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قبــل از همــه دانســن تعریــف دیــن در موضــوع  مــورد بحــث 
الزم فهــم پنداشــته میشــود تــا در قــدم بعــدی فهمیــده شــود که 
از حجــر امــوال چــی معنــی  ومفهــوم افــاده شــده و در کــدمل 

مــوارد حالــت مســتعمله دارد.
از ایــرو گفتــه میشــود کــه دیــن مطابــق بــه مــاده  ســوم  قانــون 

طــرز تحصیــل حقــوق دارای چنیــن تعریف میباشــد.
دیــن: وجیبــه یــا تعهــدی اســت کــه براســاس آن شــخص مکلــف 

بــه پرداخــت واجــرای آن مــی باشــد. 
دایــن: شــخصی اســت کــه حــق یــا تعهــد بــه حــق، برنفــع وی 

بــر ذمــه مدیــون ثابــت گــردد.
مدیــون: شــخصی اســت کــه حــق یــا تعهــد بــه حــق ، بــر ذمــه 

وی ثابــت گــردد.
کلمــه حجــر در لغــت مبعنــی منــع ، قطــع بــوده ودر اصطــاح 
ــه  ــال مترصف ــه م ــرصف ب ــون از ت ــاخن مدی ــع س ــارت از من عب

ــن از طــرف محکمــه میباشــد. ــر درخواســت دای شــان بناب
مطابــق بــه احــکام قانــون هــر شــخص مدیــون مکلــف بــوده تــا 
دیــن ثابــت ذمــت خــود را در حــال مطالبــه بــه دایــن بپــردازد 
ــه شــده  ــن طــور دیگــری موافق ــه دی ــط تادی ــر اینکــه رشای مک
ــون  ــود را از مدی ــن خ ــت دی ــر وخ ــد ه ــن میتوان ــد و دای باش
مطالبــه بــدارد و دیــن ناشــی از عقــد موجــل از ایــن امــر 

ــت .  ــتثنی اس مس
بدیــن اســاس زمانیکــه  دایــن مطالبــه دیــن خــود را از مدیــون 
منایــد و مدیــون بــه ادای دیــن ادای مســولیت ننمــوده و بــه ان 
تــن ندهــد و دایــن مبنظــور تحصیــل دیــن خــود بــه اداره حقــوق 
ــت  ــف اس ــده مکل ــه کنن ــورت مطالب ــد در اینص ــه بدارن مراجع
ــوق  ــه اداره حق ــی ب ــه چاپ ــه عریض ــود را ذریع ــتدعا خ ــا اس ت
تقدیــم و اداره حقــوق معــروض علیــه مدیــون را احضــار منــوده 
و بــا حــارض گردانیــدن شــخص معــروض علیــه و اخــذ ضامنــت 
ــورت  ــدارد در ص ــم می ــآ تفهی ــه وی کتب ــارض را ب ــات ع مطالب
قبــول  وعــدم رد مدیونیــت، اداره حقــوق حــق دایــن را تحصیــل  
وبــه وی تســلیم میدهنــد. البتــه در صــورت انــکار وعــدم قبــول 
چونکــه قضیــه منجــر بــه دعــوی بیــن دایــن ومدیــون گردیــده  
ــاذ  ــم اتخ ــوق تصمی ــل حق ــرز تحصی ــون ط ــکام  قان ــق اح طب

میــدارد. 

تتبع ونگارش:مبحمد عارف »صباح«

دوشــنبه مــورخ 24ســنبله ۱۳۹۹محــرم قضاوتپــوه فضــل احمد 
ــی ریاســت  ــه مقــام عال معنــوی کــه براســاس احــکام جداگان
جمهــوری بــه عنــوان نامــزد وزیــر و رسپرســت وزارت عدلیــه 
ــک مراســم رســمی از ســوی  ــروز طــی ی ــده، ام ــن گردی تعیی
ــا  ــوری و ب ــت جمه ــاون دوم ریاس ــش، مع ــرم رسور دان مح
حضــور مقامــات ارشــد برحــال و پیشــین دولــت افغانســتان، 
و  روســا  معینــان،  و  ملــی  شــورای  در  مــردم  مناینــدگان 

ــد. ــی ش ــه، معرف ــدان وزارت عدلی کارمن

ــت  ــی رسپرس ــگام معرف ــوری هن ــت جمه ــاون دوم ریاس مع
وزارت عدلیــه، ایــن وزارت را یــک نهــاد کلیــدی و نقطــه 
وصــل میــان حکومــت، پارملــان و قــوه قضاییــه خوانــد و 
تاکیــد کــرد کــه وزارت عدلیــه نقــش مهمــی در پالیســی های 

کان دولــت دارد.
او ضمــن تربیکــی بــه فضــل احمــد معنــوی بــه عنــوان 
ــی در  ــه خوب ــه وی تجرب ــت ک ــه گف ــت وزارت عدلی رسپرس
بخــش عدلــی و قضایــی دارد و برایــش آرزوی موفقیــت کــرد.

ــت وزارت  ــوی، رسپرس ــد معن ــل احم ــوه فض ــرم قضاوتپ مح
عدلیــه در ایــن مراســم تعهــد کــرد کــه اراده مــا بــرای 
ــت.  ــم اس ــق و رضوری، محک ــای عمی ــات و نوآوری ه اصاح
وی نقــش وزارت عدلیــه  را در عرصــه قانون گــذاری مهــم 
خوانــد و گفــت کــه افغانســتان از لحــاظ قوانیــن کشــور غنــی 
اســت. رسپرســت وزارت عدلیــه تاکیــد کــرد کــه در دوره 
کاری اش بــه فســاد و سوءاســتفاده از موقــف بــه هیــچ وجــه 

ــد داد. ــازه نخواه اج

تتبع ونگارش: بشیراحمدعزیزی    

و چون فرشتگان را فرموديم براى آدم سجده كنيد پس بجز 

ابليس كه رس باز زد و كرب ورزيد و از كافران شد ]همه[ به 

سجده درافتادند.
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  شیوه تحصیل دین و حجر اموال 

ادامه درصفحه2

وزارت عدلیه به نوآوری بیشتر نیاز دارد
ادامه درصحفه2

محرتم قضاوتپوه  فضل احمد معنوی به عنوان رسپرست وزارت عدلیه معرفی شد

باهــم، موضوعاتــی را مطــرح مــی کنیــم و هــامن موضوعاتــی 
مطــرح خواهــد شــد، کــه عملــی کــرده بتوانیــم و اگــر موفــق 

شــویم، موفقیــت همــه مــا خواهــد بــود.
رسپرســت وزارت عدلیــه گفــت کــه هرچنــد از لحــاظ سیاســی 
مشــکاتی داشــته ایم و اختــاف دیــدگاه در یــک کشــور 
دموکراتیــک، امــر کامــاً طبیعــی اســت؛ امــا منحیــث مامــور  

ــون هســتیم. ــو قان ــه کار مشــرک در پرت ــت، متعهــد ب دول
وی تاکیــد کــرد کــه وزارت عدلیــه مرجــع عــدل اســت و او در 

برابــر زور، قانون شــکنی و بی عدالتــی محکــم می ایســتد و 
از حیثیــت و جایــگاه هریــک از کارمنــدان دفــاع خواهــد کــرد.

محــرم فضــل احمــد معنــوی دربــاره رضورت قانون گــذاری که 
وزارت عدلیــه در خصــوص آن بــه شــکل اختصاصــی موظــف 
اســت، گفــت کــه کشــور مــا از لحــاظ قوانیــن غنــی اســت؛ اما 
در خصــوص تطبیــق قانــون بایــد بپذیریــم کــه نقــض قانــون 
هــم از طــرف شــهروندان عــادی نــه بلکــه از طــرف زورمنــدان 

و قدرمتنــدان صــورت می گیــرد.

رسپرســت وزارت عدلیــه در ســخنانش همچنیــن تاکیــد کــرد 
کــه در زمــان ماموریتــش بــه فســاد و سوءاســتفاده از موقــف 
بــه هیــچ وجــه اجــازه نخواهــد داد و اضافــه کــرد کــه هــر یک 
مــا امــروز بــه عنــوان یــک مبــارز و مجاهــد در برابــر فســاد 

ــم. ــاد می کنی جه
ــه  ــامد ب ــور رای اعت ــان کش ــر از پارمل ــت اگ ــن گف وی همچنی
دســت آورد، کارهــا و برنامه هــای بزرگــری روی دســت دارد.

