
گاهی حقوقی
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و مهر زنان را به عنوان هديه اى از روىماهنامهآ

 طيب خاطر به ايشان بدهيد و اگر به

 ميل خودشان چيزى از آن را به شام 

واگذاشتند آن را حالل و گوارا بخوريد. 

سوره نساء آیه 4

به  را  مرد  و  زن  معارشت  که  عقدیست  ازدواج 
می گرداند.  مرشوع  خانواده  تشکیل  منظور 
با رضایت کامل و عظم متین عقد  طرفین عقد 
آن  استحکامیت  و  استواری  برای  و  منعقد  را 
الزم میدانند تا بعضی از رشوط را بخاطر تحقق 
اهداف و تقاضای خود پیشنهاد منوده در صورت 
که طرف مقابل آن رشوط را قبول مناید مکلف به 
ایفای آن است، این نوع رشوط را رشوط ضمن 
عقد گویند؛ زیرا شامل در رشوط انعقاد، رشوط 
بلکه  نبوده،  نفاذ  لزوم و رشوط  صحت، رشوط 
به تبع عقد و اراده طرفین است. هرگاه طرفین 
راغب به رشط گذاری نباشند تاثیری بر اصل عقد 

ازدواج وارد منی سازد.
پس رشوط ضمن عقد ازدواج عبارت از تعهدی 
که در ضمن عقد گذاشته شود، به نحوی که یکی 
یا  دیگر،  عقد  نتیجه  یا  کار  انجام  متعاقدین  از 
وصف خاصی را از طرف مقابل می خواهد و او 
آن را می پذیرد. به مفهوم دیگر عبارت از رشط 
یا  نفع  به  نکاح  عقد  در  که  است  التزامی  یا  و 
رضر طرفین یا یکی از طرفین یا شخص ثالث درج 
می شود، هر چند که مذاکره در باره آن قبل از 
عقد انجام شده باشد. همچنان رشط ضمن عقد 
ازدواج الزامات و تعهداتی هستند که به جهت 
طبیعت خاص موضوع یا بر حسب اراده طرفین، 
در ضمن عقد نکاح گنجانده می شوند و رابطه 

مانند رابطه اصل و فرع با عقد پیدا می کند.
برای صحت رشوط ضمن عقد یک رسی رشایط 
در  دارد  عمومی  جنبه  و  گردیده  مقرر  دیگر 
صورت رعایت آن ها هر نوع رشط که در ضمن 
عقد بوده باشد رشط صحیح محسوب می گردد. 
رشایط الزمه رشوط ضمن عبارت اند از: مقدور 
بودن رشط ضمن عقد، جایز بودن رشوط ضمن 
عقد،  ضمن  رشوط  داشنت  عقالیی  غرض  عقد، 
عدم مخالفت با نصوص، عدم مخالفت مقتضای 
عقد، معلوم بودن طوری که موجب غرر نگردد 

و در ضمن عقد ذکر شده باشد.
دارا  را  الزمه  رشایط  عقد  ضمن  رشوط  هرگاه 
نباشد رشط فاسد  اگر دارا  باشد رشط صحیح و 
یا باطل محسوب می گردد. بنابراین رشوط ضمن 
عقد نظر به ماهیت و موضوعیت شان به انواع 
از: 1 -  اند  مختلف تقسیم می گردد. که عبارت 
رشط باطل و مبطل عقد، 2 - رشط باطل بدون 
ابطال عقد، 3 - رشط فاسد 4- رشط صحیح عقد.

1 – رشط مبطل: رشط مبطل رشطی را گویند که 
خودش باطل است و باعث بطالن عقد نیز بشود. 
رشایطی که مخالف مقتضای ذات عقد باشد هم 
می گردد.  عقد  بطالن  باعث  هم  و  است  باطل 
آن  مستقیم  اثر  و  نتیجه  عقد،  ذات  مقتضای 
است؛ یا نتیجه ای که طرفین عقد به قصد حصول 
ذات  مقتضای  می کنند،  عقد  بسنت  به  اقدام  آن 
مقتضای  بیع  عقد  در  مثالً:  می شود.  گفته  عقد 
مبیع  مالک  مشرتی  که  می کند  ایجاب  آن  ذات 
یا در عقد نکاح، رابطه  بایع مالک مثن شود،  و 
عقد  وقوع  محض  به  مرد  و  زن  میان  زوجین 
ایجاد می گردد. البته رشط مبطل رصفاً در قانون 
احوال شخصیه تذکر گردیده است و اساس آن  را 
فقه جعفری تشکیل می دهد. طوریکه در بند3 
ماده 124 ق. ا. ش آمده است:»رشطیکه خالف 
مبطل  و  باطل  باشد،  نکاح  عقد  ذات  مقتضای 
ذات  مقتضای  مخالف  زمانی  رشط  است.  عقد 
عقد پنداشته می شود که ذات یا اثر آن را نفی 
عقد  ماهیت  مفاد رشط،  رعایت  بطوریکه  کند، 
مطلق  برقراری  عدم  مانند رشط  دهد.  تغییر  را 
رابطۀ زوجیت.« و یا ماده 112 و بند 2 ماده 124 
ق. ا. ش، چنین رشایطی، از آن جایی که مخالف 
بطالن  سبب  هم  و  باطل  هم  است،  عقد  ذات 
معلوم  رشط،  این  با  اصالً  می تواند.  شده  عقد 
بدون  و  است  نداشته  ازدواج  قصد  که  می شود 
سبب، عقد ازدواج باطل است. در قانون مدنی 
مبطل  رشط  شافعی  غیر  به  سنت  اهل  فقه  و 
ایجاد  را  عمومی  قاعده  است.  نگردیده  تذکر 
کرده اند که شی باطل باعث ابطال شی صحیح 
شده منی تواند، پس هر رشطکه مخالف ذات عقد 
ابطال  باعث  اما  است  باطل  باشد  بوده  ازدواج 
عقد ازدواج شده منی تواند.فقهای مذهب شافعی 
مقصود  در  رشط  که  صورت  در  اند  کرده  ابراز 
اصلی ازدواج خللی وارد مناید، مانند اینکه: رشط 
عقد  نگیرد،  صورت  جنسی  استمتاع  که  شود 
ازدواج باطل است. یا رشط شود که زن و شوهر 
از همدیگر ارث نربند و یا زن رشط مناید که نفقه 
او را شخص دیگری غیر از زوج تأمین مناید، عقد 

ازدواج باطل است.

شروط ضمن عقد ازدواج

اصول و معــــیارهای محاکمه عادالنه
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تتبع ونگارش :عبدالرحمن عظیمی

تتبع ونگارش:صفا الرحمن سیفی

گزارشگر: بشیر احمد عزیزی
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دور ششم برنامۀ کارآموزی در وزارت عدلیه به تاریخ2019/2/15 آغاز گردید.

 محاكمه عادالنه یک حق است، كه شامل 
عادالنه  قضایی،  جلسات  علنی  برگزاری 
تضمني  آن  از  تر  مهم  و  اجراأت  بودن 
اصل تساوی و برابری طرفني در محکمه 
ذيصالح، مستقل و بيطرف كه به موجب 
ايجاد شده باشد، رسيدگی صورت  قانون 
تشکیل  قانون   11 درماده  چنانچه  گیرد. 
است:  آمده  قضائیه  قوه  وصالحیت 
"درمحاکم افغانستان، محکمه به صورت 
علنی دایر میگردد وهر شخص حق دارد 
با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد 
مگر اینکه محکمه بنابر مصلحت طرفین 
دعوی و رعایت آداب یا نظم عامه، غیر 
اعالن  کند.  تجویز  را  جلسه  بودن  علنی 
صورت  علنی  طور  حال  هر  به  حکم 
در چنني  عدالت خواهی  گیرد" حق  می 
هيچ  در  كه  بوده،  مطلق  حق  محكمه ، 
با  منیگريد."  قرار  تعليق  مورد  رشايطی 
متذکره، محاكمه عادالنه  به موارد  توجه 

را میتوان چنین تعريف منود:
محاکمه عادالنه به پروسه سیستم قضايی 
که  می-شود،  اطالق  جزائی"  يا  "حقوقی 
برش  حقوق  املللی  بني  معيارهای  متام 
منصفانه و بيطرفانه در آن رعايت گردد.

حق محاكمه عادالنه بصورت اجاملی در 
به رسميت شناخته  اساسی کشور  قانون 
شده است؛ چنانچه در ماده 12۸ قانون 
)درمحاکم  که  دارد  رصاحت  اساسی 
افغانستان، محاکمه به صورت علنی دایر 
می¬گردد وهر شخص حق دارد با رعایت 
احکام قانون در آن حضور یابد.(؛ با توجه 
اقرار  اساسی:»اظهار،  قانون   3۰ ماده  به 
و شهادتی که از متهم يا شخص ديگر به 
وسيله اکراه به دست آورده شود، اعتبار 
ندارد .اقرار به جرم عبارت است از اعرتاف 
متهم با رضايت کامل و در حالت صحت 

عقل، درحضور محکمه با صالحيت«. 
در ماده 31 قانون اساسی رصاحت دارد 

دفع  براي  تواند  مي  شخص  که:»هر 
برای  يا  و  گرفتاری  مجرد  به  اتهام 
تعيني  مدافع  وکيل  خود،  حق  اثبات 
کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، 
در  و  يابد  اطالع  منسوب  اتهام  از 
می  تعيني  قانون  که  ميعادي  داخل 
کند در محکمه حارض گردد. دولت در 
قضاياي جنایی براي متهم بی بضاعت 
وکيل مدافع تعيني می منايد. محرميت 
بني  مخابرات  و  مراسالت  مکاملات، 
تعرض  نوع  هر  از  آن،  وکيل  و  متهم 
مصؤن می باشد. وظايف و صالحيت 
هاي وکالى مدافع توسط قانون تنظيم 

می گردد«.
رعایت اصل تساوی طرفین دعوی در 
محاکم یک امر الزامی است. ماده 1۹ 
قوه قضائیه  تشکیل وصالحیت  قانون 
دارد:"محکمه  رصاحت  چنین  درمورد 
بوده،  مستقل  قضیه  رسیدگی  حین 
قناعتی  اساس  بر  را  خویش  حکم 
فراهم  آن  نزد  مطروحه  دالیل  از  که 
قانون  حدوداحکام  در  می¬شود، 
صادر میناميد. رسیدگی واصدار حکم 
تساوی  اصل  براساس  محکمه  توسط 
طرفین قضیه در برابر قانون با رعایت 
بیطرفی صورت می¬گیرد".  عدالت و 
بني  14ميثاق  ماده   1 بند  مطابق 
املللی حقوق مدنی سياسی، همه در 
مقابل محکمه برابرند و هر كس حق 
بطور  او  خواهی  عدالت  كه   دارد، 
منصفانه، عادالنه و بصورت علنی در 
بيطرف  و  مستقل  صالح،  محکمه  يك 
بر  شود."  رسيدگی  قانون  با  مطابق 
اين اساس حق محاكمه عادالنه، خود 
تضمني  و  رشايط  از  برخی  نيازمند 
به آن  های است كه در ماده مذكور 
اشاره شده است. از جمله اين رشوط، 
رعايت اصل برابری است كه در ماده 
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و  مدنی  حقوق  املللی  بني  ميثاق   2۶
سياسی نيز در مورد ترصیح شده است. 
مطابق مقررات ميثاق مذكور "هر متهم 
حق دارد، تا زمانی كه جرمش بر طبق 
فرض  بيگناه  باشد،  نشده  اثبات  قانون 
برائت  اصل  بیانگر  كه  منت  شود."اين 
در  هایی  تضمني  از  يكی  می¬باشد، 
جهت رعايت حقوق مربوط به متهمني 
بوده كه عدم التزام عملی به آن، منجر 
خواهد  عادالنه  محاكمه  حق  نقض  به 

شد.
بناء برقراری عدالت و حاکمیت قانون 
اصول  رعایت  نیازمند  جامعه،  یک  در 
قبول  مورد  و  شده  پذیرفته  قواعد  و 
بسیار  موضوعات  از  است.  همگانی 
مهم در کشورها، عالوه بر داشنت قوانین 
مناسب، سیستم عدلی و قضایی دقیق، 
در  عادالنه  بصورت  محاکمه  برگزاری 
جهت حفظ حقوق طرفین دعوی است.

