
٣٠قوس ١٣٩٩ ره ٢١٠ ش سال چهارد هم 

2- عرص صحا به و تابعین: بعد از وفات رسول خدا صحابه با 
تکیه بر احکام رشعی که از رسول خدا دریافت کرد ه بودند 
و با استفاده از تجربه زنده ای که در اثنای نزول وحی و در 
و  نبوی  تربیت  از  که  روشنی  ملکه  بر  تکیه  و  نزول  اسباب 
و  دیده  رشیعت  مقاصد  ادراک  و  ترشیع  حکمت  شناخت 
بدست آورده بودند و ظیفه خود را به بهرتین نحو به انجام 

رساندند.
رســت و کنجــکاوی بــه فقــه  اصحــاب و جانشــینان آن؛ بــه م
می پرداختنــد و احــکام را بــه مــردم می آموختنــد و بــه کتــاب 
ــد،  ــرآن می یافتن ــم را در ق ــر حک ــد اگ ــوع می کردن ــدا رج خ
ــم  ــر حک ــد، اگ ودن ــر آن می  ــنده ب ــرده بس ــل ک ــه آن عم ب
ــد و در  ــه می کردن ــنت مراجع ــه س ــد ب ی یافتن ــرآن  را در ق
مــورد آن مســایل از کســی کــه در مــورد حکــم آن بــه چیــزی 
ــد   ــت ســوال می کردن ــاد داش ــت و ی ــدا می دانس از رســول خ
ــه  ــزم ب ــد ملت ــنت می یافتن ــود را در س ــده خ ــم ش ــر گ و اگ
ــی و  ــث و برس ــه بح ــد ب ی یافتن ــر در آن  ــدند، اگ آن می ش
نظــر واجتهــاد و در اســتنباط حکــم خــدا بــه طریــق قیــاس و 
ــا هــم  ــر امــری ب ــد و اگــر ب قواعــد عمومــی احــرتام می کردن
ــزی  ــر چی ــر ب ــدند. اگ ع می ش ــ ــیدند، آن اج ــق می رس تواف
ی رســیدند، آن مســئله هم چنــان در جایــگاه  بــه توافــق 

اجتهــاد و اســتنباط باقــی.
ایــن تصویــر کامــل از عــرص نبــوی و عــرص صحابــه بــه تابعیــن 
منتقــل شــد و فقهــای تابعیــن اجتهــادات و آرای خــاص خــود 

ودنــد . را در مــورد مســایل جدیــد را بــا آن هــا اضافــه 
 در زمــان تابعیــن  در نیمــه قــرن اول هجــری تــا آغــاز قــرن 
دوم فقهــای بــزرگ و مجتهــدان بــه ظهــور رســیدند و هفــت 
فقیــه مدینــه بــه شــهرت رســیدند کــه عبــارت انــد از: ســعد 
ــه بــن  ــن محمــد، حارث ــر، قاســم ب ــن مســیب، اروه بــن زبی ب
ن  زیــد، ابوبکــر بــن عبدالرحمــن بــن حــارث بن هشــام، ســلی
بــن ایســار، عبداللــه بــن عبداللــه بــن عتبــه بــن مســعود در 
کنــار آنــان در مدینــه نافــع غــالم آزاد شــده عبداللــه بــن عمــر 
و عــده دیگــر در بــرصه حســن بــرصی در مکــه اکرمــه مــوالی 
بــن عبــاس و عطــا بــن ربــاح و طــاوس در دمشــق و در مــرص 

لیــث بــن ســعد بــه ظهــور رســیدند.
ــرن دوم  ــل ق ــن دوره از اوای ــی: در ای ــی عباس ــرص طالی 3-ع
هجــری آغــاز و در میانــه قــرن چهــارم پایــان می یابــد. دریــن 
ــادی  ــی و اقتص ــب علم ــه مرات ــالمی در کلی ــت اس ــرص دول ع
ــعه یافــت و مکاتــب  ــه توس ــت دانــش فق ــیدن گرف درخش
گوناگــون فقهــی بــه وجــود آمــد کــه بــر خــی از آن هــا 
ــی از  ــد و برخ ــان رفتن ــان از می ــروان ش ــ پی ــن رف ــا از بی ب
ــد  ــج رواج یافتن ــه تدری ــداری نشــان داده ب ایــن مذاهــب پای
ــب حنفــی، مالکــی، شــافعی  ــار مکت و از مذاهــب ســنی چه
ایــن عــرص  در  کــرد. هم چنیــن  پیــدا  اشــتهار  حنبلــی  و 
مجموعه هــای بــزرگ حدیــث تدویــن گردیــد و تفســیر هــای 
ــف  ــه تصانی ــروع فق ــول و ف ــد و در اص ــته ش ــرآن نوش ــر ق ب
بــر اســاس  دانــش و فقــه  گوناگــون بوجــود آمــد، درس 
دانش هــای مختلــف ماننــد دانــش تفســیر و دانــش مصطلــح 

ــت. ــرار گرف ــروع ق ــول و ف ــث و اص ــه حدی ب
حکومــت  دوران  اواخــر  از  تقلیــد:  و  انحطــاط  عــرص   -4
و  بیفتــاد  تابــش  از  فقــه  دانــش  روشــنی های  عباســیان 
ــود را  ــاد خ ــد و اجته ــب پرداختن ــن مذاه ــه تدوی ــان ب فقیه
ــداد  ــس از ســقوط بغ ــاختند. پ ــرص س ســایل فرعــی منح
ــرس  ــنی از ت ــان س ــری فقیه ــم هج ــال هفت ــای س در میانه ه
ــه  ــرون شــوند و ب ــت بی ــه در کار خــود از حــدود رشیع اینک
ســتمکاری گراینــد، بــه مذاهــب اربعــه معــروف اکتفــا و 
ــدن عــرب  ــس  ــد. پ ع کردن ــاب اجتهــاد اجــ ــه انســداد ب ب
آرام آرام بــه قهقــری رفــت و از هــر ســو بــه جمــود گرفتــار 
ــه شــیوع یافــت  ــد و پیروی هــای کورکوران ری تقلی شــد؛ بیــ
ــرص کــردن  ــا بــه مخت ــه راکــد شــد و فقه و اجتهــاد در فق
کتــب رشعــی و ســپس بــه رشح ایــن کتاب هــای مختــرص 
ــده ای  ــن ع ــود ای ــا وج ــد ب ــوی پرداختن ــای فت ــز کتاب ه و نی
ــادگار  ــود بی ــه از خ ــی در فق ــای پرارزش ــران کتاب ه از متاخ
نهادنــد و بســیاری از آثــار پیشــوایان نخســتین را  از ایــن راه 

ــردن. ــظ ک حف
ــت  ــف آن گذش ــه وص ــد ک ــرص تقلی ــت: در ع ــرص نهض 5-ع
ــی  ــی فراوان ــدار و نادان ــی از پن ــای ناش ــا و خرافه ه بدعت ه
یافــت و طــرز تفکــر مــردم بــه جمــود گرائیــد کار بــه آن جــا 
کشــید کــه بــه آراء و نظریــات برخــی از قدمــا مقیــد و 
ــد.  ــت دادن ــت را از دس ــی رشیع ــدند و روح اصل ــته ش وابس
ــن در  ــد ت ــن تقلی ــه ای ــالمی ب ــا اس ــی از فقه ــن رو برخ از ای
ندادنــد و بــه لــزوم اجتهــاد و مراجعــه بــه مصــادر اصلــی فقه 
ــد در نتیجــه فقــه اســالمی  (کتــاب و ســنت) آشــکارا پرداختن
بــر اســاس نصــوص و مــدارک اصلــی و بــر پایــه نیازمندی هــای 

