدابیر احتیاطی
اتخاذ شده باشد ( .فقره۱۱ماده  ۴ق.ا.ج).
 .36مجنی علیه :شخصی است که از اثر ارتکاب جرم
به وی رضر جسمی ،مادی یا معنوی عاید گردیده باشد.
 .37محل واقعه :عبارت از موقعیت است که عموماً جرم
در آنجا به وقوع پیوسته و همچنان یک محل اساسی
برای تحقیقات جنائی می¬باشد و بیشرتین مدارک و
شواهد جرمی از آنجا بدست میاید.
 .38مدعی حق العبد :شخصی است که به اثرارتکاب
جرم یا فعل غیر مترضر گردیده و بر مرتکب یا مسئول
حق العبد حق دعوای جربان خساره را داشته باشد.
 .39مسئول حق العبد :شخصی است كه به اثر ارتكاب
جرم ویا فعل غیر ،مسئول جربان خسارۀ مادی مترضر
شناخته می¬شود.
 .40محكوم عليه :شخصی است كه محكمۀ ذیصالح
مطابق احکام قانون به ملزم بودن وی حكم منوده باشد.
.41محكوم بها :تکلیفی است كه محكمه مطابق احکام
قانون به تعمیل آن حكم منوده باشد.
.42مدارک :آثار ،عالیم ،شواهد و اشیائی است که از
محل ارتکاب جرم یا محل دیگر یا بدن ویا لباس مظنون
یا متهم بدست آمده و در نتیجۀ معاینات تخصصی از
طرف اهل خربه ،مرتبط به جرم یا مرتکب ،تشخیص
گردیده باشد.
 .43محاکمه عادالنه :به پروسه سیستم قضايی «حقوقی
يا جزائی» اطالق می¬شود که متام معيارهای بني املللی
حقوق برش منصفانه و بيطرفانه در آن رعايت گردد.
 .44مناینده قانونی :شامل وکیل مدافع ،مساعد حقوقی،
ولی ،وصی و قیم می¬باشد.
 .45نظارت :نگهداری و تحت نظر داشنت مؤقت مظنون
است از طرف پولیس در مرحلۀ كشف جرم در محلی که
طبق حکم قانون ،به آن اختصاص یافته است.
 .46وکیل مدافع :شخصی است که شامل فهرست وکالی
مدافع بوده ،مطابق احکام قانون در پیشگاه محاکم
وسایر مراجع از حق موکل خویش دفاع یا دعوی را اقامه
می¬مناید ( .فقره  ۱ماده  5ق.و)
 .47طفل :به شخصی گفته می¬شود که سن هجده
سالگی را تکمیل نکرده باشد.
فیصله نهای :به فیصله اطالق می¬شود که
.48
مراحل محاکامتی آن ختم و کسب قطعیت منوده و
واجب التنفیذ می¬باشد.
فیصله قطعی :به فیصله ای اطالق می¬شود که در هر
مرحله رسیده گی قضایی کسب قطعیت منوده باشد.
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تعریف مال ...

نتایــج کــه بــر تقســیم امــوال منقــول و غیــر منقــول وارد
میشــود قــرار ذیــل انــد.
 - 1حــق شــفعه خــاص در عقــار اســت و در منقــول منیآیــد
مگــر در ضمــن و بــه تبعیــت عقــار
 - 2وصــی حــق فــروش عقــار قــارص را بــدون ســبب رشعــی
نــدارد ولــی هــرگاه در زمینــه مجــوز رشعــی بــروز منایــد برایــش
حــق فــروش عقــار قــارص نیــز داده میشــود ماننــد ادای دیــن و
دفــع حاجــت رضوری مگــر در خصــوص فــروش امــوال منقــول
بایــد گفــت هــرگاه وصــی فــروش ایــن گونــه امــوال را بــه
مصلحــت قــارص تشــخیص دهــد اقدامــش دریــن بــاره صحیــح
و قانونــی تلقــی میشــود.
 - 3در صحــت وقــف عقــار اختــاف نبــوده ولــی در خصــوص
و صحــت وقــف منقــول فقهــاء بــا هــم مختلــف انــد .
 - 4بیــع عقــار قبــل ازقبــض جــواز داشــته در حالیکــه بیــع
منقــول قبــل از قبــض جــواز نــدارد.
 - 5هــرگاه بفــروش امــوال مدیــون محجــور غــرض ادای دیــن او
رضورت واقــع شــود ابتــداء بفــروش امــوال منقــول او میشــود
و هنگامــی بفــروش عقــارش اقــدام صــورت میگیــرد کــه قیمــت
امــوال منقــول کفایــت دیــن او را نکنــد .