آوریست که محاکمه عادالنه  یاد  قابل 
و  اصول  اجرای  و  رعایت  نیازمند 
را  آن  ما  قانونگذار  که  است  ضوابطی 
در قوانین داخلی بیان منوده و همچنین 
در کنوانسیون هایی که کشور ما به آن 
الحاق شده، نیز ذکر شده است. هدف 
این  اجرای  و  رعایت  پذیرش،  از  اصلی 
مقابل  در  اشخاص  از  حامیت  اصول، 
محدودیت ها و حفظ حقوق اشخاص، 
باشد.  می  متهم  و  مظنون  خصوصا 
و  اصول  مهمرتین  با  خالصه  بطور  که 
معیارهای محاکامت عادالنه که باید در 
سیستم عدلی و قضایی کشور، خصوصا 
در محاکم رعایت گردد، آشنا می شوند:

الذکر  فوق  قوانین  مواد  مجموع   از 
چنین بر میآید که عادالنه بودن محاکمه 
مشخصات  که  شده  پنداشته  اصل  یک 

آن  ذیالً توضیح میگردد: 
1-اصل برائت ذمه:

محاکمه  مهم  اصول  از  یکی  ذمه  برائت  اصل 
و  افغانستان  قوانین  در  که  است  عادالنه 
رشیعت اسالمی به آن تاکید شده است. مبوجب 
این اصل شخص تا زمانیکه جرمش ثابت نشده 
است بی گناه شناخته می شود. لذا هیچ کسی 
از نظر قانون مجرم شناخته منی شود مگر اینکه 

جرم او در محکمه ذیصالح ثابت گردد.
ماده بیست و پنجم قانون اساسی در مورد اصل 
دارد:"برائت ذمه حالت  بیان می  برائت چنین 

اصلی است. 
با  محکمه  قطعی  حکم  به  که  وقتی  تا  متهم 
گناه  بی  نگیرد،  قرار  علیه  محکوم  صالحیت 

شناخته می شود."
اجراات  قانون   5 ماده   )1( فقره  در  همچنین 
جزایی نیز آمده است:" برائت ذمه حالت اصلی 
است، متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه 
گناه  بی  نگیرد،  قرار  علیه  محکوم  با صالحیت 

شناخته می شود."
2-اصل حق دسرتسی به محاکم:

طبق این اصل هر شخص می تواند  بخاطردفاع 
از حق خویش به یک محکمه مراجعه مناید. این 
اصل در برگیرنده این موضوع است که صدای 
فرصت  و  شده  شنیده  محاکم  توسط  اشخاص 
ما  درکشور  شود.  داده  محکمه  به  قضیه  ارائه 
این اصل در قانون اساسی  واسناد بین املللی در 
نظر گرفته شده است واشخاص می توانند برای 

اثبات حق خویش به محاکم مراجعه منایند.
نشان دهنده  اساسی  قانون  یکم  و  ماده سی   
دریافت  حق  و  بوده  محاکم  به  دسرتسی  حق 
معلومات درباره اتهامات و فراخواندن متهم به 
محکمه را در ظرف میعاد قانونی تضمین می 
کند:"متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام 
که  میعادی  داخل  در  و  یابد  اطالع  منسوب، 
قانون تعیین می کند در محکمه حارض گردد."

 1397/11/29برنامه ای معرفی کار آموزان 
سید  محرتم  حضورداشت  با  ششم  دور 
اداری،  و  مالی  معین  هاشمی،  محمد 
برشی  منابع  و  نرشات  محرتم  رؤسای 
  GIZمحرتم دفرت  مناینده   عدلیه،  وزارت 
گذشته  دورۀ  و  جدید  دور  کارآموزان  و 

برگزار گردید. 
همکاری  با  عدلیه،  وزارت  جندر  آمریت 
ریاست منابع برشی و همکاری مالی دفرت 
کارآموزی  برنامۀ  ساله  همه   GIZ محرتم 
اناث رشته های  از فارغین  را برای ده تن 
پوهنتون های  اقتصاد  و  رشعیات  حقوق، 
افزایش  به منظور  دولتی  و  خصوصی 
مسلکی  افراد  شناسائی  و  اناث  کارمندان 
این  مسلکی  پست های  در  شایستۀ  و 

وزارت،به راه می اندازد.
سید  محرتم  صحبت های  با  برنامه  این 
اداری  و  مالی  معین  هاشمی،  محمد 
کارآموزان  معرفی  گردید.در ضمن  افتتاح 
نیز  گذشته  دورۀ  کارآموزان  برای  جدید، 

تصدیق نامه توزیع گردید. 
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قابل یادآوری است که مقتضا دو موضوعیت 
دارد یکی مقتضای ذات عقد و دوم مقتضای اطالق 
رشط  است،  عقد  مبطل  و  باطل  که  آنچه  هر  عقد. 
خالف  رشط  نه  است  عقد  ذات  مقتضای  خالف 
طور  ازدواج  عقد  که  بگونه ای  عقد.  اطالق  مقتضای 
مطلق و بدون قید، منعقد شود، این اطالق، اقتضاأتی 
دارد؛ مانند: تعیین حق مسکن به شوهر است، زوج 
حق دار با زن دوم و سوم ازدواج کند، زوج حق دارد 
اگر  و غیره؛  منزل شود  از  بیرون  در  کار زوجه  مانع 
زوجه، ضمن عقد ازدواج رشط کند که اختیار تعیین 
کار  که حق  کند  یا رشط  واگذار شود،  او  به  مسکن 
کردن در بیرون از منزل را داشته باشد، یا رشط کند 
که زوج حق ازدواج با زن دوم را نداشته باشد، چنین 
بلکه مخالف  نیست،  رشایطی مخالف مقتضای عقد 
مقتضای  مخالف  و رشط  است  عقد  اطالق  مقتضای 

اطالق عقد، باطل نیست؛ بلکه صحیح است.

2 – رشط باطل: عبارت از رشطی است که فاقد انواع 
رشوط صحیح باشد و در آن برای طرفین فایده نبوده 
بلکه موجب ترضر یکی از عاقدین گردد. رشوط باطل 
نامقدور،  رشوط  از  عبارتند  نیست،  عقد  مبطل  که 
بی فایده و نامرشوع. بند2 ماده 124 ق. ا. ش »هرگاه 
رشط ضمن عقد نامقدور، بی فایده یا خالف رشع و 
است،  صحیح  نکاح  عقد  و  باطل  باشد، رشط  قانون 
با آن باطل  مگر در رشط نفی مطلق مهر، که نکاح 
می شود.« ماده ۶۰۸ قانون مدنی در مورد رشط باطل 
نباشد،  عاقدین  نفع  درآن،  که  »رشطی  میدارد:  بیان 
پنداشته  صحیح  آن  به  مقارن  وعقد  بوده  ملغی 
فایده  که  گویند  را  رشطی  فایده  بی  میشود.«رشط 
رشط  ازدواج  عقد  ضمن  اینکه  مانند  ندارد؛  عقالیی 
شود که مرشوط علیه به مدت ۶ ماه روز یک سطل 
آب از چاه بکشد وسپس آنرا به هامن چاه خالی مناید. 
چنین رشطی باطل وعقد صحیح است. تشخیص اینکه 
رشط فایده عقالیی دارد یا نه؟ به عهده عرف است.

رشط نامرشوع رشط راگویند که مخالف قواعد آمره 
باشد، اعم از اینکه قواعد رشعی یاقانونی باشد؛ مانند 
اقامه  ماه حق  مدت شش  به  زوج  شود  اینکه رشط 
مناز نداشته باشد، یا رشط شود که درماه رمضان روزه 
دردانشگاه،  تحصیل  بدون  زوج  شود  رشط  یا  نگیرد، 
مدرک دکرتا بگیرد، یارشط شود که زوجه نفقه نداشته 
باشد. چنین رشوط باطل است؛ اما مبطل عقد نیست؛ 
ماده ۶۸ قانون مدنی درین مورد بیان میدارد:»هرگاه 
در عقد ازدواج رشطی گذاشته شود که مخالف قانون 
باطل  ورشط  صحیح  عقد  باشد،  ازدواج  واهداف 
پنداشته می شود.«فقهای مذاهب اربعه نیز هر نوع 
باشد  بوده  ازدواج  عقد  مقتضای  منافی  که  را  رشط 
نیز  باشد  بوده  احکام رشع  که خالف  یا رشط  باطل 
رشط  آنها  از  یکی  یا  زوجین  طوریکه  است.  باطل 
گذارد که اختیار فسخ عقد ازدواج را در مدت معین 
داشته باشد. یا در نظریه مذهب مالکی آمده است 
خویش  زنان  میان  در  مرد  که  شود  رشط  هرگاه  که 
عدالت را رعایت ننامید، یا رشط شود که نفقه زوجه 
را ولی او تأمین مناید، یا رشط زوجه مبنی بر داشنت 
نفقه  تأمین  بر  مبنی  زوجه  رشط  یا  و  طالق  اختیار 
فرزند زوجه توسط اقارب شوهر اعم از پدر و برادر 
زوجه و نظیر اینها. در حدیث متفق علیه آمده است 
کتاب  فی  لیس  رشط  می فرماید))کل  پیامرب)ص(  که 
الله فهو باطل(( »هر رشطی که در کتاب الله تعالی 

نباشد، باطل است.«

3– رشط فاسد: قبل از اینکه ماهیت و مفهوم رشط 
فاسد مورد بحث قرار گیرد بجاست که مفهوم فاسد 
و باطل را مطابق مذهب حنفی، مطالعه و فرق آنرا 
با مذاهب دیگر اشکار سازیم. فاسد و باطل در متامی 
مذاهب به استثنای مذهب حنفی دارای مفهوم واحد 
است و آن، اینکه رشطی از رشایطی که شارع مقدس 
آن هارا به عنوان رکن عقد قرارداده، طوری مختل شود 
که از نبود آن، نبود مرشوط الزم آید؛ درنتیجه، هیچ 

اثری از آثار عقد برآن، مرتتب نشود.