گزارشگر: بشیراحمد »عزیزی« سه شــنبه مــؤرخ 25 ســنبله۱۳۹۹قضاوتپوه فضــل احمــد 

در  عدلیــه  وزارت  وزیــر  نامــزد  و  رسپرســت  معنــوی، 

کــه  کــرد  تاکیــد  ســمت  ایــن  بــه  معرفــی اش  مراســم 

تغییــرات  شــکلی  لحــاظ  از  هرچنــد  عدلیــه  وزارت 

امــا  بــوده؛  شــاهد  گذشــته  ســال   20 طــی  را  زیــادی 

دارد. رضورت  بیشــر  نــوآوری  بــه  محتوایــی  لحــاظ  از 

نامزدوزیــر وزارت  مراســم معرفــی رســمی رسپرســت و 

عدلیــه روز دوشــنبه، 24 ســنبله در مقــر ایــن وزارت بــا 

حضــور معــاون دوم رئیــس جمهــور و دیگــر مقام هــای 

ــدگان  ــس مناین ــس ســنا و مجل ــی، برخــی اعضــای مجل دولت

ــووالن و  ــت و مس ــین حکوم ــای پیش ــی، مقام ه ــورای مل ش

ــد. ــزار ش ــه برگ ــدان وزارت عدلی کارمن

رسپرســت وزارت عدلیــه طــی ســخرانی اش در ایــن مراســم 

تعهــد کــرد کــه در زمــان ماموریتــش در وزارت عدلیــه 

ــام  ــری انج ــای بزرگ ــی، کاره ــای وزرای قبل ــه کاره در ادام

می شــنیدم  گذشــته  کــرد:»در  ترصیــح  او  داد.  خواهــد 

ــد  ــدند می گفتن ــک اداره وارد می ش ــازه در ی ــه ت ــانی ک کس

هیــچ کاری نشــده و همــه چیــز را از صفــر آغــاز می کردنــد؛ 

ــده و  ــام ش ــادی انج ــای زی ــم. کاره ــن منی کنی ــا چنی ــا م ام

ــه کارهــای بزرگــری انجــام  ــق دهــد ک ــا را توفی ــد م خداون

ــم.« دهی

او در عیــن حالــی کــه بــر رضورت نــوآوری عمیــق و رضوری 

ــزود  ــرد، اف ــد ک ــن وزارت تاکی ــورم در ای ــات و ریف و اصاح

کــه تعبیــر جابه جایــی کارمنــدان از کلمــه اصاحــات، تعبیــر 

درســتی نیســت.

ــد  ــوار باش ــاید دش ــه ش ــت ک ــه گف ــت وزارت عدلی رسپرس

انجــام  را  بزرگــی  بســیار  کارهــای  کــه  بدهیــم  وعــده 

ــه، دلســوزانه و  ــردن صادقان ــا کار ک ــا اراده م ــم؛ ام می دهی

مبتنــی بــر تعهــدی اســت کــه بــه ایــن مــردم و ایــن خــاک 

ــم. داری

او اضافــه کــرد اگــر فرصت هایــی دســت یافــت، در مشــوره 
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ریاســت  محــرم  مقــام  اعتــامد  از  گلــزی  محــرم 
منــوده  ســپاس گزاری  عدلیــه  وزیــر  و  جمهــوری 
ــه  ــا ب ــربد کاره ــور پیش ــه منظ ــه ب ــپرد ک ــد س و تعه
گونــۀ مؤثــر و گروهــی، از هیــچ گونــه ســعی و 

ــد. وی وعــده منــود کــه  ــغ نخواهــد ورزی تــاش دری
ــاش  ــن وزارت ت ــت در ای ــای ظرفی ــتای ارتق در راس
خواهــد کــرد. در پایــان، محــرم گلــزی از ســوی 
ــه دفــر کاری اش  ــه و ســایر همراهــان، ب ــر عدلی وزی

رهنامیــی گردیــد.
گفتنــی اســت کــه آقــای گلــزی ســند ماســری خــود را 
ــکا  ــاالت متحــده امری در بخــش اداره و پالیســی از ای

بــه دســت آورده اســت.

و درســال 1386 از ایــن پوهنتــون بــا تکمیــل مونوگــراف 
تحــت عنــوان قصــد و نیــت در ارتــکاب جــرم فــارغ التحصیــل، 
و درســال 1387 خدمــت بــه مــردم خویــش را بــا ریاســت 
قضایــای دولــت در والیــت کاپیســا آغــاز منــوده ام و بــه ســال 
1391 بــه حیــث رئیــس عدلیــه والیــت بامیــان مشــغول ایفــای 
وظیفــه گردیــده، و بعــد از دوســال بــه والیــت لوگــر، دراخیــر 
درمــاه ششــم حکومــت وحــدت ملــی بــه حیــث رئیــس عدلیــه 
والیــت کاپیســا منســوب، و بعــداً بــه مــدت هشــت مــاه بــه 
ــه ســال 1397  ــراَ ب ــل و اخی ــوان رئیــس حقــوق والیــت کاب عن
بــه حیــث رئیــس عدلیــه والیــت هــرات تقــرر حاصــل  منــوده 
بــودم کــه فعــا بــه حیــث رسپرســت ریاســت عمومــی حقــوق 
ــی  ــم م ــه هموطنان ــت ب ــغول خدم ــه مش ــز وزارت عدلی مرک
ارشد)ماســری( کارشناســی  دوره  دو  در  وهمچنــان  باشــم 

خویــش را دربخــش حقــوق جــزا وجــرام شناســی در دانشــگاه 
ــان رســانیده ام. ــه پای ــل ب آزاد اســامی –واحــد کاب

 س- لطفــاً توضیــح دهیــد کــه ریاســت عمومــی حقــوق 
درکــدام ســال درتشــکیل وزارت عدلیــه ایجــاد گردیــده اســت؟.

ج- قــرار معلــوم اداره حقــوق وزارت عدلیــه تاریخچــه طوالنــی 
داشــته و بــه اقتبــاس از کتــاب دارالقضــا افغانســتان اداره 
ــال 1297  ــه درس ــت امورحقوقی ــوان مدیری ــت عن ــوق تح حق
ــود را  ــعودی خ ــیرتکاملی  و س ــان س ــت زم ــا گذش ــاد و ب ایج
پیومــوده و بــا وضــع قانــون اساســی ســال 1300 ه.ش زمانیکــه 
وزارت عدلیــه کار وفعالیــت چــون حــل وفصــل قضایــای 
ــم را  ــه محاک ــوع ب ــه موض ــه و احال ــق مصالح ــی ازطری حقوق
تحــت اجــرا داشــته و متعاقبــاَ درســال 1358 همیــن مدیریــت 
امورحقوقیــه بــه ریاســت عمومــی حقــوق ارتقــاُ و دارای 
ــات  ــی والی ــای حقوق ــت ه ــطح آمری ــه س ــیع ب ــکیل وس تش
ــل  ــطح کاب ــه س ــا و ب ــوالی ه ــوق ولس ــای حق ــت ه ومدیری
ریاســت حقــوق والیــت کابــل داشــته وامورمتامــی واحدهــا را 

ــود دارد. ــارت خ ــجام و نظ ــت انس تح
س- محــرم رئیــس صاحــب درصــورت امــکان مختــرصاً دربــاره 
ــت هــای ریاســت عمومــی حقــوق  تشــکیل وظایــف وصاحی

بــه خواننــدگان معلومــات ارایــه فرماییــد؟.
تشــکیل ســال 1398  ریاســت عمومــی حقــوق طبــق  ج- 
ــر  ــه یــک نف ــود. ازجمل ــامل 14 تــن کارمنــد میش ــاَ ش جمع
رئیــس عمومــی بســت اول. مدیریــت اداری  وعضــو مدیریــت 
اداری، ســه تــن اعضــای کارشناســان حقــوق مدنــی- آمربــورد 
ــه  ــه »کمیت ــی یــک بســت مشــتمل ب کارشناســان حقــوق مدن
هــا« کمیتــه اماکــی- دیــون، تجارتــی و فامیلــی دارای دونفــر 
اعضــای  بــورد و جملــه شــش نفرمیباشــد البتــه کارکنــان 
ــن را تکشــیل میدهــد. وظایــف  ــه 5 ت ــی ریاســت جمل خدمات
ــکام  ــق اح ــوق مواف ــی حق ــت عموم ــای ریاس ــت ه و صاحی
ــن  ــم ای ــاده نه ــص م ــوق و بااالخ ــل حق ــرز تحصی ــون ط قان
قانــون تســجیل گردیــده  و بصــورت کلــی انســجام، تنظیــم و 
نظــارت متامــی امــور مربــوط واحدهــای والیتــی  و ولســوالی 

ــردد. هــا میگ
ــا  ــت ه ــراات، فعالی ــورد اج ــب درم ــس صاح ــاب رئی س- جن
ودســتاورد هــای اداره حقــوق بــه منظــور آگاهــی  خواننــدگان 

ــد؟. ــه فرمایی ــات ارای ــی معلوم ــه حقوق محــرم ماهنام
ج- ریاســت عمومــی حقــوق درتحقــق حــق وعدالــت و 
تحصیــل حقــوق اشــخاص حقیقــی و حکمــی و مبنظــور تحکیــم 
ــی  ــی وقضای ــکتور عدل ــراتیژی س ــق اس ــون و ف ــت قان حاکمی
ــده  ــای ارزن ــت ه ــرااُت و فعالی ــور اج ــی کش ــراتیژی مل و اس
ــت  ــل را خدم ــتاوردهای ذی ــه بصــورت اختصــار دس ــته ک داش

ــم. ــی تذکرمیدهی ــه ارقام ــه گون شــام ب
ــی  ــال 1398 بررس ــی درس ــض حقوق ــاَ  )24521( عرای 1- جمع

ــه اســت. ورســیدگی صــورت گرفت
2- جمعــاَ )24521( دوســیه هــای حقوقــی درســال 1398تحــت 

اجــرااُت ایــن ریاســت قرارگرفتــه اســت.
3- جمعــاً  )19954( جلــد دوســیه مبنــی بــه تطبیــق و تنفیــذ 
ــی  ــای مدن ــی محاکــم  کــه اعــم ازقضای احــکام قطعــی و نهای
بیــن اشــخاص حقیقــی و اشــخاص حکمــی باشــد مدعــی بهــا 
ــت  ــاَ باب ــذ گردیده.ضمن ــق و تنفی ــم تطبی ــم محاک ــامل حک ش
ــی   ــض )11313916( افغان ــت عرای ــل محصــول حــق وثب تحوی
وازبابــت وجــه تحصیــل حقــوق متقاضیــان مبلــغ )2660453( 
ــای  ــه ه ــول فیصل ــل محص ــت تحصی ــان ازباب ــی همچن افغان
ــده  ــت گردی ــه دول ــل خزان ــغ)14329526( تحوی ــم مبل محاک

اســت.
ــی  ــت عموم ــرص ریاس ــی مخت ــا معرف ــم  ب ــر امیدواری دراخی
بــه  را  نســبی   معلومــات  ا.  ا.  ج.  عدلیــه  وزارت  حقــوق 
ــیم.  ــرده باش ــه ک ــی  ارای ــه حقوق ــرم ماهنام ــدگان مح خوانن

مصاحبه با رئیس عمومی حقوق ...

