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سال سیزده هم

عقد فاسد
تتبع ونگارش :صفاالرحمن سیفی

عقد از لحاظ صحت و عدم صحت به سه
بخش عقدصحیح ،عقد باطل و عقد فاسد تقسیم می
شود .هرگاه نواقصی در ارکان و رشایط عقد دیده
نشود آن عقد را عقد صحیح گویند و در صورت که
نواقص در ماهیت یا ارکان عقد دیده شود آنرا عقد
باطل گویند ،به همین گونه هرگاه نقص در صفت یا
رشایط عقد موجود بوده اما ارکان آن سامل باشد آنرا
عقد فاسد گویند .این تحقیق منحرص به بررسی عقد
فاسد است.
تعریف فاسد:
فاسد ضد صالح یعنی به معنای ناصالح کلمه فاسد
را تباه ،ضایع ،گندیده معنی کرده اند .در لغت عرب
نیزکلمه فاسد را معادل باطل برشمرده اند کلمه باطل
که جمع آن اباطیل است مبعنی ناچیز ،ناحق ،بی اثر،
بیهوده ،یاوه ،پوچ ،ضد حق ،آورده اند .در فرهنگ
عربی فارسی نیز باطل ،فاسد و ناچیز شدن معنی
شده است.
مفهوم اصطالحی واژه فاسد هم از معنی لغوی آن
دور نشده و عبارت است از« :هر عمل حقوقی که
مخالف مقررات قانونی بوده و قانون آن را فاقد هر
گونه اثر حقوقی شناخته باشد؛ مانند ،بیع صغیر،
صفت این عمل حقوقی را بطالن گویند که در مقابل
صحت به کار می رود .صحت عدم نفوذ را هم شامل
می شود؛ مثالً ،عقد مکروه و عقد فضولی صحیح ،ولی
غیر نافذ است.
فقهای کرام عقد فاسد را چنین تعریف میکنند:
عقدی است که اصالً مرشوع و وصفآ مرشوع نباشد.
عقد فاسد از شخصیکه اهلیت حقوقی وی تکمیل
باشد و محل عقد قابلیت عقد را داشته و الفاظ عقد
خالی از نواقص بوده در معرض اجراء قرار گرفته
است .لیکن از لحاظ وصف آن رشعآ ممنوع میباشد.
مثل عقد مجهول به جهالت فاحش که مفضی به نزاع
گردد .مانند بیع یک خانه از چندین خانه و یک موتر
از چندین موتر بدون تعیین و مانند انجام دو عقد
در یک عقد مثل فروخنت خانه به رشط اینکه مشرتی
موتر خود را برای بایع بفروشد و یا مثل مال غیر
متقوم که مثن مال متقوم قرار گیرد و مثل آن فروخنت
گاو به رشطی که صاحب حمل باشد در متام صورت
های فوق عقد فاسد میگردد.
قانون مدنی افغانستان طی مواد۶۲۰ـ  ۶۳۶عقد فاسد
را چنین تعریف منوده است.
ماده ۶۲۰ق .م «عقد فاسد آنست که اصالً مرشوع و
وصفاً غري مرشوع باشد »،بنحويکه اصالً صحيح بوده
در رکن و موضوع آن خليل وجود نداشته باشد .مگر
باعتبار بعيض اوصاف خارجي فاسد باشد .طور مثال:
شخصی خانه ایرا به رشط اینکه مدت شش ماه بعد از
انجام عقد سکونت کند بفروشد ،این عقد فاسد است
زیرا :رشط مذکور خالف مقتضای عقد بیع بوده ورضر
به مشرتی و مفاد برای بایع میباشد چنین عقد فاسد،
ملکیت معقود علیه را افاده منی کند وحق ترصف
ملکانه واستفاده را ندارد ،بلکه به طرفین عقد الزم
است که جهت جلوگیری از شیوه عقود فساد ،آنرا
فسخ منایند .مگر اینکه قبض به رضای مالک صورت
گرفته باشد .طور مثال :شخص غالمی را به مثن خمر
بخرد این عقد فاسد است اما مشرتی آنرا به اجازه
مالک قبض مناید ،وقبض در عقد فاسد به اجازه مالک
افاده ملکیت معقود علیه را میمناید و مشرتی بعد از
قبض غالم ،آنرا آزاد سازد ویا هبه کند وتسلیم موهوب
له مناید این ترصفات مشرتی گرچه مکروه است با
آنهم جواز دارد ،ولی حق فسخ مشرتی باطل گردیده،
اسرتداد غالم آزاد و هبه شده امکان ندارد .بنا ًء باالی
مشرتی ضامن قیمت غالم مذکور الزم میگردد ،تا بدین
ترتیب تقرر بیع فاسد در جامعه اسالمی الزم نگردد.
ماده ۶۲۲ق .م «در عقود معاوضوي ،تعليق واقرتان
عقد ،برشط فاسد جواز نداشته در اثر چنني رشط عقد
فاسد پنداشته ميشود».
آثار عقد فاسد:
عقد فاسد دارای دو اثر مهم است:
الف .عقدفاسد افاده ملکیت منی کند؛ آنچه به وسیله
عقد فاسد به دست آمده ،اگر با رضایت طرف مقابل
باشند ،ملکیت قابل فسخ را در مقابل قیمت مثل به
عنوان حادثه حقوقی افاده میکند .ماده  621ق .م در
این باره بیان میدارد « :عقد فاسد ملکیت معقود علیه
را افاده منی کند ،مگر این که قبض به رضای مالک آن
صورت گرفته باشد» .طرفین قرارداد آنچه به وسیله
عقد فاسد به دست می آورند ،مالک منی شوند؛ اما
اگر قبض عوض و معوض با رضایت دو طرف باشد،
طرفین عقد فاسد ،مالک اشیای قبض شده در مقابل
قیمت مثل می شوند ،نه قیمت تعیین شده در
قرارداد؛ زیرا عقد فاسد اثر حقوقی ندارد ،بلکه تنها به
عنوان حادثه حقوقی باعث ضامن می شود .ماده636
ق .م در این مورد بیان میدارد« :عقد فاسد منتج به
اثرات عقد قانونی نگردیده ،مگر به حیث یک حادثه
عادی مستوجب ضامن میگردد».