ــت. ــرار گرف ــدن امــروزی مــورد برســی ق

تتبع ونگارش:محمد اسحاق«;کیهان» 

قضاوتپوه فضل احمد معنوى، وزير عدليه كشور صبح 
گاسيليا  ويگرس  خانم  با  قوس   ١١ سه شنبه،  امروز 
در  كابل،  در  هالند  شاهى  كشور  سفير  ماريا،  تيودورا 

دفتر كارش ديدار و گفتگو كرد.
ــوق  ــه حق ــاره توجــه ب ــدار درب ــن دي دو طــرف در اي
قربانيــان جنــگ در مذاكــرات صلــح، در نظــر گرفتــن 
مــوارد حقــوق بشــرى در طــى مراحــل قضايــا، 

تاميــن حقــوق شــهروندان ازكانال هــاى حقوقــى 
ــى قوانيــن  عدالــت رســمى و غيــر رســمى و همخوان

ــد. ــو كردن ــى گفتگ ــن بين الملل ــتان و قواني افغانس
ســفير هالنــد در كابــل به تطبيــق عدالت و رســيدگى 
ــرد و  ــد ك ــتان تاكي ــگ در افغانس ــان جن ــه قرباني ب
ــگ از روى  ــان جن ــوق قرباني ــد حق ــه نباي ــت ك گف
ــن  ــود. او همچني ــته ش ــح برداش ــرات صل ــز مذاك مي

هماهنگــى ميــان نهادهــاى عدلــى و حقــوق بشــرى 
ــد. ــم خوان ــن را مه ــق قواني ــه تطبي در زمين

فضــل احمــد معنــوى، وزيــر عدليه كشــور نيــز در اين 
ــراى قربانيــان  ــر ضــرورت تطبيــق عدالــت ب ديــدار ب
تاكيــد كــرد و از تــالش بــراى ايجــاد هماهنگــى ميان 

نهادهــاى عدلــى و حقــوق بشــرى اطمينــان داد.

گزارشگر: بشیراحمدعزیزی    

رابطه فقه با قانون وعرف

 شروط مبطل و باطل ضمن عقد ازدواج

ادامه درصحفه٢

وزير عدليه با ســفير هالنــد در كابل گفتگو كرد

٢- رشط فاســد مفســد عقــد رشطــی کــه ضمــن عقــد 

ــد،  ــد نباش ــای عق ــی مقتض ــود؛ ول ــده ش ــی گنجان معاوض

ــی  ــد و در عرف ــته باش ــازگاری نداش ــد س ــا مقتضــای عق ب

هیــچ  بــرای  منفعــت  نباشــد،  مرســوم  هــم  تعاملــی 

ــا لباســی را  ــوان ی ــه حی ــد اینک ــد؛ مانن ــس نداشــته باش ک

ــد.   ــی نفروش ــه کس ــه ب ــود ک ــد و رشط ش ای ــداری  خری

چنیــن رشطــی، چــون منفعــت بــرای کســی نــدارد، فاســد 

اســت؛ امــا خــود عقــد صحیــح اســت. مــاده ۶۰۸ قانــون 

مدنــی دریــن مــورد، بیــان میــدارد: «رشطــی کــه درآن، نفع 

عاقدیــن نباشــد، ملغــا بــوده و عقــد مقــارن بــه آن، صحیح 

ــود.» ــته میش پنداش

    رشطــی کــه ضمــن عقــد غیــر معاوضــی گنجانــده شــود، 

ــا نداشــته  ــرای کســی داشــته، ی اعــم از اینکــه منفعــت ب

باشــد، چنیــن رشطــی فاســد اســت؛ امــا خــود عقــد صحیــح 

اســت. 

رشط فاســد درصــورت مفســد عقــد اســت کــه در عقــود 

معاوضــی باشــد. بنابرایــن، رشط فاســد مفســد عقــد 

ــا  ــد، ب ــد نباش ــای عق ــه مقتض ــی ک ــر رشط ــارت از ه عب

مقتضــای عقــد ســازگار نداشــته باشــد و در عــرف تعاملــی 

ــا  ــع ی ــرای بای ــی دارای منفعــت ب ــز مرســوم نباشــد؛ ول نی

ــع اســتحقاق آن را  ــه مبی ــع (درصــورت ک ــا مبی مشــرتی ی

ــود  ــن عق ــد و ضم ــث باش ــخص ثال ــا ش ــد)، ی ــته باش داش

معاوضــی آمــده باشــد. از آنجــا کــه قانــون گــذار در بحــث 

ــاد شــده،  ــب ی ــوده، مطال ــروی  ــه حنفــی پی رشط از فق

ــه  ــده ک ــی آم ــون مدن ــاده ۶۱۰ قان ــل در م ــه طــور کام ب

بیــان میــدارد: «رشط غیــر مناســب بــا عقــد یــا رشط کــه 

عقــد مقتضــی آن نبــوده یــا حکــم عقــد را مؤکــد نگردانــد، 

همچنــان رشط کــه موافــق بــا تعامــل جاریــه نبــوده و یــا 

ــته  ــد پنداش ــد، رشط فاس ــه باش ــه کار رفت ــب ب در آن فری

مــی شــود.»

 رشط فاســد مفســد عقــد کــه منفعــت بــرای مبیــع داشــته 

ــد رشط  ــد و در عق ــد باش ــع عب ــه مبی ــد اینک ــد؛ مانن باش

شــود کــه عبــد را بــه کســی دیگــر هبــه یــا نفروشــد. بــه 

ــا  ــد، ی ــود خــارج نکن ــک خ ــع را از مل ــر، مبی ــارت دیگ عب

اینکــه رشط کنــد کــه مبیــع را از شــهر معیــن خــارج نکنــد، 

ایــد  ایــد، یــا رشط  یــا اینکــه مبیــع را مدبــر، یــا مکاتــب 

ــع  ــرای بای ــت ب ــه منفع ــد.  رشط ک ــع را آزاد کن ــه مبی ک

ــد   ای ــد رشط  ــه در ضمــن عق ــد اینک ــد؛ مانن ــته باش داش

کــه مبیــع پــس از فــروش، بــرای مــدت معیــن، در خدمــت 

ــد و رشط  ــه ای را بفروش ــه خان ــد اینک ــد؛ مانن ــع باش بای

ایــد کــه مدتــی معیــن بایــع در آن ســاکن باشــد و ماننــد 

آن.

 رشطــی کــه منفعــت بــرای مشــرتی داشــته باشــد؛ ماننــد 

ــوده و ضمــن عقــد بیــع  اینکــه پارچــه ای را خریــداری 

ــاس  ــرای مشــرتی، لب ــد کــه بایــع، پارچــه ای را ب ای رشط 

ایــد و رشط  ایــد، یــا چیــزی دیگــری خریــداری  درســت 

ایــد و  کنــد کــه بایــع، مبیــع را تــا منــزل مشــرتی حمــل 

ماننــد آن.

 رشط کــه منفعــت بــرای شــخص یــا اشــخاص ثالــث داشــته 

باشــند؛ ماننــد ایــن کــه قطعــه زمینــی را بفروشــد و ضمــن 

عقــد رشط کــرده باشــد کــه در آن، مســجد بنــاء کنــد، یــا 

ــام درســت  ــرای ایت ــزل ب ــا من ــن ی ــالً آسایشــگاه معلولی مث

ــادآوری اســت کــه رشط  ایــد و ماننــد آن. شایســته ای ی

ــد  ــن عق ــه ضم ــت ک ــد اس ــد عق ــورت مفس ــد درص فاس

معاوضــی باشــد. 