را  باطل  دارد.  فرق  باطل  با  فاسد  حنفی  درمذهب   
فقهای حنفی به این معنی استفاده کرده اند که رکن 
عقد مختل شود. ماده ۶13 قانون مدنی که بر گرفته 
چنین  نیز  باطل  عقد  مورد  در  است  حنفی  فقه  از 
ووصفاً  اصالً  که  است  آن  باطل  عقد  میدارد:»  بیان 
غیر مرشوع باشد«. ماده 1۰۷ املجله بیع باطل را غیر 
است:  آورده  املجله  ماده 11۰  است،  منعقد خوانده 

»بیع باطل اصالً صحیح نیست«.

اختالل  که  معناست  این  به  حنفی  درمذهب  فاسد 
مانند  آید؛  وجود  به  عقد  ع  وموضو  رکن  از  درغیر 
آن  تسلیم  قادربر  یا  شود،  ایجاد  خلل  مثن  در  اینکه 
نباشد، یادر عقد رشطی گنجانده باشد که عقد اقتضای 
آنرا ندارد. ماده ۶2۰ قانون مدنی در مورد عقد فاسد 
مرشوع  اصالً  که  است  آن  فاسد  »عقد  میدارد:  بیان 
اصالً صحیح  که  نحوی  به  باشد،  غیر مرشوع  ووصفاَ 
بوده در رکن وموضوع آن خللی وجود نداشته باشد، 
باشد.«  فاسد  خارجی  اوصاف  بعضی  اعتبار  به  مگر 

تقریباًهمین معنی در ماده 1۰۹ املجله آمده است.

صحیح  رشط  یا  عقد  رکنیت  یا  اصلیت  هرگاه  فاسد 
ناقص  یا  مختل  آن  ویژگی های  یا  اوصاف  اما  باشد 
باشد فاسد گفته اند. فقه حنفی، از نظر رشط ضمن 
عقد، در میان مذاهب پنج گانه اسالمی، سختگیر تر 
از همه است؛ هیچ رشطی را ضمن عقد منی پذیرد، 
مگر رشطی را که مناسب با عقد باشد، رشطی که عقد 
مقتضی آن باشد، یا رشط که حکم عقدرا موکد گرداند 

ورشط که موافق تعامل جاریه باشد.

منابع وماخذ:

1- قرآن کریم

2- حدیث نبوی

3- حقوق فامیل نظام الدین عبدالله

4-حقوق خانواده ئعبدالحسین رسولی 

5-قانون مدنی 

۶- قانون احوال شخصیه اهل تشیع

3-اصل تساوی در برابر قانون:
اصل تساوی در برابر قانون به معنی 

عدم تبعیض با اشخاص در برابر قانون، 
در جریان رسیدگی به یک قضیه چه در 
مرحله محاکمه و چه قبل و بعد از آن 

است. قضات و منسوبین عدلی و قضایی 
و کسانیکه مجریان قانون هستند، نباید با 
اشخاص طوری برخورد منایند  که موجب 

تبعیض و نابرابری گردد.
 اصل تساوی در برابر قانون، در قوانین 
کشور ما در نظر گرفته شده و در مواد 

مختلف، بصورت واضح و روشن بیان شده 
است.

ماده بیست و دوم قانون اساسی در این 
مورد می گوید:"هر نوع تبعیض و امتیاز 

بین اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر 
قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می 

باشند."
همچنان مادۀ نزدهم قانون تشکیل 
و صالحیت قوه قضائیه ترصیح می 

دارد:"محکمه حین رسیدگی قضیه مستقل 
بوده، حکم خویش را بر اساس قناعتی که 
از دالیل مطروحه نزد آن فراهم می شود، 

در حدوداحکام قانون صادر می منايد. 
رسیدگی واصدار حکم توسط محکمه 

براساس اصل تساوی طرفین قضیه در برابر 
قانون با رعایت عدالت و بیطرفی صورت 

می گیرد."
اصل شخصی بودن جرم:  -4

طبق این اصل، جرم عملی شخصی است. 
هر کسی که مرتکب جرمی شود آن شخص 

مجرم است و جرم او به دیگران رسایت 
منی کند. پس هر گاه مجرمی فرار مناید 

منی توان اعضای خانواده و یا دوستانش را 
که مسئولیتی ندارند به جای او توقیف و 

مجازات منود.
در این مورد ماده  بیست و ششم قانون 

اساسی چنین بیان می دارد: "جرم یک عمل 
شخصی است.

تعقیب، گرفتاری یا توقیف متهم و تطبیق 
جزا بر او به شخص دیگری رسایت منی 

کند."
اصل قانونیت جرایم و مجازات:  -5

اصل قانونیت جرایم و مجازات به این 
معنی است که تنها اعاملی جرم پنداشته 

می شوند که به موجب قانون جرم تعریف 
شده باشد و همچنین اشخاص به مجازاتی 
محکوم می شوند که قانون آن را برای آن 
جرم پیش بینی منوده باشد. این اصل در 
قوانین مختلف کشور ما در نظر گرفته 

شده و از جمله در قانون اساسی نیز بیان 
شده است.

ماده بیست و هفتم قانون اساسی در 
مورد اصل قانونی بودن جرائم و مجازات 

بیان می دارند:"هیچ عملی جرم شمرده 
منی شود مگر به حکم قانونی که قبل از 

ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخصی را منی توان مجازات منود مگر 

به حکم محکمه با صالحیت و مطابق به 
احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد 

اتهام، نافذ گردیده باشد."
همچنین ماده ۷ کود جزا نیز بیان می 

دارد:"هیچ عملی جرم شمرده منی شود، 
مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن، 

نافذ گردیده باشد."
۶-اصل منع توقیف خودرسانه:

مبوجب این اصل باید برای گرفتاری 
اشخاص، دالیلی قانونی موجود باشد و 

گرفتاری شخص نیز به شکل قانونی باشد. 
این اصل در قوانین کشور ما نیز پذیرفته 
شده و در قانون اساسی و قوانین جزایی 

بیان شده است.
ماده بیست و چهارم قانون اساسی در مورد 
منع توقیف خودرسانه بیان می دارد:"آزادی 
حق طبیعی انسان است. این حق حدودی 

ندارد تا زمانیکه حقوق دیگران و مصالح 

عامه را که توسط قانون تنظیم می گردد، 
متاثر نسازد.

آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است.
دولت به احرتام و حامیت آزادی و کرامت 

انسان مکلف می باشد."
همچنین ماده بیست و هفتم قانون اساسی 

نیز بیان می دارد:"هیچ شخص را منی توان 
تعقیب، گرفتار و یا توقیف منود مگر بر طبق 

احکام قانون... ."
فقره )3(ماده ۹۹ قانون اجراات جزایی در 

قسمت مرشوعیت توقیف چنین رشح منوده 
است:

"حارنوال ومحکمه در یکی از حاالت  ذیل 
قرار توقیف مظنون یا متهم جنحه یا جنایت 

را صادر منوده می تواند:
1- در صورت موجویت دالیل اثبات مبنی 

برارتکاب جنایت.
2- در صورت ارتکاب جرم مشهود.

3- در صورتیکه هویت مظنون یا متهم معلوم 
نباشد.

4- در صورتیکه خوف اخفا یا فرار مظنون یا 
متهم در جرم موجود باشد.

5- در صورتیکه خوف ضیاع یاتغیر مدارک و 
اسنادجرمی موجود باشد.

۶- در صورت که مظنون یا متهم در حوزه 
مربوطه،محل اقامت دایمی نداشته باشد."

 ۷-اصل حق داشنت وکیل مدافع:
یکی از مهمرتین عنارص محاکمه عادالنه 

حق تعیین وکیل مدافع برای اشخاص است. 
معموال اشخاص مظنون و یا متهم از حق و 
حقوق خویش آگاهی کامل ندارند، لذا باید 

به وکیل مدافع دسرتسی داشته باشند. در 
قوانین افغانستان این حق برای متهم در نظر 

گرفته شده و می تواند در هر مرحله رسیدگی 
به دعوی خویش وکیل مدافع تعیین مناید.

ماده سی و یکم قانون اساسی در این مورد 
بیان می دارد:"هر شخص می تواند برای دفع 

اتهام به مجرد گرفتاری و یا برای اثبات حق 
خود، وکیل مدافع تعیین کند. 

متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام 
منسوب اطالع یابد و در داخل میعادی که 

قانون تعیین می کند در محکمه حارض گردد.
دولت در قضایای جنائی برای متهم بی 

بضاعت وکیل مدافع تعیین می مناید.
محرمیت مکاملات، مراسالت و مخابرات بین 

متهم و وکیل آن از هر نوع تعرض مصؤن می 
باشد."

همچنین مادۀ شانزدهم  قانون تشکیل و 
صالحیت قوه قضایه نیز بیان می دارد: "هر 

شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد 
گر فتاری و یا اثبات حق خود درمتام مراحل 
اجراآت جزائی و مدنی وکیل مدافع تعیین 

مناید.در قضایای جنائی برای شخص بی 
بضاعت طبق قانون، وکیل مدافع تعیین می 

گردد."
۸-اصل حق دفاع مناسب و کافی:

اصل حق دفاع مناسب و کافی بیان کننده 
حق در اختیار داشنت متام وسایل الزم برای 

دفاع از سوی متهم است. حق دفاع مناسب 
و کافی  مظنون ومتهم از زمان گرفتاری وی 

آغاز میشود، که این حقوق شامل حق داشنت 
مساعد حقوقی، وکیل مدافع و تنظیم ارتباط 

آزاد و محرمانه با وکیل مدافع خویش می 
باشد. طبق این اصل مقامات عدلی باید متام 
اتهامات منسوب را به متهم تفهیم منایند و 
در فرصت مناسب زمینه دفاع او را فراهم 

سازند. این اصل در قوانین کشور ما نیز بیان 
شده است:

ماده سی و یکم قانون اساسی در مورد اصل 
حق دفاع مناسب و کافی بیان می دارد:"هر 

شخص می تواند برای دفع اتهام به مجرد 
گرفتاری و یا برای اثبات حق خود، وکیل 

مدافع تعیین کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتاری، از اتهام 

منسوب اطالع یابد و در داخل میعادی که 
قانون تعیین می کند در محکمه حارض 

گردد... ."
در ماده ۹ قانون اجراات جزایی نیز بیان 

شده است:"مظنون ومتهم می تواند شخصآ 
یا توسط مناینده قانونی، در هر مرحله از 

تعقیب عدلی از خود دفاع مناید."
همچنین در فقره )2( ماده 1۸ مقرره 

مساعدتهای حقوقی جهت دفاع مناسب و 
الزم ازمظنون و متهم یک سلسله وظایف 

و مکلفیت ها را متوجه مساعدین حقوقی 
اداره مساعدتهای حقوقی منوده که در این 
قسمت بعضی ازموارد آن رشح می گردد: 

" - دفاع از حقوق موکل در قضایای جزایی 
در مرحله تعقیب عدلی مطابق احکام این 

مقرره.
- در صورت توظیف، دفاع از حقوق موکل 

در قضایای مدنی.
- ارائیه مشوره های حقوقی به مظنونین و 

متهمین بی بضاعت.
- اشرتاک در متامی مراحل کشف، تحقیق و 

محاکمه و ارائه جواب به نیابت از موکل.
- کسب اطالع از جریان کشف، تحقیق و 

مکاکمه موکل ونتایج آن.
- مالقات، مفاهمه، مراسالت و ومخابرات 
محرمانه با موکل تحت نظارت، توقیف یا 

حبس در محیط مصئون."
۹-اصل عدم رجعت قانون به ماقبل:

اصل عدم رجعت قانون به ماقبل یا اصل 
عطف به ماسبق نشدن قوانین، به این 

معنی است که رسیدگی قضایی به اتهام 
اشخاص، مطابق قوانینی صورت می گیرد 
که در زمان رسیدگی نافذ است. یعنی اگر 

شخص در زمان ارتکاب عملی را انجام 
داد که جرم نبوده است ولی اکنون قانون 
جدید آن را جرم می پندارد، نباید مطابق 

قانون جدید او را مجرم شناخت، چراکه در 
زمان ارتکاب عمل، آن جرم پنداشته منی 

شده است.
اما دراین اصل استثنائاتی نیز به نفع متهم 
است؛ هر گاه قانون جدید نسبت به قانون 

ماقبل که در زمان نفاذ آن ارتکاب جرم 
صورت گرفته بود، برای متهم مساعد تر 

باشد، قانون جدید که به نفع متهم است 
به کار گرفته می شود و به ماقبل رجعت 

می کند.
اصل عدم رجعت قانون به ماقبل در مواد 

مختلف قوانین کشور ما در نظر گرفته 
شده است.

درفقرات )1( و )2( ماده 1۷ کود جزا 
درمورد بیان می دارد:"مرتکب جرم به 

موجب قانونی مجازات می گرددکه قبل از 
ارتکاب جرم نافذ شده باشد، مگر اینکه که 

قبل از صدور حکم قطعی قانون جدیدی 
وضع گردد که به نفع متهم باشد.

)2( قانون در حاالت ذیل به نفع متهم 
دانسته می شود:

1- حد اقل مجازات را کمرت ساخته باشد.
2- با حفظ حد اقل؛ حد اکرث مجازات را 

کمرت ساخته باشد.
3- مجازات به درجه پائین تر تنزیل یافته 

باشد.
4- حاالت مخففه را بیشرت ساخته باشد.
5- حاالت مشدده راکم تر ساخته باشد.

۶- سایر مواردی که در قانون جدید به نفع 
متهم توجیه گردد"

1۰-اصل منع شکنجه:
مبوجب این اصل هر نوع عمل و رفتار 

ظاملانه و غیر انسانی مبنظور اعرتاف گیری 
از شخص مظنون و متهم ممنوع است. 
قانون اساسی و دیگر قوانین کشور ما، 
شکنجه و وارد ساخنت فشار جسمی و 

روحی را منع می کند.
در ماده بیست و نهم قانون اساسی 

در مورد ممنوعیت شکنجه بیان شده 
است:"تعذیب انسان ممنوع است.

هیچ شخصی منی تواند حتی به مقصد 
کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه 

تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم 
به جزاء باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر 

بدهد."
همچنین ماده سی ام قانون اساسی نیز بیان 

می دارد:"اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا 
شخص دیگری به وسیله اکراه به دست آورده 

شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعرتاف متهم با 

رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در 
حضور محکمه با صالحیت."

همچنان اقراردر بند 35ماده 4 قانون اجراات 
جزایی نیز تعریف شده است:

"اقرار:اعرتاف به ارتکاب جرم است، بدون 
اکراه با رضایت کامل در حالت صحت عقل در 

حضور محکمه با صالحیت"
یعنی اشخاص مظنون و متهم تحت هیچ 

گونه فشار روحی و یا جسمی قرار گرفته منی 
توانندواظهارات مظنون و متهم در فضای کامال 

آزاد اخذ می گردد.
11-اصل محاکمه علنی:

مبوجب این اصل محاکامت بصورت علنی و 
با حضور مردم و مطبوعات صورت می گیرد. 

علنی بودن محاکمه خود ضامنت مهمی جهت 
منافع فرد و جامعه است. زیرا مردم می توانند 
قانونیت جریان محاکمه را مشاهده و بررسی 
منایند. البته علنی بودن محاکامت، استثنائاتی 

نیز دارد که ذیآل بدان اشاره می کنیم :
ماده بیست و هشتم قانون اساسی در زمینه 

بیان می دارد: " در محاکم افغانستان، محاکمه 
به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص 

حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور 
یابد.

محکمه می تواند در حاالتی که در قانون 
ترصیح گردیده، یا رسی بودن محاکمه رضوری 

تشخیص گردد، جلسات رسی دایر کند، ولی 
اعالم حکم باید به هر حال علنی باشد."

همچنین در ماده 213 قانون اجراات جزایی  
بیان شده است:

 " جلسه قضایی علنی بوده، هر شخص می 
تواند در آن حضور یابد، مگر اینکه، رئیس 
بخشی از جلسه یا متام آن را نظر به دالیل 

اخالقی، حفظ ارسار خانوادگی یا حفظ نظم و 
امن عامه،رسی اعالن مناید"

12-اصل منع محاکمه مجدد:
طبق اصل عدم یا منع محاکمه مجدد هیچ 

شخصی به علت عین جرم بر اساس قوانین یک 
کشور دوبار محاکمه یا مجازات منی شود. این 
اصل در کود جزاء و میثاق های بین املللی که 
افغانستان به آن پیوسته نیز تاکید شده  است: 
فقره )1( و )2( ماده 13 کود جزای افغانستان 

بیان می دارد: " شخصکه یک بار بخاطر 
ارتکاب یک جرم در محاکم داخلی مورد 

محاکمه قرار گرفته وباالی وی حکم صادر 
شده باشد، بدلیل بروز دالیل جدید بخاطر 

ارتکاب هامن جرم منی توان مجددآ وی را مورد 
محاکمه قرار داد.

)2( شخصی که یکبار بخاطر ارتکاب یک جرم 
در محاکم دولت خارجی یا بین املللی مورد 
محاکمه قرار گرفت باالی وی حکم قطعی 

صادر شده باشد، مجددآ در رابط به هامن جرم 
در محاکم داخلی مورد محاکمه قرار گرفته منی 

تواند" 
ماده 14 میثاق بین املللی حقوق سیاسی و 
مدنی که افغانستان نیز به آن متعهد است 
بیان می دارد: "هیچ کس را منی توان برای 

جرمی که به علت  اتهام آن به موجب حکم 
قطعی صادره طبق قانون اجراات جزایی هر 

کشور محکوم و یا تربئه شده، مجددآ مورد 
تعقیب و مجازات قرار داد."

 با توجه  تذکرات قانون اساسی ، قانون اجراات 
جزایی، قانون تشکیل و صالحیت قوه قضایی، 

کود جزا و اسناد بین املللی گفته می توانیم 
که قوانین   نه تنها در حاالت عادی  حامی و 

حامیت کننده حقوق اتباع یک کشور می باشد 
بلکه  یک فرد زمانیکه مورد سؤظن یا تحت 
اتهام  قرار می گیرد نیز مورد حامیت قانون 

واقع می شود. 

اصـــول و معـــــیارهای... در رابطه به  شروط ضمن ...

ادامه دارد...
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و یا شاید در اثر یک  ندانم کاری ،

 سهل انگار ی و یا بی خربی از قانون عمل غیر 
این صورت  در  که  باشد  زده  از وی رس  قانونی 
نباید آنان را در بین محکومین حرفه ای نگهداری 
کرد باید در جستجوی راه کارهای عملی بود تا 
بتوانند در مسیر صحیح  این گونه محکومین را 
ناشی  آنان  پذیری  آسیب  تا  منایند  طور هدایت 
از این جرم کمرت باشد. زیرا هدف از حبس و یا 
بدیل از حبس اصالح مجدد مجرم، حفظ نظم  و 
سطح  ارتقای  قانون،  احکام  رعایت   ، عامه  امن 
از  ناشی  خساره  جربان  افراد،  پذیری  مسوولیت 
جرم ارتکابی ، تامین مصونیت ملکیتهای مادی و 

معنوی اشخاص می باشد.

و  عدلی  ارگانهای  که  کرد  فراموش  نباید  البته 
حکم  جرایمی،  مرتکبین  مجازات  برای  قضایی 
اکرث  حد  که  مناید  می  صادر  را  حبس  از  بدیل 
نباشد  بیشرت  سال  پنج  از  آنها  قانونی  جزای 
محکمه مکلفیت دارد که د الیل استفاده و  یا 
عدم استفاده از جزاهای بدیل از حبس را طبق 
فقره یک ماده 151 کد جزا در حکم خود ذکر 
ذیال مطالعه می  را  متذکره  ماده  مناید رصاحت 

کنیم:

)1( محکمه می تواند مرتکب جرمی را که حد 
اکرث جزای معین قا نونی انها الی پنج سال حبس 
بدیل  جزای  به  قانون  این  احکام  مطابق  باشد، 

حبس محکوم مناید.

)2( محکمه مکلف است دالیل استفاده یا عدم 
استفاده از جزاهای بدیل حبس را مطابق حکم 
مندرج فقره یک این   ماده در حکم خود ذکر 

مناید.

)3( مرتکبین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 
، ترورستی، متویل تروریزم، تجاوز جنسی، فساد 
اداری و مالی و جرایم نسل کشی ، ضد برشی ، 
جنگی ، تجاوز علیه دولت از حکم مندرج فقره 

یک این ماده مستثنی است.

اوال حد  بیان می دارد که  به وضوح  ماده فوق 
اکرث  جزای معینه از پنج سال بیشرت نبوده ثانیا 
استفاده از بدیل حبس و یا عدم استفاده از ان را 
با ذکر دالیل قضات در منت حکم خود بگنجانند 
و همچنان در فقره سوم مشخص منوده است که 
بدیل  مجازات  شامل   توانند  اشخاص منی  کدام 

از حبس شوند.