 - 6بعضــی حقــوق و احکامــی اســت کــه تنهــا بــر عقــار
مرتــب میشــود مثــل حــق ارتفــاق حــق رهــن رســمی و حــق
اختصاصــی.
 - 7حقــوق عینــی و دعــاوی کــه بــر عقــار وارد میشــود از
جملــه امــوال عقــاری اســت .و حقــوق عینــی و دعــاوی کــه بــر
منقــول وارد میشــود از جملــه امــوال منقــول اســت.
 - 8اجــرای عمــل تجارتــی خــاص بــه منقــوالت میشــود و
اعاملیکــه بــر عقــارات اج ـرا میشــود از جملــه عمــل تجارتــی
محســوب منیشــود.
 - 9محکمــه اختصاصــی راجــع بــه حــل و فصــل دعــاوی
مربــوط بــه عقــار محکمــه ایســت کــه عقــار در آن واقع اســت
و محکمــه اختصاصــی راجــع بــه حــل وفصــل دعــاوی مربــوط
بــه امــوال منقــول محکمــه محــل اقامــت خــود مدعــی علیــه
اســت.
 - 10اجــراآت منــع تــرف امــوال منقــول از اجــراآت منــع
تــرف امــوال غیــر منقــول مختلــف میباشــد - 11 .انتقــال
ملکیــت در عقــارات بعــد از قبالــه – امــا انتقــال ملیکــت در
منقــوالت بــه مجــرد عقــد بیــع اســت.
 - 12مجــرد حیــازت در اشــیاء منقــول ســند اســت در اثبــات
ملــک .امــا مجــرد حیــازه در عقــارات بــرای اثبــات ملــک
کفایــت نکــرده بلکــه حیــازه آن بایــد تایــک مــدت معیــن
جریــان داشــته باشــد.
 - 13قانــون تحدیــد ملکیــت را در عقــارات نســبت بــه
منقــوالت محــدود تــر وضــع مینامیــد مثــاً قانــون مقــرر
میــدارد کــه هرکــس میتوانــد ( ) جریــب زمیــن داشــته
باشــد و زایــد از آن منیتوانــد داشــته باشــد امــا در منقــوالت
کــدام تحدیــدی در مــورد ملکیــت وجــود نــدارد و هرکــس هــر
انــدازه کــه خواســته باشــد میتوانــد امــوال منقــول را داشــته
باشــد
 - 14مــدت مــرور زمیــن در دعــوی ملکیــت نســبت بامــوال
غیــر منقــول و منقــول متفــاوت اســت .
 -15اتبــاع بیگانــه منیتوانــد ماننــد اتبــاع داخلــی امــوال غیــر
منقــول را بطــور غیــر محــدود داراء باشــند .
 -16هــر گاه کســی دارائــی منقــول ویــا غیــر منقــول خــود را
بــه تنهائــی مــورد صلــح ویــا وصیــت قـرار دهــد بــه ســهولت
میتوانــد مــورد صلــح را از وصیــت تشــخیص دهــد .
 -17حقــوق ارتفــاق تنهــا بــه عقــار وارد میشــود وبــه منقــول
کــدام عالقــه نــدارد .
 – 18قانــون مدنــی تــرف وصالحیــت وصــی را در برخــی
مــوارد از اعاملیکــه مربــوط بــه عقــار بــوده باشــد محــدود
ســاخته مگــر در صورتیکــه اذن محکمــه را حاصــل کــرده باشــد
 .ماننــد اجــاره دادن زمیــن زراعتــی از ســه ســال ویــا بــه کرایــه
دادن خانــه زیادتــر از یکســال .
بـرای توضیــح هــر چــه بیشــر الزم اســت تــا هــر کــدام از دو
نــوع امــوال مذکــور را بطــور جداگانــه مــورد بحــث وبررســی
ق ـرار دهیــم .
اموال غیر منقول :
عقار دارای چهار اصطالح ذیل میباشد .
 -1عقار حقیقی یعنی اموال که ذاتآ غیر منقول اند.
تبــره  :درحکــم قانــون عقــار عبــارت از چیزیســت کــه
امــکان نقــل ان از یــک جــا بــه جــای دیگــر نباشــد البتــه ایــن
تعریــف شــامل قســمتهای زیــر زمیــن از معــادن  ,ســنکها
قیمتــی خــاک وغیــره میشــود .
امــا کنــز هــای مدفــون در زمیــن از جملــه عقــار شــمرده
منیشــود زیــرا امــکان نقــل ان بــدون تلــف شــدن میباشــد .