 علت یا سبب فساد رشط:

پرسشــی مطــرح میشــود ایــن کــه چــرا چنیــن رشط فاســد 

و مفســد عقــد اســت؟ اگــر رشط، منفعتــی بــرای بایــع یــا 

ــی آورد،  مشــرتی نداشــته باشــد، کســی آن را ضمــن عقــد 

ــد؛ شــاید  ــی کســب کن ــه منفعت ــی آورد ک اصــالً رشط را 

ــه  ــن اســت ک ــد ای ــن عق ــت فلســفه رشط ضم ــوان گف بت

ــه  ــود ب ــرای خ ــازی ب ــت و امتی ــن منفع ــی از متعاقدی یک

دســت آورد، پــس چــرا چنیــن رشط و عقــدی فاســد اســت؟

 تــا آنجــا نگارنــده تحقیــق کــرده، بــه ایــن نتیجــه رســیده 

اســت کــه دو امــر باعــث شــده کــه فقیهــان حنفــی، چنیــن 

رشایــط را فاســد و مفســد عقــد بداننــد، در نهایــت آن دو 

امــر، بــه یکــی منتهــی مــی شــوند. دو امــری کــه باعــث 

فســاد عقــد مــی شــوند عبارتنــد از:

ربــا یــا شــبهه ربــا: عقــد یــا مبیعــی کــه در آن، ربا یا شــبهه 

ــی  ــن رشط ــه متضم ــدی ک ــت. عق ــد اس ــد، فاس ــا باش رب

اســت کــه منفعــت را بــرای یکــی از متقاعدیــن یــا مبیــع 

ــد  ــه میتوان ــد و مــرشوط ل ــث ایجــاد میکن ــا شــخص ثال ی

ــا از  ــد؛ ام ای ــه  ــه مطالب ــرشوط علی ــه را از م ــرشوط ب م

ــده فقیهــان حنفــی، منفعــت  آنجــا کــه مــرشوط بــه عقی

زیــادی اســت کــه در مقابــل آن، عوضــی پرداخــت نشــده، 

ربــا اســت، یــا اینکــه در آن، شــبهه ربــا وجــود دارد، نتیجــه 

گیــری میکننــد کــه رشط و عقــد هــر دو فاســد اســت. 

تتبع و نگارش:صفاء الرحمن«سيفى»

ادامه درصفحه٢

قسمت دوم

نــد  درآورده ا خــود  زدواج  ا بــه  ن  نتــا پدرا كــه  زنــا  بــا  و 

ســت  ا ده  دا رخ  پيشــرت  كــه  آنچــه  مگــر  مكنيــد  نــكاح 

هــى  را ــد  ب و  دشــمنى  يــه]  ما ] و  رى  زشــتكا آن  كــه  چــرا 

ــت س ا بوده 

(٢٢ یــه  آ  ، ء لنســا ا ســورۀ  )
              

قسمت دوم



٣٠قوس ١٣٩٩ ره ٢١٠ ش سال چهاردهم

٣

رؤســای  و  مقامــات  یــت  ح از  عادلــی  خانــم 
حقــوق  عمومــی  رییــس  بــه  عدلیــه  زارت  و 
را  شــان  بیشــرت  توفیقــات  و  داده  اطمینــان 
ــود. اســتدعا  مــردم  بــه  خدمــت  راه  در 

د  اعتــ از  احمــدزی  امان اللــه  هــم،  طرفــی  از 
بــه  نســبت  عدلیــه  زارت  و  محــرتم  مقــام 
در  کــه  ــود  عــده  و  و  کــرده  تشــکری  خــود 
هیــچ  از  ریاســت  ایــن  مشــکالت  حــل  قســمت 

کــرد. نخواهــد  دریــغ  تــالش  و  ســعی  گونــه 
 آقای احمدزی ســند ماســرتی حقوق خود را در رشــته 
ــون از  ــت قان ــک و حاکمی ــت داری دیموکراتی حکوم
لی امریکا به دست آورده است.  دانشــگاه اوهایوشــ

ــورد  ــم در م ــی محاک ــی و نهائ ــه هــای قطع ــه فیصل ــرگاه  ک  ه

اثبــات یــک دیــن علیــه مدیــون صــادر میگــردد مراجــع تحصیلــی 

و تطبیقــی ( اداره حقــوق در مرکــز و والیــات ) مکلــف انــد تــا 

ــه از محکــوم  ــم شــده در فیصل ــل وجــه حک ــه تحصی ــآ ب وظیفت

اینــد ، اگــر محکــوم علیــه بــه رضایــت خــود آنــرا  علیــه اقــدام 

ــا  ــط وی ــرا قس ــه آن ــوم ل ــه محک ــه موافق ــا ب ــدارد وی ــه می تادی

یــد مجــوز قانونــی داشــته، امــا اگــر بــه وجــود تــوان  مهلــت مین

یــد وحــارض بــه پرداخــت  ــرد مین وقــدرت از حکــم محکمــه 

ــذ  ــق حکــم وتنفی ــگاه تطبی ــد آن ــی باش ــوم شــده  وجــه محک

ــن  ــل حقــوق کــه چنی ــون طــرز تحصی ــاده (٤١) قان ــق م آن طب

مشــعر اســت:

(١)محکــوم علیــه بعــد از اصدارحکــم قطعــی ونهائــی محکمــه، 

ــدت  ــالل م ــم در خ ــات نــص حک ــت مندرج ــه رعای مکلــف ب

ــی باشــد. ــزده روز م پان

(٢) هرگاه محکوم علیه ار رعایت حکم قطعی ونهائی محکمه 

در خالل مدت مندرج فقره (١) این ماده بدون عذرموجه امتناع 

ورزد، اداره حقوق مطابق احکام این قانون در خالل مدت بیست 

روز به تنفیذ اجباری آن توسط هیئت مندرج ماده چهل وپنجم 

اید. این قانون اقدام می 

هیئــت تطبیــق حکــم محکمــه در مــاده  چهــل و پنجــم قانــون 

طــرز تحصیــل حقــوق قــرار ذیــل میباشــد.

۱- هیئــت تطبیــق حکــم قطعــی ونهائــی محکمــه مرکــب 

ــی و  ــس، اداره محل ــی، پولی ــت حارنوال ــا صالحی ــده گان ب این از

ــد.  ــوق مــی باش ــت اداره حق ــت ریاس ــاروالی تح ش

در صــورت رضورت بــه تشــخیص اداره حقــوق اهــل خربه وســایر 

ادارات دولتــی نیــز دعــوت شــده مــی توانند.

ــرگاه تطبیــق حکــم قطعــی و نهائــی محکمــه در مــورد  ٢-ه

ــی  ــت ادارات اراض ــا صالحی ــده ب این ــد،  ــی باش ــای امالک قضای

ــدرج فقــره (١) ایــن مــاده  ــت من ــز در ترکیــب هیئ و امــالک نی

ــردد. ــی گ دعــوت م

ــه چنیــن حکــم  ــون مدنــی درزمین همچنــان مــاده (٨٣٧) قان

دیــون مســتحق االداء  از پرداخــت  ید:»هــرگاه مدیــون  مین

ــرت  ــال او بیش ــون از م ــه دی ــود ک ــر ش ــن ظاه ــاع ورزد چنی امتن

بــوده وخــوف ضیــاع دارائــی وی نــزد دائنیــن موجــود باشــد ویــا 

مدیــون دارائــی خــود را مخفــی ســاخته ویــا بنــام شــخص دیگــر 

ــن  ــس شــناخته مــی شــود.» کــه در چنی ــوده باشــد مفل ــد  قی

ــعر  ــن مش ــه چنی ــور ک ــون مذک ــاده (٨٤٨) قان ــق م ــت طب حال

اســت « هــرگاه رشوط منــدرج مــاده (٨٤٧) ایــن قانــون در مــورد 

ــون  ــرار دارد حجــر تــرصف مدی ــی آن ق ــون در حــوزه قضائ مدی

ایــد ایــن مطالبــه در دفــرت ثبــت میگــردد،  را در حــال مطالبــه 

هــر نــوع تــرصف مدیــون بعــد  از ثبــت مطالبــه از اعتبــار ســاقط 

پنداشــته میشــود.»

