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حیازت سبب کسب ملکیت

تتبع ونگارش :گاللی سنگرخیل عزیزی

حیازت یکی دیگر از اسباب کسب ملکیت
است.حیازت ،مصدربوده ازنگاه لغوی مبعنی متلک،
تصاحب ،ترصف ،اشغال ،تحصیل عنوان ،تحصیل حق
ملکیت ،کسب ،اکتساب ودراختیارگرفنت چیزی است.
ازدید اصطالحی عبارت از قدرت فعلی یا واقعی است
که ازجانب صاحب حق مورد استعامل قرارگرفته
مبین اقتداروسلطه شخص بریک شی معین می
باشد .چنانچه قانون مدنی درماده  2256حیازت را
چنین تعریف کرده است(.حیازت حالت واقعی است
که از سلطه شخص برشی ،یا برحقی ازحقوق برشی
بصفت مالک شی یاصاحب حق برشی نشأت می
کند ).حیازت موجب می شود تا حیازت کننده ،آنچه
را حیازت کرده مالک شود ،موارد قطعی آنچه را که
می توان حیازت کرد ،مباحات منقول است ،یعنی مواد
ومنابع طبیعی که به ملکیت کسی درنیامده  ،قابل
نقل وانتقال است .مانند :پرندگان ،حیوانات صحرا،
ماهیان وحیوانات دریا ،علف ها وخارهای بیابان ها،
سنگ های که دربیابان وجود دارد ،آب نهرها ی بزرگ،
دریا چه وچشمه های طبیعی این ها وامثال این ها
ازمباحات عامه است ومردم دراستفاده ازآنها مساویند
وهرکس می تواند مقداری ازآن هارا به منظور بهره
برداری دراختیارخود درآورده ومالک آن شود .چنانچه
پیامرب(ص) درمورد چنین فرمودند:
“کسیکه سبقت بگیرد به چیزی که شخصی پیش
از اوآن را دراختیارنگرفته  ،ازدیگران به آن سزاوارتر
است ”.همه فقها براین نظراند که حیازت کننده
مالک ،مال حیازت می باشد .قابل ذکراست اموالی
که به مقتضای طبیعت مورد دادوستد قرارگرفته
نتواند آنها درحیازت هیچ شخص آمده منی تواند.
چنانچه ماده  474قانون مدنی درزمینه چنین رصاحت
دارد«:اشیائیکه به مقتضای طبیعت مورد دادوستد
قرارگرفته نتواند عبارت از اشیاییست که هیچ شخصی
منی تواند حیازت آنرا به خود اختصاص دهد».
اشیایی که قابل معامله نباشد ؛ مانند اموال عمومی
ازحیازت خارج است ومورد حیازت قرار منی گیرد.
حیازت تنها در حقوق عینی که محل آن اشیای مادی،
معین وقابل معامله باشد وارد می گردد اعم از این که
حقوق عینی اصلی یا طبعی باشد .حیازت بر حقوق
شخصی وارد منی شود زیرا موضوع حقوق شخصی
شیء مادی نیست ،در نتیجه ورود حیازت بر حقوق
شخصی امکان پذیر نیست .اما به طور استثنایی ،دینی
که سند به نام حامل آن باشد ،می تواند مورد حیازت
قرار گیرد .زیرا چنین دینی با سند خود مرکب شده
وحکم شیء مادی به خود گرفته است.
ارکان حیازت
حیازت دو رکن دارد رکن مادی ومعنوی .که موجودیت
این دو رکن در حیازت رضوری است.
رکن مادی :مراد از رکن مادی اعامل
1مادی است که صاحب حق در موضوع حق انجام
می دهد .به عبارت دیگر رکن مادی استعامل حق در
موضوع آن است .حق مورد نظر ملکیت باشد ،حایز
باید اعامل مالکانه در موضوع آن انجام دهد اگر حق
مورد نظر ارتفاق عبورومرور باشد ،حایز باید در زمین
موضوع حق به طور عملی ،عبور ومرورکند.
ترصفات حقوقی مانند فروش ،اجاره ،هبه وغیره رکن
مادی شمرده منی شود زیرا ممکن است ترصفات
حقوقی از کسی رس زند که سلطه برموضوع حق ندارد
 ،مانند شخص فضولی .در اعامل مادی الزم نیست که
به طور متصل  ،باشد ،بلکه تکرار منظم که داللت بر
انتفاع حایز کند کافی است.ماده  2267قانون مدنی
در مورد بیان می دارد که « حیازت به اثر مانع موقت
از بین منی رود ،مگر این که مانع مذکور مدت یک
سال ادامه پیدا کرده ونتیجه حیازت جدیدی باشد که
به خالف اراده حایز یا بدون علم او واقع شده باشد»...
2رکن معنوی  -:مراد از رکن معنوی نیت وقصد حایزدر انجام عمل مادی به عنوان مالک یا صاحب حق
عینی است.که این موضوع را می توان ازماده 2275
قانون مدنی استنباط منود .کسی که سلطه مادی بر
شیء دارد مالک آن شناخته می شود ؛ یعنی نیت
ملکیت یا قصد حقوق عینی حایز نسبت به شیء
مفروض است .رکن معنوی باید در حایز موجود باشد
 .اما بطور استثنایی در مورد غیر ممیز رکن معنوی
باید نزد قایم مقام آن وجود داشته باشد .ماده 2259
قانون مدنی در مورد می گوید که « صغیرغیرممیز از
طریق کسیکه قا نونآ قایم مقام اوشناخته می شود،
کسب حیازت منوده می تواند».
رشایط حیازت
منظور از رشایط حیازت اموری است که وجود آن ،
سبب می شود که بر حیازت آثار حقوقی مرتب ومورد
حامیت قانونی قرار گیرد بنآ حیازت دارای رشایط ذیل
می باشد:
 .1کسب حیازت بدون اکراه .
 .2علنی بودن حیازت.
 .3روشن بودن حیازت.
 .4انتقال وزوال حیازت.

ادامه درصفحه 2

و او هامن كىس است كه شام را از يك تن پديد آورد
پس [براى شام] قرارگاه و محل امانتى [مقرر كرد]
ىبترديد ما آيات [خود] را براى مردمى كه مىفهمند
به روشنى بيان كردهايم.
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تطبیق  8پیشــنهاد بنیاد آســیادرزمینه مســاعدت هــای حقوقی توســط وزارت عدلیه

وزارت عدلیــه جمهــوری اســامی افغانســتان از مجمــوع 11
پیشــنهاد «نقشــه راه» بنیــاد آســیا ()Asia Foundation
در زمینــه موثرســازی مســاعدتهای حقوقــی بــه دولــت
افغانســتان 8 ،پیشــنهاد آن را کــه از صالحیتهــای ایــن وزارت
بــوده ،تطبیــق کردهاســت.
دکــر زکیــه عادلــی ،معیــن امــور اجتامعــی وزارت عدلیــه
روز چهارشــنبه 29 ،عقــرب در کنفرانســی کــه بــه همیــن
منظــور زیــر نــام «کنفرانــس تطبیــق پیشــنهادهای نقشــه راه
مســاعدتهای حقوقــی» بــه همــکاری ســازمان بیناملللــی
انکشــاف حقــوق ( )IDLOدر کابــل بــا رشکــت مقامهــای
دولتــی و مســووالن نهادهــای ارایــه مســاعدتهای حقوقــی
برگــزار شــده بــود ،حــق دسرتســی شــهروندان بــه خدمــات
حقوقــی را از حقــوق اساســی آنــان خوانــد و گفــت کــه
دولتهــا بــر بنیــاد قوانیــن ملــی و بیناملللــی متعهــد بــه
ارایــه ایــن خدماتانــد.
او گفــت کــه یکــی از مهمتریــن مســایل تطبیــق شــده در
ایــن مــدت ،تطبیــق مــاده  31قانــون اساســی کشــور اســت کــه
توظیــف وکیــل مدافــع رایــگان بـرای مظنــون و متهــم از ســوی
دولــت را تضمیــن میکنــد.

در زندگــی روزمــره افـراد بــه طــور مکــرر بــا بســن قـرار
داد هــای مختلــف بــه رفــع نیازمندیهــای گوناگــون خــود
مــی پــردازد در عیــن حــال امــکان دارد کــه ایــن قــرار
دادهــا در بعضــی رشایــط بـرای افـراد مشــکالتی بــه بــار
آورد بنــا برایــن ایجــاب مــی کنــد تــا افــراد بــا علــم و
آگاهــی بــا یکدیگــر بــه انعقــاد ق ـرار داد بپردازنــد.
قبــل از اینکــه در مــورد اجــاره بحــث کنیــم ابتــداء
مختــر معلومــات در بــاره عقــد ارایــه منــوده و بعــد
عقــد اجــاره را تعریــف مــی مناییــم.
عقــد از اعــال حقوقــی محســوب شــده و هــر عمــل
حقوقــی عملــی ارادی اســت کــه آثــار حقوقــی بــر
ان مرتتــب مــی گــردد .اعــال حقوقــی بــه دو دســته
تقســیم شــده اســت ایقــاع و عقــد .ایقــاع عمــل حقوقــی
اســت کــه در ایجــاد آن یــک اراده دخیــل مــی باشــد
ماننــد طــاق کــه اراده یــک شــخص در ان اثــر دارد.
امــا عقــد عمــل حقوقــی اســت کــه در ان حــد اقــل دو
اراده تاثیرگــذار اســت .ماننــد عقــد اجــاره یعنــی اراده دو
شــخص یــا بیشــر ازآن در ایجــاد عقــد رضوری اســت.
عقــد را مــاده  497قانــون مدنــی ذیــا تعریــف منــوده
اســت:
« ( )1عقــد عبــارت از توافــق دو اراده اســت بــه ایجــاد یــا
تعدیــل یــا نقــل یــا ازالــه حــق در حــدود قانــون.
( )2بــه اثــر عقــد وجایــب هــر یــک از عاقدیــن در برابــر
یکدیگــر مرتــب مــی گــردد».
عقــد را حقوقدانــان بــه دو دســته معیــن و غیــر معیــن
تقســیم منــوده اندعقــد معیــن آن اســت کــه در قانــون
محــدوده آن مشــخص شــده اســت ماننــد عقــد اجــاره و
امــا عقــد غیــر معیــن آنســت کــه در قانــون از ان ذکــر بــه
عمــل نیامــده باشــد ماننــد رابطــه بیــار بــا داکــر .عــاوه
بــر ان عقــد دارای ارکان و رشایطــی اســت کــه در صــورت
رعایــت آنهــا عقــد اثــر حقوقــی خواهــد داشــت و در غیــر
ان اثــر گــذاری آن بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد.
رشایط عقد:
رشایط عقد عبارت است از:
-1قصد و رضای طرفین:
یکــی از رشایــط صحــت معاملــه قصــد و رضــای طرفیــن
اســت قصــد تصمیــم فــرد بــرای انعقــاد قــرار داد مــی
باشــد کــه بایــد ابـراز شــود ایــن ابـراز مــی توانــد لفظــی
و یــا کتبــی یــا اشــاره ای باشــد رضــا هــم متایــل قلبــی
و نیــت درونــی انســان اســت .در انعقــاد معاملــه اگــر
قصــد نباشــد آن عقــد باطــل اســت امــا اگــر رضــاء در

خانــم عادلــی گفــت کــه وزارت عدلیــه در دو ســال توانســته سیســتم
مختلــط مســاعدتهای حقوقــی را ایجــاد کنــد کــه ایــن سیســتم هــم
بــا وضعیــت اقتصــادی افغانســتان همخوانــی دارد و هــم شــهروندان
از مســاعدتهای حقوقــی توســط نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی
مســتفید میشــوند.
در همیــن حــال ریمونــد مایــکل رایــت ،رییــس عمومــی دفــر
ســازمان بیناملللــی انکشــاف حقــوق در ایــن کنفرانــس گفــت کــه
هــدف ایــن ســازمان در افغانســتان ،مســتفید شــدن اف ـراد نیازمنــد
بــه مســاعدتهای حقوقــی بــه شــکل درســت از ایــن مســاعدتها،
بلنــد بــردن دانــش وکالی مدافــع و مســاعدین حقوقــی بــه منظــور
تضمیــن عدالــت جزایــی ،انکشــاف بخــش آگاهــی عامــه حقوقــی
و افزایــش هامهنگــی میــان نهادهــای ارایــه کننــده مســاعدتهای
حقوقــی میباشــد.
بنیــاد آســیا پــس از بررســی چگونگــی ارایـهی مســاعدتهای حقوقــی
توســط نهادهــای دولتــی و غیــر دولتــی در رسارس افغانســتان در
ســال  ،1396نقشــه راه مســاعدتهای حقوقــی را ترتیــب داد و بــر
بنیــاد آن  21پیشــنهاد را بــه منظــور بهبــود وضعیــت مســاعدتهای
حقوقــی در کشــور مطــرح کــرد.
این پیشنهادها شامل  11پیشنهاد به دولت افغانستان،

 6پیشــنهاد بــه مراجــع ارایــه کننــده مســاعدتهای حقوقــی ،و
نیــز  4پیشــنهاد دیگــر بــه نهادهــای (غیــر دولتــی) متویــل کننــده
مســاعدتهای حقوقــی میشــود.
وزارت عدلیــه جمهــوری اســامی افغانســتان در ایــن مدت توانســته
از میــان  9پیشــنهادی کــه در حیطــه صالحیتهایــش بــوده8 ،
مــورد آن را کــه شــامل ایجــاد سیســتم مختلــط مســاعدتهای
حقوقــی ،حفــظ بــورد مســتقل مســاعدتهای حقوقــی ،تعدیــل
مقــرره مســاعدتهای حقوقــی ،حامیــت از مســاعدین حقوقــی،
اســتفاده از دیتابیــس مســاعدین حقوقــی و وکالی مدافــع بــه حیــث
سیســتم مدیریــت قضایــا ،ایجــاد میکانیزمهــای معیــاری بــرای
حفــظ اســناد و معلومــات ،بــهکار گیــری اصــول و وکالــت دفــاع
اس ـراتژیک و ایجــاد معیارهــای الزم جهــت تشــخیص بیبضاعتــی
میشــود ،تطبیــق کنــد .دســتاوردهایی کــه از تطبیــق شــدن ایــن
پیشــنهادها بهدســت آمــده شــامل پیشبــرد قضایــا توســط وکالی
مدافــع دولــت افغانســتان ،ارایــه مســاعدتها و خدمــات حقوقــی
توســط نهادهــای غیــر دولتــی ،تعدیــل بــورد مســاعدتهای
حقوقــی بــه کمیســیون عالــی مســاعدتهای حقوقــی و افزایــش
تعــداد اعضــای آن و ایجــاد صنــدوق وجهــی بـرای پیشبــرد قضایــا
میشــود.