ادامه درصفحه 2

						
شامره 196

 30میزان 1398

امضاء تفاهم نامه میان وزارت عدلیه و بنیاد آسیا بهمنظور تقویت هماهنگی میان نهادهای عدالت رسمی و غیر رسمی

گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

تفاهمنامــۀ بهبــود روابــط کاری میــان نهادهــای عدالــت رســمی (نهادهــای عدلــی و قضایــی) و عدالــت غیــر رســمی (شــوراها و جرگههــا) در شــش والیــت ،میــان داکــر عبدالبصیــر انــور وزیــر عدلیــه کشــور و عبداللــه
احمــدزی رییــس بنیــاد آســیا در افغانســتان امــروز در وزارت عدلیــه بــه امضــا رســید.
ایــن تفاهمنامــه بــه منظــور تقویــت ارتباطــات میــان نهادهــای عدالــت رســمی و نهادهــای عدالــت غیــر رســمی در حــل منازعــات حقوقــی ،افزایــش ه ـمکاری میــان نهادهــای عدالــت رســمی و غیــر رســمی در عرصــۀ
مصالحــه ،حــل منازعــات محلــی و تطبیــق عدالــت در جامعــه و بلنــد بــردن تواناییهــای نهادهــای عدالــت غیــر رســمی (شــوراها و جرگههــا) در حــل منازعــات حقوقــی امضــا شــد.
داکــر عبدالبصیــر انــور وزیــر عدلیــه در مراســم امضــای ایــن تفاهمنامــه گفــت :ایجــاد هامهنگــی میــان نهادهــای عدالــت رســمی و نهادهــای عدالــت غیــر رســمی در حــل قضایــا بســیار مهــم اســت .فعالیــت بــزرگان و اهــل خــره در
محــات از طریــق شــوراها و جرگههــا میتوانــد در حــل منازعــات حقوقــی بســیار مفیــد باشــد .وی افــزود کــه قانونمنــد شــدن ایــن شــوراها و جرگههــا و فعالیتهــای شــان در هامهنگــی بــا نهادهــای عدالــت رســمی ،رونــد مصالحــه
و میانجیگــری در منازعــات حقوقــی را بهبــود میبخشــد.
در همیــن حــال ،عبداللــه احمــدزی رییــس بنیــاد آســیا در افغانســتان گفــت :عدالــت ترمیمــی یــک حقیقــت اســت کــه در مســایل ملکیــت و ســایر منازعــات حقوقــی افـراد ،کمــک میکنــد .مــا میخواهیــم کــه نهادهــای عدالــت رســمی و
نهادهــای عدالــت غیــر رســمی بــه گونــۀ معیــاری باهــم هامهنگــی داشــته باشــند .وی اضافــه کــرد کــه بایــد از ظرفیــت افـراد مصلــح و اهــل خــره در جامعــه در راســتای تطبیــق قانــون اســتفاده شــود.
بنیــاد آســیا متعهــد اســت تــا ایــن برنامــه را از طریــق آگاهــی دهــی در مــورد عدالــت رســمی و غیــر رســمی ،حقــوق زنــان ،اعــار صلــح و نقــش جرگههــا و شــوراها در حــل و فصــل اختالفــات ،برگـزاری برنامههــای آموزشــی در بــارۀ حقــوق
زن از دیــدگاه اســام و قوانیــن افغانســتان ،حقــوق شــهروندی ،حقــوق طفــل ،مدیریــت قضایــا ،مهارتهــای تصمیمگیــری ،حــل منازعــات محلــی و ســایر موضوعهــا در کشــور تطبیــق منایــد.
گفتنــی اســت کــه ایــن برنامــه بــه کمــک مالــی کشــور هالنــد و بــه همــکاری دفــر جی.آی.زیــد متویــل میگــردد .در حــال حــارض ،ایــن برنامــه از ســوی بنیــاد آســیا در والیتهــای بغــان ،بلــخ ،تخــار ،جوزجــان ،ســمنگان و کنــدز بـرای ســه
ســال تطبیــق میشــود.

نسب و اقسام آن
بــر از بــدو پیدایــش خویــش بــرای بقــای نســل و
اســتمرار حیــات خانــدان خــود اقــدام بــه ازدواج منــوده
تــا بدیــن وســیله بــا ایجــاد نســب بتواننــد بهــره معنــوی را
از خویشــاوندان بــرده و همچنیــن نســلهای بعــدی وی بــا
انتســاب بــه فــرد مزبــور مــی توانــد خــود را بـرای دیگـران
معرفــی منــوده و بگویــد کــه فــان شــخص فرزنــد فالنــی و
از خاندانــی فــان شــخص مــی باشــد .انتســاب افـراد بــه
خانــواده هــای رس شــناس مایــه فخــر ومباهــات اشــخاص
محســوب مــی شــوند کــه خــود را بــه انــان منســوب مــی
مناینــد .زی ـرا کارهــای شایســته آنــان و زندگــی مملــو از
تــاش و ســخت کوشــی آنهــا درعرصــه علمــی  ،فرهنگــی
 ،اجتامعــی واقتصــا دی ســبب مــی شــود تــا نســل آینــده
آنــان خــود را بــه ایــن افـراد رس شــناس نســبت ,داده و از
آن خانــدان خــود را مــی داننــد.
موضــوع دیگریکــه در حفــظ نســب و تــداوم ان از
نظــر اندیشــمندان علــم حقــوق مــورد توجــه مــی باشــد
مســایل اســت کــه ذیــا بــه ان اشــاره مینامییــم:
 تــوارث یکــی از موجبــات ارث محســوب مــی شــود بــهایــن معنــا اشــخاص کــه بــه موجــب رشع و قانــون از
یکدیگــر ارث مــی برنــد نســب انهــا دارای منشــا واحــد
مــی باشــد.
 نفقــه از دیگــر مــوارد ذیدخــل در امــر نســب مــی باشــدتهیــه و تامیــن نفقــه یکــی از احــکام نســب شــمرده شــده
کــه شــامل مســکن ،البســه  ،غــذا و اثاثیــه منــزل بــه قــدر
نیــاز مــی باشــد البتــه بــا توجــه بــه اســتطاعت افــراد
میـزان آن مشــخص مــی شــود.
 حضانــت نیــز از جملــه احــکام نســب بــوده و بــهمعنــای نگهداشــن طفــل و مراقبــت از وی اســت در کل
رســیدگی بــه امورمــادی و معنــوی طفــل را حضانــت مــی
گوینــد.
 والیــت از احــکام دیگــر نســب طفــل اســت والیــت درروابــط خانوادگــی عبــارت از ســلطه و اقتداریســت کــه
قانونگــذار بــه منظــور اداره امــور مالــی و گاه هــم تربیت
کــودک و طفــل بــه اشــراک پــدر و جــد پــدری اعطــا
کــرده اســت لیکــن مــادر نســبت بــه اداره امــوال فرزنــد
خــود هیــچ ســمتی نــدارد.
 -حرمــت نــکاح بــا اقــارب نســبی حکــم دیگــر نســب

اســت  .یعنــی افرادیکــه ازدواج بــا انــان بــه ســبب نســب
حــرام اســت .زیــرا خداونــد ازدواج بــا آنــان را حــرام
دانســته و منــع منــوده اســت بــه دالیــل اینکــه بعضــی از
بیامرهــای ارثــی بــه فرزنــدان منتقــل مــی گــردد.
بــه دالیــل فــوق نســب از اهمیــت خــاص بــر خــوار بــوده
و در اینجــا ابتــداء بــه تعریــف نســب و ســپس بــه اقســام
آن مــی پردازیــم :

تعریف نسب:

نســب در لغــت بــه معنــای نــژاد ،خاندان،خویشــاوندی
و قرابــت مــی باشــد  .نســب در اصطــاح حقــوق عبــارت
اســت از رابطــه خویشــاوندی بیــن دو نفــر کــه یکــی
ازنســل دیگــری یــا هــر دو ازنســل شــخص ثالثــی باشــند
و بــه طــور کل منتهــی شــدن دو نفــر بــه منشــاء واحــد
مــی باشــد.
نســب رابطــه طبیعــی و خونــی بیــن کلیــه خویشــاوندان
نســبی مــی باشــد  .اندیشــمندان علــم حقــوق نســب را
بــه عــام و خــاص تقســیم کــرده انــد نســب عــام عبــارت
ازرابطــه خونــی بیــن کلیــه خویشــاوندان نســبی کــه خــط
مســتقیم یــا خــط اطـراف را در بــر مــی گیــرد امــا نســب
بــه معنــای خــاص عبــارت از رابطــه پــدر فرزنــدی یــا
مادرفرزنــدی اســت یــا بــه عبــاره دیگــر رابطــه طبیعــی
و خونــی میــان دو نفرنــد کــه یکــی بــه طــور مســتقیم
و بــدون واســطه از صلــب و یــا بطــن دیگــری بــه دنیــا
امــده باشــد.
بــه عبــارت دیگــر نســب امــری اســت کــه بــه واســطه
انعقــاذ نطفــه از نزدیکــی زن و مــرد بــه وجــود مــی ایــد.
بعضــی از حقوقدانــان بــه ایــن نظرنــد کــه نســب یکــی
از عنوانهــای فرعــی اوالد اســت و بــه همیــن قرینــه در
تعریــف ان مــی تــوان گفــت رابطــه خونــی و حقوقــی
اســت کــه پــدر و مــادر را بــه فرزنــدان آنــان مربــوط
مــی کنــد  .بــه اعتبــار ایــن تعریــف نســب بــه معنــی
رابطــه پــدر فرزنــدی و مــادر فرزنــدی اســت و شــامل
خویشــاوندان در خــط اطــراف منــی شــود.
قابــل یــاد آوری اســت کــه خانــواده بــا نــکاح صحیــح زن
و مــرد تشــکیل میشــود و نســب مــروع نیــز ناشــی
از ازدواج مــروع پــدر و مــادر اســت زیــرا قانونگــذار
طفلــی را کــه از رابطــه آزاد زن و مــرد بــه وجــود آمــده

منســوب بــه هیــچ کــدام منیدانــد و چنیــن کودکــی
عضــو خانــواده نبــوده و حتــی از نــام پــدر و مــادر
اســتفاده منیکنــد و از آنــان ارث منیبــرد .آثــار رابط ـهای
کــه زن و مــرد بــا یکدیگــر دارنــد تابــع واقعیــت اســت نــه
اعتقــاد دو طــرف بــه عنــوان مثــال چنانچــه طرفیــن یــا
یکــی از آنــان بــه وجــود رابطــه زناشــویی یــا انعقــاد عقــد
نــکاح صحیــح آگاه نباشــد ،ایــن اعتقــاد خللــی بــه نســب
مــروع طفــل منیرســاند و طفــل ناشــی از ایــن رابطــه
مــروع و منســوب بــه پــدر و مــادر خویــش اســت.
رصاحــت مــاده  60قانــون مدنــی را در زمینــه مطالعــه
مــی کنیــم «:ازدواج عقــدی اســت کــه معــارشت زن و مــرد
را بــه مقصــد تشــکیل فامیــل مــروع گردانیــده حقــوق و
واجبــات طرفیــن را بــه وجــود مــی آورد».
مبنــای نســب قانونــی ،ازدواج و رابطــه مــروع اســت.
بنابرایــن در زمــان انعقــاد نطفــه ،بایــد رابطــه قانونــی بین
زوجیــن برقـرار باشــد.
طفلــی کــه در فاصلــه بیــن شــش الــی  ۱۰مــاه از رابطــه
ایجــاد شــود ،ملحــق بــه شــوهر اســت زیـرا فــرض بــر ایــن
اســت کــه زن بــه شــوهر خــود وفــادار بــوده اســت.
اقسام نسب:
از نظــر حقوقــی نســب بــه ســه قســم مــروع  ،نامــروع
(ناشــی از زنــا) و ناشــی از شــبهه تقســیم شــده کــه قانــون
گــذار بــه رصاحــت آن ـرا بیــان منــوده اســت .امــا نســبی
کــه در قانــون از آن یــاد نشــده نســب ناشــی از لقــاح
مصنوعــی اســت کــه از پیــرف علــوم جدیــد ناشــی شــده
کــه یکــی دیگــر از انــواع نســب شــمرده شــده اســت .یــا
بــه عبــاره دیگــر مــی تــوان گفــت کــه نســب قانونــی  ،در
حکــم قانــون و غیــر قانونــی مــی باشــد .
نسب مرشوع:
نســب مــروع از رابطــه قانونــی زن و مــرد کــه بــا هــم
رابطــه زوجیــت دارنــد ایجــاد مــی شــود همچنــان طفــل
بایــد در اثــر نزدیکــی آن دو بــه وجــود امــده باشــد از
طرفــی بایــد نزدیکــی و انعقــاد نطفــه طفــل بعــد از
نــکاح واقــع شــده باشــد .مــاده  218قانــون مدنــی در
زمینــه چنیــن رصاحــت دارد «:طفــل هــر زوجــه در ازدواج
صحیــح منســوب بــه زوج مــی گــردد  .مــروط بــر اینکــه
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کمرتیــن مــدت حمــل در عقــد ازدواج ســپری شــده مقاربــت
و حلــوت صحیحــه بیــن زوجیــن ثابــت باشــد».
هــر گاه زوجــه در مــدت کمــر از ششــاه از عقــد ازدواج
وضــع حمــل منایــد چنیــن طفــل منســوب بــه زوج منــی گــردد
مگــر اینکــه زوج نســبت طفــل را بغیــر از طریــق زنــا بخــود
ادعــا منایــد .مــاده  219قانــون مدنــی
نسب نامرشوع یا غیر قانونی(نسب ناشی از زنا):
نســب نــا مــروع یــا غیــر قانونــی نســبی اســت کــه در
نتیجــه نزدیکــی اشــخاص بالــغ و عاقــل و مختــار کــه بــه
حرمــت ایــن رابطــه و فقــدان رابطــه زناشــویی بیــن خــود
آگاهــی دارنــد و بــه وجــود آمــده اســت.یعنی طفلــی کــه
از یــک رابطــه نامــروع متولــد شــود ،غیــر قانونــی اســت.
در ایــن حالــت هــر چنــد طفــل نســبت بــه پــدر غیــر
قانونــی اســت ولــی در صــورت اثبــات غیــر قانونــی بــودن
ایــن موضــوع کــه طفــل ،حاصــل رابطــه غیــر مــروع زن و
مــرد معیــن و مشــخص اســت ،مــرد ( بــه عنــوان پــدر عرفــی
طفــل) موظــف اســت نفقــه فرزنــد نامــروع را بپــردازد و
ب ـرای او کارت هویــت یــا تذکــره بگیــرد (.فقــه امامیــه )
از مــوارد دیگــر کــه مــی تــوان آنـرا نســب نامــروع دانســت
بســته شــدن نطفــه ای اســت کــه از نزدیکــی اشــخاص کــه
بــه حرمــت رابطــه خــود آگاهــی ندارنــد امــا کار آنــان عملــی
نامــروع بــوده کــه بــه اختیــار انجــام گرفتــه اســت  .بــه
طــور مثــال کســیکه بــه اختیــار مســت کنــد و در حــال بــی
خــری بــا زن بیگانــه ای نزدیکــی منایــد تکلیــف حقوقــی
نــدارد ولــی کســیکه بــه اختیــار خــود را بــه چنیــن حــال
رســانیده اســت در حکــم کســی اســت کــه در کار خــود
اختیــار دارد و بــا توجــه بــه اینکــه امــروز بیشــر اطفــال
نامــروع ایــن گونــه متولــد شــده انــد و منــی تــوان انــان را
دارای نســب مــروع دانســت.
بنا بر این اگر مردی با نیت زنا با زنی،
مســت مــی منایــد طفــل ان دو دارای نســب نامــروع
خواهــد شــد و بــه رصف مســتی اختیــاری  ،فرزنــد ناشــی از
ایــن رابطــه محکــوم بــه ولــد نامــروع خواهــد بــود .در زنــا
زانــی بایــد بالــغ باشــد و نزدیکــی بــا نابالــغ زنــا محســوب
منــی شــود زانــی بایــد عاقــل و زن نیــز بایــد بــر مــرد حـرام
باشــد.