اصل علنی بودن رسیدگی نظامی
ــول  ــی از اص ــوان یک ــه عن ــی، ب ــودن محاکامت ــی ب ــروزه علن ام
ــه  ــرار گرفت ــرش ق ــورد پذی ــی م ــای جزای ــی ه ــلم محاکامت مس
اســت و از شــاخص هــای مهــم محاکامتــی منصفانــه بــه شــامر 
مــی رود. ایــن اصــل در نظــام محاکامتــی افغانســتان نیــز 
جایــگاه رفیعــی دارد، بــه نحــوی کــه بــر خــاف دیگــر تضمیــن 
ــه،  در اولیــن قانــون اساســی مصــوب  هــای محاکامتــی منصفان
۱۳۰۱ه.ش بــه رســمیت شــناخته شــده بــود. اســناد بیــن 
ــدام  ــر ک ــز ه ــام نی ــی اس ــام حقوق ــر و نظ ــوق ب ــی حق امللل
ــه  ــد. در افغانســتان ب ــی ورزن ــد م ــر آن تأکی ــه خــود ب ــه نوب ب
ــن  ــی در اولی ــی علن ــل محاکامت ــکام،  اص ــه االح ــروی از مجل پی
دوره قانــون گــذاری مــورد توجــه قانــون گــذار افغانســتان قــرار 
گرفــت. در حالــی کــه از دیگــر اصــول محاکامتــی منصفانــه در 
ــود،  رســیدگی   ــون اساســی مصــوب ۱۳۰۱ خــرب نب نخســتین قان
ــاده  ــود و ســپس در م ــه شــده ب ــاده۵۰، آن پذیرفت ــی در م علن
ــرار  ــوب ۱۳۰۲ه.ش تک ــی، مص ــکیات اساس ــه تش ۱۸۰ نظامنام
گردیــد. جایــگاه ممتــاز ایــن اصــل در حقــوق افغانســتان 
اقتضــاء مــی کــرد کــه مقــررات مــاده ۵۰  اولیــن قانــون اساســی 
ــاده  ــه در م ــدی و از جمل ــی بع ــون اساس ــت قان ــام هف در مت
۱۲۸ قانــون اساســی کنونــی نیــز تکــرار گــردد. طبــق ایــن مــاده: 
»در محاکــم افغانســتان،  محاکمــه بــه صــورت علنــی دایــر مــی 
گــردد و هــر شــخص حــق دارد بــا رعایــت احــکام قانــون  در آن 
ــا مــاده قبــل در ایــن  حضــور یابــد« تنهــا تفــاوت ایــن مــاده ب
ــه »حــق  ــه رصاحــت ب ــی را ب ــودن محاکامت ــی ب اســت کــه علن
حضــور افــراد در محاکمــه« تعریــف کــرده اســت. بــا وجــود این 
پیشــینه محاکامتــی علنــی در افغانســتان خیلــی طوالنــی تــر از 
ایــن اســت،  چــرا کــه تــا پیــش از دهــه۱۸۸۰م. نظــام محاکامتــی 
افغانســتان ترکیبــی از نظــام محاکامتــی اســامی و عــرف و آداب 

ــود.  ــه ای ب قبیل
ــه  ــا خان ــاجد ی ــل مس ــی مث ــن عموم ــاً در اماک ــه عمدت محاکم
قاضــی برگــزار مــی گردیــد و تنهــا از ایــن دوره بــه بعــد اســت 
کــه دولــت بــه تدویــن مقــررات فقــه حنفــی در متــون مــدون 
و در کنــار آن بــه وضــع برخــی مقــررات دولتــی رو مــی آورد و 
قاضــی را از برگزارکــردن جلســه رســیدگی در خانــه خــودش منــع 
مــی کنــد. بدیــن ترتیــب از ۱۸۸۰ تــا ۱۹۶۰م افغانســتان اساســاً 
دارای نظــام قضایــی دوگانــه بــود. در یــک طــرف، محاکــم رشع 
بــه ریاســت علــامء بــر اســاس مقــررات رشعــی بــه امــور جزایــی، 
خانوادگــی و احــوال شــخصیه رســیدگی مــی کــرد. » حاکــم رشع، 
ــه  ــی ب ــررات رشع ــق مق ــه طب ــود ک ــاه ب ــوب ش ــخص منص  ش
قضــاوت مــی نشســت و قضــاء عبــارت از حکمــی بــود کــه از 
حاکــم رشع  صــادر مــی شــد« قاضــی مــی بایســت نســبت بــه 
موضوعــات فقهــی، بــه خصــوص فقــه حنفــی عــامل و آگاه مــی 
بــود. در طــرف دیگــر، محاکــم دولتــی قــرار داشــت کــه تابــع 
قانــون دولــت بــود و بــه امــور مربــوط بــه تجــارت، مالیــات و 
اســتخدام دولتــی رســیدگی مــی کــرد. از ایــن رو، قاضــی مکلــف 
ــوص  ــه خص ــت، ب ــای مملک ــه ه ــل از اصولنام ــی کام ــه آگاه ب
اصولنامــه هــای مربــوط بــه امــور عدلیــه بــود. امــا، بــا تصویــب 
قانــون اساســی ۱۳۴۳ کــه قوانیــن دولتــی را نســبت بــه قوانیــن 
ــه رســامً  ــی دوگان ــه نظــام محاکامت ــرد، ب ــام ک ــر اع ــی برت رشع

پایــان داده شــد. ولــی علنــی بــودن رســیدگی بــه عنــوان یکــی 
از اصــول اساســی محاکامتــی منصفانــه همچنــان مــورد احــرام 

بــود.
گذشــته از نظــام محاکامتــی رســمی، محاکــامت در محاکامتــی 
هــای نــا رســمی کــه ســابقه دیرینــه در افغانســتان دارد و 
ــر  ــی و غی ــز بیشــر منازعــات، اعــم از جزای در حــال حــارض نی
جزایــی از ایــن طریــق حــل و فصــل مــی شــوند، نیــز همــواره 
بــه صــورت علنــی برگــزار مــی گــردد. افــزون بــر اصحــاب دعــوا 
کــه اساســاً بســتگان طرفیــن مــی باشــند، اعضــای جامعــه نیــز 
در ایــن گونــه محاکــامت رشکــت مــی کننــد. جرگــه هــای قومــی 
ــن  ــود را در اماک ــای خ ــه ه ــوالً مارک ــی معم ــوراهای محل و ش
ــی  ــزار م ــر برگ ــای دیگ ــی جاه ــاجد ، و برخ ــل مس ــی مث عموم
کننــد و بــرای ایــن کــه همــه فرصــت مشــارکت و مشــاهده ی 
جریــان محاکمــه را داشــته باشــد،  جرگــه  بــه صــورت مــدور بــر 

پــا مــی شــود.
ــوات  ــل، یکــی از اشــکال جرگــه نان ــل قت در دعــاوی جزایــی مث
خوانــده مــی شــود کــه بــه معنــای درخواســت عفــو و بخشــش 
مجــرم از خانــواده مجنــی علیــه اســت. نانــوات زمانــی اجــرا می 
شــود کــه جرگــه، مظنــون را مقــرص مــی شناســد و از خانــواده 
او مــی خواهــد کــه هیأتــی را بــه خانــه مجنــی علیــه بفرســتد. 
هیــأت مرکــب از چنــد ریــش ســفید، یــک روحانــی یــک زن از 
بســتگان متهــم )در حالــی یــک جلــد قــران کریــم را نیــز بــا خود 
دارد( ســایر بســتگان متهــم و گاهــی خــود او اســت. هیــأت بــه 
مجــردی کــه بــه جلــو خانــه مجنــی علیــه مــی رســد، گوســفندی 
را کــه بــا خــود  آورده، جلــو درب ورودی ذبــح مــی کنــد. پــس 
ــواده قربانــی درخواســت عفــو  ــان از خان ــه منــزل، آن از ورود ب
متهــم را مــی کننــد و از آن جایــی کــه رد کــردن »نانــوات« بــر 
خــاف ســنت و عــرف قبیلــه ای اســت، خانــواده مجنــی علیــه 
ــه آن در  ــه ب ــد ک ــی کنن ــن آشــتی م ــم را بخشــیده و طرفی مته
زبــان پشــتو »روغ« گفتــه مــی شــود. برخــاف نظــام محاکامتــی 
رســمی کــه بــه متهــم برچســب جنایتــکار، شــیطان و مجــرم مــی 
زنــد و بدیــن ســان زمینــه تــرد او را از جامعــه فراهــم مــی کنــد. 