عقد اجاره

معاملــه موجــود نباشــد معاملــه معیــوب و عقــد غیــر
نافــذ اســت ماننــد معاملــه اکراهــی کــه بــا زوال اک ـراه و
اجــازه ای اکـراه شــونده معاملــه صحیــح و در غیــر ان عقــد
باطــل اســت .مــاده (  ) 505قانــون مدنــی در زمینــه
چنیــن رصاحــت دارد« :رشط صحــت عقــد عبــارت اســت از
رضائیــت عاقدیــن بــدون اک ـراه و اجبــار».
در بعضــی مــوارد اشــتباه نیــز موجــب بطــان معاملــه مــی
شــود ماننــد:
 اشــتباه در نــوع عقــد مثــا :کســی قصــد فــروش را داردامــا دیگــر ی بــه قصــد اجــاره هــان مــال را معاملــه مــی
کنــد ایــن معاملــه باطــل اســت.
 اشــتباه در موضــوع عقــد  ،مثــا یــک طــرف از میــانچندیــن خانــه خــود مــی خواهــد خانــه طبقــه دوم خــود
را بفروشــد امــا طــرف دیگــر بــا ایــن قصــد کــه خانــه منــزل
ســوم را مــی خــرد معاملــه را قبــول مــی کنــد کــه ایــن
معاملــه نیزباطــل اســت.
 اشــتباه در وصــف اساســی  ،در ایــن حالــت یکــی ازطرفیــن وصــف اساســی ان مــال را مدنظــر دارد و بــه خاطر
ان وصــف وارد معاملــه مــی شــود ماننــد اینکــه بــه قصــد
خریــدن انگشــر طــا معاملــه مــی کنــد بعــد متوجــه مــی
شــود کــه ان انگشــر اصــل نبــوده بــدل ســت معالــه باطــل
اســت.
 اشــتباه در شــخص طــرف عقــد ،ماننــد عقــد نــکاح کــهشــخصیت طرفیــن علــت عمــده عقــد اســت در صــورت
اشــتباه عقــد باطــل اســت.
قابــل یــاد آوریســت کــه اکــراه در معاملــه مــی توانــد
موجــب غیــر نافــذ (معیــوب) شــدن عقــد گــردد اکـراه در
اصطــاح حقوقــی عبــارت از فشــار مــادی ماننــد زدن یــا
فشــار معنــوی ماننــد (تهدیــد بــه قتــل) نــا مــروع اســت
کــه بــه وســیله ان طــرف را وادار بــه معاملــه مــی منایــد.
در ایــن معاملــه قصــد وجــود دارد امــا رضــا وجــود نــدارد.
 -2موضوع مورد معامله:
موضــوع عقــد مــی توانــد انتقــال مــال (خریــد و فــروش
خانــه)  ،انجــام کار (نقاشــی خانــه) یــا خــود داری از انجــام
کار (تعهــد خریــدار ضمــن قـرار داد خریــد خانــه مبنــی بــر
عــدم بــاال بــردن دیــوار خانــه) باشــد.
موضــوع مــورد معاملــه بایــد معیــن ومعلــوم باشــد معلــوم
بــودن یعنــی وصــف ،مقــدار و جنــس ان بــرای طرفیــن
عقــد معلــوم باشــد .معیــن بــودن بــه ایــن معنــی اســت
کــه مــورد معاملــه مبهــم میــان دو یــا چنــد چیــز نباشــد
بـرای مثــال خریــدن اســپی کــه در مســابقه امســال پیــروز

شــود  .از خصوصیــات دیگــر موضــوع مــورد معاملــه ایــن
اســت کــه معاملــه منفعــت عقالیــی داشــته باشــد  ،امــوال
وقــف مــورد معاملــه قـرار نگیــرد  ،موضــوع مــورد معاملــه
از امــوال عمومــی نباشــد همچنــان اشــیایی را کــه دولــت
خریــد و فــروش ان را ممنــوع ق ـرارداده نباشــد .
در رابطــه بــه موضــوع مــورد معاملــه یــا موضــوع عقــد ،
مــاده  579قانــون مدنــی ذیــا رصاحــت دارد «:ب ـرای هــر
نــوع وجیبــه ناشــی از عقــد ،وجــود موضوعیکــه عقــد بــه
ان نســبت داده شــده و قابلیــت حکــم عقــد را داشــته
باشــد  ،حتمــی پنداشــته مــی شــود .موضــوع عقــد را عیــن
 ،دیــن ،منفعــت یــا ســایر حقــوق مالــی تشــکیل داده مــی
توانــد .همچنــان اجــراء یــا امتنــاع یــک عمــل ،موضــوع
عقــد ق ـرار گرفتــه مــی توانــد ».بــا توجــه بــه مندرجــات
مــاده  580قانــون مــدن میتــوان گفــت کــه موضــوع وجیبــه
ناشــی از عقــد بایــد ممکــن و معیــن یــا قابــل تعییــن و
مجــاز باشــد در غیــر آن عقــد باطــل پنداشــته مــی شــود.
 -3مرشوعیت معامله:
معاملــه بایــد مــروع باشــد در غیــر آن معاملــه باطــل
اســت  .ماننــد اینکــه شــخصی موتــری را مــی خــرد تــا بــا او
مســافر بــری منایــد  .ولــی بــه جــای مســافر بــری از موتــر
بــه جهــت غیــر مــروع کار مــی گیــرد معاملــه باطــل
اســت .امــا اگــر طــرف معاملــه بــه طــور ضمنــی یــا رصیــح
یــا بــدو ن ایــن دو مــورد یعنــی از احــوال و اوضــاع رشایــط
اســتنباط گــردد کــه از موتــر در راســتای فعالیتهــا غیــر
مــروع اســتفاده مــی منایــد معاملــه باطــل پنداشــته مــی
شــود.
 -4اهلیت:
طرفیــن معاملــه بایــد اهلیــت داشــته باشــد یعنــی عاقــل ،
بالــغ و رشــید باشــد  .اهلیــت عبــارت از توانایــی شــخص
ب ـرای دارا شــدن و اج ـرای حــق مــی باشــد.
قانــون مدنــی کشــور در مــاده  39اهلیــت افــراد کــه
بتواننــد معــاالت حقوقــی خویــش را انجــام دهنــد ذیــا
بیــان منــوده اســت «:ســن رشــد هجــده ســال مکمــل
شمســی مــی باشــد .شــخص رشــید در حالــت صحــت
عقــل در اج ـرای معامــات دارای اهلیــت حقوقــی کامــل
شــناخته مــی شــود. ».
مــاده  542قانــون مدنــی در ایــن مــورد مــی نــگارد «:هــر
شــخص اهلیــت عقــد را دارد مگــر اینکــه اهلیــت او توســط
قانــون ســلب یــا محــدود شــده باشــد».
ناگفتــه نبایــد گذاشــت کــه اهلیــت افــراد ذیــل قابــل
توجــه اســت:

گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

همچنیــن در ایــن مــدت مقــرره مســاعدتهای حقوقــی تعدیــل
شــده و در پنــج فصــل و  35مــاده بهتصویــب رسیدهاســت.
دیتابیــس (بانــک اطالعاتــی) شــبکه مســاعدین حقوقــی و وکالی
مدافــع نیــز منحیــث سیســتم مدیریــت قضایــا بــهکار گرفتــه
شــده و برنامههــای آموزشــی ایــن دیتابیــس بــرای مســاعدین
حقوقــی برگــزار شدهاســت؛ طــوری کــه جزییــات قضیههــا در
هــر مرحلــه از تعقیــب قضایــی در ایــن دیتابیــس ثبــت میشــود.
در ایــن بانــک اطالعــات همچنیــن اســناد و معلومــات بهصــورت
معیــاری حفــظ میشــود
وزارت عدلیــه بهمنظــور اینکــه اصــول دفــاع اســراتژیک کــه
در قضایــا مــورد اســتفاده ق ـرار گیــرد ،فورمهــای رهایــی موقــت
مــوکل قبــل از محاکمــه را تطبیــق کــرده و نیــز گروههــای
دادخواهــی مســلکی را در ســطح والیــات بهمنظــور جلوگیــری
از نقــض سیســتامتیک حقــوق موکلیــن ،تشــکیل داده و ایــن
گروههــا بــه فعالیــت آغــاز کردهانــد.
همچنیــن وزارت عدلیــه ،مســوده طرزالعمــل تشــخیص
بیبضاعتــی را تدویــن کــرده کــه در آن معیارهــای الزم
جهــت تشــخیص بیبضاعتــی کســانی کــه خواهــان دریافــت
مســاعدتهای حقوقــی انــد ،وضــع شدهاســت.

تتبع ونگارش :دردانه فضایئلی

اهلیت صغیر:
الــف -طفــل ممیــز انســت کــه خــوب و بــد و نفــع و رضر
خــود را مــی دانــد معامــات کــه بــه نفــع وی متــام شــود
صحیــح اســت.
ب -طفــل غیرممیــز آنســت کــه خــوب و بــد  ،نفــع و رضر
خــود را منــی دانــد معامــات وی باطــل اســت.
ج -مجنــون :مجنــون دامئــی و مجنــون ادواری (کــه جنــون
او دامئــی منیباشــد و دورهای اســت) معامــات شــان باطــل
خواهــد بــود.
د -ســفیه :ســفیه (غیررشــید) کســی اســت کــه در ترصفــات
 ،امــوال و حقــوق مالــی خــود (عادتــا) عاقالنــه عمــل منــی
کنــد .ایــن فــرد میتوانــد معامالتــی رصفــا نافــع انجــام دهــد،
ماننــد قبــول متلــکات مجانــی؛ امــا معامــات حقوقــی رصفــا
مــر او ماننــد وقــف اموالــش باطــل اســت .تفــاوت صغیــر
ممیــز (غیربالــغ دارای قــوهی تشــخیص و ارادهی حقوقــی)
و ســفیه در اینجــا ایــن اســت کــه فــرد ســفیه یــا غیررشــید
برخــاف صغیــر ممیــز اعــال حقوقــی غیرمالــی خــود را مانند
نــکاح و طــاق میتوانــد بــه طــور مســتقل انجــام دهــد و
اینگونــه اعــال وی صحیــح اســت .درحالــی کــه اعــال
حقوقــی غیرمالــی صغیــر ممیــز بایــد توســط ولــی یــا قیــم
او صــورت پذیــرد.
عقد اجاره:
اجــاره بــه معنــای کرایــه دادن بــوده و اجــاره عبــارت از
عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن مســتاجر مالــک منافــع عیــن
مســتاجره مــی شــود .یعنــی بــه اســاس ق ـرار داد اجــاره یــک
طــرف قــرار داد در ازاء اینکــه مالــی را بــرای اســتفاده بــه
دیگــری مــی دهــد واجــرت دریافــت مــی کنــد.
مالکی خانه اش را برای استفاده به دیگری می دهد و در
ازاء اجاره بها دریافت می کند در قرار داد اجاره به کسیکه
مالش را اجاره می دهد موجر یا اجاره دهنده  ،به کسیکه
مالی را اجاره می کند تا از منافع آن استفاده کند مستاجر یا
اجاره کننده  ،بهایی که بابت اجاره پرداخت می شود اجاره
بها و به مال موضوع اجاره  ،عین مستاجره یا مورد اجاره می
گویند .پس می توان گفت که موضوع عقد اجاره می تواند
اشیای منقول  ،غیر منقول  ،کار کشیدن از حیوان و فعلیتهای
مجاز اشخاص قرار بگیرد.
چنانچه ماده  1323قانون مدنی در زمینه بیان می دارد :عقد
اجاره بر منافع اعیان منقول  ،غیر منقول و همچنان بر عمل
مجاز صورت گرفته می تواند.

ادامه در صفحه 2

آگاهی حقوقی

حیازت سبب...