همچنان کد جزا در باره مجازات که از پنج سال 
حبس بیشرت نباشد و یا در صورت تخفیف ، جزا  
کمرت از پنج سال تعیین گردد ماده 153 درزمینه 

ذیال می نگارد:

جرایمی که جزای معین قانونی آنها حبس بیش 
از پنج سال باشد، در صورت تخفیف جزا به کمرت 
از پنج سال، تعیین جزای بدیل حبس جوازندارد.

توان  می  جزا  کد   155 ماده  داشت  نظر  در  با 
جزای  به  حکم  صدور  حین  محکمه  که  گفت 
ر  دستو  از  رعایت  عدم  نتایج   ، حبس  از  بدیل 
ابالغ  و  درج  فیصله  در  رصاحت  به  را  محکمه 

می مناید.

فیصله محکمه  امکان عملی شدن  در صورتیکه 
بر تطبیق بدیل از حبس ممکن نباشد و محکوم 
در  جزا  کد   156 ماده  ورزد  امتناع  ان  از  علیه 
امکان  گاه  هر  مناید:”  می  حکم  چنین  زمینه 
بدیل  تطبیق   بر  محکمه  فیصله  شدن  عملی 
حبس موجود نبوده یا این که محکوم علیه قادر 
به اجرای ان نباشد،  موضوع جهت رفع موانع به 

محکمه ذیصالح پیشنهاد می گردد.”

نا گفته نباید گذاشت که نظر به رصاحت ماده 
حبس  بدیل  کننده  نظارت  مرجع  جزا  کد   154
ذیالمشخص شده است:” محکمه در حکم خود 
مرجع نظارت کننده از تطبیق جزای بدیل حبس 
را مشخص ساخته وی را مکلف به اجرای آن می 

سازد.”

حبس  بدیل  جزای  تطبیق  قسمت  در  هکذا 
:” سایر  اشعار می دارد  ماده 157 کد جزا ذیال 
و  تطبیق  شکل  و  طرز  به  مربوط  موضوعات 
چگونگی  رشایط  و  حبس  بدیل  جزای  تنفیذ 
تقنینی  سند  توسط  علیه  محکوم  ت  نظار  و 

جداگانه تنظیم می گردد.”

می  نتیجه  این  به  الذکر  فوق  متون  مطالعه  با 
با  دارند  ما سعی  کشور  دانان  که حقوق  رسیم 
نهادینه شدن مجازات بدیل از حبس سطح آمار 
بتوانند  وسیله  بدین  تا  آورده  پایین  را  جرایم 
قانون  از  خربی  بی  یا  و  اثرندانسنت  در  انانیکه 
مرتکب جرایم شده اند با اجرای مجازات بدیل از 
حبس بتوانند از اشتباهات گذشته عربت گرفته و 
مسیر درست را در زندگی خویش انتخاب مناید.

منابع وماخذ:

کود جزاء .

سایت انرت نیتی .

مطابق ماده 54 قانون کار؛ حقوق خاص که 
برای زنان که، کار کند در نظر گرفته شده است از 
جمله مستحق شناخنت  90 روز رخصتی والدت با مزد 
ثلث  ودو  والدت  از  قبل  آن  ثلث  یک  که  باشد  می 
آن بعد از والدت قابل اجرا است در صورت والدت 
غیر طبیعی یا دوگانگی یا بیشرت از آن مدت 15 روز 
رخصتی بیشرت به وی داده می شود. که مزد و سایر 
حقوق اش به اساس تصدیق شفا خانه اجرا می گردد.

بر  از مشاغل سنگین که رصفا مبتنی  از برخی  زنان 
مخاطرات  موجب  یا  است  وفیزیکی  جسمی  نیروی 
گردیده  محروم  قانونا  گردد  می  برای سالمتی  جدی 
از  حامیت  در  راباید  ممنوعیت  این  فلسفه  اند. 
کار  دسرتسی  نگهداشنت  باال  برای  کوشش  ونیز  زنان 
جستجو کرد نه محروم منودن وممنوع کردن زنان از 
برخی مشاغل.چنانچه فصل یازدهم ماده120 قانون 
کار در مورد عدم استخدام زنان و نوجوانان به کار 
های فیزیکی ثقیل مرض صحت وزیر زمینی را جواز 
ندانسته است. در قانون مذکور به رصاحت تذکر به 
به  را  نوجوانان  و  زنان  منیتواند  اداره  که  آمده  عمل 
کار شبانه توظیف مناید، اداره منی تواند زنان حامله 
،مادران دارای طفل کمرت ازدو سال و کارکنان نوجوان 
را به اضافه کاری ومسافرت بخاطر انجام کار رسمی 

توظیف کند.

البته توظیف زن دارای طفل کمرت از دو سال به اجرای 
رسمی  کار  منظور  به  مسافرت  وانجام  کاری  اضافه 
بدون موافقه قبلی زنان جواز ندارد. در حقیقت این 
آن  از  وزنان  داده شده  زنان  برای  که  است  امتیازی 
مستفید اند، زیرا ماده 49 قانون اساسی کار اجباری 
را ممنوع قرار داده برای این که کار شکل اجباری را 
گذاشته  رشط  زنان  قبلی  ورضایت  موافقه  به  نگیرد 
شده تا موانع ومشکل در مورد امور خانوادگی وطفل 
حاملگی  دوران  در  براین  نگردد،عالوه  ایشان  داری 
برای زنان امتیازات دیگر نیز در نظر گرفته شده ،آن 
این که زنان در دوران حاملگی مطابق تصدیق داکرت 
وسایر  دستمزد  حفظ  با  خفیف  کار  به  یاشفاخانه 
حقوق وظیفه اصلی توظیف می گردد، که بعد از به 
دنیا آمدن طفل و مستفید شدن رخصتی های والدی 

باحفظ مزد وسایر حقوق وظیفوی اش می شود.

دولت به منظورمواظبت و مراقبت از اطفال کارکنان 
اداره  ازاوالد شان در محوطه  مادران  وآرامش خاطر 
مادران  وبرای  ایجاد  را  کودکستان  و  گاه  شیرخوار 
دارای طفل شیر خوارعالوه بر وقفه رصف غذا وقت 
اضافی که  کمرت از 30 دقیقه نباشد بعد از هر ساعت 
کار  محل  کودک  اتاق  در  دادن طفل  شیر  به خاطر 
داده شده است این وقفه ها شامل وقت کار رسمی 
می باشد که از طرف اداره مربوط توسط لوایح نظم 

داخلی مربوط تنظیم می گردد.

اسالمی  فقه  در  خساره  جربان  موضوع 
را  وعمده  مهم  بسیار  بحث  یک  وضعی  وقوانین 
تشکیل میدهد.اما تحدید ساحه جربان خساره قابل 
جربان ، از لحاظ فقه وقانون  درعده از موارد باهم 
از هم  فرق دارد. جربان  از موارد  مشابه ودر عده 
خساره در مسایل مالی ، بدنی  و معنوی وجود  دارد 
که درین نوشتار روی جربان خسارت مالی بحث را 

ادمه میدهیم.
جربان خساره:

هرکس مطابق احکام رشیعت وقانون دارای حقوق 
میباشد، که میتواند از آن هر نوع که خواسته باشد 
استفاده مناید. از جمله حقوق تضمین شده یکی هم 
حقوق مالی است. که باید از تعرض وتعدی مصئون 
باشد، اما چیز قابل توجه اینکه اگر مالی شخصی به 
ناحق تلف شود جق قانونی ورشعی شخص صدمه 
بی بیند مسئله جربان خساره مطرح میگردد. درمنت 
فوق از تلف شدن ناحق مال تذکرداده شد الزم است 

تا در رابطه به اتالف توضیح مخترص داشته باشیم.
اتالف در لغت مصدراز باب افعال از ریشه تلف به 
معنای نابود کردن ، هالک کردن، تباه شدن یا نیست 

شدن  وازبین بردن است.
از دید قانون وفقه : " اتالف عبارت است از اخراج 
چیزی از چیز انتفاعی ، به نحوی که منفعت مطلوب 

ومعمول آن از بین برود." 
خسارات مادی یا مالی :

در تعربف خسارات مادی آورده اند که : " خساراتی 
که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد. "

همچنان در تعریف خسارات مادی در یک تعریف 
از  ناشی  " خسارت   : گفته شده  تر  وکلی  تر  وسیع 
کاهش عوامل مثبت دارایی که عبارت از تقلیل ارزش 
ویا تلف کلیه ی حقوق وتوانایی های شخص از قبیل 
وحق  ومطالبات  عینی  حقوق  وسایر  مالکیت  حق 

التالیف وحق اخرتاع می باشد."
کاال مصوب  املللی  بین  بیع  کنوانسیون   )  ۷4( ماده 
)1۹۸۰ ( ضمن اشاره به زیانهای مالی ، ناشی از نقض 
قرار داد ها، خسارت مادی را چنین تعریف می کند: 
" خسارت مادی عبارت از هرگونه کاهش در دارایی 
مترضر در مقایسه با زمان قبل از قرارداد یا هر گونه 

افزایش در تعهدات فرد می باشد ."
اتالف مال در رشیعت زیر عنوان ) اتالف وتسبیب 
مسئولیت   ( عنوان  تحت  وضعی  قانون  در  واما   )
ناشی از جرم وشبه جرم ( مورد مطالعه قرار میگیرد. 
وبرقاعده ) کسی که موجب زیان دیگری می شود 

مسئول جربان آن است ( استواراست. درزمینه 

ودیگری  تقصیر  نظریه  یکی  نظریه  دو 
نظریه مسئولیت باید به بررسی گرفته شود.