نانــوات موجــب بــاز اجتامعــی شــدن او مــی گــردد.
ــی  ــام م ــورت انج ــن ص ــه ای ــه ب ــی ک ــی علن ــن محاکامت بنابرای
شــود بــر اســاس عــرف و عــادات مــردم اســتوار اســت ولــی اگــر 
از ســوی قاضــی انجــام شــود بایــد یکــری اقتضائــات مدنظــر 
ــورد  ــی را در م ــل اطاعات ــد از قب ــم بای ــه محاک ــرد ک ــرار بگی ق
ــانه  ــمول رس ــه ش ــردم ب ــار م ــیدگی در اختی ــکان رس ــان و م زم
هــا قــرار دهــد تــا آنــان قــادر بــه رشکــت در جلســه رســیدگی 
گردنــد. البتــه، رســیدگی همیشــه علنــی برگــزار منــی شــود، بلکــه 
اســتثناهایی هــم دارد. هامنگونــه کــه بیــان شــد علنــی و غیــر 
ــوا و  ــاب دع ــع اصح ــع مناف ــه تاب ــدن محاکم ــزار ش ــی برگ علن
مصالــح جامعــه اســت. بنابرایــن گاه منافــع و مصالــح آنــان در 
ایــن اســت کــه بــه اتهــام مطــرح شــده بــه صــورت محرمانــه و 
بــدون حضــور اشــخاص ثالــث رســیدگی شــود و از ایــن رو اصــل 
ــنادبین  ــیاری از اس ــن و بس ــی در قوانی ــودن محاکامت ــی ب علن

ــه اســتثناهایی مــی گــردد. ــد ب املللــی حقــوق بــر مقی
اصــل علنــی بــودن محاکمــه یکــی از اصــول اساســی و بنیادیــن 
حقــوق جــزا اســت و ایــن اصــل وســیله بســیار مناســب بــرای 

تأمیــن بهــر محاکمــه منصفانــه و همچنیــن وســیله تأمیــن 
نظــارت عمومــی بــر جریــان محاکمــه و رعایــت حقــوق متهــم 
ــه  ــودن محاکم ــی ب ــوم علن ــت. مفه ــات اس ــی قض ــی طرف و ب
ــار  ــام اقش ــه روی مت ــه ب ــای محاکم ــودن دره ــای گش ــه معن ب
ــه  ــا محکم ــه ی ــه محاکم ــه میشــود ک ــی گفت ــردم اســت. وقت م
علنــی اســت مقصــود ایــن اســت کــه اســتامع دعــاوی در 
ــق  ــژه از طری ــه وی ــت ب ــوم اس ــه عم ــد و ماحظ ــرض دی مع
مطبوعــات و رســانه هــا، قابــل ماحظــه خواهــد بــود. در واقــع 
ــی اســت کــه همــه ای  ــن معن ــه ای ــه ب اصــل محاکمــه منصفان
ــه طــور شــفاهی و  ــد اساســاً ب ــی بای ــی و جزای محاکــامت مدن

ــوند. ــت ش ــی اداره و هدای علن
ــم  ــی و ه ــای مدن ــم در قضای ــه ه ــودن محاکم ــی ب ــل علن اص
جزایــی بایــد رعایــت شــود. امــا در محاکــامت جزایــی از 
ــب بیشــر برخــوردار اســت. اصــل  ــه مرات اهمیــت و رضورت ب
علنــی بــودن محاکمــه متکفــل تأمیــن دو مصلحــت اســت 
ــری  ــامت رسی و دیگ ــر محاک ــم در براب ــت از مته ــی حامی یک
جلــب اعتــامد عمومــی بــه اجــرای عدالــت. حــق علنــی بــودن، 
ــن  ــرص اساســی در تضمی ــت و عن ــاد اجــرای عدال ســمبول و من
محاکمــه منصفانــه و معیــاری بــه شــامر میــرود. کمســیون 
را  محاکمــه  بــودن  علنــی  فلســفه  بــر  حقــوق  اروپایــی 
ــه  ــودن محاکم ــی ب ــت علن ــت: »ماهی ــح داده اس ــن توضی چنی
ــن  ــت از طرفی ــق حامی ــه از طری ــه منصفان ــن محاکم ــه تضمی ب
دعــوا علیــه تصمیــامت خــود رسانــه، کمــک مــی کنــد و جامعــه 
ــت  ــد. ماهی ــرول کن ــت را کن ــا اجــرای عدال ــادر میســازد ت را ق
علنــی محاکمــه همــراه بــا اعــان علنــی حکــم بــه تضمیــن ایــن 
مهــم کمــک خواهــد کــرد کــه مــردم مطلــع شــوند و در نتیجــه، 
اطمنــان بــه اجــرای عدالــت تأمیــن مــی گــردد« همچنیــن 
ــر شــدن علنــی محاکمــه، حکــم و رای محاکمــه  ــر دای عــاوه ب
نیــز بایــد بــه صــورت علنــی صــادر شــود و ایــن اصــل عــاوه بــر 
ــز شــامل مــی شــود. ــه محاکــم اســتیناف را نی محاکمــه ابتدایی

ــد: »در  ــح می کن ــاره ترصی ــن ب ــون اساســی در ای مــاده 128 قان
محاکــم افغانســتان، محاکمــه بــه صــورت علنــی دایــر می گــردد 
و هــر شــخص حــق دارد بــا رعایــت احــکام قانــون در آن حضــور 
ــح  ــون ترصی ــه در قان ــی ک ــد در حاالت ــه می توان ــد. محکم یاب
گردیــده، یــا رسی بــودن محاکمــه رضوری تشــخیص گــردد، 
جلســات رسی دایــر کنــد ولــی اعــام حکــم بایــد بــه هــر حــال 
ــون  ــاده هشــتم قان ــارت،  در م ــن عب ــن همی ــی باشــد.« عی علن
ــت  ــد تح ــه بع ــن ب ــه از ای ــم )ک ــت محاک ــکیات و صاحی تش
ــر  ــز ذک ــد( نی ــد ش ــرده خواه ــام ب ــم« ن ــون محاک ــوان »قان عن

شــده اســت.
را  مذکــور  اصــل  افغانســتان  اساســی  قانــون   )۱۲۸( مــاده 
ــم افغانســتان،  ــد: در محاک ــح می¬کن شناســایی منــوده و ترصی
محاکمــه بــه صــورت علنــی دایــر میگــردد و هــر شــخص حــق 
دارد بــا رعایــت احــکام قانــون در آن حضــور یابــد محکمــه مــی 
توانــد در حــاالت کــه در قانــون ترصیــح گردیــده یــا رسی بــودن 
محاکمــه رضوری تشــخیص گــردد جلســات رسی دایرکنــد ولــی 

ــد بــه هرحــال علنــی باشــد. اعــام حکــم بای

منصفانه بودن نهادها وشــیوه های رســیدگی نظامی
تتبع ونگارش:میرشفیع الله کوهستانی

محرتم گل محمد گلزی به حیث معین اداری ومالی... 

ادامه درصفحه 2

قسمت سوم:



2
31سنبله 1399 شامره 207 سال چهاردهم 

تــا اوراق قضیــه را جهــت انفصــال قضائــی محــول 
محکمــه  حــال  ایــن  در  کــه  بدارنــد  محکمــه 
تصمیــم شــانرا بــه اثبــات مــا ادعــای دایــن اتخــاذ 
داشــته و بعــد از صــدور فیصلــه خــط نهائــی 
وقطعــی، قضیــه را غــرض تطبیــق بــه اداره حقــوق 
محــول منــوده و حــق دایــن بــا ابــاغ حکــم توســط 
موظــف حقــوق تحصیــل مــی دارنــد. درصورتیکــه 
مدیــون دیــن ثابــت دایــن را بــه اثــر ابــاغ موظــف 
حقــوق تادیــه ننامیــد در اینحــال تحصیــل دیــن بــه 
شــیوه تنفیــذ جــربی  روی امــوال مدیــون ، اموالــی 
کــه شــامل مــا احتیــاج اولیــه مدیــون چــون مســکن 
و وســایل کــه در صــورت فقــدان ان شــخص نتوانــد 

بصــورت عــادی زنــد گــی کننــد صــورت میگــرد.
چنانچــه قانــون جدیــد طــرز تحصیــل حقــوق 
گرفتــه  قــرار  انفــاذ  درســال139تصویب وتحت 
ــورد  ــوق در م ــل حق ــرز تحصی ــون ط ــاده54 قان م

چنیــن رصاحــت دارد 
ــی باشــد،  1-هــرگاه حکــم محکمــه قطعــی و نهائ
ــدرج  ــر من ــد عــاوه برتدابی اداره حقــوق مــی توان

ــه اقدامــات ذیــل متوصــل شــود. ایــن قانــون، ب
ــا فــروش دارائــی هــای  ــو گیــری از انتقــال ی 1-جل

ــاری. ــذ اجب ــل ازتنفی ــون قب مدی
ومالــی  بانکــی  حســابات  منــودن  2-مســدود 

مدیــون.
3-تحت حجر قرار دادن دارائی های مدیون.