کــه در زمینــه ایفــای دیــن از طریــق تنفیــذ اجبــاری ، مــاده ( ٤٣) 

قانــون طــرز تحصیــل حقــوق قــرار ذیــل تســجیل گردیده اســت.

(١)هــرگاه دیــن ثابــت ذمــت مدیــون مطابــق احــکام ایــن قانــون 

تحصیــل شــده نتوانــد، تحصیــل  دیــن از طریــق تنفیــذ اجبــاری 

صــورت مــی گیــرد.

ــه شــامل  ــرد ک ــی گی ــی صــورت م ــاری روی اموال ــذ اجب (٢)تنفی

احتیــاج اولیــه مدیــون نباشــد . ایــن تنفیــذ بــه اســاس پیشــنهاد 

ــرد. اداره حقــوق .اســتیذان محکمــه ذیصــالح صــورت مــی گی

(٣)امــوال منــدرج فقــره (٢) ایــن مــاده متناســب بــه دیــن دائــن 

ــل وپنجــم ایــن قانــون در  توســط هیئــت منــدرج مــاده چه

اینــده قانونــی وی از طریــق داوطلبــی بــه  حضــور مدیــون یــا 

ــی  ــون اداء م ــن مدی ــروش رســیده، ازوجــه بدســت آمــده، دی ف

شــود.

قابــل تذکــر دانســته مــی شــود کــه مدیــون حــق (دیــن ثابــت) 

ــه اســتناد احــکام مذکــور قانــون از طریــق تنفیــذ  خــود را ب

اختیــاری و یــا تنفیــذ اجبــاری بدســت آورده ایــن زمانیســت کــه 

دیــن عنداملحکمــه ثابــت ومحاکــم بــه آن اصــدار حکــم قطعــی 

ــی  ــوده باشــند هــرگاه حکــم محکمــه قطعــی و نهائ ــی  ونهائ

نظــور اتخــاذ تدابیــر احتیاطــی  میتوانــد،  نباشــد اداره حقــوق 

غــرض توصــل بــه اقدامــات منــدرج فقــره (١) مــاده چهــل 

ــی هــای  ــا فــروش دارائ ــو گیــری از انتقــال ی ــا جل ن وچهــارم ه

مدیــون قبــل از تنفیــذ اجبــاری در خــالل مــدت (١٠) روز کاری 

ــد. ای اســتیذان محکمــه ذیصــالح را اخــذ 

تنفیذ جربی فیصله 
های ...  

اازطرفــى هــم وزيــر عدليــه كشــور در ايــن 
ديــدار از توضيحــات خانــم كالرا ميكالــووا دربــاره 
صــداى  بين المللــى  موسســه  فعاليت هــاى 

ــرد. او در  ــپاس ك ــراز س ــتان اب ــوا در افغانس جين
ــت  ــه مؤثري ــن حــال پرســش هايى را در زمين عي
و ضمانــت اجرايــى برنامه هــاى ايــن موسســه 

مطــرح كــرد كــه از ســوى رييــس ايــن موسســه 
به صــورت عمومــى پاســخ در بــاره آن اشــاره 

شــد.

 وزير عدليه با رييس موسســه بين المللى صداى جينوا در افغانستان...

در تطبيق فيصله هاى نهايى محاكم و تقويت سيستم ثبت قضايا... 



٣٠قوس ١٣٩٩ ره ٢١٠ ش سال چهاردهم 

مزاحمت عابرین:
مزاحمــت عابریــن نیــز نوعــی از جرایــم 
ــا،  ــت. راه روه ــده اس ــته ش ــی پنداش قباحات
و مکانهــای عمومــی بخاطــر گذاشــته شــده 
انــد کــه اتبــاع یــک جامعــه بــر اســاس حــق 
عــی خــود بــودن کــدام محدودیــت  اجت
ایجــاد  اینــد.  و موانــع مــرضه اســتفاده 
محدودیــت از اشــخاص غیــر مســئول یــا 
گذاشــ اشــیای مــرضه خــود تجــاوز بــه 
ــا  ــاد رضر ی ــود. ایج ــته میش ــق دانس ــن ح ای
محدودیــت اســتفاده از حــق عبــور و مــرور 
ــزی  ــر چی ــق ه ــا از طری ــیله ی ــخاص بوس اش
ــی،  ــد انداخــ اشــیای فضول کــه باشــد؛ مانن
ــه در  ــان ک ــیایی رضر رس ــردن اش ــزان ک آوی
صــورت افتیــدن باعــث رضر بــه غیــر گــردد 
و انداخــ اشــیای جامــد، مایــع و گاز بــر 

ــت.  ــز اس ــوح و ناجای ــان، مقب انس
کــد جــزای افغانســتان چنیــن اشــخاص را کــه 
باعــث اذیــت و آزار دیگــران بشــوند مجــرم 
شــان  توبیــخ  و  بــرای رسزنیــش  دانســته؛ 
مجــازات خــاص را مقــرر داشــته اســت. مــاده 
٩٠٩ کــد جــزا در ایــن بــاره ترصیــح میــدارد: 
«اشــخاص ذیــل، بــه جــزای نقــدی پنــج هــزار 

افغانــی، محکــوم میگردنــد:
شــخصی کــه بــدون احتیــاط الزم در راه عــام 
مــوادی را بیانــدازد کــه باعــث اذیــت عابریــن 
گــردد یــا بــدون احتیــاط الزم در راه عــام یــا 
خــاص اشــیایی را آویــزان کنــد کــه افتییــدن 

آن باعــث آزار و اذیــت مــردم شــود.
مــواد  الزم  احتیــاط  بــدون  کــه  شــخصی 
ــدازد  ــر انســان بیان ــا گاز را ب ــع ی ــد، مای جام
گــر چــه در نتیجــه آن کــدام صدمــه جســمی 
بــه شــخص عایــد نگــردد.» انداخــ مــواد یــا 
ــد  ــاط ممکــن اســت از بلن ــدون احتی اشــیا ب
ــه  ــر ب ــا دکان و جاهــای دیگ ــی باشــد ی منزل
ــوده و  ــاد ب ــخاص زی ــردود اش ــه ت ــی ک مکان
ــرور ایجــاد شــده  ــور و م ــن عب بخاطــر همی
ر  ــ ــال اع ــی در ح ــد منزل ــالً بلن ــت، مث اس
شــدن اســت امــا بــدون رعایــت قواعــد 
ــد هــرگاه  ــان میربن ــاال و پای ــی اشــیا را ب ایمن
اشــیای افتــد و ســبب رضر بــه عابریــن گــردد، 
پاســخ دهی  بــه  مکلــف  تعمیــر  صاحــب 

اســت. 
ــان  ــر انس ــه ب ــع و گاز ک ــد، مای ــیای جام اش
ــی و  ــد قبل ــا ترص ــوالً ب ــود، معم ــه ش انداخت
ســوء نیــت مــی باشــد، بخاطــر اینکــه بــدون 
ــن  ــل چنی ــخص عاق ــچ ش ــل هی ــت و دلی نی
ــی شــود. ممکــن از روی  کاری را مرتکــب 
باشــد،  باشــد، دشــمنی ســابقه  حســادت 
پرخاشــگری و رفتــاری غیــر اخالقــی دیگــری 
بــوده باشــد. در هــر حالــت کــه باشــد چنیــن 
کار ناجایــز و ممنــوع اســت. انجــام دهنــده 
ــد  ــت و ازار دیگــران شــده بای آن باعــث اذی
مــورد پیگــر قانونــی قــرار گیــرد، ارگان هــای 
ــد تــا شــخص ضــار را  کشــفی مســولیت دارن

ــون بســپارند. ــه پنجــه قان دســتگیر و ب
ــاز  ــر مج ــل غی ــان در مح ــن جســد انس دف
ایجــاب  انســانی  شــخصیت  و  کرامــت 
میکنــد کــه جســد انســان میــت را در جــای 
ــر و محــل  ــت غی ــن، ملکی مخصــوص، مطمی
اینــد. گشــت و گــزار  ممنوعــه نبــودن دفــن 
ــاالی قربهــا و اســتفاده از قربســتان هــا در  ب
امــور دیگــر جــواز نــدارد مگــر اینکــه مــدت 
طوالنــی گذشــته و نیــاز عامــه بــوده باشــد.