مسئول  زمانی   ، فاعل   " تفصیر:  نظریه  مطلبق 
خسارت ناشی از عمل خود است که در ارتکاب آن 
اساسی  تقصیر رشط  نظریه  بنآ  باشد.  منوده  تقصیر 

مسئولیت مدنی میباشد."
برای تخقق نظریه تقصیرالزم است که مقرص عاقل 
بتواند.  وبالغ بوده عواقب عمل خود را درک کرده 
رشط  دیگر  عباره  به  نباشد.  ومجنون  صغیر  یعنی 
دیگر تقصیر اینست که فاعل احتیاط الزم را درعمل 
خود رعایت نکرده باشد . که اثبات این نکته بدوش 

مدعی میباشد.
که  شود  گفته  باید  مسئولیت  نظریه  به  رابطه  در 
وارد  به دیگری خسارت  که  نظر هرکسی  این  طبق 
بنابراین نظریه برای  کند مسئول جربان آن میباشد. 
مطالبه خسارت کافی است که مترضر ثابت کند که 

خسارت ناشی از فعل طرف می باشد.
)اتالف  به  رابطه  در  دیدگاه  دو  دیدگاه رشیعت  از 

مال ( وجود دارد که ذیآل بدان پرداخته می شود :
از  است  عبارت  وآن  مستقیم  یا  باملبارشه  اتالف   -1
) چیز تلف  الحاق بدون واسطه رضربه محل تلف 

شده ( .
2 – اتالف بالسبب ، عبارت است از کاری در محلی 

که منجر به تلف چیزی دیگر شود .
شده  قبول  روش  عین  افغانستان  مدنی  قانون  در 
به  منجر  که  جرم  وشبه  جرم  از  ناشی  ومسئولیت 
هالک ویا استهالک مال غیر شود تحت عنوان )انالف 

( و) تسبیب ( بیان شده است. 
چنین  زمینه  در  مدنی  قانون   )  ۷5۸( ماده  چنانچه 

رصاحت دارد :
به ضامن رضر  منابد  تلف  غیررا  مال  که  " شخصی 

ناشی ازآن مکلف می باشد." 
بدین ترتیب ماده )۷5۹ ( قانون مدنی در رابطه به 

موضوع اضافه میدارد: 
" شخصی که مال غیر را خواه در ترصف خودش باشد 
یا امین او، قصدآ ویا بدون فصد الف مناید ، بضامن 

رضر ناشی از عمل خود مکلف شناخته میشود ."
همچنان ماده )۷۶4 ( قانون مذکور می نگارد :

" متسبب رضر وقتی مکلف به تادیه ضامن پنداشته 
می شود که فعل او منجر به وقوع رضر شده باشد." 
مال  اتالف  بحث  شد  تحریر  آنچه  نظرداشت  در  با 

موارد ذیل را در بر می گیرد.

1 – مبارشت در اتالف .
2 – اتالف بالسبب .

3 – فرق بین اتالف وتسبیب.
4 – کارهایی که در راه عام اتفاق می افتد.

5 – خسارات ناشی از حیوان وجنابت بر حیوان.
موارد اتفاق فقه وقانون در رابطه به جربان خساره :

ماده )۸5 ( مجلة االحکام رصاحت دارد که : " اخراج 
بالضامن ، بدین معنی که استحقاق حاصل ومثره یی 
به وسیله ضامن صورت میگیرد، بنآ کسی که در مورد 
اتالف یک مال به ضامن آن محکوم شدنی باشد اگر 
پرداخت  به  آورد مکلف  از آن منفعتی بدست می 
خرد  می  را  حیوانی  شخصی   : مثآل   . نیست  عوض 
از  اگر  کند  می  رد  آنرا  قدیم  عیب  داشنت  با  وبعدآ 
شود  منی  الزم  بروی  اجرت  باشد  کرده  استفاده  آن 
از رد، هالک میشد خساره آن متوجه  اگر قبل  زیرا 

او بود نه بایع .
چنین  مدنی  قانون   112 ماده  در  موضوع  عین 

رصاحت دارد:
هنگام  از  آن  تکالیف  با  مبیعه  وحاصالت  فواید   "
انجام عقد به مشرتی تعلق میگیرد مگر اینکه موافقه 

یا عرف به خالف آن نباشد."
به  رابطه  در  االحکام  مجلة   )  ۸۶( ماده  همچنان 

موضوع چنین نگاشته است :
" االجر والضامن  ال یجتمعان : یعنی اجرت و ضامن 

یکجا جمع منی شود." 
توافق شده  از رشایط  اگر مستاجر  اصل  این  بر  بنا 
اجرت   ، شود  الزم  بروی  ضامن  که  کند  می  تجاوز 
بروی الزم منیشود. مثآل : حیوانی را برای انتقال بار 
محل  آن  از  ولی  گیرد  می  اجرت  به  معین  محل  تا 
درینصورت  میشود  هالک  وحیوان  کند  می  تجاوز 
مستاجر باید تاوان حیوان را بدهد پس اجرت بروی 
الزم منیشود واگر حیوان را سامل تسلیم صاحبش می 
مناید پس اجرت تعیین شده از مسافت تعیین شده 

الزم میگردد.
انداخته  نظر  مدنی  نون  قا  اگربه  موضوع  پیرامون 
آمده  چنین  مذکور  قانون   )  13۶۶( درماده  شود، 

است:
" اجاره گیرنده ازعین اجاره شده به نحوی منفعت 
می برد که به آن موا فقه بعمل آمده باشد در صورت 

عدم موافقه قبلی عرف جاریه اعتبار دارد."
خسارات،  انواع  تا  است  الزم  بیشرت  وضاحت  غرض 

وجربان ناشی از آن را به بر رسی بیگیریم 

غیر  عمل  یا  تقصیر  از  ناشی  خسارت   -  2
مرشوع :

خسارت گاهی از تقصیر مبیان می اید وگاهی از عمل 
غیر مرشوع ، لذا برای در ک هر کدام بطور جداگانه 

الزم است تا توضیحات در زمینه ارایه شود .
 خسارت ناشی از تقصیر :

" تقصیر ، تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف 
از  اعم  تقصیر  دارد،  حادثه  وقوع  در هامن رشایط 
، عمدی وغیر  ، واجد وفاقد اهلیت  تعدی وتفریط 
وباید  شده  پنداشته  مسئول  تقصیر،  بودن  عمدی 

خسارت وارده را جربان مناید."
رصاحت  چنین  درزمینه  مدنی  قانون   )  ۷۷۶( ماده 

دارد :
" هرگاه به اثر خطا ویا تقصیر رضری به غیر عاید 

گردد، مرتکب به جربان خساره مکلف می باشد."
 خسارت ناشی از عمل غیر مرشوع :

تنها ایجاد رضرکفایت منی کند که مسئولیتی را برای 
جربان خساره به بار آورد، بلکه فعل زیا ن بار باید 
تا  است  الزم  لذا  باشد.  متعارف  وغیر  مرشوع  غیر 
فعل زیان بار مرشوع وغیر مرشع از هم تفک یک 
( قانون  ( ماده )۹  شوند. مطابق رصاحت فقره )1 

مدنی : " تجاوز از حق مستلزم ضامن است ."
طبق رصاحت فقره )2 ( ماده ۹ قانون مذکور تجاوز 

از حق در موارد آتی مبیا ن می آید: 
1 – اعامل مخالف عرف وعادت .

2 – داشنت قصد تعرض بر حق غیر.
3 – جزیی بودن مصلحت شخص نسبت به رضری 

که به غیر وارد می سازد.
4 – غیر مجاز بودن مصلحت .

می  نتیجه  این  به  فوق  تذکرات  مطالعه  از  خالصه 
رسیم که خسارات وارده به شخص  به هر شکلی که 
باشد ، قابل جربان بوده مقرص به تادیه جربان خساره 
اعامل  جوابگوی  ویا  ضامن  شده  دانسته  مکلف 

خالف رشعی و قانونی خویش میباشد.
منابع وماخذ:

مجلة االحکام 
قانون مدنی.

کنوانیسیون بیع بین املللی کاال

حقوق کار زنان از دیدگاه دین مبین اسالم :

 حق کار یکی از حقوق اجتامعی است،انسان ها 
جهت پیشربد زندگی مکلف به کار است و خداوند 
)ج( نیز آنرا به کار کردن امر منوده است که این 
امر دربر گیرنده  کار مرد وزن میباشد. زن و مرد 
هر دو طبق عمل خویش مستوجب اجروثواب می 
گردد چنانچه در سوره آل عمران آیه 195 خداوند 
دعای  )ج(  خداوند  “پس  ترجمه  فرماید:  )ج(می 
هیچ  عمل  من  البته  فرمود  و  کرد  اجابت  را  شان 

کسی از مرد وزن را بی مزد منی گذارم. “

برای اثبات این ادعا که اسالم به زنان حق کار داده 
است یکی از بهرتین راه ها این باشد که بدانیم که 
نه تنها در تاریخ اسالم کار کردن زنان یکی از سیره 
های مورد قبول مسلامنان بوده بلکه در زمان خود 
پیغمرب اسالم )ص( و به تایید آن حرضت ، زنان عمالً 
نظامی  کارهای  از  اجتامعی  مختلف  های  کار  به 
گرفته تا کار های خیاطی و نقاشی مشغول بودند.

ازجمله  دارند  را  کار  حق  مردان  مثل  زنان  بنآ 
که  است  فرزندانش  تربیه  زن هامنا  کار  مهمرتین 
هیچ نوع فعالیت دیگری مادی و دنیوی منیتواند 

وی را از این رسالت مهم باز دارد.

با درنظرداشت  از منزل  بنابراین کار زن در خارج 
رشایطی که رشیعت اسالم وضع منوده است  جایز 
نیاز  موجودیت  در  بلکه  آنهاست،  حق مرشوع  و 
در  بنابراین  است.  واجب  بعضا  و  مستحب  بعضا 
مواردی که زن بی رسپرست و یا مطلقه و فاقد در 
از ذلت و منت دیگران  اجتناب  باشد بخاطر  آمد 
در صورتی که دولت اسالمی توجه به نفقه آنها نه 
کند کارمناسب با توانایی اش بر وی واجب است. 

به فعالیت زنان صحابه کرام در  چنانچه دررابطه 
صحیح مسلم از انس بن مالک چنین روایت شده 
ام سلیم جهاد می منود  که گفته:”پیامرب )ص( در 
در حالی که زنان از انصار او را همراهی می کردند 
وبه رسبازان آب می رساندند وزخمی ها را درمان 
می کردند.”بیگامن این کار زنان،منونه از جهاد در 
راه خداست وممنوع نیست حتی در مواقع برزن 

فرض عین خواهد بود .

قرآن  که  )ع(  شعیب  حرضت  دخرت  کار  همچنان 
میکند  بیان  را  آن  داستان  قصص  سوره  در  کریم 
انجام  را  شان  پدر  گوسفندان  چوپانی  چگونه  که 
میدادند. چنانچه اسامء دخرت ابوبکر )رضی( شوهر 
خود زبیر بن عوام )رضی( را در رام کردن اسپان و 
یاری میکرد  خرد کردن هسته های خرما کمک و 
از  شوهرش  دور  بسیار  باغ  از  ایشان  که  جایی  تا 
مدینه، هسته های خرما را به  رس حمل مینمودند 
و به شهر می آوردند گاهی هم خود جامعه نیاز 
مربم به کار زن پیدا میکند مانند طبابت و پرستاری 

که  دیگر  کارهای  و  دخرتان  آموزش  زنان 
مخصوص آنها است.

که  است  برش  اساسی  حقوق  از  یکی  کار  حق   
درهمه اسناد حقوقی، ملی وبین املللی به رسمیت 
شناخته شده است.  افراد جامعه برای امرار حیات 
وتامین معیشت، ودیگر نیاز مندی های زنده گی 
از  بتواند  تا  کارمیباشد  انجام  به  ومکلف  مجبور 
کار  سازد.  مرفوع  را  هایش  نیاز  خویش  کار  مزد 
حق مسلم هرشخص است. که باید دربدل انجام 
کاروی مزد مساوی وعادالنه برایش پرداخته شود. 