آثارحیازت:
طبق قانون حایز حق ،صاحب حق است،مگر اینکه
خالف آن ثابت شود ماده  2275قانون مدنی بیان
می دارد « شخصی که حایز حقی باشد ،مالک آن
شناخته می شود ،مگر این که عکس آن ثابت شود».
برای این که حایز از این قرینه قانونی استفاده
کند باید حیازت خود را اثبات کند وحایز در اثبات
حیازت تنها مکلف به اثبات واقعه حیازت وسلطه
عملی خود به موضوع حق است ،نه بیشرتازآن  ،پس
حایز مکلف به اثبات سبب کسب حیازت نیست
بلکه طرف مقابل او مکلف به اثبات ادعای خود
است .اگر مدعی ادعای خود را اثبات کرد ،حق از
حایز گرفته می شود؛ در غیر این صورت ،حق با
حایز است.
اگر حیازت برای مدت معینی ادامه یابد ،حیازت
سبب کسب ملکیت یا حق عینی حائز می شود.
این چیزی است که مرور زمان کسب ملکیت نامیده
می شود.
مرور زمان
مرور زمان بردو نوع است یکی مرور زمان کسب
کننده ودیگری مرور زمان ساقط کننده مالک .این
دو در مواردی مشرتک ودر مواردی متفاوت است.
اشرتاک در این است که ساقط کننده ملکیت وکسب
کننده ملکیت هردو مستند به مرور زمان است .
اما تفاوت در مبنای است که هر یک بر آن استوار
است .مبنای مرور زمان کسب کننده امر ایجابی
وحادثه حیازت است .مبنای مرور زمان ساقط کننده
امرسلبی وسکوت صاحب حق از در خواست حق یا
خود داری از استعامل حق است.
در مورد مدت مرور زمان که سبب نشنیدن دعوا
می شود فقها اختالف نظریات دارند:برخی ده سال
تعدادی پانزده سال جمعی سی سال دسته ای سی
وسه سال وبعضی سی وشش سال دانسته اند .ماده
 2279قانون مدنی مدت مرور زمان را در حیازت
ذیالً بیان میدارد«:دعوی ملکیت به استثنای ارث،
برشخصی که درطول مدت پانزده سال متوالی بال
انقطاع ذوالید عقاریا اشیاء دیگربوده ودرآن بدون
منازعه ومعارضه ترصف مالکانه داشته باشد ،سمع
منی شود ».ماده  2280قانون مدنی در مورد دعوای
ارث ذیالً می نگارد-1 « :دعوای ارث بر شخصی که
ذوالید عقار بوده ،در صورت مدت سی وسه سال
بدون منازعه در آن ،ترصف مالکانه داشته باشد،
بدون عذر رشعی،شنیده منی شود».
-2متلک اموال دولت آثار باستانی وعامل وقف بر
اساس مرور زمان ،جواز ندارد».
بناً مدت مرور زمان حیازت در ملکیت یا حقوق
عینی  15سال است .در حالیکه
مرور زما ن در متلیک اموال دولت جواز ندارد.
درقسمت ترک دعوای ملکیت ارثی با داشنت عذری
رشعی ماده  2281قانون مدنی ذیالً ترصیح می
دارد«:هرگاه ترک دعوای ملکیت یا ارث یا وقف به
اساس عذر رشعی ،مثل غیبت ،قصوریا جنون بوده
و ولی یا وصی وجود نداشته باشد ،سمع می شود،
مگر در صورتی شنیده منی شود که غایب حارض،
قارص بالغ ،مجنون هوشیار شود وبعد از آن در
مدت تعیین شده دعوا را ترک مناید ».چنانچه ماده
 2280قانون مدنی در مورد بیان می دارد «:دعوای
ارث بر شخصی که ذوالیدی عقار بوده  ،در صورت
مدت سی وسه سال بدون منازعه ،در آن ،ترصف
مالکانه داشته باشد ،بدون عذر رشعی ،شنیده منی
شود ». ...مرور زمان دردعوای موضوع حیازت در
ارث  ،که بدون منازعه درآن ترصف مالکانه داشته
باشد البته با داشنت عذررشعی طبق حکم ماد ه فوق
سی وسه سال است.
آثار مرور زمان
اگر مرور زمان با همه رشایط محقق شود ،آثار آن،
خود به خودی ایجاد منی شود مگر این که حائز،
یا قایم مقام وی ،یا کسی که در مصلحت اوست
در پیشگاه محکمه به مرور زمان متوسل شود.بنابر
این قاضی محکمه بدون استناد حائز یا قایم مقام
وی به مرور زمان ،منی تواند از پیش خود به مرور
زمان حکم کند .ماده  981قانون مدنی بیان می
داد «:محکمه منیتواند مستقیامً نسبت مرور زمان
از استامع دعوا امتناع ورزد ،مگر به اساس مطالبة
مدیون یا داین ویا هر شخصی که مصلحت وی در
مطالبه متصور باشد ،گرچه مدیون به آن ،متسک
نه مناید  .متسک به مرور زمان به هر مرحله دعوا
جواز دارد ،گرچه به پیشگاه محکمه اسیناف باشد».
زوال حیازت
اگر حایز قصد ترک شی مورد حیازت کند،حیازت
از بین می رود .با از بین رفنت رکن مادی ،حیازت
از بین می رود اعم از این که با اختیار باشد یا
بی اختیار مانند این که شی مورد حیازت از دست
حایز خارج گردد .چنانچه ماده  2266قانون مدنی
در این مورد اشعا رمی دارد که «:هرگاه حایز از
تسلط فعلی خود برشی یا حق منرصف گردد ویا این
تسلط را به طریق دیگری از دست بدهد ،حیازت
زایل می گردد».
در نتیجه اینکه موضوع ملکیت که یک بحث عمده
ومهم در امور اقتصادی انسان ها بحساب می آید،
داشنت ملکیت از لحاظ فقهی و قانونی حق مسلم
هر انسان است ،اسباب کسب ملکیت در حقوق
افغانستان موارد چون تصاحب ،میراث ،وصیت،
التصاق ،عقد ،شفعه وحیازت بوده است .هرگاه
شخصی ملکیت را از طریق یکی از روش های فوق
متلک مناید مالک ان شناخته می شود ،ملکیت به
نفس خود به چندین نوع تقسیم میشود وهر یک
دارای مصادقی در حقوق افغانستان بوده است.
قابل یاداوری است که اسباب کسب ملکیت دراین
تحقیق طوری نوبتی و مطابق ظرفیت نرشیه در
چندین مرحله مورد بررسی قرارگرفته و این قسمت
اخیرمی باشد.
منابع وماخذ:
قانون مدنی .
رشح قانون مدنی افغانستان حقوق عینی ،نظام
الدین عبدلله
احکام میراث از نگاه فقه وقانون ،پوهاند عبدالعزیز
حقوق اموال ،عبدالحسین رسولی.
احادیث نبوی .
مجله االحکام.
حقوق اموال ،دکرت محمد جعفر جعفری لنگرودی.
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تدویربرنامــه آگاهــی دهــی حقوقــی در لیســه عالــی نســوان ســپین کلــی
اعضـــای مبلغیـــن ســـاحوی
ریاســـت عمومی مســـاعدت
هـــای حقوقـــی وزارت عدلیه
طبق پالن مطروحه ای شـــان
روزیکشنبه مورخ 1398/8/12
عـــازم لیســـ ُه عالی نســـوان
ســـپین کلـــی واقـــع ناحیـــه
پنجـــم شـــهرکابل گردیدنـــد،
درایـــن برنامه روی موضوعات
چـــون معرفی ریاســـت های
وزارت عدلیه ،قانون اساســـی
ووجایـــب اتبـــاع ،معرفـــی
ارگان هـــای عدلـــی وقضائی،
قانـــون منع شـــکنجه ،قانون
منـــع خشـــونت علیـــه زنان،
حقـــوق فامیـــل صحبـــت
منودند ،برنامـــه مذکور باالی
پنچ صنـــف 12الـــف ،ب ،ج،
د ،ه ،اجـــرا ُ گردیـــد ،همچنان
یـــک مقـــداراوراق تبلیغاتی
حقوقـــی ازقبیـــل مجموعـــه
مقـــاالت حقوقـــی ازطـــرف
مدیریـــت عمومـــی تبلیغات
ونرشات ریاســـت مســـاعدت
های حقوقی بـــرای کتابخانه
لیســـه متذکره اهداء و تسلیم
داده شـــد.هدف ازاجرای این
چنیـــن برنامه هـــای آگاهی
عامـــه بلنـــد بـــردن ســـطح
دانـــش حقوقـــی شـــاگردان
و آشـــنایی آنهـــا بـــه قوانین
نافذه کشورمیباشـــد.

قامــوس اصطالحــات حقوقــی اجــاره را ذیــا تعریــف
منــوده اســت «:عقــدی کــه بــه موجــب ان یکطــرف
منفعــت عیــن یــا نیــروی کار خــود را در مقابــل اخــذ
اجــرت در مــدت معینــه معاملــه مــی کنــد».
همچنــان حقوقدانــان بــر ایــن نظرنــد کــه اگــر مــورد
اجــاره منفعــت عیــن یــا حیــوان باشــد بــه ان اجــاره
اعیــان یــا اجــاره منافــع گوینــد در ایــن اجــاره تســلیم
دهنــده عیــن را موجــر و پرداخــت کننــده عــوض را
مســتاجر و پرداخــن عــوض را اجــاره مــی نامنــد.
مــاده  1322قانــون مدنــی در مــورد عقــد اجــاره ذیــا
رصاحــت دارد:عقــد اجــاره عبــارت اســت از متلیــک
منفعــت مــورد نظــر ازعینیکــه بــه اجــاره داده مــی شــود
توســط اجــاره دهنــده بـرای اجــاره گیرنــده بــه عوضیکــه
قابلیــت بــدل را دارا باشــد.
در صورتیکــه مــورد اجــاره کار انســانی باشــد بــه ان
اجــاره اعــال گوینــد تســلیم نیــروی کار را اجیــر یــا
مســتاجر و درخواســت کننــده نیــروی کار را مســتا َجر
مــی گوینــد.
بــا توجــه بــه مندرجــات مــاده  1324قانــون مدنــی
مــی تــوان گفــت کــه در عقــد اجــاره بــر عــاوه رشوط
عمومــی صحــت عقــد  ،تعییــن عیــن کــه بــه اجــاره داده
مــی شــود  ،ذکــر منفعــت آن بــه نحــوی کــه منجــر بــه
منازعــه نگــردد  ،بیــان مــدت انتفــاع و تعییــن مقــدار
اجــرت ،رشط مــی باشــد در غیــر ان عقــد اجــاره فاســد
شــناخته مــی شــود.
از مــاده فــوق اســتباط مــی گــردد کــه عقــد اجــاره عالوه
بــر متامــی رشوط عمومــی صحــت عقــد را کــه بایــد دارا
باشــد مشــخص منــودن عیــن مــورد اجــاره بایــد معلــوم
باشــد و منفعــت ان بایــد مشــخص و روشــن باشــد تــا
از منازعــه بعــدی جلوگیــری بــه عمــل ایــد .زمــان کــه از
آن مســتفید مــی شــود بایــد مشــخص گــردد همچنــان
مشــخص منــودن اجــرت ،الزمــه ایــن عقــد بــوده در غیــر
ان عقــد اجــاره فاســد خواهــد بــود.
در ایــن مــاده عیــن یــا شــی  ،اجــرت و مــدت تعییــن
شــده ب ـرای اجــاره از جملــه مــوارد یســت کــه بایــد در
عقــد اجــاره کامــا واضــح گــردد تــا باعــث بــروز منازعــه
نگــردد.
عین:
در عقــد اجــاره عیــن یــا شــی مــورد نظــر بایــد قابلیــت
انتفــاع را داشــته باشــد یعنــی بــا اســتفاده از ان نبایــد
شــی مــورد نظــر اســتهالک گردیــده و از بیــن بــرود و
الــی عقــد اجــاره جــواز نــدارد .چنانچــه مــاده 1333
قانــون مدنــی در زمینــه مــی نــگارد:
« ()1اجــاره عیــن کــه انتفــاع از ان بــدون ا ز بیــن رفــن
عیــن ممکــن نباشــد جــواز نــدارد.
( )2اجــاره بــر عمــل وقتــی جایــز اســت کــه عمــل مجــاز
بــوده و اجیــر بــه انجــام ان قانونــا مکلــف نباشــد.
( )3اجــاره بــر عمــل وقتــی منفعــت گرفــن از ان بطــور
حقیقــی یــا حکمــی ناممکــن باشــد باطــل اســت».
اجرت:
اجــرت عبــارت از اجــاره بهــا یســت کــه اجــاره گیرنــده
در مقابــل شــی مــورد اجــاره شــده مــی
پــردازد اجــرت مــی توانــد هــم پــول یــا اشــیاء یــا تعهــد
باشــد .چنانکــه مــاده  1338قانــون مدنــی در زمینــه
ذیــا ترصیــح منــوده اســت:
« ()1اجــرت پــول نقــد ،مــال ،منفعــت یــا تعهــد مجــاز
تعییــن شــده مــی توانــد.
( )2عــن فاحــش در اجــرت مســمی بــه اجــرت مثــل ان
تعدیــل مــی شــود تعییــن اجــرت مثــل از طریــق مراجــع
ذیصــاح ویــا بــه حکــم محکمــه صــورت مــی گیــرد».
مدت:
در عقــد اجــاره انچــه کــه بســیار مهــم اســت مشــخص
منــودن مــدت زمــان اســت کــه بایــد نــزد طرفیــن عقــد
اجــاره معلــوم باشــد  .در زمینــه مــاده  1345قانــون
مدنــی چنیــن ترصیــح
منوده است:
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عقد...

«مــدت اجــاره از تاریخــی کــه درعقــد تعییــن گردیــده آغــاز مــی
یابــد  .در حــال عــدم تعییــن از تاریــخ عقــد اعتبــار داده مــی شــود».
هــر گاه در هنــگام عقــد اجــاره مــدت تعییــن نشــده باشــد در ایــن
صــورت طرفیــن عقــد مــی تواننــد بــه عــرف جاریــه مراجعــه مناینــد
چنانکــه در ایــن مــورد مــاده  1346چنیــن اشــعار دارد:
« هــر گاه مــدت اجــاره در عقــد ترصیــح نشــده باشــد ،اجــاره بـرای
مــدت معینــه پرداخــت اجــرت مطابــق بــه عــرف جاریــه در عیــن
مــورد اجــاره  ،اعتبــار داده شــده  ،بــا ختــم ایــن مــدت اجــاره منتهــی
مــی شــود .مــروط برایــن کــه قبــل از نصــف اخیــر مــدت معینــه
پرداخــت اجــرت ،راجــع بــه تخلیــه  ،ابــاغ صــورت گرفتــه باشــد».
موضــوع اجــاره مــی توانــد متفــاوت باشــد کــه باعــث بوجــود آوردن
انــواع اجــاره مــی شــود از قبیــل اجــاره اشــیا  ،حیــوان و اشــخاص
ولــی متامــی انــواع عقــد اجــاره اوصــاف ذیــل را دارا مــی باشــد.
اوصاف قرار داد اجاره:
-1اجــاره یــک عقــد معیــن اســت ،یعنــی در قانــون نــام و قواعــد
مشــخص دارد.
 -2اجــاره عقــد متلیکــی اســت ،یعنــی موضــوع مالــک شــدن چیــزی
اســت.
 -3اجــاره عقــد معــوض اســت ،یعنــی در برابــر اســتفاده از منافــع
عیــن مســتاجره  ،اجــاره بهــا پرداخــت مــی شــود.
 -4اجاره عقد موقت است ،یعنی عقد اجاره دارای مدت است.
 -5اجــاره عقــد رضایــی اســت ،یعنــی بــا توافــق دو طــرف منعقــد
مــی شــود و نیــازی بــه ثبــت رســمی و اعــال از ایــن قبیــل ندارنــد.
 -6اجــاره عقــد الزم اســت ،یعنــی دو طــرف ق ـرار داد منــی تواننــد
بــه میــل خــود شــان و بــدون عــذر و دلیــل قانونــی قـرار داد را بــر
هــم بزننــد.
انواع اجیر:
اجیــر بــر دو نــوع اســت اوال کســیکه متعهــد مــی شــود عملــی را
شــخصا در مــدت معیــن انجــام دهــد و حــق نــدارد در ایــن مــدت
بــدون اجــازه مســتا َجر ب ـرای فــرد دیگــری کاری را انجــام دهــد کــه
بــه ان اجیــر مقیــد یــا خــاص مــی گوینــد.
ثانیــا کســیکه عملــی را بــدون تعهــد مبــارشت و تعییــن مــدت
متکفیــل مــی شــود یــا در یــک زمــان  ،اجیــر اشــخاص متعــدد مــی
گــردد کــه بــه ایــن اجیــر  ،اجیــر مطلــق یــا مشــرک مــی گوینــد.
آثار اجاره:
اجــاره دهنــده موظــف اســت کــه بعــد از توافــق طرفیــن شــی مــورد
نظــر را همـراه بــا ملحقــات آن بــه فــرد اجــاره گیرنــده تحویــل دهــد.
چنانچــه مــاده  1347قانــون مدنــی در زمینــه مــی نــگارد:
« اجــاره دهنــده بعــد از قبــض اجــرت معینــه ای کــه تعجیــل ان رشط
گذاشــته شــده ،مکلــف اســت عینــی را کــه بــه اجــاره داده مــی شــود
بــا ســایر ملحقــات آن بــه اجــاره گیرنــده مطابــق بــه موافقــه قبلــی
بــه نحــوی کــه قابلیــت حصــول منفعــت از آن مطابــق طبیعــت عیــن
مــورد اجــاره ممکــن باشــد ،تســلیم دهــد».
هــر گاه عینــی یــا شــی کــه بــه اجــاره داده مــی شــود در حالتــی
تســلیم داده شــود کــه قابلیــت انتفــاع مــورد نظــر از عقــد اجــاره را
نداشــته یــا حصــول انتفــاع از آن تــوام بــا نقــص بــزرگ باشــد اجــاره
گیرنــده مــی توانــد فســخ عقــد یــا تنقیــص اجــرت را بــه انــدازه نقــص
در انتفــاع مطالبــه منایــد.
در واقــع اجــاره گیرنــده در هــر دو حالــت مــی توانــد بــا توجــه
بــه شــی مــورد نظــر و فایــده بــردن از عقــد اجــاره اگربــه نفــع وی
نباشــد از مالــک و اجــاره دهنــده مطالبــه فســخ عقــد اجــاره را منایــد
و یــا اجــرت کــه ق ـرار بــود ب ـرای اجــاره دهنــده بپــردازد از اجــرت
معینــه کــم منایــد .
بــا توجــه بــه رصاحــت مــاده  1351قانــون مدنــی گفتــه مــی توانیــم
کــه اجــاره دهنــده مکلــف اســت بــه اصــاح و ترمیــم نواقــص
عایــده بــر عیــن اجــاره داده شــده کــه باعــث اخــال منفعــت
مقصــوده از ان گــردد  .در واقــع اجــاره دهنــده در صورتــی مکلــف
بــه ترمیــم نواقــص کــه بــر شــی مــورد اجــاره وارد شــده مــی باشــد
کــه نواقــص باعــث اخــال در فایــده مــورد نظــر گردیــده باشــد  .زیـرا
عقــد اجــاره بــر مبنــای انتفــاع اســتوار اســت .