درخــت هــا نباتــات مفروشــه میــوه درختــان در صــورت کــه
چیــده نشــده باشــد نظــر بــه اینکــه بــه زمیــن اســتقرار واتصال
دارنــد از جملــه عقــار وهمیــن طــور تعمیـرات از جملــه عقــار
محســوب میشــود زیـرا کــه ثابــت وپابــر جــا اســت ودر صورت
نقــل منهــدم میشــود ونیــز بایــد متذکــر شــد کــه اجـزای بنــاء
از قبیــل دروازه – چــوب بــرق نــل وغیــره تــا زمانیکــه بــه بنــاء
اتصــال دارنــد از جملــه بنــاء بشــار میرونــد ودر صــورت نقــل
از جملــه منقــوالت اســت  .امــا ابنیــه چوبــی و یــا اهنــی ماننــد
کانتیــر هــا وغیــره چــون ثابــت بــه زمیــن نیســت وامــکان
نقــل ان هســت از جملــه عقــارات محســوب منیشــود .
 -2اموالیکه به واسطه عمل انسان غیر منقول هستند :
ایــن نــوع امــوال عبــارت از اشیائیســت کــه بــه عقــار حقیقــی
اتصــال داشــته باشــد ماننــد اشــجار  ,میــوه درختــان تــا
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وقتیکــه چیــده نشــده باشــد .
بنابــر ایــن میخیکــه بــه دیــوار کوبیــده میشــود اگــر کندنــش
موجــب خرابــی محــل ان گــردد غیــر منقــول اســت ماننــد
نصــب اینــه  ,پــرده  ,عکــس  ,مجســمه وغیــره .
از تعریــف فــوق دانســته میشــود امــوال منقــول کــه بــه
واســطه عمــل انســان غیــر منقــول میگــردد دارای رشایــط ذیــل
میباشــد .
 -1ذاتــآ منقــول باشــد  -2در زمیــن ویــا بنــاء بــه کار رفتــه
باشــد  -3هــر گاه بخواهنــد ان مــال را از زمیــن ویــا ســاختامن
جــدا مناینــد خ ـراب ویــا ناقــص گــردد .
 -3عقــار بالتخصیــص یــا اموالیکــه در حکــم غیــر منقــول
میباشــد .
عبــارت از ان منقــوالت اســت کــه صاحــب ان جهــت کارکــردن
بــه زمیــن اختصــاص داده باشــد ماننــد ماشــین االت زراعتــی .
اموال منقول به دودسته تقسیم میشود:
 -1امــوال کــه ذاتــآ منقــول انــد چنــا نچــه از مــاده  478قانــون
مدنــی دانســته میشــود امــوال منقــول آنســت کــه امــکان
نقــل ان از یــک جــا بجــای دیگــر میباشــد .
در تعریف مال منقول دو رشط الزم است .
الف  :نقل ان از محلی به محلی دیگر ممکن باشد .
ب  :نقل ان موجب خرابی خود مال یا محل ان نشود .
تبــره  :اموالیکــه در حکــم امــوال منقــول اســت  .عبــارت از
اموالیســت کــه در اصــل از جملــه امــوال غیــر منقــول بــوده اما
نســبت بــه عملیکــه بــاالی ان اج ـراء شــده از جملــه امــوال
منقــول گردیــده اســت ماننــد حاصــات زمیــن  ,درختــان وغیره
زیــرا حاصــات وقتیکــه بــه زمیــن اتصــال دارنــد از جملــه
امــوال غیــر منقــول اســت همچنیــن معــادن کــه اســتخراج
نشــده از جملــه امــوال غیــر منقــول اســت امــا بــه اســتخراج
در حکــم امــوال منقــول شــمرده میشــود .
اموال عامه واموال خاصه
امــوال خاصــه  :امــوال خاصــه عبــارت از اموالــی اســت کــه
منحــر بــه یــک ویــا چنــد شــخص معیــن باشــد و متــاع بیــن
عمــوم نبــوده وهــر کــس از ذات ومنفعــت مــال خاصــه خــود
اســتفاده منایــد .
امــوال عامــه  :عبــارت از اموالــی اســت کــه منحــر بــه فــرد
منــی باشــد و ب ـرای مصلحــت ومنفعــت عمــوم مــی باشــد .
قانــون مدنــی توضیــح میدهــد ( امــوال متعلــق بــه ملکیــت
افـراد امــوال خصوصــی و اموالیکــه متعلــق بــه ملکیــت افـراد
نبــوده وب ـرای منافــع ومصالــح عامــه تخصیــص یافتــه باشــد
امــوال عامــه پنداشــته میشــود (مــاده )481
امــوال عامــه مطابــق حکــم مــاده  482قانــون مدنــی عبــارت
انــد از :
اموال منقول وغیر منقول دولت .