حقــوق  سلســله  یــک  دارای  قبــور  اهــل 
ــه  ــا ب ــه دع ــد، از جمل ــا ان ــاالی زنده ــر ب ب
ــا  ــزار ی ــت و گ ــری از گش ــان و جلوگی برایش
ســاخ را عبــور و مــرور (بــاال کــردن از زیــر 
پاهــا). ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه رفــ بــه 
ــول  ــرا رس ــدارد؛ زی ــی ن ــتان مانع ــان قربس می
خــدا صلــی اللــه علیــه و ســلم فرمــوده انــد:

   «مــن پیــش تــر (بــه خاطــر نزدیــک بودنتان 
بــه زمــان جاهلیــت و امیــد جلــب منفعــت و 
دفــع مــرضت از مــردگان) شــ را از رفــ بــه 
ن  ــودم. امــا اکنــون (کــه ایــ قربســتان منــع 

تــان اســتوار شــده) بــه قربســتان برویــد؛ زیــرا 
مــرگ را بــه یــاد شــ مــی انــدازد.» 

ــد  ای ــی  ــت م ــده روای ــلم از بری ــام مس ام
ــلم  ــه و س ــه علی ــی الل ــدا صل ــول خ ــه رس ک
بــه آنــان مــی اموخــت کــه هــرگاه بــه میــان 
«الســالم  بگوینــد:  رونــد،  مــی  قربســتان 
ــن و املســلمین،  ــار املومنی علیکــم اهــل الدی
انــا انشــاء اللــه بکــم الحقــون، نســال اللــه لنا 
و لکــم العافیــه».؛ «درود و ســالم خداونــد بر 
ــن  ــن رسزمی ــاکن ای نان س ــل ــان و مس مومن
مــا نیــز انشــاء اللــه بــه شــ محلــق خواهیــم 
ــود و  ــرای خ ــت را ب ــالمت و عافی ــد و س ش
شــ از خداونــد خواســتاریم». و در روایتــی 
دیگــر اضافــه بــر آن آمــده اســت: «اللهــم ال 
تحرمنــا اجرهــم و ال تفتنــا بعدهــم و اغفرلنــا 
ــان  ــز از اجــر آن ــا را نی ــد م و لهــم». «خداون
بــی نصیــب مکــن و پــس از آنهــا مــا را دچــار 
فتنــه و آزمایــش مگــردان و مــا و آنــان را 

ــده».  ــرار ب مــورد مغفــرت خویــش ق
از ســوی دیگــر مســتحب اســت کــه قربهــا در 
ــن  ــند) و از دف ــی باش ــک جــا (طــور جمع ی
انفــرادی خــود داری گــردد، همچنــان قربهــا 
در جــای باشــند کــه خــوف بازکــردن آن 
ــان  ــد. همچن ــن نباش ــات ممک ــط حیوان توس
ــردد و  در مــکان هــای عمومــی کــه محــل ت
ــه  ــور دیگــر اختصــاص یافت ــه خاطــر ام ــا ب ی
ــوق قربهــا مراعــات  ــرا حق اســت نباشــد. زی
ــت میشــود.  ــردد و باعــث آزار و اذی ــی گ
کــد جــزا افغانســتان دفــن کــردن جســد 
میــت را در مــکان هــای عمومــی ناجایــز 
ــانیکه  ــرای کس ــته و ب ــی دانس ــر اخالق و غی
ــات  ــازات و عقوب ــن کار را میکننــد مج چنی
ــد  ــاده٩١٠ ک ــت. م ــته اس ــرر داش ــاص مق خ
ــه  ــخصی ک ــد: «ش ــح میکن ــن ترصی جــزا چنی
جســد انســان را در محــل غیــر مجــاز دفــن 
ــا  ــزار ت ــج ه ــدی از پن ــزای نق ــه ج ــد، ب ای
ده هــزار افغانــی، محکــوم میگــردد.» محــل 
غیــر مجــاز عبــارت از محــل اســت کــه بــرای 
عــی ماننــد پــارک هــا، جــاده هــا  امــور اجت
و غیــره اختصــاص داده شــده مــی باشــد. یــا 
ــه  ــرای قربســتان اختصــاص نیافت ــه ب محــل ک
ــر  باشــد و ملکیــت عامــه باشــد محــل غی
مجــاز گفتــه میشــود. ماننــد صحــن مکتــب، 

ــره. ــجد و غی ــفاخانه، مس ش
تعقیب جرایم قباحاتی:

طوریکــه قانــون اساســی افغانســتان در مــاده 
١٣٤ بیــان میــدارد: « کشــف جرایــم، توســط 
پولیــس و تحقیــق جرایــم و اقامــه دعــوا 
علیــه متهــم در محکمــه، از طــرف ســارنوالی 
مطابــق بــه احــکام قانــون صــورت میگیــرد.» 
ــه اســت و  ــوق عام ــاده ف ــم در م ــر جرای ذک
ــات  ــه و قباح ــات، جنح ــم جنای ــامل جرای ش
ــم  ــا جرای ــت ت ــف اس ــس مکل ــود. پولی میش
ایــد، مطابــق حکــم  قباحاتــی را کشــف 
مرحلــه  بــه  را  متخلــف  اشــخاص  قانــون 

ــد. ای ــی  ــه معرف ــق و محاکم تحقی
میتواننــد  نیــز  افــراد متــرضر  و  اشــخاص 
ــوع جــرم  ــل صــالح از وق ــه ارگان هــای ذی ب
ــد. این ــکایت  ــدن ش ــرضر ش ــات و مت قباح

ــه  ــق الل ــت ح ــی دارای ماهی ــم قباحات جرای
اســت، یعنــی ارتــکاب ایــن جــرم باعــث 
عــی  خدشــه دار ســاخ نظــم و اصــول اجت
میشــود. اکــ جرایــم قباحاتــی خســارت 
ــی کنــد امــا  را بــه شــخص معیــن وارد 
بــه ذهــن و افــکار جامعــه وارد میکنــد. 
پــس قباحــات حــق اللــه محــض بــوده و 
هــدف مجــازات کــردن مرتکبیــن ایــن جــرم 
جلوگیــری از وقــوع جرایــم دیگــر، تحکیــم و 
ــی در جامعــه  تثبیــت نظــم قانونــی و عدالت

ــد. ــی باش م
منابع 

قرآنکریم
احادیث
کود جزا

مسئولیت جزای مولف ارشف رسولی

 مصاديق قباحات درحقوق                                    وزير عدليه: ظرفيت كارمندان وزارت را تقويت مى كنيم
افغانستان