حرفه،  شغل،  وانتخاب  مزد  با  کار  حق  البته   
رشته  مطابق  شغل  ونوع  تخصص،  مهارت، 
تحصیل،عالقه و استعداد طبق سند تقنینی مربوط 
اساسی  قانون  ماده )48(  از  الهام  با  میباشد  آزاد 
کشوردرقانون کار، قانون مامورین وقانون خدمات 
ملکی با بیان متامی اصول ومقررات و رشایط آن 

ذیالً مشعراست: 

این  مورد  در  اساسی  قانون  فوق  ماده  چنانچه   
طور رصاحت دارد:

)کار حق هر افغان است. 

کار  حقوق  مزد،  با  رخصتی  کار،  ساعات  تعیین 
قانون  توسط  آن  به  امورمربوط  وسایر  وکارگر 

تنظیم میگردد. 

 انتخاب شغل وحرفه، در حدود احکام قانون، آزاد 
میباشد.(

خویش   23 ماده  در  برش  حقوق  جهانی  اعالمیه 
مناسب  رشایط  از  مندی  بهره  در  را  افراد  حق 
شغل  انتخاب  کاری  مصؤن  محیط  کار  وعادالنه 
آزاد وحق افراد را در تشکیل اتحادیه های کارگری 
وتجاری ترصیح منوده است: عالوًة ماده 13اعالمیه 

اسالمی حقوق برشدر مورد چنین مشعر است: 

 کار حقی است که دولت وجامعه برای هر کسی 
هر  کند.  تضمین  است،  آن  انجام  به  قادر  که 
انسان آزادی حق انتخاب کار شایسته را دارد به 
گونه یی که هم مصلحت خودش وهم مصلحت 
جامعه براورده شود.هرکارگری حق دارد ازامنیت 
وسالمت وسایر تأمینات اجتامعی بر خوردار باشد 
راندارد واداشت  توانش  کاری که  به  را  او  ونباید 
کشی  بهره  او  از  یا  منود  اکراه  کاری  به  را  او  یا 
کرد یا به او زیان رساند وهر کار گری بدون فرق 
میان مرد وزن حق دارد که مزد عادالنه در مقابل 
ونیز  مناید  دریافت  رسیعأ  میکند  ارائه  که  کاری 
ترفیعات  و  پاداشها  و  مرخصیها  از  استفاده  حق 
استحقاقی را دارد ودر عین حال مؤظف است که 
باشد.  داشته  کاری  ودرست  اخالص  خود  کار  در 
کردند،  پیدا  اختالف  فرمایان  کار  و  کارگران  واگر 
این اختالف واز  دولت مؤظف است برای حل 

به  وپابندی  حق  اعاده  و  ظلم  بردن  بین 
عدل بدون این که بنفع طرفی عدول کند، دخالت 

مناید.

حق خدمت وکار در ادارات دولتی:

دولت جمهوری اسالمی افغانستان به منظور ایجاد 
از  وفارغ  طرف  بی  حسابده،  مسلکی،  سامل،  اداره 
ارایۀخدمات  منظور  به  سیاسی  ودخالت  فساد 
اداری  سيستم  در  اصالحات  تحقق  مردم،  موثربه 
استخدام  اساسی  قانون  مندرج  حکم  از  تاسی  به 
مامورین خدمات ملکی به اساس اهلیت، لیاقت و 
شایستگی بدون در نظر داشت قوم، ملیت، زبان، 
نژاد و مذهب از طریق رقابت آزاد تعیین می گردد. 
قراردادی  وکارکن  مامور  وامتیازات  برحقوق  عالوه 
در اجرای وظیفه مکلفیت وصالحیت هایکه مطابق 
قانون به وی محول یا تفویض میگرددمسولیت دارد. 

مورد  دراین  کشور  اساسی  قانون   )  50( ماده 
رصاحت دارد:

سامل  اداره  ایجاد  منظور  به  است  مکلف  )دولت 
وتحقق اصالحات درسیستم اداری کشور تدابیرالزم 
اتخاذ مناید. اداره اجراات خودرا با بی طرفی کامل 

ومطابق به احکام قانون عملی می سازد. 

اتباع افغانستان حق دسرتسی به اطالعات از ادارات 
دولتی را در حدود احکام قانون دارا می باشند این 
عامه  وامنیت  دیگران  حقوق  به  صدمه  جز  حق 

حدودي ندارد. 

 اتباع افغانستان بر اساس اهلیت وبدون هیچگونه 
تبعیض وبه موجب احکام قانون به خدمت دولت 

پذیرفته میشوند.(

ماده )21( اعالمیه جهانی حقوق برش در رابطه با 
تذکر  چنین  دولتی  ادارات  در  کار  و  خدمت  حق 

داده است:

امور  اداره  در  که  دارد  حق  کس  هر   1-
با  خواه  و  مستقامً  خواه  خود،  کشور  عمومی 
وساطت منایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، 

رشکت جویند. 

هر کس حق دارد که با تساوی رشایط   2-
، با مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. 

ماده 23 اعالمیه مذکور در رابطه با حق کار چنین 
می نگارد:

کار خود  کند،  کار  دارد  هر کس حق   1-
را آزادانه انتخاب مناید، رشایط منصفانه و رضایت 
بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری 

مورد حامیت قرار گیرد. 

تبعیضی در مقابل  همه حق دارند که بدون هیچ 
کار مساوی، اجرت مساوی در یافت دارند.

حقـوق اجتــــــماعی زن...
تتبع ونگارش: گاللی سنگرخیل عزیزی

ــه  ــدگاه فق ــاره ازدی ــران خس جب
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ریاست  ساحوی  مبلغین  اعضای 
حقوقی  های  مساعدت  عمومی 
پالن  مطابق  عدلیه،   وزارت 
آگاهی  غرض  شان  ای  مطروحه 
حقوقی  موضوعات  دهی 
13۹۷/11/۸عازم  مورخ  روزدوشنبه 
کابل  والیت  شکردره  ولسوالی 
منسوبین  برنامه  گردیدند.دراین 
اشرتاک  متذکره  ولسوالی  پولیس 
روی  که  موضوعات  بودند.  منوده 
معرفی  چون  گردید.  بحث  آن 
ریاست های وزارت عدلیه،  اجراات 
های  ومکلفیت  وظایف  پولیس، 
پولیس  توسط  گرفتاری  پولیس، 
موارد  وچندین  وقضایی  عدلی 
دیگرمرتبط به وظایف پولیس برای 
آگاهی  پولیس  منسوبین  اعضای 
جلد  یک  یک  وهمچنان  شد،  داده 
مجموعه مقاالت حقوقی که حاوی 
موضوعات مختلف حقوقی میباشد 
شد.هدف  داده  تسلیم  آنها  برای 
دهی،  آگاهی  برنامه  این  ازاجرای 
قانون  به  کنندگان  اشرتاک  آشنایی 

پولیس میباشد.

حبس را در کشور نهادینه کنند. 
این هیئت  تحقیقات گسرتده به منظور دست 
یابی به راه کارهای بدیل حبس انجام دادند. به 
این ترتیب اشرتاک کنندگان افغان با نهاد  های 
از  مسئوول اجرای مجازات عدلی در فرانسه  
و  محابس  روسای   ، قضات   ، سارنواالن  جمله 
سایر نهاد های ذیدخل دیدار و گفتگو منودند 
که  گفت  توان  می  نظر  تبادل  این  نتایج  از  و 
ای  پی  اس  مجازات  منودن  پیاده  مساله  روی 
پی) بدیل از حبس (  متر کز داشتند که چگونه 
جلوگیری  انان  ساخنت  زندانی  از  توانند  می 
تاَجیل  اصدار حکم  مانند  راهکارهای  و  منایند 
همراه با گذشتاندن آزمونها ، قرار دادن دست 
یا  املنفعه  عامه  امور  اجرای   ، الکرتونیکی  بند 
 ... و  محکومین  ضامنت  با  و  مرشوط  آزادی 
از  از جمله مواردی است که درمجازات بدیل 
حبس در نظر گرفته شده است. چنانچه ماده 
از  بدیل  جزاهای  موردانواع  در  جزا  کد   150
حبس ذیال رصاحت د ارد: جزاهای بدیل  حبس 
خدمات  انجام  مراقبت،  دوره  از  اند  عبارت 
عامه، محرومیت از حقوق اجتامعی  و حبس 
این فصل،  احکام  با  در مطابقت  که  منزل  در 

اعامل می گردد.
بدیل  جزا  کد   148 ماده  رصاحت  به  توجه  با 
جرم  مرتکب  باالی  که  است  جزایی  حبس  از 
به عوض حبس، به شکل رهایی مقید از طرف 

محکمه حکم می شود.
علیه  مردان  دولت  جرم  تحقق  صورت  در 
محاکم  احکام  تطبیق  از  ناگزیر  جرم  مرتکب 
می باشند نباید فراموش کرد که مرتکبین اعامل 
نشدند  متولد  متخلف  مادر  از  قانون  خالف 
بلکه عوامل گوناگون در نقش گرفنت شخصیت 
آنان تاثیر گزار بوده است. بنا بر این ارگانهای 
می  چگونه  که  اند  تالش  در  قضایی  و  عدلی 
و  بخشیده  تنزیل  را  و جرایم  امار جرم   توان 
کدام شیوه ها را باید دریابیم تا ضمن اصالح 
مجدد مرتکبین متخلف از قانون بتوان کسانی 

را که مجرم متکرر نیستند

 
3- حقوق کار

بوده  انسان  هر  طبیعی  حقوق  جمله   از  کار 
زیراخداوند (ج (این حق را به اواعطا منوده و 
وسیله کسب رزق و روزی حالل گردانیده وبرش 
چنانچه  است.  منوده  مکلف  آن  انجام  به  را 
خداوند در قرآن کریم در سوره جمعه دررابط 
به کار ودریافت روزی حالل امرفرموده است : 
"هر گاه از مناز فارغ شدید در روی زمین برای 
وفضل  شوید  پراگنده  تان  نیاز  وکسب  تجارت 
راه  از  را  او  روزی  یعنی  کنید  را جستجو  خدا 

خرید وفروش بخواهید ."
همچنان درمورد پیغمرب)ص( فرموده است :

کار  انجام  حال  در  که  را  مومن  بنده  "خداوند 
است دوست دارد ."  