اموال منقول وغیر منقول اشخاص حکمی
امــوال منقــول وغیــر منقــول کــه بـرای منافــع ومصالــح عامــه
تخصیــص داده شــده باشــد .
امــوال منقــول وغیــر منقــول کــه بــه حکــم قانــون امــوال عامــه
شــناخته شــده یاشــد .در ایــن نــوع امــوال تــرف  ,حجــز
ومتلــک جــواز نــدارد .
امــوال خاصــه گاهــی بــه امــوال عامــه و امــوال عامــه گاهــی
بــه امــوال خاصــه بــدل میشــود .
در صــورت اول بــه اراده مالــک مــی باشــد ماننــد وقــف زمیــن
بــرای مســجد  ,قربســتان  ,شــفاخانه  ,مکتــب وغیــره زیــرا
قبــل از وقــف مــال خاصــه بــوده وبــه حــال وقــف مــال عامــه
میگــردد .
در صــورت دوم یعنــی تبدیــل مــال عامــه بــه ملــک خــاص
ماننــد شــخصیکه زمیــن موقوفــه را از حکومــت خریــداری
میکنــد  .قانــون مدنــی در ایــن مــورد توضیــح میدهــد
 (-1امــوال عامــه وقتــی غیــر عامــه شــناخته میشــود کــه
میعــاد تخصیــص ان بـرای منافــع عامــه ختــم گردیــده باشــد .
 -2ختــم تخصیــص بــه حکــم قانــون یــا بالفعــل ویــا بــه ختــم
هدفیکــه امــوال بــه اســاس ان ب ـرای منافــع عامــه تخصیــص
داده شــده صــورت میگیــرد (مــاده )483
اموال عامه به سه دسته ذیل تقسیم میشود
مشرتکات عمومی :
مشــرکات عمومــی چنانچــه از نــام ان معلــوم اســت اموالــی
اســت کــه متعلــق بــه عمــوم مــی باشــد و اســتفاده انهــا بـرای
افـراد مطابــق قوانیــن مربــوط انهــا خواهــد بــود .
استفاده انحصاری:
اســتفاده انحصــاری از مشــرکات عمومــی بــدون اینکــه متلــک
شــود ممنــوع مــی باشــد .ماننــد بعضــی افــراد انــرا مــورد
اســتفاده خــود ق ـرار دهنــد بــه طوریکــه عمــا اف ـراد دیگــر
نتواننــد انتفاعــی را کــه از مــال مذکــور حاصــل میشــود بربنــد
مثــا دســت فــروش ســاحه را بــه خــود تخصیــص دهنــد ایــن
امــر مانــع عبــور ومــرور اشــخاص گــردد.
مباحات:
مباحــات اموالــی اســت کــه ملــک اشــخاص منــی باشــد وافـراد
میتواننــد مطابــق مقــررات منــدرج قوانیــن انهــا را متلــک کــرده
ویــا از انهــا اســتفاده منایــد مثــل اراضــی مــوات .کــه آمــاده
کشــت و زراعــت نباشــد انـرا آامــاده کشــت وزراعــت ســازد .
بنابریــن گفتــه میشــود کــه امــوال خاصــه از طــرف قانــون
مدنــی کــه فــرع از قانــون خــاص اســت تعییــن ،وامــوال
عامــه از طــرف قانــون اداری کــه یــک قانــون عــام اســت
بیــان وپیــش بینــی گردیــده اســت چنانچــه نوعیــت ملکیــت
عــام وخــاص ،صــورت توزیــع زمیــن ،اســتمالک زمیــن ،اســناد
مدارحکــم وملکیــت ،در قوانیــن کــه فوقــآ نــام بــرده شــد
توضیــح گردیــده بــه ان مراجعــه خواهــد شــد.
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حق تفهیم اتهام
قسمت دوم

تتبع نگارش:میرشفیع الله «کوهستانی»

حق محاکمه بدون تآخیر:
بر اساس این اصل متهم یا مظنون باید در میعاد معیینه
پیشبنی شده قانونی به محکمه حضور یابد  .فقره ()2
ماده( )31قانون اساسی درین مورد چنین رصاحت دارد :
“ متهم حق دارد ....در داخل میعاد که قانون تعیین می
کند در محکمه حارض شود”.
این اصل بیانگر دو قاعده می باشد :
 1اینکه برای هرشخص به طور برابروبدون تبعیضوامتیاز این امکان فراهم باشد ،تا برای اثبات حق خود
یا برای دفع اتهام ازخود به محکمه دسرتسی پیدا کند
وهیچ مقام یا شخصی وهیچ قانون یامقررات اداری ای
مانع اونشود.