 .زیرا عقد اجاره بر مبنای انتفاع استوار است .
نظــر بــه مندرجــات مــاده  1352قانــون مدنــی در صورتیکــه
اجــاره دهنــده از ترمیــم و اصــاح منــدرج مــاده  1351ایــن
قانــون امتنــاع ورزد اجــاره گیرنــده مــی توانــد اجــاره را فســخ
یــا شــخصا بــه اجــازه محکمــه بــه ترمیــم و اصــاح ان پرداختــه
بعــدا متناســب بــه انــدازه مــرف بــاالی اجــاره دهنــده رجــوع
و یــا از انــدازه اجــرت وضــع منایــد.
اجــاره گیرنــده مــی توانــد در عیــن مــورد نظــر بــدون اجــازه
محکمــه ترمیــات عاجــل و بســیطی را انجــام دهــد کــه
اجــاره دهنــده بعــد از اخطــار در موعــد مناســب بــه انجــام ان
نپرداختــه باشــد  .اجــاره گیرنــده مصــارف ترمیــم را مطابــق بــه
اســناد مــرف از اجــرت وضــع مــی کنــد.
اجــاره گیرنــده منــی توانــد اجــاره دهنــده را از اجـرای ترمیــات
عاجــل کــه بـرای حفاظــت عیــن رضوری اســت منــع منایــد اگــر
اجــرای چنیــن اعــال باعــث اخــال حصــول منفعــت گــردد
اجــاره گیرنــده مــی توانــد فســخ اجــاره یــا تنقیــص اجــرت را
مطالبــه منایــد و در صورتــی کــه اجــاره گیرنــده تــا ختــم اعــال
مذکــور در عیــن اجــاره داده شــده باقــی مبانــد حــق وی در
مطالبــه تنقیــص اجــرت و فســخ ســاقط مــی شــود .مــاده 1355
قانــون مدنــی
هکــذا زمانــی کــه شــخصی شــی یــا عینــی را بــه اجــاره میدهــد
تــا از اجــاره گیرنــده اجــرت مطالبــه منایــد در ایــن صــورت
اجــاره دهنــده منــی توانــد دخــل و تــرف بــه عیــن اجــاره
داده شــده داشــته باشــد  .مــاده  1356قانــون مدنــی در زمینــه
ذیــا اشــعار دارد:
« اجــاره دهنــده منــی توانــد ،در مــدت اجــاره ،بــه انتفــاع
اجــاره گیرنــده از عینــی کــه بــه اجــاره داده شــده تعــرض
منایــد ،یــا در ان تغییــر وارد کنــد کــه مانــع انتفــاع از عیــن
یــا باعــث اخــال حصــول منفعتــی گــردد کــه اجــاره روی ان
عقــد شــده اســت».
در صــورت دســت درازی و تعــرض یــا عمــل کــرد خــاف قانــون
از ســوی اجــاره دهنــد یــا اطرافیــان وی درعیــن اجــاره داده
شــده شــخص اجــاره دهنــد ضامــن شــناخته شــده و مکلــف بــه
پرداخــت ،خســاره مــی باشــد.
از طرفــی هــم شــخص اجــاره گیرنــده طبــق مــن قــرار داد
مــی توانــد از شــی مــورد اجــاره نفــع بــرد در صورتیکــه اجــاره
گیرنــده بــر خــاف موافقــه قبلــی قـرار داد عقــد اجــاره عمــل
منایــد در ایــن حالــت طرفیــن ق ـرار داد مــی تواننــد بــه عــرف
جاریــه مراجعــه منــوده و مشــکل بــه وجــود امــده را حــل
مناینــد.
بــا توجــه بــه مندرجــات مــاده  1367قانــون مدنــی مــی تــوان
گفــت کــه اجــاره گیرنــده اجــازه نــدارد در عیــن یــا شــی اجــاره
داده شــده طــوری تغییــرات وارد منایــد کــه از ان رضری بــه
شــخص اجــاره دهنــده عایــد گــردد .در صــورت تجــاوز اجــاره
گیرنــده از حــدود تعهــد و عقــد ق ـرار داد اجــاره ،فــرد اجــاره
گیرنــده مــی توانــد بــه اعــاده شــی مــورد اجــاره اقــدام منــوده و
انـرا بــه حالــت اولــی ان بیــاورد  .همچنــان اجــاره گیرنــده اجازه
نــدارد آالت آبرســانی  ،گاز  ،بــرق  ،تلفــن  ،رادیــو و امثال ان که
ایجاد
باعث
رضر بــه شــی مــورد اجــاره گــردد نصــب منایــد امــا اگــر آالت
متذکــر باعــث رضر بــه عیــن یــا شــی مــورد اجــاره نگــردد جــواز
دارد.
در قســمت پرداخــن محصــول و مالیــه عیــن و یــا شــی مــورد
اجــاره مــاده  1353قانــون مدنــی مــی نــگارد :
« تکالیــف محصــول و مالیــه بــر عینــی کــه بــه اجــاره داده مــی
شــود ،بــدوش اجــاره دهنــده اســت .امــا قیمــت آب  ،بــرق و
هــر انچــه کــه بــه اســتعامل شــخص متعلــق اســت ،بــه دوش
اجــاره گیرنــده مــی باشــد .مگــر اینکــه بــه خــاف ان موافقــه
صــورت گرفتــه باشــد ».از ایــن مــاده اســتنباط مــی گــردد کــه
طرفیــن عقــد اجــاره مــی تواننــد بــا توافــق در قســمت انتفــاع
از شــی مــورد اجــاره تفاهــم منــوده و از ان عقــد منتفــع شــوند.
در صورتیکــه شــی مــورد اجــاره در مــدت زمــان اجــاره از بیــن
بــرود در ایــن حالــت اســت کــه عقــد اجــاره خــود بــه خــود
فاقــد اثــر شــده و فســخ مــی گــردد .اگــر قســمتی از شــی
مــورد اجــاره از بیــن بــرود در ایــن حالــت اســت کــه اجــاره
گیرنــده مــی توانــد اجــرت را تنقیــص منایــد .رصاحــت مــاده
 1354قانــون مدنــی را در زمینــه مطالعــه مــی کنیــم:

« ()1هــر گاه عیــن اجــاره داده شــده در اثنــای مــدت اجــاره
کامــا از بیــن بــرود اجــاره خــود بــه خــود فســخ مــی شــود.
( )2در صورتــی کــه جزیــی از عیــن از بیــن رفتــه یــا عیــن
در حالتــی قــرار گیــرد کــه قابلیــت انتفــاع مقصــوده ،از
عقــد اجــاره را نداشــته یــا نقــص بــزرگ بــه انتفــاع عایــد
شــود و در ان اجــاره گیرنــده قصــوری نداشــته باشــد ،در
حالــی کــه اجــاره دهنــده در موعــد مناســبی بــه اعــاده ان
بــه حالــت اولــی نپــردازد ،اجــاره گیرنــده مــی توانــد حســب
احــوال تنقیــص اجــرت یــا فســخ اجــاره را مطالبــه منایــد،
بــدون اینکــه حــق اقــدام وی را در ترمیــم و اصــاح مطابــق
حکــم منــدرج مــاده  1352ایــن قانــون اخــال منــوده باشــد.
( )3در هــر دو حالــت فــوق اگــر اجــاره دهنــده د رمــورد از
بیــن رفــن یــا نقصــان عیــن قصــوری نداشــته باشــد ،اجــاره
گیرنــده منــی توانــد مطالبــه تعویــض منایــد» .
مطلــب قابــل یــاد اوری در عقــد اجــاره ،شــی مــورد نظــر
اســت کــه بــه عنــوان امانــت نــزد اجــاره گیرنــده مــی
باشــد عیــن اجــاره شــده امانــت شــمرده مــی شــود کــه
اجــاره گیرنــده مکلــف بــه حفاظــت و نگهــداری از ان مــی
باشــد  .همچنــان از وظایــف اجــاره گیرنــده اســت کــه در
مواعــد معینــه اجــرت اجــاره دهنــده را در اقامــت گاه وی
پرداخــت منایــد .رصاحــت فقــره  1مــاده  1373قانــون مدنــی
را در زمینــه مطالعــه مــی کنیــم:
«()1اجــاره گیرنــده مکلــف اســت اجــرت معینــه را در
مواعیــدی کــه بــه ان موافقــع بــه عمــل امــده بپــردازد .در
صــورت عــدم موافقــع قبلــی بــه عــرف محــل در مــورد زمــان
پرداخــت ،اعتبــار داده مــی شــود».
ختم اجاره:
عقــد اجــاره کــه از جملــه عقــود معیــن مــی باشــد مــاده
 1384قانــون مدنــی در زمینــه ختــم عقــد اجــاره مــی
نــگارد  «:اجــاره بــه انتهــای مــدت مرصحــه عقــد بــدون
اطــاع تخلیــه منتهــی مــی گــردد».
طبــق مــاده  1375قانــون مدنــی اجــاره گیرنــده در ختــم
مــدت اجــاره بــه رد عیــن اجــاره شــده مکلــف مــی باشــد
در صورتــی کــه وی عیــن مذکــور را بــدون موجــب در
تــرف خــود نگهــدارد بپرداخــت تعویضــی کــه در انــدازه
ان قیمــت اجــاره عیــن مذکــور رعایــت شــود و پرداخــت
ج ـران خســاره بــه اجــاره دهنــده ملــزم مــی گــردد  .اگــر
ایــن نگهداشــت بنــا بــر اضطـرار یــا ســببی باشــد کــه اجــاره
گیرنــده در ان دخیــل نباشــد بــه پرداخــت اجــرت مثــل بــه
اجــاره دهنــده مکلــف مــی باشــد.
ولــی هــر گاه اجــاره گیرنــده نتوانــد بعــد از ختــم قـرار داد
عقــد اجــاره بــه انتفــاع بــردن از شــی اجــاره شــده ادامــه
دهــد و اجــاره دهنــده بــا علــم بــه ایــن موضــوع کــدام
اعرتاضــی ننامیــد اجــاره گیرنــده میتوانــد ب ـرای مــدت نــا
معلــوم بــا هــان رشایــط قبلــی بــا نفــع بــردن از شــی مــورد
اجــاره ادامــه دهــد .
بــا توجــه بــه متــون فــوق بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه
عقــد اجــاره ماننــد ســایر عقــود عــاوه بــر داشــن رشایــط
عمومــی صحــت عقــد از جملــه عقــود معیــن بــوده کــه
قانــون مدنــی متــام مشــخصات و اوصــاف ان را ذکــر کــرده
اســت .در زمــان انعقــاد ایــن عقــد بایــد شــخص اجــاره
گیرنــده  ،اجــاره دهنــده  ،شــی مــورد اجــاره  ،اجــاره بهــا،
مــدت زمــان انتفــاع کامــا مشــخص و معیــن گردیــده و
در قــرار داد متــام کــم و کیــف عقــد مزبــور بیــان شــود
تــا بدیــن وســیله از نــزاع و درگیــری در اینــده جلوگیــری
بــه عمــل آیــد.
در صورتیکــه در زمــان انعقــاد عقــد اجــاره مــوارد فــوق
رعایــت نگردیــده باشــد طرفیــن مــی تواننــد بــه عــرف محــل
مراجعــه و منازعــه را فــی مابیــن حــل و فصــل مناینــد.
منابع و ماخذ:
قانون مدنی
قاموس اصطالحات حقوقی

آگاهی حقوقی

معرفی کود جزاء...

			
سال سیزده هم

« مفلس مقرص بزرگ مندرج فقره  2ماده ( 770
) این قانون به حبس متوسط بیش از سه سال،
محکوم می گردد».
فصل سوم باب دهم کتاب دوم کود جزاء ،جرایم
قاچاق اموال ومجازات مرتکبین قاچاق اموال
مجاز ،مجازات مرتکبین قاچاق اموال مجاز
مرشوط ،مجازات مرتکبین قاچاق اموال ممنوعه
را مقرر منوده است.
همچنان احوال مشدده جرم قاچاق اموال،
مجازات مالک یا راننده واسطه نقلیه ،مصادره
وسایل ولوازم مرتبط با عمل قاچاق ،ضبط وسایل
ولوازم مرتبط با قاچاق اموال وتخلف مامور
گمرک را رشح منوده و پیرامون احوال مشدده
جرم قاچاق درماده ( ) 782کود مذکور چنین
ترصیح میدارد:
« ارتکاب جرم قاچاق اموال در یکی از حاالت
ذیل ،مشدده شناخته شده ،مرتکب به حد اکرث
جزای پیش بینی شده این فصل ،محکوم می
گردد:
 – 1در حالتی که جرم قاچاق اموال توسط
مؤظف خدمات عامه با سوء استفاده از وظیفه،
موقف یا نفوذ ،ارتکاب یابد.
 – 2در حالتی که جرم قاچاق اموال به اشرتاک
بیش از دونفر ارتکاب یابد.
 – 3در حالتی که جرم قاچاق اموال از طریق
گروه سازمان یافته جرمی صورت گرفته باشد.
 – 4در حالتی که شخص مجهز با سالح به
قاچاقربی مبادرت ورزد.
 – 5در حالتی که قاچاقرب در مقابل مؤظف
مبارزه با قاچاق اموال ،مقاومت مسلحانه مناید.
 – 6در حالتی که شخص مبنظور ارتکاب جرم
قاچاق اموال ،مرتکب جرم رشوت ،نیز گردد.
فصل چهارم باب دهم کتاب دوم کود جزا،
جرایم مربوط به علیه معادن ،نفت وگاز را
معین منوده است .همچنان پیرامون استخراج
غیرقانونی معادن ،نفت وگا ،مجازات استخراج
غیر قانونی معادن وحاالت مشدده را بیان داشته
در مورد تعدد جرم استخراج غیر قانونی معادن،
عدم اطالع از کشف معدن ،اعامرساختامن یا
تا سیسات در ساحه تثبیت شده معدن ،اعامر
ساختامن یا نصب تآسیسات و وارد منودن خساره
به معادن را بیان منوده در مورد عدم اطالع
از کشف معدن ماده ( ) 791کود مذکور چنین
رصاحت دارد:
«هرگاه مالک یا مترصف زمینی که در زمین
تحت ترصف یا متلک وی معدن کشف گردد،
موضوع را در مدت ده روزازتاریخ کشف به
نزدیکرتین اداره محلی اطالع ندهد ،به حبس
قصیر ،محکوم می گردد».
فصل پنجم باب دهم کتاب دوم کود جزاء،
جرایم مالیاتی را بیان داشته ازعدم وضع یا تادیه
مالیه موضوعی ،ایجاد موانع در برابر کارکن
مالیاتی ،اخذ باز پرداخت با استفاده از اسناد
تزویری راتذکرداده است.عالوتآ حاالت مشدده
جرم مذکورو رشایط عدم تعقیب عدلی را بیان
داشته و در رابطه به حاالت مشدده جرم مذکور
در ماده (  ) 798چنین می نگارد:
«ارتکاب جرایم مندرج این فصل ،در حاالت ذیل
مشدده شناخته شده ،مرتکب عالوه بر تادیه
مالیه ،به حد اکرث مجازات پیش بینی شده جرم
مرتکبه ،نیز محکوم می گردد:
 -1در حالتی که جرم توسط گروه سازمان یافته
جرمی ارتکاب یافته باشد.
 – 2در حالتی که مقدار مالیه قابل تحصیل بیش
از یک میلیون افغانی باشد.
 – 3در حالت تکرار جرم .
فصل ششم باب دهم کتاب دوم کود جزاء،
ازجرایم احتکار ومجازات آن تذکر داده پیرامون
فروش مواد احتکار شده ،مجازات احتکار وجرایم
در حکم احتکار شده را معین منوده در مورد
احتکار در ماده ( ) 800چنین رصاحت دارد:
« ( ) 1شخصی که به مقصد سود جویی بیشرت یا
فروش به نرخ بلند تراز قیمت رقابتی ،مواد اولیه
ارتزاقی ومرصفی مورد نیاز عامه را پنهان کند یا
ازعرضه مواد مذکور امتناع ورزد یا مانع عرضه
آن توسط سایر اشخاص گردد ،مرشوط برینکه
موا د احتکار شده منجر به کمبود مواد اولیه
وافزایش قیمت ها در بازار شود ،مرتکب جرم
احتکار شناخته شده  ،مطابق احکام این فصل ،
مجازات می گردد.
( ) 2به مقصد این ماده ،مواد اولیه مرصفی
وارتزاقی مورد نیاز عامه عبارت از گندم ،آرد،
برنج ،شکر ،روغن های غذایی ومواد محروقاتی
نفتی وگاز مایع می باشد».
در نتیجه آنچه در فصول فوق الذکر تحریر
شد معرفی جرایم چون :رسقت  ،غصب ،
فریب کاری ،اختفایی اشیایی ناشی از ارتکاب
جرم ،جرایم علیه آثار تاریخی وفرهنگی ،تجاوز
برحقوق ملکیت های فکری ،جرایم تخریب
ملکیت ،جرایم مالیاتی  ،جرایم مربوط به
افالس ،قاچاق ،جرایم علیه نفت وگاز واحتکار
بوده است .در ضمن مجازات جرایم فوق الذکر
وحاالت مشدده آن نیز بیان گردیده است.