ادامه در صفحه 2

آگاهی حقوقی

عقد فاسد...

یعنی آنچه را که دو طرف قرارداد
گرفته هنوز سامل در اختیار داشته باشد؛
بنابراین ،اگر آنچه بر اساس عقد فاسد ،به
دست آمده از بین رود یا تغییر شکل یابد،
حق فسخ از بین می رود؛ مانند :گندمی که
آرد شده یا پارچه که تبدیل به لباس شده
است .قانون مدنی در ماده  635در باره چنین
بیان میدارد « :هرگاه مال قبض شده تغییر
شکل مناید ،حق فسخ باطل و قیمت روز قبض
مال الزم میگردد».
باید گفت که تغییر دایامً باعث از بین رفنت
حق فسخ منی شود ،بلکه تغییر در مبیع وقتی
سبب از بین رفنت حق فسخ میشود که کلی
باشد؛ مانند مثال های یاد شده؛ اما چنانچه
تغییر جزئی باشد ،حق فسخ از بین منی
رود؛ مانند مواد  633و  634قانون مدنی.
اگر مشرتی ،کاالی را که به اساس عقد فاسد،
به دست آورده به شخص سوم بفروشد و به
مشرتی دوم تحویل دهد این انتقال باعث از
بین رفنت حق فسخ میشود؛ اما مالک اصلی
مبیع می تواند مبیع را از نزد مشرتی دوم
پس بگیرد .ماده  632قانون مدنی در این
مورد بیان میدارد« :هرگاه قبض کننده در
عقد فاسد ،مال قبض شده را با شخص ثالث
عقد مناید ،حق فسخ ساقط میگردد ،در این
صورت ،مالک اصلی می تواند ،اعاده معقود
علیه را از شخص ثالث مطالبه مناید .همچنین
شخص ثالث میتواند ،قیمت یا مثل معقود
علیه را از قبض کننده مطالبه کند».
اثر زوال سبب فساد عقد:
هرگاه سبب فاسد عقد از بین رود عقد فاسد
به عقد صحیح مبدل میشود و هیچ یک از
طرفین قرارداد به تنهای حق فسخ را ندارند؛
مانند عقدی که بایع به نفع خود رشطی عدم
ضامنت مثن را در صورت مال غیر برآمدن
مبیع رشط کرده باشد .چنین عقدی بر اساس
ماده  1090قانون مدنی فاسد است و هر
یک از طرفین قرارداد یا وارثین آنها حق فسخ
دارند؛ اما اگر فروشنده رشط عدم ضامنت
خود را زایل کند ،عقد فاسد به عقد صحیح
تبدیل میشود و هیچ یک از دو طرف قرارداد
بدون رضایت طرف مقابل ،حق فسخ ندارند.
ماده  630قانون مدنی مقرر میدارد« :صاحب
رشط فاسد می تواند به متسک جزء صحیح
عقد رشط را ساقط و تنفیذ عقد را از طرف
مقابل مطالبه مناید ،طرف مقابل منی تواند
بعد از اسقاط رشط ،فسخ عقد را مطالبه کند.
اثر جزء صحیح عقد وقتی ظاهر می گردد
که به حیث عقد مستقل درآید» .بنابراین،
چنانچه عقدی دارای رشط فاسد باشد ،عقد
فاسد میشود با اسقاط رشط فاسدعقد صحیح
می شود.
عقد فاسد از دید مذاهب:
قبل از بحث مذاهب میتوان گفت که قانون
مدنی بعضی از موضوعات را بصورت مستقیم
از فقه حنفی گرفته است؛ مثالً عقد فاسد
را که این اصطالح در مذهب حنفی دارای
مفهوم خاص بوده نسبت به مذاهب دیگر،
اصطالح فاسد و باطل در مذهب مالکی،
شافعی ،حنبلی و امامی دارای مفهوم دیگر
است و آن اینکه رشطی از رشوط را که شارع
مقدس به عنوان رکن عقد قرارداده است،
به گونه ای مختل شود که از نبود آن فقدان
مرشوط الزم آید؛ در نتیجه هیچ اثری از آثار
عقد بر آن مرتتب نشود؛ به بیان دیگر فاسد
هامن باطل می باشد .فاسد در مذهب حنفی
با باطل فرق دارد باطل در مذهب حنفی به
این معنی است که رکن یا موضوع عقد مختل
شود اما فاسد به این معنی است که اختالل
در غیر از رکن و موضوع عقد ،به وجود آید؛
مانند این که در مثن خلل ایجاد شود یا اینکه
قادر بر تسلیم آن نباشد یا اینکه در عقد
رشطی را گنجانیده باشد که عقد اقتضای آنرا
ندارد.
پس تفاوت واژه باطل با فاسد در مذهب
حنفی دارای اثر ذیل است:
عقد باطل اصالً منعقد نگردیده و افاده
ملکیت منی کند ،گرچه مبیع قبض شده باشد.
عقد باطل قابل تدارک و اصالح نیست؛ اما
عقد فاسد به طور ناقص ،منعقد می شود،
قابل تدارک و اصالح است.
منونه های از عقد فاسد در مذهب حنفی
که قانون مدنی آنرا مورد استفاده قرارداده
عبارت اند از:
 عقد اکراهی،
 در صورت معلوم و معین نبودن موضوع
تعهد به گونه ای که باعث نزاع شود.
 رشط عدم ضامن باید در صورت مال غیر
برآمدن مبیع.
 تعلیق عقود معاوضی به رشط فاسد،
موارد فوق باعث فسادعقد میگردد.
در نتیجه گفته میشود که عقد فاسد آنست
که رشایط یا اوصاف آن کامل و سامل نباشد،
قانون مدنی افغانستان با پیروی از فقه حنفی
عقد فاسد را نیز پذیرفته و چنین بیان کرده
که عقد فاسد آنست که اصالً مرشوع و وصفاً
نامرشوع بوده باشد .برای عقد فاسد اثاری
نیز متوجه می باشد ،طرفین عقد ملزم اند
که جنبه مفسده را زایل و دور منایند تا عقد
صحت یابد در غیر آن عقد باید فسخ شود.
منابع و ماخذ:
قواعد عمومی قراردادها–عبدالحسین رسولی.
فقه علی املذاهب االربعه – عبدالرحمن
جزایری.
قانون مدنی افغانستان.
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گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