 2اینکه این دسرتسی از نگاه زمانی باید درچوکاتقانون محدود شود؛ یعنی شخص بتواند در داخل میعادی
که قانون تعیین منوده ،بدون تآخیروتعلل به محکمه
حارض شود وبدون تعیین رسنوشت درتوقیف یا خارج ازآن
منتظروبالتکلیف باقی مناند.
هم چنان این اصل در فقره ( )15ماده( )7قانون اجراات
جزایی بعنوان حق متهم شناسایی شده است .
از همین جا است که درماده  100قانون اجراآت جزائی،
صالحیت توقیفی حارنوال درچوکات قانون ودریک جدول
زمانی معیین چنین جمع بندی شده :
« ( )1حارنوال میتواند بعد از تسلیمی مظنون در صورت
موجودیت دالیل مندرج فقره  3ماده  99این قانون امر
توقیف او را در جرم جنحه برای  7روز و در جرم جنایت
حسب احوال برای مدت  15روز صادر مناید.
( )2هرگاه شخص تحت توقیف یا وکیل مدافع و یا مساعد
حقوقی وی علیه دوام توقیف اعرتاض داشته باشد و یا
حارنوال متدید توقیف را مطابق حکم فقره  3این ماده
تقاضا مناید  ،حارنوال باید شخص تحت توقیف را  3روز
قبل از انتهای مدت متدید توقیف به پیشگاه محکمه غرض
اصدار قرار متدید توقیف حارض مناید .متهم  ،وکیل مدافع
یا مساعد حقوق وی حین تصمیم گیری حق حضور و
اعرتاض را دارد.
( )3هرگاه در جرم جنحه مدت  7روز و در جرم جنایت
مدت  15روز برای اکامل تحقیق وترتیب صورت دعوی
کافی نباشد  ،حارنوال میتواند با رعایت مراتب مندرج
فقره  2این ماده پیشنهاد متدید توقیف متهم را حسب
احوال طور ذیل به محکمه ابتدائیه مربوط تقدیم مناید:
 1در جرم جنحه مدت الی  10روز 2در جرم جنایت مدت الی  30روز .( )4هر گاه رضورت توقیف متهم قبل از تکمیل مدت
توقیف برطرف گردد  ،امر توقیف حسب احوال مانع
رهایی او به قید کفالت باملال یا بدون ان می شود.
( )5هرگاه حارنوال در میعاد مندرج فقره  3این ماده
نتواند  ،تحقیق را تکمیل و صورت دعوی را ارائیه مناید
و رضورت متدید توقیف متهم مطابق احکام این قانون
الزم باشد  ،محکمه ابتدائیه به پیشنهاد حارنوالی بعد از
ارزیابی دالیل حارنوال و اظهارات متهم میتواند توقیف
وی را در جرم جنحه الی مدت  10روز و در جنایت الی
 30روز متدید مناید .متهم و وکیل مدافع یا مساعد حقوقی
از حین تصمیم گیری حق حضور و اعرتاض را دارند.
( )6متدید مدت توقیف متهم به هیچ وجهه از طرف
محکمه ابتدائیه مجموعاً در جرم جنحه از  20روز و در
جرم جنایت از  60روز بیشرت شده منی تواند » .
از جانب دیگربرطبق ماده  101قنون اجراآت جزائی
توقیف متهم بعد ازتسلیمی به محکمه ومراحل رسیدگی
در هرسه مرحلۀ محاکامتی فقط مدت  120روز تعیین
گردیده است .
همچنان میعاد تکمیل تحقیق حارنوالی مطابق ماده(
 )149قانون اجراات جزایی  ،در جرم قباحت  10روز ،
در جنحه الی  27روز  ،در جنایت  75روز و درصورت
عدم توقیف متهم در جرم جنایت الی  180روز تعیین
گردیده است .
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برگــزاری امتحــان شــمولیت ســتاژ تقنینــی وزارت
عدلیــه بــرای ســال 1399

گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

وزارت عدلیه ج.ا.ا امتحان شمولیت دور چهارم ستاژ تقنینی این وزارت برای سال  1399را برگزار کرد.
ایــن امتحــان روز چهارشــنبه 7 ،حــوت در انســتیتوت خدمــات ملکــی افغانســتان برگ ـزار شــد .در ایــن دور  660تــن از فارغــان رشــتههای حقــوق و رشعیــات کــه واجــد رشایــط در امتحــان جمعــی شــمولیت
برنامــه ســتاژ تقنینــی شــناخته شــده بودنــد ،رشکــت کــرده و بــه رقابــت پرداختنــد.