ادامه دارد...
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زیـرا در ایــن حــاالت بایــع در حکــم مســتوفی اســت چـرا
کــه حــق حبــس بــه بقــای دیــن در ذمــه مشــری منــوط
اســت و ذمــه مشــری بــا حوالــه از دیــن محیــل بــری
میشــود .بنابرایــن حــق حبــس از بیــن مــی رود و بــه دلیــل
حــق بایــع در مطالبــه مثــن از مشــری ســاقط گردیــده و
حــق مطالبــه در شــخص محــال علیــه منحــر میشــود.
امــا امــام محمــد مــی گویــد :اگــر حوالــه از جانــب مشــری
باشــد ،حــق حبــس باطــل منیشــود و بایــع تــا اداء یــا
پرداخــت مثــن از محــال علیــه حــق حبــس مبیعــه را دارد
و اگــر از ســوی بایــع باشــد اگــر حوالــه مطلــق باشــد ،حــق
حبــس نیــز باطــل منیشــود و اگــر حوالــه مقیــد باشــد،
یعنــی بایــع دایــن خــود را بــه مشــری حوالــه منایــد تــا
دینــی را کــه بــر او دارد از مشــریان اخــذ منایــد ،در ایــن
حالــت حــق حبــس ســاقط خواهــد شــد .دلیــل امــام محمد
ایــن اســت کــه حــق بایــع در مطالبــه مثــن از مشــری بــا
حوالــه مشــری و همچنــان بــا حوالــه مطلــق بایــع ســاقط
منــی شــود ،پــس حــق حبــس نیــز ســاقط منــی شــود ،امــا
بــا حوالــه مقیــد حــق مطالبــه بایــع از مشــری ســاقط مــی
شــود ،پــس حــق حبــس نیــز ســاقط میشــود .امــام کاســانی
مــی گویــد :صحیــح ایــن اســت کــه اعتبــار بــه قــول امــام
محمــد میباشــد .زیــرا حــق حبــس در منــوط بــه حــق
مطالبــه مثــن اســت نــه بــه قیــام خــود مثــن.
 .3اگــر شــخص بیگانــه جنایتــی را بــر مبیعــه مرتکــب شــود
و مشــری تعقیــب ضــان را از جانــی بــر گزینــد ،حــق
حبــس مــال ب ـرای بایــع بــه نــزد امــام ابویوســف ســاقط
میشــود.
 .4اگــر بایــع مبیعــه را بــرای مشــری بــه اعــاره دهــد
یــا در نــزد وی بــه ودیعــت بگــذارد ،حــق حبــس مبیعــه
ب ـرای بایــع ســاقط میشــود حتــی در ظاهــر الروایــه منــی
توانــد آن را اســرداد منایــد ،زیـرا اعــاره یــا ایــداع در دســت
مشــری امانــت اســت و مشــری در وضــع یــد منــی توانــد
قایــم مقــام بایــع باشــد .زیــرا بایــع در مالکیــت شــی
اصــل اســت ،پــس در وضــع یــد نیــز اصــل مــی باشــد .بنـاً
زمانــی کــه یــد مشــری بــر مبیعــه ثابــت شــود یــد وی یــد
مالکیــت خواهــد بــود و یــد ملکیــت الزمــی میباشــد ،پــس
هیــچ کســی بــا اســرداد ،مالــک ابطــال آن نخواهــد شــد.
 .5اگــر مشــری مبیعــه را بــه اذن قبــض منایــد ،حــق حبــس
آن ب ـرای بایــع ســاقط میشــود حتــی بایــع منــی توانــد آن
را مســرد ســازد .زی ـرا وی حــق خــود را بــا آذن بــه قبــض
ســاقط ســاخته اســت.
 .6اگــر مشــری مبیعــه را بــدون اذن بایــع بعــد از ادای
مثــن قبــض منایــد ،حــق حبــس مبیعــه ب ـرای بایــع ســاقط
میشــود واو منــی توانــد آن را مســرد ســازد .زی ـرا مشــری
مبیعــه حــق خــود را بــا ایفــای مثــن به دســت آورده اســت،
پــس قبــض وی بــه حــق خواهــد بــود .امــا اگــر مشــری
مبیعــه را بــدون اجــازه بایــع قبــل از ادای مثــن قبــض مناید،
حــق حبــس ب ـرای بایــع ســاقط منــی شــود و بایــع حــق
اســرداد آن را دارد .زی ـرا حــق حبــس مبیعــه را تــا زمــان
اداء یــا پرداخــت مثــن دارد و ابطــال حــق انســان بــدون
رضایــت وی جــواز نــدار .

وهم چنین دردوران خلفای راشدین
موارد ومنونه های فراوانی ازاجرای اصل
مساوات میان همه مردم بدون هرگونه تبعیض
وجانبداری مشاهده می شود .درداستانی از
جبله فرزند ایهم والی منطقه غسانی چنین
آمده است .فرد روستایی نزد امیراملومنین
عمرفاروق ازجبله شکایت منود که به ناحق به
گوش وی سیلی حواله کرده است عمر(رض)
تاب نیاورد تا اینکه جبله را احضاروازوی
خواست تا به روستایی اجازه دهد یک به یک
تال فی کند مگراینکه خود روستایی وی را عفو
مناید وازوی درگذرد .پذیرش این امربروالی
غسانی بسیارگران آمد لذا آشکارا به عمر(رض)
گفت چگونه ازمن انتقام بگیرد درحالیکه
من یک حاکم هستم واواز مردم عادی است
عمر(رض) درپا سخ گفت اسالم میان شام
دونفر مساوات برقرار کرده است والی بیچاره
این مفهوم بزرگ راکه اسالم مساوات میان
حاکم وتوده مردم را درپیشگاه قانون الهی
واجب می شامردمنی فهمید و ازاعامل خویش
پیشیامن گردید.
بازهم داستانی دیگری دراین زمینه ازحرضت
عمر(رض) الزم به ذکراست .روزی فرزند
والی مرصعمربن عاص ازروی بزرگ زادگی
یک قبطی رامورد رضب وشتم قرارداد قبطی
به منظورشکایت ودادخواهی فرزند والی
ازمرصبه مدینه مسافرت منود.وموضوع را به
خلیفه دوم اسالم عرض کرد .هامنگونه که
ازعمر(رض)انتظارمی رفت والی مرصعمروبن
عاص وفرزندش را فراخواند وبه پرسقبطی
دستورداد رفتارظاملانه فرزند والی را با دستان
خود اجراکن سپس روی به عمروبن عاص
منوده وآن سخن مشهورش را به وی گفت .
ازکی شام مردم را به بندگی کشیده اید وحاال
نکه مادرانشان آنان را آزاد به دنیا آورده اند .
اسال م است که انسا نها راازیوغ بردگی
وغالمی نجات داد وازکرامت انسانیشان آگاه
ساخت وبا روشنگریها ی خود آنان را متوجه

حق حبس...

حق حبس در عقود
 .1حق حبس در عقد بیع
مطابق ماده ۱۰۳۵ق.م عقد بیع عبارت است از متلیک مال
از طرف بایع به مشرتی در مقابل مالیکه مثن مبیعه باشد.
بدین ترتیب در ماده  ۲۳۶۹ق .م راجع به حق حبس در
عقد بیع چنین آمده است« :بایع میتواند به حق حبس
مبیعه در مراجعه به مشرتی و در برابر متام داینین به این
حق استناد مناید».
به موجب این ماده فروشنده در عقد بیع میتواند با
استناد به حق حبس مبیعه یا موضوع بیع را ،نزد خود
تا زمان دریافت مثن از مشرتی نگهدارد .همچنان به
موجب همین ماده فروشنده حق تقدم دارد و هرگاه
داینین دیگری بر مشرتی ادعای دین کنند و خواسته
باشند فروشنده را تحت فشار قرار دهند تا مبیعه را در
اختیار آنها قرار دهد تا به اداء یا پرداخت دیون خویش
بپردازند ،فروشنده میتواند با استناد به این حق ،مبیعه را
برابر دینی که بر مشرتی دارد از آن خود سازد.
.2حق حبس در عقد اجاره
مطابق ماده  ۱۳۲۲ق.م عقد اجاره« ،عبارت است از متلیک
منفعت مورد نظر از عینی که اجاره داده میشود توسط
اجاره دهنده برای اجاره گیرنده به عوضی که قابلیت بدل
را دارا باشد ».ماده  ۲۳۷۰ق.م در مورد حق حبس مال
ترصیح می مناید که «:اجاره گیرنده می تواند در صورت
فسخ اجاره و پرداخت اجرت و پیشکی مال اجاره شده
را تا وقت رد اجرت ،حبس مناید ».از نص این ماده به
خوبی فهمیده می شود در صورت که اجاره گیرنده در
عقد اجاره ،مانند اجاره خانه و زمین ،حیوان و امثال اینها
را به صورت پیش پرداخت ،به اجاره دهنده پرداخته باشد،
در صورت فسخ عقد اجاره به هر دلیلی ،اجاره گیرنده
می تواند عین مستاجر را حبس مناید تا زمانی که اجاره
دهنده بقیه اجره مقبوضه را به اجاره گیرنده پرداخت
مناید .همچنین ،ماده ۲۳۷۳ق.م در این مورد ترصیح می
مناید که« :اجیر مشرتکی که اثر عمل او در عین موجود
باشد ،می تواند عین مذکور را تا وقت حصول اجرت از
صاحب عمل حبس مناید ».از نص این ماده به خوبی
فهمیده میشود در صورتی که در اجاره انسان ،اجیر عمل
را برای اجاره گیرنده انجام داده باشد و اثر عمل او در
عین موجود باشد به حیث مثال ،هرگاه عقد اجاره احداث
بناء ،ترمیم موتر و امثال اینها باشد ،و اجیر بناء را احداث
و موتر را ترمیم منوده باشد ،می تواند عین مستاجره را
حبس مناید تا زمانی که اجاره گیرنده اجره او را بپردازد.
باید متذکر شد که اجیر به دو نوع است :اجیر خاص که
توسط یک شخص برای اجرای کار معین به اجاره گرفته
میشود ،مانند اجاره گرفنت چاه کن برای حفر چاه و یا
اجیر مشرتک است که توسط چند شخص برای اجرای عمل
معین به اجاره گرفته می شود مانند که مالکان یک رشکت
شخصی را برای ترمیم رشکت به اجاره گیرند.
 .3حق حبس در عقد قرض

 .مــاده ۱۲۸۸ق.م قــرض را چنیــن تعریــف میکنــد:
«قــرض عقدیســت کــه موجــب آن یکــی از طرفیــن
ملکیــت نقــد یــا عیــن معلــوم را از اعیــان مثلــی بــه
طــرف دیگــر انتقــال دهــد کــه طــرف دیگــری مثــل
آنـرا در نــوع ،مقــدار و وصــف بعــد از انتهــای موعــد
معیــن بــه قــرض دهنــده اداء منایــد ».در بــاره عقــد
قــرض بایــد گفــت کــه عقــد قــرض نیــز شــباهت بــا
عقــود معــوض دارد ،چــون دو مــال بــا هــم مبادلــه
منــی شــود و قــرض گیرنــده بــه آنچــه را کــه گرفتــه
اســت بــه عهــده میگیــرد ،حــق حبــس مفهــوم نــدارد.
موضــوع تعهــد مدیــون بــدل مــال اســت کــه قــرض
گرفتــه و مــرف کــرده اســت و در واقــع یــک مــال
اســت کــه دســت بــه دســت مــی گــردد.