ضمناحدیث دیگری از ابوهریره روایت شده که 
به  "سوگند  است:  فرموده  )ص(  پیامرب  حرضت 
کسی که جانم در دست اوست اگر یکی از شام 
ریسامنش را بردارد .با آن دسته هیزم بر پشتش 
حمل کند )تا آن را بفروشد ( بهرت از این است 
که از کسی در خواستی مناید واو خواسته اش 
را برآورده یا رد مناید ." که این حدیث رشیف 
دسرتنج  از  استفاده  برای  انسان  تشویق  بیانگر 

خود از کسب حالل است.
کار،  نیازمند  ماندن  وزنده  زیسنت  برای  انسان   
کوشش وفعالیت است. ودر این را ه مانند همه 
می  پیروی  آفرینش  نظام  از  زنده  موجودات 
زندگی  یحتیاج  ما  به  یابی  دست  کند.تاجهت 
 ، جامعه  های  نیاز  شدن  برآورده  وبرای  خود 
بهرت زیسنت وبقای نسل خویش کارمنوده، بهره 
ای بدست آورند. هدف از کار انسان مسلامن 
زندگی،  معیشت  آوردن  دست  به  برعالوه 
نیز  متعال  خداوند  رضای  پاداش،  کسب  برای 
پیشه   ، دینی  مسایل  آموزش  مانند  باشد.  می 
ضمن  در  مشاغل.  وسایر  دستی  وحرفه،صنایع 
باید مرشوع  مادی  وغیر  مادی  پاداش  دریافت 
باشد، مهم نیست که آن کار دستی یا ابزاری یا 

کشاورزی یا صنعتی ویا تجارتی ....باشد. 
حقوق کار زنان از دیدگاه قوانین در افغانستان

کار اساس زند گی است و به همین جهت هر 
انسان حق کار کردن را دارد اگر کار و اشتغال 
نباشد چرخه زند گی از حرکت می ایستد و زند 
از حقوق اساسی  گی به خاموشی میگراید لذا 
هر فرد حق اشتغال و حق انتخاب آزادانه ای 
شغل او است از همین سبب است که دولت ها 
برای اتباع خود رشایط کار مساعد را در قانون 
که  آمده  عمل  به  کوشش  و  میکند  بینی  پیش 
حقوق متام اتباع یک سان در نظر گرفته شود. 
چنانچه در قانون اساسی در ماده )4۸( تذکر به 
عمل آمد ه است که:" کار حق هر افغان است." 
با مزد، حقوق کار  تعیین ساعات کار، رخصتی 
و کارگر و سایر امورمربوط بهآن توسط قانون 
تنظیم میگردد. انتخاب شغل و حرفه در حدود 

احکام قانون، آزاد میباشد." 
زن   حق  کار  کار-  قانون    )125( ماده  طبق 
پنداشته میشود. طبق این قانون هیچ کس حق 
ندارد از پذیرش زن به کار امتناع  ورزد و یا مزد 
زن را به دلیل حامله گی یا شیردادن طفل تقلیل 
بخشد. همچنین طبق این قانون زنان در صورت 
باملقطع  صورت  به  میتواند  رسمی  کار  نداشنت 
نا  ماه  و  مکمل  نا  هفته  مکمل،  نا  روز  یعنی 

مکمل با ادارات، در صورت نیاز کار منایند .
عالوه بر حقوق وامتیازاتی که به کار کنان در 
حاالت  در  زنان  شده  گرفته  نظر  کاردر  قانون 
نیز  ذیل  امتیازات  دارای  شده  پیشبینی  خاص 

می باشند:
در قانون کار، وقت عادی کارطوری اوسط درطول 
منی  بوده  ساعت   4۰ از  متجاوز  هفته  در  سال 
ساعت   35 هفته  در  حامله  زنان  برای  اما  تواند، 
است که این تقلیل اوقات کار موجب کرس مزد و 

سایر حقوق وی منی گردد .

ماده 25 قانون منع خشونت علیه زن.شخصی که زن را به نام بد دادن به نکاح بدهد یابگیرد، مرتکب حسب احوال به حبس طویل که ازده سال بیشرت نباشد، محکوم میگردد.

ادامه در صفحه3
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قانون بدیل حبس، جزای نقدی ، حبس قصیر یا 
حبس متوسط تعیین شده باشد.

از جرمی است که جزای آن در  جنایت: عبارت 
 ، این قانون حبس طویل، حبس دوام درجه دو 
تعیین شده  اعدام  یا  و  یک  در جه  دوام  حبس 

باشد.
برای  حبس  از  بدیل  مجازات  از  هدف  اما 

محکومین چیست؟
این  به  حقوق  اندیشمندان  و  جامعه  مصلحین 
نظر اند که  در زندان معموال مجرمین متکرر و 
سابقه دار و کسانیکه در اثر نا آگاهی از قوانین 
زندان می شوند در یک  وارد  تخلفات جزیی  و 
مکان نگهدار می شوند در واقع می توان گفت 
که افراد تازه وارد مصداق این جمله خواهند شد 
در  برود  زندان   در  دزد  مرغ  تخم  یک  اگر  که 

نهایت به شرت دزد تبدیل خواهد شد. 
قسمت  در  گزافی  هزینه  اینکه  دیگر  مطلب 
روی  زندانیان  نوع  این  از  مراقبت  و  نگهداری 
طی  همچنان  شود.  می  گذاشته  دولت  دوش 
مراحل قضایای آنان بُعد دیگری از معضالت نهاد 

های عدلی و قضایی بحساب می آید.
فلهذا حقوقدانان سعی منودند به منظور اصالح 
مجرم، جلوگیری از جرم و پیش گیری از ارتکاب 
جرایم برای محکومین واجد رشایط که در قوانین 
را  از حبس  بدیل  ترصیح گردیده است مجازات 

لحاظ منایند.
بنا بر این حقوق دانان کشور ما همگام با سایر 
مجرمین  آمار  که   ورزند  می  تالش  جهان  ملل 
عدلی  ارگانهای  و  کمرتشده   جامعه  سطح   در 
و قضایی در  تالش  اند تا راه کارهای موثر در 
لذا  دریابند  را  مجرمین  مجدد  اصالح  راستای 
شیوه های مجازات بدیل از حبس را در مطابقت 

با نظام حقوقی کشور جستجومنودند. 
از  پژوهشی  گروه  یک  که   اوریست  یاد  قابل 
سال  مورخ جوزا  افغانستان  قضات  و  مامورین  
1394 در سفرکه  به فرانسه  داشتند با مطالعه 
از تجربیات آن کشور  در پی ایجاد  یک سیستم 
بدیل حبس در افغانستان شدند ،  که صدور حکم 
زندان را محدود ساخته و زمینه تطبیق بدیل از 

حکومتی تعیین و اعامل می گردد. حد،  مجازات 
معین و ثابت است . اما تعزیرات مجازاتی است 
که مبنای جرم انگاری ان مصالح و منافع جامعه 

است.
 مجازات تعزیری متنوع است؛ مانند شالق، حبس، 
 ، به عبارتی    … و  اموال  مصادره  نقدی،  جزای 
تعزیری  مجازات های  از  مصداقی  تعزیری  حبس 
زمانی  نظر  از  می تواند  حبس ها  این  است. 

متفاوت باشد، از چند روز تا حبس دوام.
برای  که  است  ی  مجازاتها  از  نیزیکی  حبس 
حکم  به  آنان  جرایم  میزان  به  توجه  با  مجرمین 
قطعی محکمه در یکی از محالت سلب آزادی که 
از طرف دولت به منظور نگهداری محکومین در 
نظر گرفته شده است زندانی می شوند. چنانکه 
منوده  تعریف  ذیال  را  حبس  جزا  کد   125 ماده 

است:
محکوم  ساخنت  زندانی  از  است  عبارت  حبس   “
علیه  به حکم قطعی محکمه در یکی از محابس 
که از طرف دولت به این منظور اختصاص یافته 

است.”
نظر به رصاحت ماده 146 و147   کد جزا حبس 

دارای انواع و مدتهای  ذیل می باشد:
-1حبس قصیر )از سه ماه  تا یک سال(

-2 حبس متوسط )بیش از یک سال تا پنج سال(
-3 حبس طویل  )بیش از پنج سال تا شانزده سال 

)
-4 حبس دوام درجه دو )بیش از شانزده سال تا 

بیست سال(
از بیست سال  ) بیش  -5 حبس دوام درجه یک 

تا سی سال(
نظر به رصاحت مواد 28، 29، 30 و 31 کد جزا 
شدت  و  خفت  نظر  از  جرم  که  گفت  توان  می 
مجازات به سه نوع تقسیم شده که در ذیل به آن 

اشاره می کنیم:
در  آن  برای  که  است  جرمی  از  عبارت  قباحت: 
این قانون جزای نقدی تا سی هزار افغانی تعیین 

شده است.
جنحه : عبارت از جرمی است که جزای آن در این 

اساس  به  برشی  جامعه  عضو  عنوان  به  سافراد 
ایده ها و طرز تفکر که دارنددر اجتامع زندگی 
می کنند کامال طبیعی است که بعضی از اشخاص 
حق  به  خویش  نفسانی  خواهشات  به  توجه  با 
خود قانع نبوده و به حقوق دیگران تجاوز می 
تحت  انان  قانونی   تخلفات  صورت  .در  کنند 
جرم  عمل  مطابق  و  گرفته  قرار  قانونی  پیگرد 
ارتکابی خویش مجازات می شوند. قبل از ورود 
تاثیری  و  به بحث مجازات های جایگزین حبس 
باشند،بد  داشته  می توانند  جرم  کاهش  در  که 

نیست تعریفی از » جرم«  داشته باشیم.
یا  از فعل  اعم  قانون  هر رفتاری  طبق تعریف 
ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین 
شده باشد جرم است. بدین معنا که برای تفکیک 
قوانین  به  باید  غیرمجرمانه  و  مجرمانه  رفتار 
رفتار،  آن  برای  آیا  دید  و  کرد  مراجعه  جزایی 
بدین  خیر؟  یا  است  شده  پیش بینی  مجازاتی 
مجازاتی  شده  انجام  عمل  یا  رفتار  اگر  ترتیب 

داشته باشد، »جرم« است. 
تایید  مورد  قواعد  مجموعه  مجازات  واقع  در 
جامعه است که ضامن اجرای عدالت واقعی است 
و سعی در هدایت مجرم اصلی و یا احتاملی ، باز 
ارضاء فطرت   ، ارتکاب جرم  از  دیگران  دارندگی 
عدالت خواهی مجنی علیه و حامیت از جامعه 
را دارد که توسط قوه مقننه وضع  و به وسیله 
که  شود  می  اجراگذارده  مورد  به  قضاییه  قوه 
منظور از ان اصالح مجرم و جلوگیری از جرم  و 

تحقق  عدالت در اجتامع می باشد.
حقوقدانان در کل مجازات را به دو دسته )حدود 
و تعزیرات (  تقسیم منوده اند و به هر یک به 

طور مخترص اشاره می مناییم:
از کیفرهای است  حدود جمع حد است عبارت 
که کم و کیف آن معین شده و کسی منی تواند 
آنرا بیش و کم مناید در واقع به مجازاتی گفته 
ان در رشع  کفیت  و  میزان   ، نوع  که  می شود 

تعیین شده است.
مشمول  که  است  مجازاتی  از  عبارات  تعزیرات 
)حد، قصاص و دیه ( نیست و به موجب قانون 
در موارد ارتکاب محرمات رشعی یا نقض مقررات 