از میان این متقاضیان به تعداد  ۵۰نفر که  20نفر شان ذکور و  30نفر آن از طبقه اناث خواهد بود ،قرار است به این برنامه برای سال آینده جذب شوند.
رییــس عمومــی انســتیتوت امــور قانونگــذاری و تحقیقــات علمــی -حقوقــی وزارت عدلیــه در آغــاز ایــن امتحــان گفــت کــه ایــن وزارت تــاش میکنــد تــا از امکانــات دســت داشــته خــود در جــذب و حامیــت
ســتاژران جدیــد اســتفاده موثــر کنــد.
نتایج این امتحان قرار است تا چند روز آینده اعالم شود و دروس برنامه ستاژ تقنینی در سوم حمل سال  1399آغاز خواهد شد.
وزارت عدلیــه از ســه ســال بــه اینســو برنامــه ســتاژ تقنینــی را بـرای فارغــان رشــتههای حقــوق و رشعیــات برگـزار میکنــد .در ســال جــاری  137تــن و در ســال گذشــته  100تــن ایــن برنامــه را بـرای مــدت یــک
ســال فـرا گرفتــه و ســند فراغــت شــان را بــه دســت آوردهانــد.

بررسی تصویب معاهدات بین املللی در افغانستان
روش تصویــب معاهــدات بیــن الــدول و میثــاق هــای بیــن املللــی
در نظــام حقوقــی افغانســتان
معاهــدات بیــن الــدول و میثــاق هــای بیــن املللــی بعــد از تائیــد
کابینــۀ جمهــوری اســامی افغانســتان از طریــق ریاســت عمومــی
ادارۀ امــور جمهــوری اســامی افغانســتان بــه وزارت امــور خارجــه
ارســال مــی شــود و وزارت امــور خارجــه بعــد از تشــخیص
معاهــدات بیــن الــدول نیازمنــد تصدیــق و میثــاق هــای بیــن
املللــی را جهــت تصدیــق از طریــق وزارت دولــت در امــور پارملانــی
بــه شــورای ملــی فرســتاده مــی شــود.
نحــوۀ تصدیــق معاهــدات بیــن الــدول و میثــاق بیــن املللــی عینـاً
ماننــد تصویــب قوانیــن بــوده ،زمانیکــه معاهــدۀ بیــن الــدول یــا
میثــاق بیــن املللــی از طریــق دفــر وزیــر دولــت در امــور پارملانــی
بــه شــورای ملــی فرســتاده شــد ،اوالً ب ـرای ولســی جرگــه ارســال
مــی شــودکه بعــد از بحــث و بررســی هــای الزم معاهــدۀ بیــن
الــدول یــا میثــاق بیــن املللــی و ســنجش آن بــا منافــع ملــی کشــور،
در صــورت موافقــت ،آن ـرا غــرض تصدیــق بــه رأی میگــذارد .در
صورتــی کــه دوثلــث اعضــای حــارض بــه آن رأی مثبــت دهــد،آن
معاهــدۀ بیــن الــدول یــا میثــاق بیــن املللــی جهــت تصدیــق بــه
مرشانــو جرگــه فرســتاده مــی شــود در صــورت موافقــت مرشانــو
جرگــه معاهــدۀ بیــن الــدول یــا میثــاق بیــن املللــی متذکــره تصدیق
شــده وجهــت توشــیح بــه رئیــس جمهــور فرســتاده مــی شــود .در
صــورت عــدم توافــق مرشانوجرگــه بــا تصدیــق معاهــدۀ بیــن الدول
یــا میثــاق بیــن املللــی از ســوی ولســی جرگــه کمیســیون مختلــط
از هــردو مجلــس شــورای ملــی (ولســی جرگــه و مرشانوجرگــه) بــه
تعــداد مســاوی اعضــاء انتخــاب شــده و در صــورت رفــع اختــاف
معاهــدۀ بیــن الــدول یــا میثــاق بیــن املللــی تصدیــق شــده تلقــی
مــی گــردد .در صــورت موجودیــت اختــاف معاهــدۀ بیــن الــدول
یــا میثــاق بیــن املللــی دوبــاره بــه ولســی جرگــه فرســتاده شــده و
دوبــاره بــه رأی گذاشــته مــی شــود ،اینبــار اگــر هــان معاهــدۀ
بیــن الــدول یــا میثــاق بیــن املللــی دوثلــث آرای مثبــت اعضــای
حــارض را بدســت آورد ،تصدیــق شــده تلقــی گردیــده و بــدون
فرســتادن بــه مرشانوجرگــه غــرض توشــیح بــه رئیــس جمهــور
فرســتاده مــی شــود.