قانــون: قانــون مســیری اســت کــه توســط حکومــت و 
جامعــه بــرای رشــد انســان و جامعــه تعییــن می شــود.  
قانــون از دو کلمــه یونانــی canon اســت کــه بــه 
ــود .  ــه می ش ــی law ترجم ــه انگلیس ــه loi و ب فرانس
ــه از  ــی اســت ک ــون یونان ــه قان ــر کلم ــاره دیگ ــه عب ب
ــان عــرب شــده و در اصــل  ــی وارد زب ــان رسیان راه زب
بــه معنــی خــط کــش بــه کار رفتــه و بعــد بــه معنــی 
قاعــده برگشــته اســت و امــروز در زبان هــای اروپایــی 
ــردد.  ــی گ ل م ــتع ــت کلیســایی اس ــی رشیع ــه معن ب
ــار هــر چیــزی   قانــون در لغــت عــرب مقیــاس و معی
را گوینــد کــه بــه تعبیــر کلــی تــر در آمــده و بــه هــر 
قاعــده کلــی الزامــی اطــالق شــده اســت. در اصطــالح 
ــوده اســت  ن ب ل فقیهــان مســل کمــرت مــورد اســتع
ت رشع، رشیعــت و  و آنــان بــه جــای قانــون کلــ
حکــم رشعــی را بــه کار بــرده انــد و بــه زودی در ایــن 
خصــوص ســخن بــه میــان خواهــد آمــد در حــال حارض، 
قانــون ســه معنــی اصطالحــی زیــر را افــاده می کنــد :

آن  از  منظــور  اســت،  عمومــی  اول؛  معنــای 
رشیعــت  احــکام  همــه  یــا  مــدون  قوانیــن  کلیــه 
جــزای  قانــون   » مثــال:  بــاب  از  می باشــد. 
غیــره.. و  عقــود  و  موجبــات  قانــون  نــی»  عث

 معنــای دوم؛ آن رشع و رشیعــت بــه معنــی اعــم 
اســت، مثــال: قانــون انگلیســی یــا درس قانــون و نظایــر 
ــوذ  ــرب، ماخ ــت ع ــت در لغ ــه رشع و رشیع آن. کلم
از کلمــه شــارع می باشــد و آن خداونــد مصــدر و 
منشــا رشع اســالم اســت و بیانــش خواهــد آمــد.

ــه صــورت خاصــی اطــالق می شــود،   ــای ســوم؛  ب معن
ونــه  بــه قواعــد معامــالت الزامــی عمومــی بــه طــور 
جلوگیــری  قانونــی جهــت  ملــی،  شــورای  مجلــس 
ــالت  ــه معام ــر ب ــی اخی از احتــکار،  قانــون بــه معن
بــه  ی گــردد.  عبــادات  شــامل  و  دارد  اختصــاص 
خــالف قوانیــن فقــه اســالمی کــه هــم در دیــن و 
ــن  ــون در ای ــد و قان ــث می کن ــی بح ــم در داد رس ه
نــت اجرائــی اســت و الزامــی بــودن  معنــی دارای ض
ــت  ــت و عمومی ــت اس ــذ حکوم ــه تنفی ــتند ب آن مس
ــع  ــی وض ــخص معین ــا ش ــه ی ــه قضی ــبت ب دارد و نس

ی شــود؛ بلکــه بــرای همــه مــردم یــا عــده ای از 
ــردد  ــی گ ــع م ــص وض ــتثناء و تخصی ــدون اس ــا ب آن ه
و از ایــن حیــث بــا حکــم قاضــی مغایــرت دارد . 
    هم چنــان از ارجــاع مســایل مختلــف بــه ســوی خــدا 
و رســول ثبــوت پیــروی از قیــاس کــه فاقــد نــص رشعــی 
باشــد فهمیــده می شــود. امــام احمــد در مســند خــود 
ــه  ــی الل ــی صل ــد کــه: « ان النب ــی روایــت می کن حدیث
ــی  ــه ال ــه و ســلم قــال ملعــاذ بــن جبــل حیــن بعث علی
الیمــن فذکــر کیــف تقضــی ان عــرض لــک قضــاء ؟ قــال 
:اقضــی بکتــاب اللــه قــال فــان  یکــن فــی کتــاب اللــه 
قــال فبســنه رســول اللــه صلــی اللــه علیــه وســلم قــال 
فــان  یکــن فــی ســنه رســول اللــه صلــی اللــه علیــه 
وســلم قــال اجتهــد برأیــی وال آلــو قــال فــرضب صــدری 
فقــال الحمدللــه الــذی وفــق رســول رســول اللــه 
صلــی اللــه علیــه و ســلم ملــا یرضــی رســوله .» پیامــرب 
ــاذ  ــرضت مع ــه ح ــی ک ــلم حین ــه و س ــه علی ــی الل صل
بــن جبــل را بــه یمــن بــه صفــت قاضــی مــی فرســتاد 
برایــش گفــت: اگــر مســئله قضایــی برایــت پیــش شــود 
ــد  ــاب خداون ــه کت ــت: ب ــی؟ گف ــم می کن ــه حک چگون
حکــم می کنــم اگــر در او نیافتــم بــه ســنت پیامــربش 
حکــم می کنــم اگــر در ســنت هــم حکمــی را نیافتــم 
اجتهــاد مــی کنــم. پیامــرب صلــی اللــه و علیــه و ســلم 
بــه ســینه اش زد و فرمــود ( الحمــد للــه ) ســتایش خــدا 
راســت کــه فرســتاده رســول خــدا را موفــق گردانیــده 
ــود. ــی می ش ــه آن راض ــدا ب ــول خ ــه رس ــه ک ــه آنچ ب

 شــکر گــزاری پیامــرب صلــی اللــه علیه وســلم و ســتایش 
ــرای  ــرای ب ــی ب ــاد دلیل ــوع اجته ــاذ را در موض آن مع
ــری از  ــوع دیگ ــد. ن ــاس می باش ــاد و قی ــت اجته حجی
مصــادر ترشیــع اســالمی مصــادری انــد مختلــف فیــه 
ــا  ــه آن ه ــورد اســتدالل ب ــن در م ــ و مجتهدی ــه عل ک
از :١-  انــد  اختــالف نظــر دارنــد و آن هــا عبــارت 
ــح مرســله ٣- اســتصحاب الحــال٤-  استحســان٢- مصال
عــرف ٥- مذهــب صحابی ٦- رشایع گذشــته ( رشع من 
قبلنــا) ایــن نــوع دالیــل از جملــه مصــادری هســتند که 
ــد و برخــی  ــه آن هــا اســتدالل می کنن ــ ب ــده از عل ع

ــتند. ــل نیس ــا قای ــردن از آن ه ــتدالل ک ــه اس ــر ب دیگ

از  یکــی  هــر  مختــرصی  تعریــف  ذیــل  در 
می گــردد.  ارایــه  اســالمی  ترشیــع   مصــادر 
در مــورد تعریــف و ترشیــح چهــار مصــدر متفــق 
علیــه ( قــرآن( کتــاب اللــه) ، ســنت رســول اللــه، 
آینــده  در  مفصلــی  بحــث  قیــاس)  امــت،  ع  اجــ
بــه عمــل خواهــد آمــد دریــن جــا از توضیــح آن 
مصــادر  مــورد  در  امــا   . شــود  مــی  نظــر  رصف 
ــه مــی گــردد: مختلــف فیــه معلومــات مختــرصی ارائ

١- استحســان: استحســان در لغــت بهــرت شــمردن 
چیــزی را گوینــد: در اصطــالح علــ اصــول فقــه عبارت 
ــوده  ــور  ــد خط ــر مجته ــه در فک ــت ک ــی اس از دلیل
کــه قیــاس خفــی را بــر قیــاس جلــی ترجیــح و برتــری 
ــی اســتثناء و  ــم کل ــی را از حک ــا حکــم جزئ دهــد و ی
رد. مثــال: اگــر واقعــه رخ دهــد، نــص خــاص  برتــر شــ
مبیــن حکــم آن وجــود نداشــته باشــد، بعــد از غــور و 
ــاره واقعــه مذکــور دو نظــر، یکــی روشــن  دقــت در ب
ــته  ــود داش ــیده وج ــی و پوش ــری خف ــح و دیگ و واض
باشــد و در نظــر مجتهــد دلیلــی خطــور کنــد کــه نظــر 
ــر نظــر جلــی و روشــن ترجیــح دهــد ایــن  خفــی را ب
عملکــرد مجتهــد را رشعــا استحســان نامیــده می شــود.