مبلغیــن ســاحوی ریاســت عمومــی مســاعدت هــای حقوقــی وزارت عدلیــه مطابق پالن مطروحه ای شــان روز ســه شــنبه مــورخ  1398/7/23بــه منظورآگاهی
دهــی موضوعــات حقوقــی عــازم لیســه عالــی پروفیســور رســول (امیــن) واقــع ناحیــه پنجــم شــهرکابل گردیدنــد وروی موضوعــات چــون حقــوق اساســی
ووجایــب اتبــاع ،معرفــی وزارت عدلیــه ،قانــون منــع شــکنجه ،حقــوق فامیــل صحبــت منودنــد برنامــه مذکــور بــرای شــاگردان صنــوف دوازده لیســه مذکــور
اجــرا ُ گردیــد وهــم یــک تعــداداوراق تبلیغاتــی حقوقــی ازقبیــل بوکلیــت هــای حقوقــی ازطــرف مدیریــت عمومــی تبلیغــات حقوقــی بــرای کتابخانــه لیســه
متذکــره اهــداء وتســلیم داده شــد هــدف ازاجــرای ایــن چنیــن برنامــه هــا بلنــد بردنــد ســطح دانــش حقوقــی شــاگردان مکاتــب وهمچنــان آنشــنایی آنهــا
بــه قوانیــن نافــذه کشورمیباشــد.

نسب ناشی از تلقیح مصنوعی:
تلقیح در لغت به معنی بارور کردن امده است و
لقاح به معنای باردار شدن می باشد اما تلقیح
مصنوعی در اصطالح عبارت از این است که زن را با
وسایل مصنوعی و بدون اینکه نزدیکی صورت گیرد
باردار منایند.
تلقیح مصنوعی برای مردان که عقیم و یا نطفه انان
بارور نیستند انرا در خارج از رحم زن بارور منوده و
بعدا در رحم زن قرار می دهند یا با استفاده از نطفه
شوهر و غیر از ان رایج است در ذیل بیان می مناییم:
-1تلقیح مصنوعی
هر گاه شوهر عقیم نبوده ولی توانایی تولید مثل از
طریق نزدکی را نداشته باشد از طریق تلقیح مصنوعی
این امر ممکن می شود.
در این گونه موارد رابطه پدر فرندی مشهود و نسب
مرشوع است زیرا نزدکی رشط نسب مرشوع منی باشد
.نزدکی از راه های عادی بار دار شدن است هر گاه
نطفه شوهر به وسیله ای غیر از نزدکی وارد رحم زن
شود و از ترکیب اسپرم شوهر و تخمک زن فرزندی
پدید آید ملحق به صاحب نطفه و مادر است.
تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر:
هر گاه شوهر عقیم بوده و به بیان دیگر فاقد ماده
حیاتی بوده و نتواند تخمک را بارور کند می توان از
نطفه مردی غیر از شوهر استفاده کرد.
در این صورت طفل متولد شده با مادر خود دارای
نسب مرشوع و قانونی است .زیرا طفل متولد شده
از زنا نیست در تلقیح مصنوعی زنا صدق منی کند
زیرا زنا تعریف خاص خود را دارد.
طفل ناشی از لقاح مصنوعی به نظر دانشمندان
حقوق ولد الزنا نیست تا نتوان او را ملحق به پدر
طبیعی منود و شوهر زن بر اساس اماره فراش پدر
ظاهری طفل است.
خانواده مانند هر نهاد دیگری دارای مثره و نتیجه
است که این مثره فرزندان خواهد بود نهادی می تواند
محصول خوب تولید مناید که دارای عمل کردهای
مناسب و منطقی باشند اعضای خانواده در مقابل
یکدیگر دارای حق و تکلیف هستند و هامن گونه
که فرزندان باید از اوامر والدین خود اطاعت کنند
از سوی دیگر والدین نیز باید حقوق انان را رعایت
منایند.
عدم رعایت حقوق و انجام تکالیف هر یک از
اعضای خانواده باعث خلل در کانون خانواده شده
و موجبات فقدان موفقیت خانواده را در تربیت
فرزندان فراهم می کند در صورتیکه خانواده دراعامل
وظایف خود ناتوان باشند بی شک جامعه نیز توان
رشد و شکوفایی نخواهد داشت.
امروز بیشرت نظریه ها و افکار متوجه مصلحت خا
نواده است و نظام حقوقی هر کشور سعی دارد که
کانون عاطفی و تربیتی خانواده را از گزند حوادث و
خود خواهی ها مصؤن نگه بدارد.
موضوع حضانت وابسته به نظام خانواده است زیرا
نگهداری و تربیت فرزندان مهم ترین وظیفه خانواده
برای رسیدن به یک جامعه آرمانی است در واقع
مصلحت طفل و جامعه با هم گره خورده است پس
باید قوانین کشور در رابطه به تربیت و حضانت طفل
مصلحت طفل را در اولویت قرار دهد.

آثار نسب:

نسب و...

چنانچه نسب قانونی باشد ،سبب قرابت و خویشاوندی می
شود که این قرابت بر حسب دوری و نزدیکی آثاری را به
همراه دارد .این آثار گاهی به صورت حق است مانند حق
حضانت و حق والیت و گاه به صورت تکلیف است مانند
تکلیف اطاعت و احرتام اوالد نسبت به والدین.
از آثار دیگر این قرابت ممنوعیت هایی است که بعضی
اوقات ایجاد می شود از جمله آنکه ادای شهادت برای
بستگان و خویشان ممنوع است یا آنکه قاضی منیتواند در
مورد بستگان نزدیک خود حکمیت کند.

انواع نسب:

هر انسانی دارای دو نوع نسب است:
 .1مادری
 .2پدری
نسب مادری
اثبات این موضوع در مقایسه با نسب پدری آسان تر است
زیرا دوران حاملگی و زایامن به آسانی قابل پنهانکاری و انکار
نیست به خصوص که طبق قانون ثبت احوال تولد هرکودکی
ظرف یک ماه پس از به دنیا آمدن او باید به یکی از ادارات
ثبت احوال اعالم و برای طفل کارت مخصوص ثبت تولد گرفته
شود .این تکلیف در مرحله اول به عهده پدر و در صورت
غیبت او با سایرین از جمله جد پدری ،مادر ،رسپرست و امین
طفل خواهد بود.