در افغانســتان عــاوه بــر قانــون اساســی  ،قانــون معاهــدات،
میثــاق هــای بیــن املللــی و قانــون طــی مراحــل اســناد تقنینــی در
رابطــه بــه طــی مراحــل و انفــاذ معاهــدات بیــن الــدول و میثــاق
هــای بیــن املللــی رصفـاً یــک اشــاره دارد کــه فقــرۀ ( )3مــادۀ چهــل
و دوم آن در زمینــه چنیــن رصاحــت دارد« :انفــاذ معاهــدات،
موافقتنامــه هــا ،میثــاق هــای بیــن املللــی و پروتوکــول هــای
مربــوط کــه افغانســتان بــه آن هــا الحــاق منــوده ،تابــع احــکام
قانــون خــاص مــی باشــد ».و الزم بــه ذکــر اســت کــه در زمینــه

قانــون خــاص هامنــا قانــون معاهــدات و میثــاق هــای بیــن املللــی
منتــرۀ جریــدۀ رســمی شــاره ( )1236مــؤرخ  1395/8/18مــی
باشــد.درقانون اساســی افغانســتان و قانــون معاهــدات و میثــاق
هــای بیــن املللــی تفکیــک مشــخصی میــان معاهــدات بیــن املللــی
از منظــر اجرائــی بــودن معاهــده یــا قانــون ســاز بــودن یــا هــر
معیــار دیگــری صــورت نگرفتــه ،بلکــه بــا بیــان کلــی معاهــدات بین
الــدول و میثــاق هــای بیــن املللــی اکتفــاء شــده اســت .بنابرایــن
متامــی معاهداتــی کــه دولــت افغانســتان بــا ســایر دولــت هــا
یــا ســازمانهای بیــن املللــی بــه امضــاء برســاند نیازمنــد تصدیــق
از ســوی شــورای ملــی مــی باشــد .ولــی بایــد میــان معاهــدات
بیــن الــدول قایــل بــه تفکیــک بــا موافقتنامــه هــای اجرائــی یــا
قـرار دادهــای تجارتــی و ترانزیتــی گردیــم .کــه قانــون اساســی ایــن
تفکیــک را مجــاز دانســته و بــا آوردن کلمــه «معاهــدات» در جزء5
مــاده نــودم ،هــم چنــان فقــرۀ ( )1مــادۀ نهــم قانــون معاهــدات
و میثــاق هــای بیــن املللــی ،موافقتنامــه هــای اجرائــی و تجــاری
را از ترشیفــات تصدیــق مج ـزا دانســته اســت .رویــه معمــول در
تصدیــق معاهــدات بیــن الــدول و میثــاق هــای بیــن املللــی تــا
حــال نیــز مؤیــد ایــن تفکیــک بــوده چنانچــه یادداشــت تفاهــم
همــکاری علمــی میــان پوهنتــون پولیتخنیــک کابــل و پوهنتــون
صنعــت و معــدن چیــن -پکــن در ســال  1396هجــری شمســی
امضــــــاء گردیــد و بــدون ارائــه غــرض تصدیــق بــه شــورای ملــی
الزم االجــرا شــناخته شــده ،درحالیکــه موافقتنامــۀ اســراتیژیک
میــان ایــاالت متحــده آمریــکا و افغانســتان بعــد از بحــث همــه
جانبــه کــه روی آن صــورت گرفــت مــورد تصدیــق شــورای ملــی
ق ـرار گرفــت .ایــن نشــان میدهــد کــه تفکیــک میــان معاهــدات
از نظــر ماهــوی در رویــه معمــول وجــود داشــته و آوردن کلمــه
معاهــدات بیــن املللــی هرچنــد شــامل متامــی معاهــدات و قـرارداد
هــا مــی شــود امــا اصــوالً قـرار داد هــای ســاده و اجرائــی از دایــرۀ
آن خارج بوده و نیازمند تصدیق شورای ملی منی باشد.
درنتیجــه معاهــدات بیــن املللــی از جملــۀ اســناد حقــوق بیــن امللل
اســت کــه معمــوالً میــان دولــت هــا انعقــاد یافتــه و بــاالی آن هــا
تعهــدات را ببــار مــی آورد .ب ـرای اینکــه معاهــدات شــکل بگیــرد
و کشــور هــای عضــو متعهــد بــه آن هــا شــوند مــی بایســت کــه
یــک سلســله مراحــل مطابــق حقــوق بیــن امللــل و حقــوق داخلــی
کشــور هــا طــی شــود و تصویــب معاهــدات بیــن املللــی یکــی از
مراحلــی اســت کــه باعــث مرعــی االجــراء شــدن اســناد حقــوق
بیــن امللــل یعنــی معاهــدات بیــن املللــی مــی گــردد.