حق حبس در عقد رهن
مــاده  ۲۳۷۱ق.م در ایــن مــورد اشــعار مــی دارد کــه«:
رهــن گیرنــده مــی توانــد رهــن را تــا وقــت اســتیفای
دینــی کــه در برابــر آن رهــن اخــذ منــوده اســت ،نــزد
خــود نگهــدارد ،گرچــه عقــد رهــن فاســد باشــد ،او
منیتوانــد مــال مرهونــه را در مقابــل دیــن دیگــری کــه
ســابق از عقــد رهــن بــاالی مــال مرهونــه گیرنده داشــت،
حبــس منایــد ».از نــص ایــن مــاده بــه خوبــی اســتنباط
مــی گــردد کــه رهــن گیرنــده مــی توانــد عیــن مرهونــه را
حبــس منایــد تــا زمانــی کــه مرتهــن دیــن او را پرداخــت
منایــد در چنیــن حالتــی ،تفــاوت منــی کنــد کــه عقــد
رهــن صحیــح باشــد و یــا فاســد.
 .5حق حبس در عقد وکالت
مطابــق مــاده ۱۵۵۴ق.م «وکالــت عقدیســت کــه
بــه موجــب آن مــوکل شــخص دیگــری را در ترصفــات
قانونــی خــود قایــم مقــام میســازد ».بــه موجــب مــاده
 ۲۳۷۴قانــون مدنــی «شــخصیکه وکیــل بــه خریــد باشــد
میتوانــد مــال خریــده شــده را تــا وقــت پرداخــت ســند
آن از طــرف مــوکل حبــس منایــد ».بــر اســاس ایــن
مــاده هــرگاه وکیــل بــه خریــد از بــازار طبــق فرمایــش
مــوکل خــود اقــدام بــه خریــد مالــی کنــد کــه مــوکل از
او خواســته ،ایــن وکیــل میتوانــد مــال مذکــور را حبــس
منایــد تــا زمانیکــه مــوکل ســند و مثــن آن را ب ـرای وکیــل
پرداخــت منایــد.
 .6حق حبس در عقد امانت
امانــت نیــز از جملــه عقــودی اســت کــه از خــود آثــار
حقوقــی خاصــی را بــر جــای میگــذارد .امانــت یعنــی
کســی مالــی را نــزد دیگــری بــه منظــور فقــط حفــظ
و نگهــداری قــرار میدهــد نــه بــه منظــور اســتفاده،
زی ـرا اگــر بــه منظــور اســتفاده بدهــد امانــت نــه بلکــه
عاریــت اســت و بــه موجــب مــاده  ۲۴۷۲قانــون مدنــی
حــق حبــس در عقــد امانــت نیــز وجــود دارد درآن
مــاده چنیــن آمــده اســت« :شــخصیکه نــزد او مــال بــه
امانــت گذاشــته شــده ،میتوانــد مــال را تــا زمــان حصــول
مصــارف کــه در راه حفاظــت آن بــه خــرچ رســانیده
حبــس منایــد ».بــا اســاس ایــن مــاده شــخص امیــن یــا
کســی کــه عهــده دار حفــظ عیــن بــه عنــوان امانــت
میباشــد ،هــرگاه در راســتای اجــرای وظیفــه مصارفــی
کــرده باشــد؛ مثــا :اگــر خانــه ای بــود جهــت حفــظ آن
از ویرانــی ترمیمــش کــرد یــا موتــری را در جایــی حفــظ
منــود کــه کرایــه پرداخــت کــرد ،میتوانــد بــا اســتفاده از
حــق حبــس ،عیــن مذکــور را تــا زمــان اســتیفای مصــارف

مساوات ازدیدگاه شریعت و...
سا خت که آنان حقوقی دارند باید
رعایت گردد  .درزمان امیراملومنین علی
(رض) زره ایشان گم شد فردی مسیحی آن
را پیداکرد وعلی(رض) زره اش را دردست آن
مرد دید به او گفت این زره مال من است
اما مرد نپذیرفت وادعا منود که متعلق به
خود اوست.و برای امیراملومنین را هی مناند
جزاینکه به فرد مسیحی بگوید تکلیف من
وتورا داد گاه باید روشن کند .وبه نزد رشیح
قاضی مشهورآن زمان رفتند قا ضی رشیح
پس ازشنیدن اظهارات طرفین ازخلیفه چهارم
اسالم شا هد خواست اما حرضت علی (رض)
شا هدی نداشت وقا ضی رشیح نا گذیربه
نفع نرصانی داوری کرد .وزره را به وی تسلیم
منود .مرد مسیحی ازچنین حکم غیرقابل
انتظاری به شگفت آمد وگفت گواهی می
دهم که این حکم ازاحکام پیامربان است .که
امیرمومنان به همرای من نزد قا ضی حکومت
خود می رود .ودرحالیکه قاضی می داند وی
زبان به دروغ منی آالید و حکم به نفع من
صادر می گردد .اما من اینک شها دت می
دهم که معبودی جزخداوند وجود حقیقی
ندارد ومحمد (ص) پیام آورخداست این زره
زره توست .ای امیرمومنان ازشام برزمین افتاد
ومن آن را برداشتم علی (رض) گفت اکنون
که مسلامن شدی زره مال توباشد.
درادوارتاریخ قبل ازاسالم فرمانروایانی بودند
که ادعا می کردند خون الهی دررگهای آنان
جریا ن دارد .ومردم عام به عنوان خدایان
به آنها می نگریستند ومعتقد بودند که
دروجود آنان چیزی آسامنی ومقدسی وجود
دارد لذادست برسینه می گذاشتند ودرمقابل
آنان تعظیم می کردند .ورسودهایی مبنی
برخدایی بودن آنها می خواندند وازدیدگاه
آنان این فرمانروایان فراقانون؛غیرقابل انتقاد
وباالترازبرشهستند.واسمشان را هرگزبرزبان
منی آوردند واحدی درمجلسشان منی نشست
واعتقاد داشتند که آنان برهرانسانی حقی
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دارند ودرعین حال هیچ انسانی
حقی برآنان ندارد وایشان کامال تسلیم
وفرمانپذیرآنان بودند.ودرشبه جزیره عربستان
اعراب جاهلیت نیز تنها خودرا انسا نهای کامل
می دانستند ودگران را درحیثیت انسا نی
ازخود فروترمی پنداشتند وبراین اساس روابط
خود ودیگران را تنظیم مینمودند .وازازدواج
با غیرعرب خود داری می کردند وآن را دلیل
خواری وفرومایگی خویش می دانستند.
زمانیکه دین مبین اسالم ظهورمی کند با متام
این پدیده های شوم وناباورمبارزه منوده واصل
برابری ومساوات را ازلحاظ کرامت انسانی
بین متام برشیت اعالن می مناید پیامرباسالم
(ص) چنین می فرماید متام انسان ها نزد
پروردگارمانند دانه های شانه هستند هیچ
فردی برفردی دیگری برتری وامتیا زی ندارد
مگربراساس تقوی .روزی یاران پیامرب(ص)
کوشیدند که درمورد زنی ازقریش وازطایفه
بنی مخزوم که به علت دزدی به قطع دست
محکوم شده بود .اسامه فرزند زید محبوب
پیامربخدا را واسطه قرار دهند.همین بود که
اسامه دراین خصوص به گفتگوبا پیامرب(ص)
پرداخت وتقاضای عدم اجرای حد وعفوزن
سارق راپیش کشید .با شنیدن این درخواست
پیامرب(ص)خشمناک گردید وآن سخن معروفش
را که طنینش برای همیشه درگوش تاریخ
خواهد ماند بیان فرمود .پیشینیان شام فقط
بدین خاطربه نابودی کشیده شدند که چون
شخصیت بزرگی دزدی می کرد نا دیده می
گرفتند وهنگامی که شخصی ناتوان وغریبی
درمیا نشان دزدی می کرد وی رامجازات می
کردند .سوگند به خدا اگرفا طمه دخرتمحمد
هم دزدی کند حتام دستش را قطع خواهم
کرد .
خوشبختانه درقا نون اساسی کشورما وسایرمیثا
ق های بین املللی برابری ویا مسا وات انسان
ها درپیشگاه قا نون به عنوان یک اصل
پذیرفته شده است .ودرماده بیست ودوم
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پایان حق حبس
در مــورد پایــان حــق حبــس مــاده  ۲۳۷۵ق.م ترصیــح
مــی منایــد کــه« :حــق حبــس بــا پرداخــت مــورد
حبــس یــا قیمــت آن ،مطابــق احــکام قانــون منتهــی
میشــود ».منظــور از مــورد حبــس در ایــن مــاده عیــن
محبوســه اســت .بنابرایــن ،طبــق نــص ایــن مــاده در
صورتــی کــه حابــس عیــن محبوســه را بــه جانــب
مقابــل تســلیم منایــد ،حــق حبــس منتهــی میشــود،
تســلیمی عیــن محبوســه توســط حابــس بــه جانــب
مقابــل امــکان دارد بــه دلیــل ایفــای تعهــد توســط
جانــب مقابــل و یــا دیگــری باشــد .امــا عبــارت«
قیمــت آن » در ایــن مــاده مبهــم اســت .بــه نظــر
مــی رســد مــی تــوان عبــارت قیمــت آن را دو تفســیر
کــرد :نخســت ایــن کــه منظــور از عبــارت قیمــت آن
ایــن اســت کــه در صــورت هــاک عیــن محبوســه و
پرداخــت قیمــت آن توســط حابــس بــه جانــب مقابل
حــق حبــس منتهــی میشــود بــه حیــث مثــال ،هــرگاه
در عقــد امانــت شــی ای کــه بــه امانــت داده شــده
اســت توســط امانــت گیرنــده از بیــن بــرود و امانــت
گیرنــده قیمــت آن را بــه امانــت دهنــده پرداخــت
منایــد ،حــق حبــس منتهــی میشــود در ایــن صــورت
ای ـرادی کــه بــر نــص مــاده  ۲۳۷۵ق.م وارد میشــود
ایــن اســت کــه نــص مــاده  ۲۳۷۵ق.م جامــع نیســت
و ســبب دوم انتهــای حــق حبــس را کــه پرداخــت
عــوض توســط طــرف مقابــل بــه حابــس اســت
احصاء(مشــخص) نکــرده اســت .تفســیر دوم منطقــی
و علمــی بــه نظــر مــی رســد ایــن کــه « قیمــت آن»
ایــن گونــه تفســیر شــود کــه در صــورت پرداخــت
عــوض عیــن محبوســه حــق حبــس منتهــی میشــود.
بــه حیــث مثــال ،در عقــد بیــع پرداخــت مثــن توســط
مشــری بــه بایــع ،در عقــد اجــاره پرداخــت اجــرت
توســط اجــاره گیرنــده بــه اجیــر ،در عقــد امانــت
پرداخــت مصــارف توســط امانــت دهنــده بــه امانــت
گیرنــده در صورتــی کــه امانــت در برابــر اجــره باشــد،
موجــب پایــان حــق حبــس میشــود.
در نتیجــه گفتــه میشــود کــه حــق حبــس از جملــه
حقــوق عینــی تبعــی اســت و جهــت اج ـرای تعهــد
طــرف مقابــل توســط یــک طــرف عقــد صــورت
میگیــرد .حــق حبــس در متامــی عقــود نیــز وجــود
دارد طــوری کــه قانونــی مدنــی افغانســتان آن ـرا در
قســمت احــکام هــر عقــد ترصیــح منــوده اســت.
هــرگاه شــی مــورد تعهــد ایفــا شــود حــق حبــس نیــز
پایــان مــی یابــد.
منابع و ماخذ
حقوق اموال – عبدالحسین رسولی
حقوق عینی – نظام الدین عبدالله
الوســیط فــی رشح قانــون مدنــی مــر – عبدالــرزاق
ســنهوری
قانون مدنی

قانون اساسی کشورچنین ترصیح
گردیده هرنوع تبعیض وامتیازبین اتباع
افغانستان ممنوع است اتباع افغانستان
اعم اززن ومرد دربرابرقانون دارای حقوق
ووجایب مسا وی می باشند.وهم چنین
اعالمیه جها نی حقوق برشدرماده اول خویش
می گوید متام افراد برشآزاد به دنیا می آیند
وازلحا ظ حیثیت وحقوق با هم برابراند همه
دارای عقل ووجدان میباشند وباید نسبت به
یکدیگربا روح برادری رفتارکنند .وهم چنین
درماده هفتم این اعالمیه ترصیح گردیده
است همه دربرابرقانون مساوی هستند وحق
دارند بدون تبعیض وبالسویه ازحامیت قانون
برخوردارشوند همه حق دارند درمقا بل
هرتبعیضی که ناقض اعالمیه ای حارضبا شد
وبرعلیه هرتحریکی که برای چنین تبعیضی
به عمل آید به طورمساوی ازحامیت قانون
بهره مند شوند.ودرماده()26میثاق بین املللی
حقوق مدنی وسیاسی با تاکید برمنع تبعیض
اصل برابری را درمتامی شونات انسانی مورد
توجه قرارمی دهد کلیه اشخاص درمقابل
قانون متساوی هستند وبدون هیچ گونه
تبعیض استحقاق حامیت بالسویه قانون
را دارند .ازاین لحاظ قانون باید هرگونه
تبعیض را منع وبرای کلیه اشخا ص حامیت
موثرومتساوی علیه هرنوع تبعیض خصوصا
ازحیث نژاد ،رنگ ،جنس ،دین ،مذهب،
عقاید سیاسی وعقاید دیگراصل ومنشا ملی
یا اجتامعی مکنت ،نسب یا هروضعیت
دیگرتضمین کند.پس به امیدی آنروزی که
برابری ومساوات بصورت واقعی آن مطابق
رشیعت دین مبین اسال م درکشورما عمال
عینیت یا بد وبرمبنای آن جامعه ای بنا گردد
که عاری ازمتامی عوامل تفرقه افگن هامنند
نژاد پرستی ،میهن پرستی ودسته بندیهای
طبقاتی که میان مردم ما شگاف ها ی عمیق
را می اندازد.
ادامه دارد...
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مساوات ازدیدگاه شریعت وقانون
تتبع و نگارش :شفیق الله نبی زاده
اصل مساوات وبرابری یکی ازاصول اساسی
نظام های دموکراتیک درسطح جهان به حساب
میرود .بخصوص این مساله زمانی درجامعه برشی
مطرح شد که تبعیضات نارواوزشتی برجوامع انسانی
حکم فرما بود ویک ملت برملت دیگر اظهاربرتری می
کرد وتفاوت درمیان قبیله نشین وشهرنشین ازبدیهی
ترین مسایل اجتامعی محسوب می شد .درحالیکه
متام انسانها دربرابر قانون یکسا ن اند حالل برای
همه حالل وحر ام برای همه حرام وهیچ نوع برتری
وامتیازی درمیا ن قبیله نشین وشهرنشین وجود ندارد
زیرا رعایت فرایض برهمگان الزمی ومجازاتها برای
متامی افراد تعیین شده است.
تعریفی که ازبرابری ویا مساوات بعمل آمده به
معنی تساوی همه افراد دربرابرقانون وحامیت یکسان
قانون ازهمگان می باشد .زیرا نظام حقوقی اسالم
همه افراد برشرا فرزندان یک پدرومادروبه منزله
یک عضو خانواده می داند وهمه را مخلوق خداوند
یگانه وبندگان اومی شامرد .براین اساس همه انسان
ها یکسان خلق شده اند وازاین نظربا هم مسا وی
اند وتنها کسانی که تقوای بیشرتی داشته با شند نزد
خداوند(ج) گرامی ترند.
یکی ازقبیله ها به هنگام پذیرفنت دین مبین اسالم
تالش کردند که برای مدتی ازادای مناز معا ف گردند
پیا مرب(ص) این درخواست شان را رد منوده وفرمود
دینی که فاقد مناز باشد هیچ خیروفایده ای درآن
وجود ندارد پس منا زباالی متام مسلامنان فرض می با
شد وبرهیچ کسی استثنای وجود ندارد.
منونه دیگر تاریخی مساوات دراسالم را می توان
درجنگ بدرجستجوکرد رزمندگان اسالم پس ازآنکه
برکفار قریش پیروز شدند نوبت به تقسیم غنایم
رسید میان رزمندگان اختالف پیش آمد بعضی مدعی
بودند که چون محا فظت جان پیامرباکرم(ص) را به
عهده داشتند با ید ازغنایم بیشرتی بهره مند شوند.
وعده ای دیگرمعتقد بودند به دلیل آنکه آنان تاآخرین
لحظه دشمن را تعقیب کرده وامکان جمع آوری
غنایم را پدید آورده اند وایشان مستحق ترازدیگرانند
پیامرباکرم (ص) برای اینکه به مساله خامته دهد .متام
غنایم را به عبدالله بن کعب سپرد سپس متام غنایم
را بین سپا ه اسالم به طورمساوی تقسیم منود .حتی
برای کسانی ازمسلامنان که کشته شده بودند سهمی
جدادرنظرگرفت وبه با زماندگان آن ها پرداخت.
واین عمل با عث خشم سعد بن وقا ص گردید او
به پیامرب(ص) گفت آیا مراکه ازارشاف بنی زهره ام
با این آبکش ها وبا غبان های یرثب یکسان میدانی
پیامرب(ص) ازشنیدن این سخن سخت آزرده گردید
وفرمود .هدف من ازاین جنگ حامیت ازبیچارگان
دربرابرزورمندان است من برای این برانگیخته شده
ام که متام تبعیضات وامتیا زات موهوم راریشه کن
سازم ومسا وات درحقوق را میان مردم جایگزین منایم.
تاریخ اسال م گویای این حقیقت است که پیشوایان
اسالم ازبیت املال مسلامنان سهمی مساوی مانند
دیگران برمی داشتند وسعی می کردند درلبا س
وخوراک ومسکن همچون افراد متوسط جامعه وگاه
همچون ضعفا زندگی کنند تا مساوات اسالمی را ازاین
طریق درمیا ن مردم آشکارسا زند .
پروردگارمتعال درسوره حجرات درآیه ( )13چنین می
فرماید ای مردمان هرآیینه آفریدم شام را ازیک مرد
ویک زن وشام را به صورت جامعت ها وقبیله ها
قراردادیم تا با یکدیگرآشنا شوید هرآیینه گرامرتین
شام نزد پرودگارپرهیزگارترین شام است هرآیینه خدا
دانا وآگاه است  .درتفسیراین آیه دواحتامل مطرح
شده است  .احتامل اول اینست که آیه برای ازبین
بردن افتخارکردن وفخرفروشی به نسب ها نازل شده
است خداوند متعال می خواهد با یادآورشدن اینکه
همه ازیک مرد وزن (هواوآدم) متولد شده اند زمینه
این امرمذموم را ازبین برد  .واحتامل دوم اینکه آیه
برای نفی مطلق اختال ف طبقاتی ونشان دادن برابری
نازل شده است بنابراین آیه درصدد بیا ن این است
که همه انسانها درحقیقت انسا نیت یکسان می با
شند ودراین امر مواردی نظیرشکل ،رنگ ،زبا ن ،نژاد،
قبیله ونسب تاثیری ندارد این امرفقط برای تنظیم
روابط اجتامعی وبا زشناسی یکدیگراست .نکته قابل
توجه ومهم درآیه آن است که پروردگارمتعال مالک
اصلی بزرگواری برای انسان را تقوی برشمرده وفرموده
است که بزرگوارترین شام نزد خدا با تقوای ترین شام
است .وپیامرب(ص) ضمن خطبه ای به هنگام حجت
الوداع ایام الترشیق سه روزپس ازعید قربان دربا ره
معنای این آیه به مردم چنین اعالم می دارد ای مردم
پروردگارهمه شام یکی است وپدرهمه شام هم یک
نفرمی با شد بدانید که عرب برعجم وعجم برعرب
رسخ برسیاه وسیا ه بررسخ هیچگونه امتیازی ندارند
مگربا تقوی وخداترسی؛ مسلامً گرامیرتین وممتازترین
شام نزد خداوند(ج) با تقواترین شام است  .ودرحدیثی
دیگری می گوید مردم همه فرزندان آدم هستند وآدم
ازخا ک آفریده شده است.