ــه  ــت مرســله و یــا مطلق ٢- مصالــح مرســله: مصلح
ــی اســت کــه  ــه، مصلحت ــ اصــول فق در اصطــالح عل
شــارع در بــاره آن حکــم را ذکــر نکــرده دلیــل رشعــی 
یــد و مصلحــت را  بــه اعتبــار و یــا لغــو آن داللــت نن
ــود،  ــده می ش ــه نامی ــا مطلق ــله و ی ــت مرس از آن جه
کــه بــه اعتبــار و یــا لغــو ( جــواز و عــدم جــواز) مقیــد 
ر بنــدی خانه هــا، منــع  نگردیــده باشــد. ماننــد: (اعــ
ــی  ــردن مفت ــع ک ــردم، من ــداوی م ــادان از ت ــب ن طبی
نــادان از دادن فتــوای جــزاء دادن متهــم بجــرم، قصاص 
ــزرگ  ــدف ب ــر. ه ــک نف ــل ی ــر قت ــه بخاط ع ــک ج ی
رشیعــت اســالمی تحقــق مصالــح عامــه انســانیت 
و  قصــاص  و  حــدود  مرشوعیــت  چنانچــه  اســت، 
ــت. ــردم اس ــح م ــق مصال ــرای تحق ــات ب ــام عقوب نظ

رابطه فقه با قانون و... 

وزارت عدليــه بــراى ٢٥ تــن از فارغــان ســتاژ 
حقوقــى داخــل خدمــت ايــن وزارت كــه 
دوره چهارونيــم ماهــه آموزشــى را ســپرى 

ــع كــرد. ــت توزي ــند فراغ ــد، س كرده ان
ــتاژران  ــه س ــت ب ــند فراغ ــع س ــل توزي محف
حقــوق وزارت عدليــه بــروز پنــج  شــنبه مــؤرخ 
٢٧ قــوس بــا حضــور قضاوتپــوه فضــل احمــد 
ــاى  ــان و روس ــه و معين ــر عدلي ــوى وزي معن

ــد. ــزار ش ــن وزارت برگ اي
ــرد  ــد ك ــل تاكي ــن محف ــوى در اي ــاى معن آق
ــژه  ــه وي ــدان ب ــت كارمن ــاى ظرفي ــه ارتق ك
برگــزارى ســتاژهاى حقوقــى و تقنينــى از 
موضوعــات حياتــى در ايــن وزارت اســت و 
ــه  توجــه بــه ايــن بخــش پــس از رســيدگى ب
مشــكالت ادارات حقــوق و قضايــاى دولــت، در 

ــرار دارد. ــت كار ق اولوي
وى افــزود كــه تــالش مى شــود تــا ســتاژ 
حقوقــى هــم از لحــاظ كميــت و هــم از لحــاظ 

كيفيــت تقويــت شــود و عــالوه بــر كارمنــدان 
داخــل وزارت، كارمنــدان ديگــر ادارات دولتــى 

و خصوصــى نيــز شــامل آن شــوند.
ــراى  ــه، فرصت ســازى ب ــر عدلي ــه وزي ــه گفت ب
ــم  ــر را فراه ــه تغيي ــل زمين ــوزش و تحصي آم
مى كنــد و او نيــز متعهــد بــه آوردن تغييــرات 
اساســى در ايــن وزارت اســت. او در عيــن 
حــال تصريــح كــرد كــه برنامــه او بــراى تغييــر 
و نــوآورى، اســتفاده از ظرفيت هــاى موجــود و 

تقويــت آن هــا اســت.
او گفــت كــه ايــن وزارت در گذشــته تفاهــم و 
گفتگوهايــى بــا پوهــنځى شــرعيات پوهنتــون 
ــل در بخــش آموزشــى و تحصيلــى انجــام  كاب
ــا پوهــنځى حقــوق نيــز  ــرار اســت ب داده و ق

گفتگــو و تفاهمــى صــورت گيــرد.
قضاوتپــوه فضــل احمــد معنــوى همچنيــن 
گفــت كــه طــرح اصالحــى وزارت عدليــه 
مــورد تصويــب و حمايــت شــوراى عالــى 

ــرار اســت  ــه و ق ــرار گرفت ــون ق ــت قان حاكمي
ــتقيم  ــازى مس ــس از شريك س ــه زودى و پ ب

ــود. ــى ش ــور اجراي ــس جمه ــا ريي ب
در ايــن محفــل بــراى فارغــان ســتاژ حقوقــى 
ــت  ــند فراغ ــه س ــت وزارت عدلي ــل خدم داخ
ــت  ــان خواس ــه از آن ــر عدلي ــد. وزي ــع ش توزي

ــد. ــت تمــام كار كنن ــا جدي كــه ب
در دور اول ســتاژ حقوقــى داخــل خدمــت 
ــاه در  ــم م ــراى چهاروني ــه ب ــه ك وزارت عدلي
ــود، ٢٥ تــن از اعضــاى  مركــز برگــزار شــده ب
حقــوق،  عمومــى  رياســت هاى  مســلكى 
قضايــاى دولــت و مســاعدت هاى حقوقــى 

ــد. ــرده بودن ــتراك ك ــن وزارت، اش اي
ايــن ســتاژها امســال در واليــات زون شــمال و 
ــزار  ــم برگ ــخ و بدخشــان ه شمال شــرق در بل
ــن از اعضــاى مســلكى ادرات  شــده كــه ٦٥ ت
حقــوق و قضايــاى دولــت در آن اشــتراك كرده 

 اند.

ادامه دارد

محبوب الرحمن «سیفی» قسمت ششم



قبــل از همــه دانســ ایــن موضــوع الزمــی اســت کــه 

مطابــق بــه احــکام قانــون طــرز تحصیــل حقــوق یکــی 

از شــیوه هــای تحصیــل دیــن اقــرار وقبــول حــق عــارض 

توســط  معــروض علیــه در اداره  حقــوق بــوده زمانیکــه 

ــکار  ــه ان ــروض علی ــق مع ــر ح ــه در براب ــروض علی مع

یــد، در اینصــورت اداره حقــوق  وبــه آن قناعــت نن

ــاده (٢٢)  ــت م ــق هدای ــن را وف ــوال طرفی ــب اح حس

ایــن قانــون کــه چنیــن مشــعر اســت.

(١)اداره حقــوق حیــن مراجعــه عــارض و معــروض 

ــه را  ــه، قضی ــه محکم ــه ب ــاع قضی ــل از ارج ــه وقب علی

ــوده، در صــورت عــدم قناعــت، طرفیــن را بــه  بررســی 

ــد. ای ــی  ــوت م مصالحــه دع

(٢)هــرگاه قضیــه بــا رعایــت احــکام ســایر قوانیــن 

ــن ورق  ــود، طرفی ــل ش ــل وفص ــه ح ــق مصالح از طری

ــا نشــان انگشــت گذاشــته وبعــد  اصالحــی را امضــاء ی

ــد عضــو مســلکی اداره حقــوق و مالحظــه شــد  از تائی

مســوول دفــرت مربــوط ثبــت مــی گــردد در ایــن صــورت 

ــوق را  ــول حق ــد محص ــت دوفیص ــف اس ــون مکل مدی

ــد. ای ــک  ــل بان ــون تحوی ــن قان ــق احــکام ای طب

ــری  ــا میانجیگ ــه ی ــق مصالح ــه از طری ــرگاه قضی (٣)ه

حــل وفصــل شــده نتوانــد، عریضــه بــا اســناد منضمــه 

ــه مــی گــردد. ــه محکمــه دیصــالح احال آن ب

در اینصــورت قضیــه مراحــل قضائــی خــود را طــی 

ــوده وباکســب قطعیــت توســط اداره حقــوق در 

ــث  و بح ــ ــرد ازای ــرار میگی ــذ ق ــق وتنفی ــرض تطبی مع

بــه ایــن اســت کــه  کــدام فیصلــه هــا قابلیــت تطبیــق 

ــذ را دارنــد.؟ وتنفی

١-فیصله های که طور قطعی صادر گردیده باشد.