4-مطالبــه امــوال وطلبــات ملکیــت مدیــون کــه در 
اختیــار اشــخاص ثالــث باشــد.

5-مطالبه رفع اقدامات مندرج این فقره.
2-هــرگاه حکــم محکمــه قطعــی و نهائــی نباشــد 
ــه  ــل ب ــرض توص ــت غ ــف اس ــوق مکل ، اداره حق
ــن مــاده در خــال  ــدرج فقــره )1( ای اقدامــات من
)10( روز کاری اســتیذان محکمــه ذیصــاح را اخــذ 

منایــد.
اســاس  بــه  مدیــون  امــول  روی  جــربی  تنفیــذ 
ــی  ــه عمل ــز محکم ــوق وتجوی ــنهاد اداره حق پیش
بــه  حــارض  مدیــون  زمانیکــه  یعنــی  کردیــده 
ــن نگــردد اداره حقــوق امــوال  ــن دای پرداخــت دی
ــات  ــط هی ــون را توس ــول مدی ــر منق ــول وغی منق
مختلــط از مناینــده گان ادارات ذیربــط تثبیــت 
منــوده جهــت اتخــاذ تجویــز مبنــی بــه حجــر 
ــا  ــه محکمــه راجــع میســازد و محکمــه ب امــوال ب
صــدور قــرار هدایــت شــانرا صــادر منــوده دوبــاره 
ــد در  ــیل میدارن ــوق گس ــه اداره حق ــوع را ب موض
اینحــال اداره حقــوق هیــات مختلــط را دوبــاره 
ــور  ــوال ط ــاری ام ــروش اجب ــه ف ــوده وب ــع من جم
داوطلبــی و مزایــده بــه فــروش رســانیده بــه دایــن 

ــپارد . ــی س م
ــرصف  ــع ت ــی من ــه معن ــه ب ــوال ک ــر ام ــه حج البت
مدیــون از مــال خــودش میباشــد در روشــنی مــواد 
)848الــی 855( قانــون مدنــی بــه تجویــز محکمــه 
ــول  ــوال منق ــروش ام ــه ف ــرد .و پروس ــورت میگ ص
ــر منقــول در اداره حقــوق طــوری میباشــد . و غی

هیــات مختلط درجلســه مقدماتــی اوراق وتصامیم 
محکمــه را تحــت غــور قــرار داده وبغــرض حصــول 

قیمــت از مراجــع ذیربــط و اهــل خــربه استفســار 
معلومــات بعمــل اورده وبعــد از کســب معلومــات 
از قیمــت تخمینــی امــوال بــه غــرض رعایــت 
عدالــت رشطنامــه را کــه بــه خصوصیــات مبنــی بــه 
فــروش امــوال اطــاق میگــردد را ترتیــب و بعــد از 
تائیــد ی فــروش امــوال را بــا ذکــر کلیــه مشــخصات 
ــا  ــان میســپارند، و ب ــه اع ــن ب ــه مــرصف دای ان ب
تعیــن زمــان داوطلبــی عرایــض رســمی داوطلبان را 
بدســت آورده ودر روز معیــن ودر اوقــات رســمی 
ــروش   ــه ف ــه ب ــدرج رشطنام ــت من ــا اخــذ ضامن وب
ــت  ــر یاقیم ــه اف ــخص ک ــوده ، ش ــل من ــوال عم ام
ــد وی  ــوده ان ــول من ــه قب ــر مبیع ــی را در براب باالِئ
را بــه حیــث برنــده مجلــس اعــان میدارنــد و 
مجلــس مزایــده نیــز از طریــق رســانه هــا بــا تعیــن 
میعــاد رســانیده شــده حینکــه میعــاد مزایــده 
ــه  ــات ب ــاز وهی ــده اغ ــه مزای ــود جلس ــل ش تکمی
ــع  ــا جم ــدام و ب ــده اق ــور مزای ــوال ط ــروش ام ف
آوری آفــر )قیمــت( شــخص کــه مــال را بــه قیمــت 
ــدار شــود  ــی قبول ــس داوطلب ــد از قیمــت مجل زای
چنیــن شــخص را برنــده مجلــس معرفــی و هیــات 
مختلــط جریــان مجلــس را درج گــزارش کاری شــان 
ــل و اوراق را  ــه تکمی ــا قضی ــد از امض ــوده و بع من
ــن  ــد  و در ای ــول میدارن ــه مح ــه محکم ــاره ب دوب
صــورت محکمــه وکیــل مســخر را تعیــن تــا عــوض 
مدیــون متمــرد بــه فــروش امــوال غیــر منقــول وی 

ــد.   ــرار بدارن در وثیقــه اق

هــا:  شــفاخانه  بــرای  گواهــی  4ـ صــدور 
شــفاخانه هــای کشــوری کــه بــرای پرســتاری 
ــازه زا  ــان ت ــان، بیــامران، معلــوالن و زن زخمی
تشــکیل مــی شــوند در هیــچ مــوردی نبایــد 
طــرف حملــه قــرار گیرنــد بلکــه در هــر زمان 
ــد توســط دول متخاصــم محــرم شــمرده  بای
داخــل  هــای  ت  دول  شــوند.  حامیــت  و 
در جنــگ بایــد بــه کلیــۀ شــفاخانه هــای 
کشــور ســند و گواهــی بدهنــد کــه بناهــای 
مقاصــدی  بــرای  مزبــور  هــای  شــفاخانه 
معالجــه و تــداوی بــه کار مــی رونــد. گواهــی 
فعالیــت شــفاخانه هــای مزبــور بــرای بهبــود 
رسنوشــت زخمیــان و بیــامران هنــگام اشــغال 
بــه نیروهــای متخاصــم نشــان داده خواهنــد 

شــد. 
زخمیــان،  مجروحــان:  نقــل  و  حمــل  5ـ 
ــه  ــه ب ــازه زا ک ــان ت ــوالن و زن ــامران، معل بی
یــا  نقلیــه   وســیلۀ کاروان هــای وســایط 
قطارهــا و یــا کشــتی هــا یــا طیــاره هــا 
هســتند(  گواهــی  دارای  )کــه  مخصــوص 
حمــل و نقــل مــی شــوند، هامننــد شــفاخانه 
هــا مــورد احــرام بــوده  و حامیــت خواهنــد 

ــد.  ش
6ـ اقدامــات احتیاطــی در بهــره گیــری از 
ــک از  ــر ی ــی: ه ــای جنگ ــا و روش ه ابزاره
ــدام  ــه اق ــد هــر گون ــر بای طــرف هــای درگی
احتیاطــی ممکــن را در گزینــش ابــزار هــا و 
روش هــای جنگــی بــه کار گیرنــد تــا تلفــات 
ــان  ــه غیــر نظامی ــان، صدمــه ب غیــر نظامی
ــارت  ــراد خس ــال و ای ــان و اطف ــاً زن خصوص
هــای جســمی و روحــی بــه آنــان نرســد. 
ــی  ــاع یک ــگام دف ــی در هن ــات احتیاط اقدام
از مهــم تریــن حامیــت از غیــر نظامیــان بــه 
ــان  ــان محســوب مــی شــود مدافع ــژه زن وی
موظفنــد کــه تــا حــد تــوان تلفــات غیــر 
ــان را از راه هــای زیــر  ــه ویــژه زن نظامــی ب

ــانند: ــل برس ــه حداق ب
الــف - انتقــال غیــر نظامیــان خصوصــاً زنــان 

از محــدودۀ اهــداف نظامــی؛ 
ب - خــودداری از اســتقرار اهــداف نظامــی 

در مناطــق مســکونی یــا غیــر نظامیــان؛ 
ج - اتخــاذ احتیــاط هــای الزم بــرای حامیــت 
ــال  ــان و اطف ــژه زن ــه وی ــان ب ــر نظامی از غی
ــد  ــی، مانن ــات نظام ــر خطــرات عملی در براب
ــاه گاه هــا.  ــان، ایجــاد پن ــر نظامی ــال غی انتق
ــن  ممنوعیــت اســتفادۀ ســپر انســانی بنابرای
ــت  ــه، مدیری ــدار، تخلی ــد هش ــف مانن وظای
ــر رعایــت اقدامــات  پناهــگاه هــا، نظــارت ب
خاموشــی، نجــات، ارایــۀ خدمــات صحــی 
از جملــه کمــک هــای اولیــه و کمــک هــای 
ــت  ــش نشــانی، شناســایی و عام ــه، آت خیری
و  پاکســازی  بــی خطــر،  مناطــق  گــذاری 
ــت  ــدارک اقام ــابه، ت ــی مش ــات حامیت اقدام
گاه و تســهیات بــرای مواقــع اضطــراری، 
اســتقرار  منظــور  بــه  اضطــراری  کمــک 
مجــدد، حفــظ نظــم در مناطــق حادثــه 
دیــده شــده، تعمیــر اضطــراری تســهیات 
رضوری عمومــی، تدفیــن رسیــع مــردگان، 
کمــک بــه حفــظ اشــیای رضوری بــرای بقــای 
مــردم، فعالیــت هــای مکمــل رضوری جهــت 
اجــرای هــر یــک از وظایــف یــاد شــدۀ فــوق، 

کــه شــامل برنامــه ریــزی و ســازماندهی مــی 
شــود از جملــه اقدامــات فنــی حقــوق بــر 
ــوارد  ــایر م ــرود. و س ــه شــامر می ــتانه ب دوس