ادامه در صحفه 3

Num 197

حق حبس اموال
حــق حبــس از جملــه حقــوق عینــی تبعــی
اســت کــه بــر اســاس عقــود یــا قراردادهــا ایجــاد
میشــود و مبنــا اش اجبــار بــه ایفــای تعهــد
اســت.
حبــس در لغــت بــه معانــی مختلــف بــه کار رفتــه
اســت چــون :بــاز داشــت ،بنــد کــردن ،قیــد کــردن،
بســن ،توقیــف ،حبــس کــردن و نگهداشــن.
در فرهنــگ عربــی حبــس بــه فتــح (ح) بــر وزن
فعــل ،بــه معنــا بنــد ،زنــدان ،جلــوی چیــزی را
گرفــت ،حبــس تحبیسـاً( او را زندانــی کــرد) ،آمده
اســت .بــه مفهــوم دیگــر حبــس بــه معنــی منــع
کــردن اســت ،زیــرا کســی کــه حبــس میشــود
ممنــوع از خــروج از مــکان خــاص اســت و حبــس
بــه معنــی محبــس و زندانــی نیــز آمــده اســت.
در اصطــاح بــه معنــی خــودداری کــردن یــک
طــرف عقــد از اج ـرای تعهــد خــود میباشــد .بــه
عبــارت دیگــر در عقــود هــر یــک از طرفیــن بعــد
از ختــم عقــد حــق دارد مالــی را کــه بــه طــرف
منتقــل کــرده بــه او تســلیم نکنــد تــا طــرف هــم
متقابـاً حــارض بــه تســلیم شــود بــه طوریکــه در
آن واحــد تســلیم و تســلیم بــه عمــل آیــد .ایــن
عمــل تســلیم و تســلیم مقــارن را فقهــا تقابــض
گوینــد .قانــون مدنــی افغانســتان در مــاده ۲۳۶۷
حــق حبــس را چنیــن تعریــف میکند«:حــق عینــی
تبعیــی اســت کــه بــه منظــور تضمیــن دیــن
برمــال مرتــب میگــردد» حــق حبــس مــال تــا
پرداخــت قیمــت آن باقــی مــی مانــد وهنگامــی
کــه قیمــت ان مطابــق بــه احــکام قانــون پرداختــه
شــود حــق حبــس خامتــه خواهــد یافــت.
پیشینه تاریخی حق حبس
پیدایــش حــق حبــس بــر میگــردد بــه زمــان
رومانیهــا زیــرا آنهــا در قانــون گــذاری زمــان
خویــش حــق حبــس را قانــون انــگاری کردنــد
و بعــد از آن حــق حبــس در قانــون مدنــی
فرانســه جــای گزیــن شــد قانــون گــذار فرانســه
حــق حبــس را در قانــون مدنــی شــان جایگزیــن
کردنــد .قانــون جدیــد فرانســه نیــز حــق حبــس
را یــادآور شــد.

امــا در آن کــدام تغیــرات وامنــود نشــده بلکــه
رصف بــه تاییــد هــان قانــون قبلــی فرانســه
بــوده اســت .علــا حقــوق فرانســه در مــورد حــق
حبــس اختــاف نظــر دارنــد علــا قدیــم فرانســه
حــق حبــس را بــا حــق عینــی یکســان میدانســتند
امــا علــا جدیــد فرانســه بــه ایــن اندیشــه انــد کــه
حــق حبــس و حــق عینــی متفــاوت اســت .بعــد
از قانــون فرانســه حــق حبــس در قانــون مدنــی
مــر جــای گزیــن شــد در قوانیــن مدنــی ســابق
مــر حــق حبــس بــا حــق عینــی یکجــا بــود .حــق
حبــس در قانــون جدیــد مــر دارای اهمیــت زیاد
میباشــد در معامــات موجــل بایــع میتوانــد
مبیــع را تــا وقــت کــه دیــن پرداختــه نشــده باشــد
در نــزد خــود نگهــداری منایــد وقــت کــه پــول آن
پرداختــه شــد پــس دوبــاره مبیعــه را بـرای مشــری
تســلیم دهــد.
در معاهــدات و کنوانســیونهای بیــن املللــی
نیــز حــق حبــس بــه رســمیت شــناخته شــده
اســت از جملــه در کنوانســیون بیــع بیــن املللــی
کاال (مصــوب ســال  )۱۹۸۰کــه بــه موجــب مــاده
 ۵۷آن بــه فروشــنده مجــاز اســت تــا تحویــل
دادن کاال یــا اســناد آن بــه خریــدار را منــوط
بــه دریافــت بهــا یــا مثــن کنــد .همچنیــن اگــر
قــراردادی متضمــن حمــل کاال باشــد فروشــنده
مجــاز اســت کاال فروختــه شــده را بــا ایــن قیــد
ارســال کنــد کــه کاال یــا اســناد بــر واگــذاری آن
فقــط در صــورت پرداخــت بهــا تحویــل خریــدار
شــود  .جنبــه قانونــی حــق حبــس در افغانســتان
برمیگــردد بــه ســال  1355دقیقـاً زمانیکــه قانونــی
مدنــی افغانســتان تصویــب گردیــد در آن مــواد
خاصــی بــه حــق حبــس اختصــاص یافــت ،البتــه
قبــل از جنبــه قانونــی حــق حبــس در افغانســتان
مطابــق فقــه اســامی و عــرف حاکــم آن وقــت
اعــال میشــده اســت.

فصــل اول بــاب نهــم کتــاب دوم کــود جـزاء ،جرایــم
رسقــت  ،غصــب ونَهــب امــوال منقــول را تذکــر
داده اســت .
همچنــان درادامــه از مجــازات رسقــت ،جرایــم در
حکــم رسقــت وحــاالت مشــدده جــرم رسقــت را
بیــان وپیرامــون رسقــت بــه اثــر اک ـراه یــا تهدیــد
بــه اســتعامل ســاح ،اجتــاع احــوال مشــدده،
رسقــت آالت یــا وســایل تیلفونــی ،رسقــت منــر
پلیــت واســطه نقلیــه را رشح داده اســت .بدیــن
ســان موضوعــات مربــوط بــه رسقــت غلــه یــا
محصــوالت زراعتــی ،رسقــت در عبــادت گاه،
رسقــت امــوال کــم بهــا ،رد مــال مرسوقــه یــا قیمــت
آن ،غصــب امــوال منقــول ،مجــازات غصــب پــول یــا
مــال منقــول  ،مجــازات اخــذ ســند ،امضــاء مهــر
یــا نشــان انگشــت و مجــازات جــرم چپاولگــری را
درمــاده (  ) 714چنیــن نگاشــته اســت:
«شــخصی کــه درغیــراز حــاالت منــدرج جــرم
راهزنــی یــا رسقــت یــا غصــب ،مــال منقــول دیگــری
را بــه صــورت غیــر قانونــی اخــذ کنــد ،بــا نظــر
داشــت پــول یــا ارزش مــال ،قــرار ذیــل مجــازات
مــی گــردد.
 – 1در صورتــی کــه پــول یــا ارزش مــال تــا یــک
هــزار افغانــی باشــد ،بــه جــزای نقــدی از پنــج
هــزار تــا بیســت هــزار افغانــی.
 – 2در صورتــی کــه پــول یــا ارزش مــال بیــش از
یــک ه ـزار تــا ده ه ـزار افغانــی باشــد ،بــه حبــس
قصیــر یــا ج ـزای نقــدی از ســی ه ـزار تــا شــصت
ه ـزار افغانــی.
 – 3در صورتــی کــه پــول یــا ارزش مــال بیــش از ده
هـزار تــا یــک صــد هـزار افغانــی باشــد ،بــه حبــس
متوســط تــا دوســال .
 – 4در صورتــی کــه پــول یــا ارزش مــال بیــش از
یکصــد هــزار افغانــی باشــد ،بــه حبــس متوســط
بیــش از دوســال .
فصــل دوم بــاب نهــم کتــاب دوم کــود جــزاء،
جرایــم غصــب زمیــن وامــوال غیــر منقــول را
توضیــح داده اســت .عالوتــآ مجــازات غصــب
زمیــن ،حــاالت مشــدده غصــب زمیــن ،تعــدد
جــرم در غصــب زمیــن را بیــان وپیرامــون جرایــم
درحکــم غصــب نیزتوضیحاتــی ارایــه کــرده اســت.
کــود تذکورغصــب زمیــن را در مــاده (  ) 715چنیــن
تعربــف مــی کنــد:
« تــرف ،تصاحــب ،اســتفاده ،انتقــال ،رهــن،
تضمیــن ،اجــاره یــا کرایــه زمیــن هــای دولتــی،

رشایط حق حبس
 .1رشایط مربوط به صاحب حق
صاحــب حــق دارای صــورت هــای متعــدد میباشــد کــه
برخــی آن قـرار ذیــل اســت:
 .1حــق حبــس مبیعــه تــا اداء یــا پرداخــت مثــن :بایــع
ایــن حــق را دارد کــه مبیعــه را تــا آنکــه مثــن آن را قبــض
نکــرده حبــس منایــد ولــو یــک روپیــه آن باقــی مانــده
باشــد .قانــون مدنــی در مــاده  ۲۳۶۹خــود ترصیــح
مــی دارد« :بایــع مــی توانــد بــه حــق حبــس مبیعــه در
مراجعــه بــه مشــری ودر برابــر متــام دائنیــن بــه ایــن
حــق اســتناد منایــد ».اگــر شــخصی دو مبیعــه را بــا یــک
صیغــه فروخــت و ب ـرای هــر کــدام آن مثــن معینــی را
تعییــن منــود ،وی میتوانــد آنهــا را تــا اداء یــا پرداخــت
کل مثــن حبــس منایــد وحــق حبــس بــا رهــن یــا کفیــل
ســاقط منــی شــود وهمچنــان بــا ابـرای مالــک از برخــی
از مثــن تــا اداء یــا پرداخــت باقــی آن نیــز ســاقط منــی
شــود.
 .2حــق حبــس منافــع تــا تســلیم شــدن اجــرت آن:
اجــاره دهنــده ایــن حــق را دارد کــه منافــع مــال اجــاره
داده شــده را تــا آنکــه اجــرت معجــل و پیشــکی را
قبــض نکــرده حبــس منایــد.
 .3حــق حبــس مدیــون تــا پرداخــت دیــن :دایــن ایــن
حــق را دارد کــه مدیــون را تــا آنکــه دیــن او را نپرداختــه
حبــس کنــد یاحــق حبــس او را از محکمــه مطالبــه
منایــد مــروط بــر اینکــه مدیــون قــادر بــه پرداخــت
دیــن باشــد ولــی در پرداخــت آن ســهل انــگاری میکنــد
و همچنــان دایــن ایــن حــق را دارد کــه مدیــون را تــا
آنکــه دیــن او را نپرداختــه از ســفر منــع کنــد زی ـرا وی
والیــت حبــس مدیــون را دارد.
 .4حــق حبــس مــال اجــاره گرفتــه شــده تــا وقــت رد
اجــرت :اجــاره گیرنــده ایــن حــق را دارد کــه در صــورت
فســخ اجــاره و پرداخــت اجــرت و پیشــکی مــال اجــاره
شــده را تــا وقــت اجــرت ،حبــس منایــد.
همچنیــن کســبه کار ایــن حــق را دارد کــه عیــن را بعــد
از فراغــت از کار حبــس منایــد تــا آنکــه حــق خــود را
حصــول منایــد بــه رشط آنکــه کار وی در عین موثرباشــد
ماننــد قصــاب ،رنگریــز ،نجــار وآهنگــر ،قانونـاً پرداخــت
اجــرت و پیشــکی مــال اجــاره شــده را تــا وقــت رد
اجــرت حبــس منایــد.