نسب پدری:

اثبات این موضوع به خصوص اگر ناشی از یک رابطه قانونی
نباشد ،مشکل است و به خصوص در ازدواج های رشعی که
بدون ضوابط قانونی انجام می پذیرد دشوارتر است .هر چند
امروزه با آزمایش های مدرن پزشکی و تطبیق گروه های
خونی از جمله آزمایش های است که برای اثبات نسب از ان
کمک گرفته می شود اما باید این واقعیت را پذیرفت که انجام
اینگونه آزمایش ها به دلیل گرانی و دور بودن شهرها برای
همه امکان پذیر نیست بنابراین بهرت است برای جلوگیری از
مشکالت موجود ،اینگونه ازدواج ها قانومنند شوند.

روش قانونی برای اثبات نسب:

دانشمندان حقوق در قسمت اثبات نسب تکیه بر اماره
قانونی منوده و بر این نظرندکه قانون گذار اماره قانونی را
یکی از راههای اثبات نسب دانسته است به رشط آنکه ازدواج
مادر طفل با مردی که به عنوان پدر طفل معرفی می شود،
مسلم باشد .طبق فرض قانونی ،طفلی که نطفه اش در زمان
زوجیت مادر با مردی منعقد شده باشد ،متعلق به آن مرد
است .به این فرض« ،اماره قانونی» گفته می شود.
علامی حقوق در تعریف اماره قانونی بر این عقیده اند :
عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل بر
امری شناخته می شود و البته این تعریف بسته به زمانی
که طفل به دنیا بیاید ،یعنی در زمان زوجیت (زمانی که زن
و شوهر با هم زندگی می کنند) یا پس از جدایی زن و مرد
(انحالل نکاح) ،متفاوت است:
• اماره قانونی نسب پدری در زمان زوجیت :به موجب قانون
طفل متولد شده در زمان زوجیت ،ملحق به شوهر است به
رشط آن که از تاریخ ازدواج تا زمان تولد کمرت از شش ماه و
بیشرت از  ۱۰ماه نگذشته باشد .بنابراین با وجود اماره قانونی
مذکور ،طفل برای اثبات خود احتیاج به دلیل دیگری نخواهد
داشت .چنانچه نسب پدری شخصی با اماره قانونی فوق
منطبق باشد و این مسئله ثابت شود ،هر دوی آن قانونی
خواهد بود.

• امــاره قانونــی نســب پــدری پــس از
انحــال نــکاح (جدایــی) هنگامــی کــه مــادر
ازدواج مجــدد نکــرده باشــد :بــه موجــب
ایــن امــاره قانونــی هــر طفلــی کــه پــس از
جدایــی زن و مــرد متولــد شــود ،ملحــق بــه
شــوهر اســت
پــس از جدایــی زن و مــرد متولــد شــود،
ملحــق بــه شــوهر اســت بــه رشط آنکــه:
 .1مادر هنوز ازدواج نکرده باشد.
 .2از تاریــخ جدایــی تــا روز تولــد طفــل
بیشــر از  ۱۰مــاه نگذشــته باشــد.
• امــاره قانونــی نســب پــدری طفــل پــس
از جدایــی زن و شــوهر هنگامــی کــه مــادر
ازدواج مجــدد کــرده باشــد :چنانچــه بیــن
زن و شــوهر جدایــی حاصــل شــود و زن
ازدواج مجــدد کنــد و پــس از ازدواج مجــدد
او طفــل متولــد شــود ،ملحــق بــه شــوهری
اســت کــه طبــق امــاره قانونــی الحــاق او را
بــه یکــی از دو شــوهر ممکــن مــی کنــد.
بــه ایــن معنــی کــه اگــر از تاریــخ جدایــی
اول  ۱۰مــاه نگذشــته و نــکاح دوم بــه شــش
مــاه رســیده باشــد ،طبــق امــاره قانونــی
طفــل متعلــق بــه شــوهر دوم اســت مگــر
آنکــه امــاره قانونــی قطعــی دیگــری خــاف
آن را ثابــت کنــد.
در هــر صــورت چنانچــه امــارات قانونــی بــه
نحــوی باشــد کــه الحــاق طفــل را بــه هــر
دو شــوهر ممکــن ســازد ،بــا اســتفاده از
تشــخیص پزشــکی مــی تــوان الحــاق طفــل
را بــه یکــی از دو پــدر امــکان پذیــر کــرد.
نــا گفتــه نبایــد گذاشــت کــه طبــق مــاده
 217قانــون مدنــی کمرتیــن مــدت حمــل
شــش مــاه و اکــر آن یکســال اســت.
دعوی نفی ولد:
دعــوی نفــی ولــد عبــارت از دعوایــی اســت
کــه بــه موجــب آن پــدر بایــد در دادگاه
ثابــت کنــد کــه طفــل متولــد شــده از نطفــه
او نبــوده و ملحــق بــه او نیســت.
طبــق قانــون حداکــر مــدت طــرح چنیــن
دعوایــی دو مــاه از تاریــخ تولــد طفــل
پیشبینــی شــده اســت و پــس از آن دعــوی
مزبــور مشــمول مــرور زمــان شــده و قابــل
طــرح نیســت مگــر آنکــه شــوهر ثابــت کنــد
بــا حیلــه و نیرنــگ تاریــخ تولــد طفــل را از
او مخفــی داشــته انــد کــه در ایــن صــورت
رشوع دو مــاه بـرای طــرح دعــوی ،از تاریــخ
اطــاع او از تولــد طفــل اســت.
دعــوی نفــی ولــد از پــدری کــه اقــرار بــه
الحــاق طفــل بــه خــود کنــد یــا اقدامــی کنــد
کــه حاکــی از نوعــی اقـرار باشــد(مثالً بـرای
طفــل شناســنامه بگیــرد یــا نــام انتخــاب
کنــد) ،پذیرفتــه نخواهــد شــد.