ــزوده خواهــد شــد.  ــدان اف ــاز ب نی
نتیجه گیری:

امللــل  بیــن  حقــوق  موازیــن  طبــق 
ــده،  ــه رزمن ــم از اینک ــان اع ــتانه، زن بردوس
غیرنظامــی و یــا خــارج از صحنــه نــربد باشــند 
از هــامن حامیــت مــردان برخــوردار انــد، 
ــی از  ــوند. یک ــد ش ــره من ــض به ــدون تبعی ب
ــن  ــتانه بی ــوق بردوس ــه در حق ــدی ک قواع
ــی وجــود دارد عبــارت اســت ازاینکــه  امللل
نیازهــای حامیــت خــاص، بهداشــتی، کمکــی 
زنــان متاثــر از درگیــری هــای مســلحانه بایــد 
مــورد احــرام قــرار گیــرد. قواعــدی کــه طبــق 
ــری  ــر از درگی ــان متاث آن، نیازهــای خــاص زن
ــد محــرم شــمرده شــود  هــای مســلحانه بای
ــه در کنوانســیون  ــادی اســت ک ناشــی از مف
ــت  ــده اس ــرح گردی ــه ژنومط ــای چهارگان ه
کــه از میــان آنهــا میتــوان بــه مــادۀ 27 
ــارم اشــاره کــرد. در مــاده 3  کنوانســیون چه
ــو و  ــه ژن مشــرک کنوانســیون هــای چهارگان
ــورد  ــه در م ــز ک ــی دوم نی ــول الحاق پروتوک
ــده  ــد ش ــت، تأکی ــلحانه اس ــامت مس مخاص
کــه احــرام و رشافــت انســانی افرادبایــد 
ــبت  ــونت نس ــامل خش ــده و از اع ــظ ش حف
بــه حیــات و ســامتی و آرامــش جســمی 
و روانــی ایــن افــراد خــوداری شــده و از 
ــه  ــت انســانی از جمل ــه کرام ــی ب ــی حرمت ب
ــاری  ــز، تجــاوز، فحشــای اجب ــار تحقیرآمی رفت
ــری  ــواع اعــامل ناشایســت جلوگی ــر ان و دیگ
بــه عمــل آیــد. بنابرایــن حقــوق بیــن امللــل 
حامیــت  مــورد  در  معــارص  بردوســتانه 
ــن  ــان بی ــاص آن ــای خ ــع نیازه ــان و رف از زن
مخاصــامت مســلحانه بیــن املللــی و غیربیــن 
ــن  ــت. همچنی ــته اس ــی نگذاش ــی تفاوت امللل
در ایــن میــان اســناد منطقــه ای نیــز وجــود 
دارنــد کــه بــه حامیــت از زنــان پرداختــه انــد. 
ــد  ــن نتوانســته ان ــن قوانی ــن وجــود ای ــا ای ب
انتظــارات را بــرآورده منــوده و جوابگــوی 
ــه الزم  ــگ باشــند ک ــان جن ــان در زم ــاز زن نی
ــاره چــاره هــای اندیشــیده  ــن ب اســت در ای
ــی- ــه روش توصیف ــق ب ــن تحقی شــود. در ای

تحلیلــی ســعی در بررســی حامیــت از حقوق 
زنــان در حقــوق بیــن امللــل بردوســتانه 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
منابع و ماخذ

ــکل  ــادۀ 27 و پروت ــیون)چهارم، م  1-کنوانس
ــادۀ 76. اول، م

2-کنوانســیون)چهارم، مــادۀ 76 و پروتــکل 
اول، مــادۀ 75 و پروتوکــول دوم، مــادۀ 5.

ــکل  ــادۀ 16. و پروت 3- کنوانســیون)چهارم، م
ــادۀ 75 و 76. اول، م

4- کنوانسیون)سوم ژنو، مادۀ 97 و 103.
ــکل  ــادۀ 27. و پروت ــیون)چهارم، م 5-کنوانس

ــادۀ 76. اول، م
ــوق  ــی، حق ــی، بیگدل ــا ضیای ــد رض 6- محم

ــتانه، ص123. ــر دوس ــل ب ــن املل بی
7- کنوانسیون چهارم، مادۀ 38. 

8- پروتکل الحاقی اول، مادۀ 70.
9-کنوانسیون چهارم، مادۀ 17.

10 کنوانسیون چهارم، مادۀ 44.

اصول خاص حامیت حقوق برش... محرتم قضاوتپوه فضل احمد معنوی به عنوان رسپرست...

اصطالحات حقوقی

اهلیــت :در لغــت ســزاواری 
وشایســتگی اســت.

عبــارت  حقــوق  درعلــم 

ــی  ــت قانون ــت از صاحی اس

حــق  بــودن  دارا  بــرای 

)اهلیــت اســتحقاق(واعامل 

اســتیفاء،  )اهلیــت  حــق 

اهلیــت اعــامل حــق( فقدان 

گوینــد. حجــر  را  اهلیــت 

اســتحقاق:مرادف  اهلیــت 

ــای  ــه معن ــع و ب ــت متت اهلی

صاحیــت شــخص بــرای دارا 

شــدن حــق اســت.

بــه ایــن اصطــاح اهلیــت 

دارا شــدن حــق و اهلیــت 

وجــوب نیــز گوینــد.

ماننــد طفلــی کــه متولــد 

مــی شــود و دارای صاحیــت 

یــک سلســله حقــوق مــی 

ــد. باش

مــرادف  اســتیفاء  اهلیــت 

ــه  ــق و ب ــامل ح ــت اع اهلی

ــخصی  ــت ش ــای صاحی معن

ــی  ــردن حق ــه کار ب ــرای ب ب

کــه دارا شــده اســت.

شــخص  صاحیــت  ماننــد 

در  معاملــه  بــرای  کبیــر 

حــال  در  کــه  اموالــی 

ارث  بــه  پــدر  از  صغــارت 

ــا صاحیــت  ــرده اســت و ی ب

شــخص عاقــل ، بالــغ، رشــید 

و غیــر ورشکســته در تــرصف 

مالــش.

بــه  لغــت  در  اســتیفاء: 
را  چیــزی  متــام  معنــای 

اصطــاح  در  و  خواســن 

ــه  ــت ک ــی اس ــن معن ــه ای ب

شــخصیز متــام حقــوق خــود 

را بــی کــر و نقصــان اخــذ 

ــتیفای  ــاح اس ــد و اصط منای

حــق نیــز بــه همیــن معنــی 

اســت. شــده  اســتعال 

ــد  ــی عاق ــت عاقد:یعن اهلی
ــید  ــغ و رش ــل، بال ــد عاق بای

ــد. باش

دوم: تتبع ونگارش: محمد صمیم»خرمی«قسمت 

  شیوه تحصیل دین و حجر... 

محاکمــه  بــودن  رسی  »یــا  عبــارت  متأســفانه 
ــوده و  ــم ب ــی و مبه ــردد« کل ــخیص گ رضوری تش
در آینــده نیــز قابــل اســتفاده خواهــد بــود. قانــون 
بــودن  رسی  مــوارد  افغانســتان  اساســی  گــذار 
ــرد  ــی ک ــذار م ــی واگ ــه قاض ــد ب ــه را نبای محاکم
زیــرا ایــن مســأله دســت قاضــی را بــاز مــی گــذارد 
و راه را بــرای اعــامل خــود رسانــه و ســوء اســتفاده 
همــوار مــی ســازد. بایــد قانــون گــذار بــه هــامن 
عبــارت »حاالتــی کــه در قانــون ترصیــح گردیــده « 
اکتفــا مــی کــرد تــا جلــو ســوء اســتفاده هــا از ایــن 
مــاده قانــون گرفتــه مــی شــد. در پیــروی از قانــون 
اساســی، قانــون تشــکیات و صاحیــت محاکــم 
نیــز در مــاده هشــتم عیــن همیــن عبــارت را تحت 
عنــوان » علنیــت جلســه« منعکــس کــرده اســت.