معرفی کود جزاء

عامــه ،شــخصی ،مرعــی ( عامــه وخاصــه ) یــا وقفــی
بــدون داشــن اســناد مــدار اعتبــار یــا حکــم قانــون،
غصــب زمیــن شــناخته مــی شــود».
فصــل ســوم بــاب نهــم کتــاب دوم کــود جـزاء ،جرایــم
خیانــت در امانــت را مقــرر داشــته پیرامــون مجــازات
خیانــت در امانــت ،خــارج ســاخنت مــال از حیــازت
وحــاالت مشــدده درجــرم خیانــت درامانــت را رشح
داده اســت.
همچنــان جرایــم در حکــم خیانــت درامانــت را بیــان
وحــاالت مشــدده جــرم خیانــت در امانــت را مــاده
( ) 723کــود مذکــور چنیــن رصاحــت داده اســت:
«ارتــکاب جــرم خیانــت در امانــت توســط یکــی از
اشــخاص ذیــل مشــدده شــناخته شــده ،مرتکــب بــه
حــد اکــر مجــازات جــرم ارتکابــی ،محکــوم مــی گــردد.
 – 1شــخصی کــه بــه امــر محکمــه ،مالــی بــه او ســپرده
شــده یــا بــاالی قــارص یــا فاقــد اهلیــت ،وصــی یــا قیــم
تعییــن شــده باشــد یــا شــخصی کــه بــه صفــت مناینــده
قانونــی تعییــن گردیــده دراموالــی کــه بــه وی ســپرده
شــده اســت مرتکــب جــرم خیانــت در امانــت گــردد.
 – 2حــال ،راننــده واســطه حمــل ونقــل یــا شــخصی
کــه بــه هــر نحــوی مکلــف بــه حمــل ونقــل مــال یــا
تســلیمی آن بــه مالــک یــا مناینــده قانونــی وی باشــد.
 – 3وکیــل مدافــع ،دالل ،رهنــای معامــات ،رصاف
یــا کمیشــن کاردر رابطــه بــه اســنادی کــه بــه آنهــا بــه
امانــت ســپرده شــده اســت.
فصــل چهــارم بــاب نهــم کتــاب دوم کــود جـزاء جرایــم
فریــب کاری ومجــازات آن را تذکــر وپیرامــون تــرف
در امــوال غیــر بــا اســتفاده از فریــب ،فریــب کاری
بــا اســتفاده ازعــدم توانایــی مجنــی علیــه و صــدور
چــک بــا محــل را رشح داده اســت .چنانچــه مــاده
( ) 726کــود مذکــور درمــورد تــرف در امــوال غیــر بــا
اســتفاده از فریــب چنیــن رصاحــت دارد:
« شــخصی کــه بــا اســتعامل وســایل فریــب کارانــه وبــا
وجــود علــم بــه عــدم ملکیــت یــا علــم بــه اینکــه حــق
تــرف را در آن نــدارد در مــال منقــول یــا عقارغــی،
تــرف منایــد یــا در مــال بــا وجــود علــم بــه تــرف
قبلــی در آن یــا عقــد جانبیــن بــه آن تــرف منایــد ،بــه
نحــوی کــه بــه اثــر آن بــه غیــر رضر برســد ،بــه حبــس
متوســط ،محکــوم مــی گــردد».
فصــل پنجــم بــاب نهــم کتــاب دوم کــود ج ـزا ،جــرم
اختفــای اشــیایی ناشــی ازارتــکاب جــرم را معرفــی
منــوده در مــاده (  ) 730کــود مذکــور پیرامــون عــدم
تعقیــب عدلــی مرتکــب وتطبیــق حالــت مخففــه
چنیــن اشــعار میــدارد:

« ( ) 1هــرگاه مرتکــب جرایــم منــدرج ایــن فصــل
راجــع بــه مرتکبیــن جرایمــی کــه اشــیای منــدرج مــاده
 729ایــن قانــون ،از نــزد شــان بدســت آمــده قبــل
از تحقیــق بــه مراجــع بــا صالحیــت اطــاع بدهــد،
مجــازات منــی گــردد.
( ) 2هــرگاه اطــاع منــدرج فقــره ( ) 1ایــن مــاده در
جریــان تحقیــق بــه مراجــع بــا صالحیــت ارایــه گــردد،
حــاالت مخففــه قضایــی در مــورد مرتکــب قابــل
تطبیــق مــی باشــد.
( ) 3شــخصی کــه بــدون علــم بــا آگاهــی مالــی را
کــه در نتیجــه ارتــکاب جــرم بدســت آمــده اســت
خریــداری منایــد ،مجــازات منــی گــردد».
فصــل ششــم بــاب نهــم کتــاب دوم کــود جـزاء ،جرایــم
علیــه آثــار تاریخــی یــا فرهنگــی را معیــن منــوده
وپیرامــون آثــار تاریخــی یــا فرهنگــی ،صدمــه رســانیدن
بــه اثــر تاریخــی یــا فرهنگــی ،عــدم اطــاع از کشــف
اثــر تاریخــی یــا فرهنگــی را مقــرر داشــته اســت .
همچنــان در فصــل مذکــور ازاختــاس اثــر تاریخــی
وفرهنگــی توســط مســئوول یــا محافــظ  ،خــارج
ســاخنت غیــر قانونــی اثــر تاریخــی یــا فرهنگــی از
موزیــم ،قاچــاق اثــر تاریخــی یــا فرهنگــی را رشح
داده اســت .بدیــن ترتیــب درمــورد موضوعــات
ماننــد :اعــار ســاختامن در ســاحه ثبــت شــده،
تغییردرســاختامن عــارت ثبــت شــده ،وارد منــودن
رضریــا خســاره بــه حــوزه هــای ثبــت شــده باســتانی،
حفــاری یــا کاوش در ســاحات باســتانی را تذکــر داده
ودر مــورد ج ـران خســاره وارده بــه اثــر تاریخــی یــا
فرهنگــی چنیــن مینــگارد:
«شــخصی کــه مرتکــب یکــی از جرایــم منــدرج ایــن
فصــل گــردد ،عــاوه بــر مجــازات منــدرج درایــن
فصــل بــه رد عیــن اثــر ودر صــورت اتــاف یــا وارد
منــودن رض ،خســاره یــا نقــص ،بــه جـران خســاره ،نیــز
محکــوم مــی گــردد».
فصــل هفتــم بــاب نهــم کتــاب دوم کــود جـزاء ،تجــاوز
بــر حقــوق ملکیــت هــای فکــری را مقــرر داشــته
پیرامــون مجــازات تجــاوز بــر حقــوق مؤلــف ،مصنــف،
محقــق وهــر منــد را بیــان داشــته اســت.
بدیــن ســان ســایر حــاالت تجــاوز بــر حقــوق مؤلــف،
مصنــف ،محقــق وهــر منــد ،تجــاوز برحقــوق مخــرع
ومکتشــف ،نرشحکــم  ،اعــاده منفعــت حاصلــه
وتعقیــب عدلــی جرایــم فــوق الذکــر را تذکــر داده
همچنــان در رابطــه بــه تجــاوز بــر حقــوق مخــرع
ومکتشــف درمــاده (  ) 745چنیــن رصاحــت دارد:
« شــخصی کــه بــدون اجــازه کتبــی مالــک ،مرتکــب
یکــی ازاعــال ذیــل گــردد ،بــه حبــس متوســط تــا
دوســال یــا جـزای نقــدی از شــصت هـزار تــا یــک صــد
وبیســت ه ـزار افغانــی ،محکــوم مــی گــردد.
 – 1تولیــد غیــر مجــاز اخــراع یــا کشــف علمــی یــا
طــرح صنعتــی.

مسکن شخص از تعرض مصؤن است .هیچ شخص ،به شمول دولت ،منی تواند بدون اجازه ساکن یاقرارمحکمهء باصالحیت وبه غیر ازحاالت وطرزی که در قانون ترصیح شده است ،به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش مناید.
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تتبع ونگارش :صفاالرحمن سیفی
 .6حــق حبــس مــال ودیعــه تــا حصــول مصــارف آن :امیــن
ایــن حــق را دارد کــه مــال امانــت را تــا زمــان حصــول مصــارف
کــه ب ـرای آن کــرده اســت از نــزد صاحــب آن ،حبــس منایــد.
قانــون مدنــی در مــاده  ۲۴۷۲خــود ترصیــح می دارد« :شــخص
کــه نــزد او مــال بــه امانــت گذاشــته شــده اســت ،مــی توانــد
مــال را تــا زمــان حصــول مصــارف کــه در راه حفاظــت آن بــه
خــرچ رســانیده ،حبــس منایــد».
 .7حــق حبــس مــال خریــده شــده تــا وقــت اداء یــا پرداخــت
ســند آن ،وکیــل بــه خریــد حــق دارد تــا وقــت پرداخــت
ســند آن از ســوی مــوکل مــال خریــداری شــده را حبــس
منایــد .قانــون مدنــی در مــاده  ۲۳۷۴خــود ترصیــح مــی دارد:
«شــخص کــه وکیــل بــه خریــد باشــد مــی توانــد مــال خریــده
شــده را تــا وقــت پرداخــت ســند آن از طــرف مــوکل حبــس
منایــد».
 .2رشایط مربوط به شی مورد حبس
حــق حبــس مــال دارای یــک رشــته رشوط میباشــد کــه آنهــا
عبارتنــد از:
 .1یکــی از بدلیــن و دیگــر ان بایــد دیــن باشــد ،ماننــد بیــع
جنــس بــه پــول .بنابرایــن اگــر هــر دو عــوض عیــن یــا هــر دو
دیــن باشــند ،حــق حبــس ثابــت منــی شــود ،بلکــه همزمــان
تســلیم داده میشــوند.
 .2مثــن بایــد معجــل باشــد بنابرایــن ،اگــر مثــن موجــل باشــد،
حــق حبــس ثابــت منــی شــود زی ـرا حــق حبــس بــا تاجیــل
ســاقط میشــود .پــس اگــر شــخص مبیعــه ای را در بــدل ده
ه ـزار افغانــی بــه طــور موجــل بفروشــد و یــک افغانــی آن
معجــل باشــد ،بایــع مــی توانــد مبیعــه را حبــس منایــد زی ـرا
حــق حبــس قابــل تجزیــه منــی باشــد.
مستطقات حق حبس
مستطقات حق حبس مال عبارتند از:
 .1پرداخت مورد حبس یا قیمت آن ،حق حبس را ساقط
می سازد :طبق حکم ماده  ۲۳۷۵قانون مدنی ،حق حبس
با پرداخت مورد حبس یا قیمت آن ،مطابق احکام قانون
منتهی میشود.
 .2حواله مثن ،حق حبس را به نزد امام یوسف ساقط می
سازد :از نظر امام ابو یوسف حواله مثن حق حبس را ساقط
می سازد خواه بایع مردی را بر مشرتی یا مشرتی بایع را
بر مردی به خاطر اخذ مثن حواله دهد و وی این حواله را
قبول مناید.

ادامه درصحفه 3

فیض الله خواجه آمانی
 – 4تحریــف یــا تغییــر شــکل اخ ـراع یــا کشــف علمــی
شــخص دیگــری.
 – 5ترصف در اخرتاع یا کشف علمی دیگری ».
فصــل هشــتم بــاب نهــم کتــاب دوم کــود ج ـزاء ،جرایــم
تخریــب ،اتــاف وانتقــال را بــه بررســی گرفتــه ازحــاالت
مشــدده در جــرم تخریــب واتــاف وســایر حــاالت جــرم
تخریــب واتــاف را تذکــر و درابطــه بــه جــرم انتقــال
حــدود درمــاده (  ) 752ذیــآ نگاشــته اســت :
« شــخصی کــه حــدی از حــدود ملکیــت غیــر را تخریــب
کنــد یــا عالمــت دیگــری را کــه مبنظــور ضبــط مســاحت
یــا حــدود یــا مبنظــور جدایــی در بیــن امــاک نصــب
شــده ،انتقــال دهــد یــا آن را زایــل ســازد ،مرتکــب جــرم
انتقــال حــدود شــناخته شــده ،بــه حبــس قصیــر یــا جـزای
نقــدی از ســی ه ـزار تــا شــصت ه ـزار افغانــی ،محکــوم
مــی گــردد».
فصــل اول بــاب دهــم کتــاب دوم کــود جــزاء ،جرایــم
مالیاتــی وتجارتــی را معیــن منــوده پیرامــون رقابــت غیــر
قانونــی درامــور تجارتــی ،عــدم اجــرای تجــارت تحــت
عنــوان معیــن ،عــدم حفــظ دفاتــر تجارتــی اجبــاری ودرج
در آن توســط تاجــر یــا دالل ،ارایــه ســند تزویــری جهــت
ثبــت بــه دفــر ثبــت مرکــزی را توضیــح منــوده اســت.
همچنیــن ارایــه شــکایت خــاف واقعیــت ،افشــای ارسار
تجارتــی وصنعتــی ،اظهــارات غیرواقعــی توســط اطــاع
دهنــده یــا اهــل خــره را رشح منــوده اســت.
بدیــن ترتیب ســؤ اســتفاده توســط مؤظفیــن اداره حامیت
از رقابــت ،احصاربــازار ،رعایــت حقــوق مســتهلک ،عــدم
رعایــت رشایــط منــدرج قانــون ســتندردملی ،مداخلــه در
آزادی مناقصــات مزایــدات را مقــرر داشــته درمــورد ربــح
غیرقانونــی ،تقلــب درمعامــات تجارتــی و تقلــب در مــواد
ترکیبــی را بیــان و پیرامــون کســانیکه بــازاررا در انحصــار
قـرار میدهنــد .چنیــن مــی نــگارد:
«شــخصی کــه مبنظــور در انحصــار قــرار دادن بــازار
درغیرازحــاالت منــدرج فصــل احتــکار بــا دیگــران هــم
دســت گردیــده وبــه اثــر آن ،قیمــت هــا دربازاربــه صورت
غیــر واقعــی افزایــش یابــد یــا ایــن کــه بــه ســایر تــا جـران
صدمــه مالــی وارد شــود ،بــه حبــس قصیــر ،محکــوم مــی
گــردد».
فصــل دوم بــاب دهــم کتــاب دوم کــود جــزاء ،جرایــم
مربــوط بــه افــاس را معیــن منــوده پیرامــون مفلــس
متقلــب ،مجــازات مفلــس متقلــب وایــراد خســاره بــه
داینیــن از جانــب متقلــب توضیحاتــی داشــته دررابطــه
بــه مفلــس مقــر ،مجــازات مفلــس مقرصبــزرگ ،
درمــاده (  ) 772چنیــن وضاحــت میدهــد:
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قانون اساسی :ماده سی وهشتم