حضانت حق یا تکلیف ابوین:
حضانــت در لغــت بــه معنــای در آغــوش گرفــن و
پــرورش دادن طفــل امــده اســت .قامــوس اصطالحــات
حقوقــی حضانــت راچنیــن تعریــف منــوده اســت
 :حــق نگهــداری مــادی و معنــوی طفــل توســط
کســانیکه قانــون تعییــن کــرده اســت .همچنیــن
مــاده  236قانــون مدنــی مــورد حضانــت طفــل ذیــا
رصاحــت دارد:
«( )1حضانــت عبــارت از حفاظــت و پــرورش طفــل
اســت در مدتیکــه طفــل بــه حفاظــت و پــرورش زن
محتــاج باشــد.
( )2حضانــت حــق اشــخاصی اســت کــه بــه اســاس
ایــن قانــون تنظیــم گردیــده اســت ».در مــورد اینکــه
حضانــت
حضانــت حــق اســت و یــا تکلیــف ابویــن مــی باشــد
نظریــات متفاوتــی ارایــه شــده اســت کــه در ذیــل بــه
بعضــی از انهــا اشــاره مــی مناییــم  -نظــر عــده ای
برایــن اســت کــه حضانــت حــق ابویــن اســت و بــه
همیــن مبنــا حضانــت را قابــل اســقاط و واگــذاری مــی
داننــد.
-2عــده ای نیــز حضانــت را هــم حــق و هــم تکلیــف
ابویــن مــی داننــد بــر ایــن اســاس منــی تــوان انــرا
ســاقط کــرد و یــا بــه دیگــری واگــذار منــود.
هــر گاه ال ـزام ممکــن یــا موثــر نباشــد حضانــت بــه
وســیله پــدر بــه خــرج او و یــا مــادر و بــه خــرج او
تامیــن مــی شــود .
پرداخــت مخــارج حضانــت در ایــن مــورد از بابــت
نفقــه اســت چــرا کــه پــدر موظــف بــه پرداخــت
نفقــه اوالد خویــش مــی باشــد ب ـرای همیــن تکلیــف
پرداخــت هزینــه نگهــداری مــروط بــر ایــن اســت
کــه کــودک از نظــر مالــی نیــاز بــه ان داشــته باشــد.
نگهــداری کــودک در زمــره تکالیــف والدیــن اســت
زیــرا اجــرای هــر تکلیــف مســتلزم داشــن اختیــار
اســت و والدیــن حــق دارنــد تــا ان چــه را بــه عهــده
دارنــد انجــام دهنــد و از کــودک و ســایرین بخواهنــد
تــا مانــع اج ـرای وظیفــه انــان نشــوند.
مــاده  237قانــون مدنــی در زمینــه چنیــن رصاحــت
دارد «:مــادر نســبی در خــال زوجیــت و بعــد از
تفریــق بــه حضانــت و پــرورش طفــل حــق اولیــت دارد
مــروط بــر اینکــه واجــد رشایــط اهلیــت حضانــت
باشــد».
از مطالعــه متــون فــوق بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه
بــا ثبــوت نســب آثــار وی کــه شــامل نفقــه ،اجــرت
حضانــت ،میـراث ،حرمــت مصاهــره و حرمــت ازدواج
مطلقــه مــی باشــد بــر ان مرتــب مــی گــردد .بنــا بــر
ایــن والدیــن مکلــف بــه حامیــت و پــرورش طفــل
از نظــر مــادی و معنــوی بــوده و منــی تواننــد ایــن
تکلیــف را بــه دیگــری محــول منایــد مگــر در رشایــط
خــاص کــه بــاالی طفــل تحمیــل گــردد.
منابع و ماخذ:
قانون حامیت حقوق طفل
قانون مدنی
حقوق خانواده  ،دکرت محمد روشن
سایت وکالی یاسا

آگاهی حقوقی

معرفی کود جزاء...

			
سال سیزده هم

«( ) 1هرگاه ارتکاب جرایم مندرج این فصل
منجر به تجاوز جنسی بر طفل گردد ،مرتکب
عالوه بر مجازات مندرج ماده (  ) 639این
قانون ،به مجازات جرم بچه بازی نیز محکوم
می گردد.
( ) 2هرگاه بچه بازی منجر به تفخیذ یا مساحقه
گردد ،مرتکب به حد اکرث حبس متوسط محکوم
می گردد».
فصل ششم باب هشتم کتاب دوم کود جزاء،
از آزار واذیت زن وطفل تذکر داده پیرامون
مجازات آزار واذیت زن وطفل در محالت عامه
 ،مجازات آزار واذیت زن یا طفل در محل کار،
حاالت مشدده وعدم تعقیب عدلی مجرمین
مربوط به جرایم فصل مذکور را توضیح ودر
رابطه به مجازات آزار واذیت زن یا طفل در
محالت عامه در ماده (  ) 669چنین مشعر
است:
« شخصی که مرتکب آزار واذیت زن یا طفل
در محالت عامه ،وسایل نقلیه عمومی ویا هر
محل دیگری گردد ،به جزای نقدی از پنج هزار
تا ده هزار افغانی ،محکوم می گردد».
فصل هفتم باب هشتم کتاب دوم کود جزاء،
جرایم قذف وافرتاء و مجازات آن بیان را داشته،
بعد از تعریف قذف وافرتا پیرامون اثبات
نسبت قذف  ،قذف به جرم قبلی ورسیدگی به
قذف را معین منوده و افرتا را ماده ( ) 674
کود مذکورچنین تعریف منوده است « :هرگاه
شخص امری را در غیر از حاالت ماده ( 673
) به دیکری نسبت دهد که اگر حقیقت می
داشت به حکم قانون قابل مجازات شناخته
می شد یا نزد مردم تحقیر می گردید ،این عمل
افرتاء شناخته شده ،مرتکب به جزای نقدی از
ده هزار تا سی هزار افغانی ،محکوم می گردد».
فصل هشتم باب هشتم کتاب دوم کود جزاء،
جرایم توهین ،دشنام ومجازات آن را تذکر
داده ومجازات جرم توهین یا دشنام ،انتقاد
برکارکردهای دولت ،رسیدگی به جرم دشنام
وعدم تعقیب عدلی مرتکب را یادآورشده
وتوهین ودشنام را در فقره های  1و 2ماده
( ) 678چنین تعریف منوده است:
« ( ) 1شخصی که به دیگری ،امری را نسبت
دهدکه به اثر آن اعتبار یا حیثیت وی جریحه
دارشود ،گرچه متضمن استناد به یک واقعه
معین نباشد ،مرتکب جرم توهین اشخاص
شناخته می شود.
( ) 2شخصی که دیگری را به الفاظ نا پسند
وزشت مخاطب قرار دهد ،مرتکب جرم دشنام،
شناخته می شود».
فصل نهم باب هشتم کتاب دوم کود جزاء،
درباره جرایم مسکرات ومجازات تعزیری
نوشیدن رشاب ،قاچاق مسکرومجازات قاچاق
مسکررامقرر داشته است .عالوتآ ازمجازات
سوق دادن به اعتیاد اجباری  ،مصادره واسطه
نقلیه ،مصادره وجوه ودارایی ها وازبین بردن
مواد مسکررا رصاحت داده ودرمورد قاچاق
مسکرفقره 1ماده (  ) 685چنین وضاحت داده
است:
«قاچاق مسکرات شامل تولید ،تهیه ،پروسیس،
خرید ،فروش ،نگهداری ،توزیع ،کمیشن کاری،
ورود صدور ،حمل ونقل ،انتقال ،عرضه ،ذخیره
ویا اخفای مواد مسکر می باشد».
فصل دهم باب هشتم کتاب دوم کود جزاء،
جرم قامربازی ومجازات آن را تذکرداده،
پیرامون تنظیم محل قامر بازی ومصادره آالت
وادوات قامر بیان داشته است .همچنان در
مورد مجازات قامر بازی ماده (  ) 691چنین
رصاحت دارد:
« شخصی که در محل عمومی ویا محلی که به
روی عامه مردم باز باشد به قامر بازی بپردازد،
به جزای نقدی از ده هزار تا سی هزار افغانی،
محکوم می گردد».
فصل یازدهم باب هشتم کتاب دوم کود جزاء،
جرم بی حرمتی به اموات وقبوررا پیش بینی
منوده و پیرامون تخریب قرب ،بی حرمتی به
میت ،گرفنت جسد میت مبنظور تحقیقات علمی
یا تعلیمی  ،اخالل مراسم جنازه یا تدفین میت
توضیحاتی داشته در مورد ساخنت مزار یا مقربه
خالف واقعیت ماده (  ) 698چنین رصاحت
دارد:
«شخصی که خالف واقعیت ،محلی را به حیث
مقربه یا مزار بسازد ،به حبس قصیر محکوم می
گردد».
دراخیرقابل یاد آوری است که در فصول تحریر
شده فوق جرایم مانند :نقض حقوق طفل ،هتک
حرمت مسکن ،تهدید ،افشای ارسار ،امتناع
ازمعاونت وجرایم مربوط به خطر انداخنت
ضعفآ را ترصیح منوده است .هکذا جرایم علیه
عفت واخالق عمومی ،زنا ،قوادی ،سوق دادن
طفل به انحرافات اخالقی ،قذف وافرتاء ،توهین
ودشنام ،قامربازی  ،وبی حرمتی به اموات
وقبوررا با ذکرمجازات وحاالت مشدده ومخففه
آنها وفروعات مربوط به هریک ازجرایم فوق را
بطور خاص جرم انگاری منوده است.