ــرف  ــی از ط ــی و نهائ ــور قطع ــه ط ــای ک ــه ه ٢-فیصل

ــد. ــده باش ــادر گردی ــالح ص ــم ذیص محاک

در اینصورت فیصله های قطعی کدام ها اند؟

ــاده (٢٦٦)  ــه م ــق ب ــی: مطاب ــای قطع ــه ه اول: فیصل

ت مدنــی فیصلــه هــای محاکــم  قانــون اصــول محاکــ

ــد. ــت میکن ــل کســب قطعی در حــاالت ذی

انقضای میعاد شکایت بدون عذرقانونی.

ــی در  ــه فوقان ــه محکم ــرتاض ب ــا اع ــکایت ی ــم ش تقدی

ــی  ــا رســیده گــی قضیــه در محکمــه فوقان صورتیکــه ب

ــه نقــض نشــود. فیصل

ــت کــه نهائــی  ــارت از حکمــی اس حکــم قطعــی عب

ــی در آن  ــز طلب ی ــوارد اســتیناف و  ــا م ــد ی شــده باش

ــز آن  ی ــه و ــاد مرافع ــا میع ــد وی ــته باش ــود نداش وج

ــآ منقضــی شــده باشــد. قانونـ

دوم: فیصلــه هــای نهائــی وقطعــی: قســمیکه میدانیــم 

یــک حکــم ویــا فیصلــه زمانــی نهائــی میگــردد کــه دوره 

ــه ،  ــه ابتدائی ــی محکم ــد یعن ــده باش ــم ش ــم خت محاک

ــوده باشــند کــه حکــم  یــز حکــم صــادر  مرافعــه و 

یــز نهائــی وقطعــی گفتــه میشــود.

 مطابــق مــاده ( ١٢٩) قانــون اساســی مــاده ١٤ قانــون 

ــون  ــاده ٩ و قان ــه و م ــوه قضائی ــت ق تشــکیل وصالحی

طرزتحصیــل حقــوق فیصلــه هــای ئیکــه طــور قطعــی و 

نهائــی صــادر میگــردد قابلیــت تنفیــذ وتطبیــق توســط 

هئیــت مختلــط مــاده  ٤٥ قانــون مذکــور را داراء بــوده 

وتصامیــم مجالــس غیــر قضائــی بــه اســتناد مــاده ٤٩٠ 

ــی و  ــای مدن ــی در قضای ت مدن ــون اصــول محاکــ قان

حقــوق عامــه فاقــد اعتبــار دانســته میشــود.

دوشــنبه مــؤرخ ١٠ قوس١٣٩٩امــان 
اهللا احمــدزى كــه بــر اســاس حكــم 
ــس  ــث ريي ــه حي ــورى ب ــت جمه رياس
ــن  ــه تعيي ــوق وزارت عدلي ــى حق عموم
ــن  ــى اي ــن اجتماع شــده، از ســوى معي
شــد. معرفــى  كارمنــدان  بــه  وزارت 

امــور  معيــن  عادلــى،  زكيــه  دكتــر 
اجتماعــى وزارت عدليــه هنــگام معرفــى 
ــان  ــا و كاركن ــه رؤس ــدزى ب ــاى احم آق
ــه وى،  ــى ب ــن تبريك ــوق ضم اداره حق
رياســت عمومــى حقــوق را از بخش هــاى 
خوانــد. عدليــه  وزارت  كليــدى 

 او بــا ابــراز قدردانــى از كاركردهــاى 
عمومــى  رياســت  ســابق  سرپرســت 
ايــن  جديــد  رييــس  از  حقــوق، 
قســمت  در  تــا  خواســت  رياســت 
ــن  ــاط بيشــتر بيــن اي هماهنگــى و ارتب
و  كابــل  حقــوق  رياســت  و  رياســت 

ــق  ــات، تطبي ــوق والي ــاى حق آمريت ه
فيصله هــاى نهايــى محاكــم، تقويــت 
بازنگــرى  و  قضايــا  ثبــت  سيســتم 
نيازمنــدى  بــه  مطابــق  تشــكيالت 
ايــن رياســت، توجــه جــدى كنــد.

گزارشگر:  بشیراحمد عزیزی

گزارشگر:بشیراحمد «عزیزی»

 صاحب امتیاز: ریاست عمومی حقوق
مدیرمسوول: محمد عارف «صباح»
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اس: ٧٠٠٥٦٩٧٥٣ ( ٩٣ +) ره  ش

ره ٢١٠ ش سال چهاردهم

وزير عدليه با رييس موسســه بين المللى صداى جينوا در افغانستان ديدار كرد

           تفتیش و اعالن دارایی شــخص، تنها به حکم  صورت می گیرد.                   (ماده ٤٠قانون اساســی)

ادامه درصفحه ٣ادامه درصفحه ٣

تتبع ونگارش:محمد عارف «صباح»

٣٠ قوس ١٣٩٩

ــل احمــد معنــوی، وزیــر  ــوه فض قضاوتپ
ــنبه  ــه  ش ــروز، س ــح ام ــور صب ــه کش عدلی
مــورخ 11 قــوس خانــم کالرا میکالــووا، 
رییــس موسســه بین املللــی صــدای جینــوا 
در افغانســتان را بــه حضــور پذیرفــت.

ــا  ــدار ب ــن دی ــووا در ای ــم کالرا میکال خان
فعالیت هــای  دربــاره  توضیحــات  ارایــه 
شــان گفــت کــه ایــن موسســه قواعــد 

گروه هــای  بــه  را  جنــگ  بین املللــی 
مســلح غیــر دولتــی آمــوزش می دهــد.

برنامه هــای  ارایــه  چگونگــی  وی 
بین املللــی  قواعــد  بــاره  در  آموزشــی 
عامــه  از خدمــات  محافظــت  جنــگ و 
بــرای گروه هــای مســلح غیــر دولتــی را 
بــه وزیــر عدلیــه توضیــح داد و گفــت 
ایــن قواعــد بــه رهــربی گــروه طالبــان 

ــا از  ــده ت ــوزش داده ش ــز آم ــه نی در دوح
ســوی فرماندهــان شــان رعایــت شــود.

بــه گفتــه خانــم کالرا میکالــووا، نرم افــزاری 
قواعــد  رعایــت  چگونگــی  دربــاره 
برشدوســتانه جنگــی در جریــان جنــگ نیز 
ــت. ــه شده اس ــه تهی ــن موسس ــوی ای از س

او افــزود کــه هــدف اساســی فعالیت هــای 
آن هــا در افغانســتان، ارایه اصــول و قواعد 

بین املللــی جنــگ بــرای گروه هــای مســلح 
غیــر دولتــی، حفاظــت از افــراد ملکــی 
مراکــز  از  در جریــان جنــگ، حفاظــت 
کمک هــای  ارایــه  و  عامــه  خدمــات  و 
ــراد ملکــی، می باشــد. ــه اف برشدوســتانه ب

ادامه درصفحه ٣