در  عســکری  یــا  نظامــی  محاکــم  امــا          
ــه  ــل برخــی پرنســیب هــای ک ــه دلی افغانســتان ب
اردوی افغانســتان مدنظــر قــرار داده اســت چنیــن 
ــه  ــه ب ــی باتوج ــه محاکامت ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب

اینکــه در مــاده ۱۲۸ قانــون اساســی رصاحتــاً علنــی 
ــودن آن را پیــش بینــی کــرده اســت و مــاده ۳۹  ب
ــتان در  ــکری افغانس ــی عس ــراآت جزائ ــون اج قان
ــان  ــی بی ــی را علن ــش جلســات قضائ ــره ۲ خوی فق
ــه هــر شــخص  ــی شــود ک ــر م ــد و متذک ــی منای م
مــی توانــد در آن حضــور یابــد، مگــر اینکــه رئیــس 
بخشــی از جلســه یــا متــام آنــرا بخاطــر حفــظ 
ــد. ــام منای ــه رسی اع ــت عام ــا امنی ــه ی ــم عام نظ

 در نهایــت نتیجــه مــی گیریــم کــه انصــاف و 
ــی  ــرد محاکامت ــش ب ــه از پی ــت در هــر مرحل عدال
هــرگاه  کــه  باشــد  مــی  رضوریــات  جملــه  از 
محکمــه¬ای دایــر مــی شــود بایــد دارای اوصــاف 
یــاد شــده باشــد و بــر اســاس آن دایــر گــردد زیــرا 
اگــر محکمــه¬ای کــه بــرای محاکامتــی برگــزار مــی 
شــود و اوصــاف یــاد شــده را نداشــته باشــد منــی 
توانــد بــه عــدل و عدالــت و بــر اســاس منصفانــه 
در  ایــن موضــوع هــم  بنابــر  منایــد،  قضــاوت 
ــن افغانســتان آمــده اســت و همــه در اکــر  قوانی

کشــورهای جهــان در قوانیــن خــود آن را گنجانــده 
انــد. زیــرا محاکامتــی جزایی بــرای کشــف حقیقت 
کــه رســیدگی  ایــن  از  اطمینــان  و  باشــد  مــی 
صاحیــت  دارای  محکمــه  توســط  جرایــم  بــه 
ــت. و  ــات اس ــود از مربم ــام ش ــاف  انج ــا انص و ب
ــن یــک نتیجــه  ــا راه تضمی ــی تنه ــی جزای محاکامت
ــی  ــروی از قواعــد محاکامت ــه و درســت پی منصفان
ــن گــردد کــه  ــه روشــنی تعیی ــد ب مــی باشــد. وبای
عینــی ودرنتیجــه  بــه تضمیــن  اقداماتــی  چــه 
می¬منایــد.   کمــک  محاکمــه  بــودن  منصفانــه 

منابع:
1-آخونــدی محمــود آییــن دادرســی کیفــری، جلــد 

دوم، نــر تهــران، ۱۳۹۰.
2-احمــدی، محمــد عــارف، دادرســی منصفانــه، 

ــزان، ۱۳۹۶. ــر می ــران: ن ته
3-فضائلــی ، مصطفــی، ۱۳۸۵،  معیارهــا وتضمیــن 

هــای محاکمــه منصفانه، دانشــگاه شــهید بهشــتی، 

تهران.

منصفانه بودن نهادها وشیوه های رسیدگی... 

او از کارکردهــای وزیــر پیشــین عدلیــه در 
ــی  دوره کاری شــش ســاله اش نیــز قدردان

کــرد.
ــین  ــر پیش ــور، وزی ــر ان ــر عبدالبصی دکت
عدلیــه نیــز در ایــن مراســم ضمــن ارایــه 

عمــده دســتاوردهای ایــن وزارت طــی 
ــت  ــرای سرپرس ــته ب ــال گذش ــش س ش
آرزوی  عدلیــه  وزارت  جدیــد  وزیــر 

موفقیــت نمــود.
ایــن مراســم، محتــرم عبدالحکیــم  در 

منیــب، وزیــر پیشــین حــج و اوقــاف 
ــت  ــرای سرپرس ــرد و ب ــخنرانی ک ــز س نی
ــه اســتدعای  ــر وزارت عدلی ــزد وزی و نام

ــود. ــق نم توفی



مصادیق قباحات 
ــی وجــود  ــی اخــاق و قباحات ــف از اعــامل مناف ــت هــای مختل ــه اســامی نوعی در فق

ــی: ــال اعــامل آت دارد؛ مث

1ـ جستجوی عیب دیگران:

ــردد.  ــی گ ــد م ــه و حس ــن کین ــبب برانگیخ ــردم س ــوب م ــتجوی عی ــی و جس جاسوس

ــه( روایــت کــرده اســت کــه پیامــرب ملسو هيلع هللا ىلص  ــه عن ــه )رضــی الل ــوداود از معاوی چنانچــه اب

ــود:  فرم

ـَک إّن اتَّبَعــَت َعــوَرات الِنــاس اَفَســدتَُهم، اوکِــدَت اَن تُفِســدُهم « یعنــی: اگــر  » إنَـّ

درجســتجوی عیبهــای مــردم باشــی آنهــا را تبــاه مــی کنــی، یــا نزدیــک اســت تباهشــان 

کنــی.  

ترمــذی از ابــی بــرزه اســلمی روایــت کــرده کــه: رســول اللــه ملسو هيلع هللا ىلص بــاالی منــرب بــا صــدای 

ــؤذو  ــِه، ال ت ــی قَلب ــامن اِل ــَض االی ــانِِه، ومل یُف ــلَم بلس ــن اَس ــا َمعَرم ــود: »یَ ــد فرم بلن

ــلم،  ــِه املس ــورة اَِخی ــع ع ــن تتبِّ ــانَّ م ــم، ف ــوا عوراتِه ــم، وال تتبُع ــلمین و ال تَعیُِّروُه املُس

ــِه« ای  ــوِف رحل ــی ج ــو ف ــُه ول ــه، یَفَضح ــه َعورت ــع الل ــن تتبَّ ــه، و م ــُه عورات ــع الل تتبَّ

گــروه کســانی کــه بــه زبــان مســلامن هســتيد، و ایــامن بــه دلتــان وارد نشــده اســت، 

مســلامنان را اذیــت نکنیــد و بــه آنهــا طعنــه نزنیــد، و در جســتجوی عیــب آنهــا نباشــید، 

ــب او  ــد جســتجوی عی ــرادر مســلامنش باشــد، خداون ــب ب هرکســی در جســتجوی عی

را میکنــد، وکســی را خداونــد عیبــش را جســتجوی کنــد رســوا میکنــد، اگرچــه در بیــن 

خانــه اش باشــد. یکــی هــم از اخــاق بــد وزشــت مَنامــی وســخن چينــی اســت:

 2ـ بد گامنی

ــر  ــن خاط ــردد، بهمی ــت میگ ــراء و خیان ــه اف ــات منجرب ــیاری اوق ــی در بس ــد گامن  ب

ــن ســخن  ــد را دروغ تری ــد، گــامن ب ــت میکن ــره روای ــه بخــاری از ابوهری ــی ک در روایت

ــوده اســت: فرم

» اِیَاکـُـم َوالظَّــنَّ فـَـإنَّ الظَّــنَّ اَکــذُب الحِدیــِث « از گــامن بــد پرهیــز کنیــد براســتی گــامن 

بــد دروغ تریــن ســخن اســت.

از همین خاطر گفته می شود از جاهای تهمت برانگیز پرهیز کنید.

3ـ  منامي ) سخن چیني (

 منامــی یعنــی: خربرســانی در میــان دو نفــر تــا روابــط شــان خــراب گــردد. و یــا برمــا 

کــردن آنچــه کــه کشــف آن ناپســند باشــد. 

مثال: منامی برای شخصی بگوید: در بارۀ تو فان شخص چنین و چنان میگوید. 

 شخصی که از منام چیزی را می شنود مراتب ذیل را در نظر بگیرد:

1ـ تصدیق و باور نکند.

2ـ منام را بخاطر خدا بد ببیند. 

3ـ منام را منع كند تا از سخن چینی منع گردد.

4ـ دربارۀ  َمنُقوٌل َعنُه بد گامن نشود. زیرا مسلامن ازگامن 

ــرد،  ــاد ک ــدی ی ــه ب ــری را ب ــخصی دیگ ــه( ش ــه الل ــن عبدالعزیز)رحم ــر عمرب در مح

عمــر برایــش گفــت: اگــر میخواهــی مــا در بــارۀ ایــن خربچینــی تــو تحقیــق مــی کنیــم، 

ــاٍ  ــم فاســٌق ِبَنبَ ــود:) إّن َجاءکُ ــن آیــت خواهــی ب اگــر دروغگــو برآمــدی پــس شــامل ای

ــوا(. )1( فَتَبَیَُن

4ـ  نهی ازغیبت:

غیبت عبارت است از: یاد کردن مسلامن به آن نام وصفتی که از آن بد می برد. 

ــت  ــد غیب ــی دانی ــا م ــود: »آی ــه ملسو هيلع هللا ىلص فرم ــول الل ــه رس ــت ک ــت اس ــره رواي از ابوهری

چیســت؟ صحابــه گفتنــد: اللــه و رســولش بهــر مــی دانــد فرمــود: یــاد کــردن بــرادرت را 

بــه چیــزی )صفــت( کــه از آن کراهیــت دارد.  صحابــه گفتنــد: اگــر درآن شــخص ایــن 

اوصــاف بــد موجــود باشــد؟ پیامــرب ملسو هيلع هللا ىلص درپاســخ فرمــود: درایــن صــورت غیبــت او را 

ــس  ــد، پ ــود نباش ــد در وی موج ــه گفتی ــر آنچ ــت( و اگ ــت اس ــن غیب ــد )همی ــرده ای ک

ــد« در کل ترصــد و ســخن چینــی یــک عمــل خــاف  ــان بســته ای ــراو بهت درحقیقــت ب

ــا  ــد شــد ت ــن عمــل باعــث خواهن اخــاق اســامی و انســانی مــی باشــد، گســریش ای

ــاق و شــقاق در جامعــه حاکــم شــود. نف

ــد شــخصی مرتکــب آن  موضــوع دیگــری کــه خــاف اخــاق محســوب میگــردد و نبای

شــود ظاهــر شــدن عریــان در محــل عــام و یــا غســل منــودن اســت بــدون اینکــه عــورت 

خــود را پوشــانیده باشــد. رسشــت و فطــرت ســلیم انســانی ایجــاب میکنــد کــه انســان 

ــه حضــور جمــع  ــان ب ــد عری ــش را از دیگــران بپوشــاند و نبای ــا رشمــگاه خوی عــورت ی

ظاهــر شــود. دیــن مقــدس اســام پوشــانیدن عــورت را فــرض یعنــی اجبــاری و الزامــی 

دانســته اســت. اشــخاص کــه ایــن فــرض را تــرک مناینــد عقوبــت ســخت و نابخشــودنی را 

مقــرر داشــته اســت. قرانکریــم در بــاره پوشــیدن لبــاس بیــان میــدارد:»ای فرزنــدان آدم! 