معاهــدات بیــن املللــی عــام معاهداتــی انــد کــه نیازمنــد تصویــب
بیــن املللــی توســط مجمــع عمومــی ســازمان بیــن املللــی مربــوط،
وتصویــب داخلــی مطابــق حقــوق داخلــی کشــور از جانــب مرجــع
یــا مراجــع بــا صالحیــت شــان صــورت مــی گیــرد کــه در افغانســتان

برائت ذمه حالت اصلی است .متهم تاوقتی به حکم قطعی محکمه ای باصالحیت محکوم علیه قرارنگیرد ،بی گناه شناخته می شود.
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ایــن مرجــع بــا صالحیــت هامنــا شــورای ملــی میباشــد و برخــی
از معاهــدات بیــن املللــی رصفـاً نیــاز بــه تصویــب داخلــی دارنــد.
شــورای ملــی در افغانســتان منحیــث عالــی تریــن ارگان قانونگــذار،
در تصویــب معاهــدات بیــن املللــی از کــدام شــیوۀ خــاص اســتفاده
نکــرده بلکــه هامننــد قانــون اســناد حقــوق بیــن امللــل را نیــز مــورد
تصویــب (تصدیــق) ق ـرار مــی دهــد فقــط بــا تفــاوت انــدک کــه
ایــن نهــاد مــی توانــد در طــرح قانــون تــرف الزم داشــته باشــد
یعنــی طــرح قانــون را تائیــد ،رد ،ایـزاد و تعدیــل منــوده مــی توانــد
در حالیکــه اســناد حقــوق بیــن امللــل رصفـاً طــور کلــی تائیــد یــا رد
منــوده مــی توانــد و بــس .و دیگــر اینکــه در تصویــب قوانیــن بـرای
شــورای ملــی در قانــون اساســی افغانســتان و قانــون طــی مراحــل
اســناد تقنینــی میعــاد در نظــر گرفتــه شــده امــا در زمینــه تصدیــق
معاهــدات بیــن املللــی کــدام میعــادی در حقــوق بیــن امللــل و
حقــوق داخلــی افغانســتان تعییــن نگردیــده اســت.
در افغانســتان یــک عــده از معاهــدات بیــن املللــی دارای اهمیــت
بــاال کــه در قانــون معاهــدات و میثــاق هــای بیــن املللــی پیشــبینی
شــده نیــاز بــه تصدیــق شــورای ملــی دارنــد و پــس از توشــیح
رئیــس جمهــوری اســامی افغانســتان نافــذ و در جریــدۀ رســمی
نــر مــی گردنــد امــا عــدۀ دیگــری از معاهــدات بیــن املللــی
تحــت عنــوان یادداشــت هــای تفاهــم و موافقــت نامــه هــای
ســاده و اجرایــی بعــد از تشــخیص وزارت محــرم امــور خارجــه بــه
تصویــب کابینــه رســیده و مرعــی االجـرا شــده و نیــاز بــه تصویــب
دیگــری نداشــته و در جریــدۀ رســمی نیــز بــه نــر منــی رســند.
منابع و مأخذ
 -1بیگدلــی ،ضیــا دکــر محمدرضــا ،حقــوق معاهــدات بیــن املللــی،
نــر گنــج دانــش ،چــاپ چهــارم« 1388 ،هـ ش».
 -2عبداللــه ،نظــام الدیــن ،حقــوق بیــن امللــل عمومــی در
افغانســتان ،ماکــس پالنــک ،چــاپ اول« 1390 ،هـــ ش».
 -3فلســفی ،هدایــت اللــه ،حقــوق بیــن امللــل معاهــدات ،فرهنــگ
نرشنــو ،چــاپ دوم« 1383 ،هـ ش».
 -4نژنــدی منــش ،هیبــت اللــه ،حقــوق معاهــدات بیــن املللــی،
ماکــس پالنــک ،چــاپ اول« 1394 ،هـــ ش».
 -5وزارت عدلیــه ،قانــون اساســی افغانســتان ،جریــدۀ رســمی،
شــاره (« 1382 ،)818هـــ ش».
 -6وزارت عدلیــه ،قانــون معاهــدات و میثــاق هــای بیــن املللــی،
جریــدۀ رســمی ،شــاره (« 1395 ،)1236هـــ ش».
 -7وزارت عدلیــه ،قانــون طــی مراحــل اســناد تقنینــی ،جریــدۀ
رســمی ،شــاره (« 1397 ،)1313هـــ ش».
 -8کنوانسیون ویانا  1969در رابطه به حقوق معاهدات.
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