ــه زینــت شامســت؛  ــدام شــام را می پوشــاند و مای ــرای شــام فرســتادیم کــه ان لباســی ب

امــا لبــاس پرهیــزگاری بهــر اســت! اینهــا )همــه( از آیــات خداســت، تــا متذکّــر )نعمتهای 

او( شــوند!« اعــراف، آیه26.

همچنیــن دیــن مقــدس اســام ســر عــورت را جــزو لــوازم رشم و حیــاء برشــمرده و حیــاء 

و رشم را جــزو ایــامن بــه حســاب آورده اســت و پوشــانیدن جســم، خصلتــی طبیعــی و 

فطــری اســت کــه شــیاطین مــی خواهنــد هــم چنــان کــه پوشــش آدم و حــوا را بــرای 

ــاک را در جوامــع اســامی  ــز چنیــن حالتــی وحشــت ن ــار برداشــتند، امــروز نی اولیــن ب

حاکــم بســازند.

ظاهــر شــدن عریــان از دیــد کــد جــزای افغانســتان یــک عمــل جرمــی محســوب شــده 

ــان  ــزا بی ــد ج ــاده 905 ک ــره )2( م ــت. فق ــده اس ــرر گردی ــاص مق ــازات خ ــرای مج و ب

میــدارد: »شــخصی کــه در محــل عــام بصــورت منافــی حیــا، غســل منایــد یــا در حالــت 

ــل  ــت کام ــه شــخص دارای اهلی ــر اینک ــردد.« مــروط ب ــی ادب ظاهــر گ ــان مناف عری

بــوده باشــد در غیــر آن محکــوم بــه مجــازات شــده منــی توانــد؛ ماننــد: اشــخاص مجنــون 

ــای  ــه ه ــان و نال ــی فغ ــوند، حت ــی ش ــر م ــام ظاه ــه گاهــی در محــات ع ــکر ک و مس

ــد.  عجیــب رس میکنن

امــروزه فرهنــگ غربــی تاثیــر شــگرف بــاالی افــکار و افعــال مــردم گذاشــته اســت، منیــه 

عریــان شــدن زنــان و مــردان را جــزء از ادب و عــادات قــرار داده انــد. در رســانه هــای 

ــاً رشمــگاه خویــش  ــده میشــود کــه رصف جمعــی، ورزشــگاها و جاهــای دیگــر اکــر دی

ــا منایشــی مــی پوشــانند، حــال اینکــه رشیعــت اســامی حــدود  را طــوری ســمبولیک ی

عــورت مــرد و زن را مشــخص و معیــن ســاخته اســت. مقامــات عالیــه و مســول دولتــی 

ــا  ــویق آنه ــث تش ــی باع ــد، گاه ــی ندارن ــار اجتامع ــن رفت ــه ای ــی ب ــه و باک ــچ توج هی

میگردنــد.

امــا ایــن طــور عریــان شــدن را کــه قانــون ذکــر منــوده اســت، اســتثنا و از جملــه محــاالت 

ــد داد،  ــن کاری رشم آور را انجــام نخواهن ــغ چنی ــچ شــخص عاقــل و بال ــرا هی اســت زی

مگــر اینکــه بــر اســاس اکــراه، اجبــار یــا حالــت غیــر عــادی دیگــری بــوده باشــد.

ــی  ــی م ــپاس و قدردان ــار س ــه اظه نخســت ازهم
منایــم ازحضــور شــام محــرم شــفیق الله نبــی زاده 
مدیریــت عمومــی تبلیغات ونرات  این ریاســت. 
وزارت  حقــوق  صاحــب  رئیــس  جنــاب  س- 

بــه  مختــرصاً  را  خویــش  لطفــاً  عدلیــه 
ــد؟. ــی منایی ــی معرف ــه حقوق ــدگان ماهنام خوانن

بــال  الرحمــن  ســیف  الحــاج  اینجانــب:  ج-  
فرزنــد الحــاج غــام ســخی درســال 1363ه.ش 

درقریــه شــیرغوری دره کان ولســوالی نجــراب 
رشیــف  و  متدیــن  درفامیــل  کاپیســا  والیــت 
ام کــه تحصیــات  بــه جهــان گشــوده  دیــده 
ابتدائــی خویــش را درســال 1380 دردارالعلــوم 

ــه  ــانیده و ب ــان رس ــه پای ــدارس ب ــح امل ــی فت عال
ــی  ــوم سیاس ــوق وعل ــه حق ــال 1383 درفاکولت س

ــل منــودهام  ــه تحصی ــی رشوع ب ــون البیرون پوهنت

گزارشگر:  بشیراحمد عزیزیتتبع ونگارش:محبوب الرحمن »سیفی«

مصاحبه با رئیس عمومی حقوق مرکز وزارت عدلیه
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محتــرم گل محمد گلزی به حیث معین مالی و اداری وزارت عدلیه، معرفی گردید

             درافغانســتان هیچ قانونی منی تواند مخالف معتقدات واحکام دین مقدس اســالم باشــد.                )ماده 3 قانون اساســی(

یکشنبه 2 ســنبله ۱۳۹۹محــرم گل محمــد گلزی 

ــم  ــه و حک ــنهاد وزارت عدلی ــاس پیش ــه اس ب

شــامره 1226 مــؤرخ 1399/5/29 مقــام عالــی 

ریاســت جمهــوری بــه حیــث معیــن مالــی و 

اداری وزارت عدلیــه ج.ا.ا، معرفــی گردیــد.

در مراســمی کــه بــه همیــن منظــور در وزارت 

عدلیــه برگــزار گردیــده بــود، جالتــآب دکــر 

ــه ج.ا.ا، محــرم  ــر عدلی ــور وزی ــر ان عبدالبصی

ــی  ــور اجتامع ــن ام ــی معی ــه عادل ــر زکی دک

ایــن وزارت، محــرم انجنیــر محمــد خــان 

اجراییــه،   وکای  ریاســت  ســابق  معــاون 

پارملــان، علــام و متنفذیــن و جمعــی از رؤســا 

ــه، حضــور داشــتند. ــدان وزارت عدلی و کارمن

حضــور  عدلیــه،  وزیــر  مراســم،  ایــن  در 

از  و  گفتــه  آمدیــد  خــوش  را  مهامنــان 

عدلیــه  وزارت  قبلــی  معیــن  کارکردهــای 

بــه نیکــی یــاد منــود. وی از ســید محمــد 

ــوان یکــی از کدرهــای مهــم  ــه عن هاشــمی ب

ایــن وزارت یــاد منــوده و برایشــان آرزوی 

گزینــش  عدلیــه،  وزیــر  منــود.  موفقیــت 

محــرم گل محمــد گلــزی را بــه عنــوان معیــن 

مالــی و اداری وزارت عدلیــه، یــک اقــدام 

امیــدواری  ابــراز  و  دانســته  بجــا  و  نیــک 

منــود کــه بــا آمــدن ایشــان کارهــای مربــوط 

بــه  ایــن وزارت  اداری  مالــی و  امــور  بــه 

شــکل بهــر آن بــه پیــش خواهــد رفــت. 

ــرای  ــر را ب ــای بیش ــه، کامیابی ه ــر عدلی وزی

معیــن مالــی و اداری ایــن وزارت، آرزو منــود.

در ادامــه، جــامل خــان نــارصی رئیــس دفــر 

عالــی  مقــام  عدلیــه، حکــم  وزارت  مقــام 

تعییــن  بــه  پیونــد  در  ریاســت جمهــوری 

محــرم گلــزی بــه عنــوان معیــن مالــی و 

ایــن وزارت را بــه خوانــش گرفــت. اداری 

در همیــن حــال، محــرم انجنیــر محمدخــان، 

عدلیــه  وزارت  مســؤولیت های  بــاره  ی  در 

از  یکــی  را  گلــزی  آقــای  و  منــوده  اشــاره 

ــت  ــرای معینی ــادق ب ــته و ص ــخاص شایس اش

توصیــف  وزارت  ایــن  واداری  مالــی  

بــه  را  بیشــری  کامیابی هــای  وی،  منــود. 

ســنگین  مســؤولیت های  پیشــربد  منظــور 

ــرد. ــا ک ــزی متن ــای گل ــه آق وزارت عدلیــه، ب

تقــرر  عادلــی،  زکیــه  دکــر  همچنــان، 

آقــای گلــزی را بــه عنــوان معیــن مالــی و 

اداری وزارت عدلیــه تربیــک گفتــه و ابــراز 

ــزی  ــای گل ــدن آق ــا آم ــه ب ــود ک ــدواری من امی

بیشــری  کامیابی هــای  عدلیــه،  وزارت  در 

بــود.  خواهیــم  شــاهد  وزارت  ایــن  در  را 

قسمت سوم
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