ادامه دارد...

مال متقوم:
به دو معنی استعامل می شود:
به معنی چیزی که انتفاع از آن جایز باشد.
دوم به معنی مال محرز و محفوظ.
لذا ماهی در بحر مال غیر متقوم بوده ولی بعد از شکار
در اثر احراز مال متقوم می گردد.
مال منقول:
هامن شی ای است که امکان نقل آن از یک محل به
جای دیگر موجود باشد و شامل نقود ،اموال  ،حیوانات،
مکیالت و موزونات می گردد.
مال غیر منقول:
مالی است که نقل آن از یک جای به جای دیگر ممکن
نباشد از قبیل خانه  ،زمین و چیز های که عقار نامیده
میشود.
اتالف:
از بین بردن کلی یا قسمی اشیای منقول یا غیر منقول
متعلق به غیر بدون مجوز قانونی که بطور قصدی
صورت گرفته باشد.
احتکار:
اختفای مواد خوراکه به منظور گرانی قیمت آن.
مجرم:
شخصی که عملی را که قانون به عنوان جرم پیشبنی
کرده و مستوجب جزاء شناخته  ،مادتاً  ،عمالً و قصدا ً
مرتکب شده باشد.
مظنون:
مظنون کسی است که بر اساس سوء ظن در ارتکاب
جرمی  ،گرفتار گردیده باشد.
متهم:
متهم کسی است که اتهام عملی را که جرم است به او
نسبت میدهند و برای صحت و سقم این اتهام  ،مورد
پیگرد قرار می گیرد.
اتهام:
وارد کردن تهمت باالی شخص.
کشف جرم:
مجموع فعالیت ها و اجراآت تخنیکی ،که به منظور
دریافت واقعیت ها یا حقایق جرمی ،توسط ارگان های
کشف در مطابقت به احکام قانون صورت گرفته و منتج
به تداوم کار تحقیقاتی و قضائی میگردد.
سوء قصد:
فعل و نیت شخص مبنظور قتل یک مقام رسمی دولتی،
خواه قصد وی برآورده گردد یا خیر.
گرفتاری:
گرفنت شخص مظنون یا متهم مطابق احکام قانون ،توسط
اشخاصی که قانون به آنها صالحیت گرفتاری را اعطاء
منوده باشد.

مطابق قانون مدنی عقود نه تنها ناقل ملکیت
است که در قانون مدنی عقود متلیک نامیده شده است
که سبب کسب ملکیت می شود بلکه سایر عقود نیز
می تواند سبب کسب حق ملکیت تام وجه ناقص باشند.
مثالً:طبق قانون مدنی عقود متلیک که شامل بیع ،هبه ،
رشکت ،قرض وصلح می شود سبب انتقال ملکیت مطلق
می گردند .عقود انتفاع که شامل اجاره وعاریت می
شوند سبب انتقال ملکیت ناقص می گردد.عقود کار که
شامل عقد مقاوله ،استصناع ،عقد کار ،تعهدات مرافق
عامه ،وکالت  ،نگهبانی وابداع می شود سبب کسب
ملکیت اند .در عقود احتاملی قامربازی سبب ملکیت
نیست ،مگر بیمه سبب کسب ملکیت است.
کسب ملکیت به سبب شفعه
مورد دیگری کسب ملکیت شفعه است .شفعه
ازنظرلغت مبعنی ضم کردن ویکجا کردن  ،فزونی ،متلک
تقویت است.
در اصطالح فقهی دوتعریف برای شفعه وجود دارد
 :فقهای حنفیه در تعریف شفعه گفته اند که :شفعه
عبارت از متلک قهری واجباری زمین فروخته شده از
مشرتی با در نظر داشنت پرداخت مثن وتکالیف مربوط
به آن برای رفع رضر رشیک دخیل یا همسایه است در
رابطه به تعریف شفعه ماده  950مجله االحکام می
نگارد که  «:شفعه عبارت از اینکه ملک خریداربه هامن
پولی که آن را خریده است ،به ملک شفیع داخل گردد».
اماجمهور فقها تعریف شفعه را ذیالً بیان می دارد« :
شفعه عبارت از سزاواری رشیک در اخذ مورد رشاکت
پس از انتقال معاوضی آن با پرداخت مثن وبا بر زبان
آوردن صیغه شفعه است».
ماده  2213قانون مدنی با اقتباس از تعریف احناف
شفعه را چنین تعریف منوده است:
«شفعه عبارت ازحق متلک متام یا بعضی ازعقارفروخته
شده است برمشرتی مبقابل مثن ومصارفیکه صورت گرفته
ولوبصورت اجبارباشد».
شفعه قبل ازاسالم هم درمیان مردم رایج بود .به آمدن
اسالم شفعه تحت یک حاکمیت خاص مرشوع قرارگرفت
وآن عبارت ازمنع رضربه حقوق انسان ودفع خصومت.
بنابراین رشع شفعه را یک عمل رشعی دانسته تا از
رضروزیان وایجاد دشمنی جلوگیری به عمل آید ،رسول
الله (ص) فرموده است:ترجمه":رضر رسانیدن به دیگران
وپذیرفنت رضر در اسالم جایز نیست".
همچنان امام مسلم از جابر (رح) روایت کرده است
که پیامرب (ص) فرموده اند :ترجمه " :شفعه در هر چیز
رشاکتی است ،در زمین ،خانه وباغ ؛ حالل نیست تا زمانی
که به رشیکش پیشنهاد نکرده آن را بفروشد".
حکمت مرشوعیت شفعه را فقها عبارت از دفع زیان
از رشیک پیشین در الحاق شخص ثالث با داشنت حق
مستمر در مال مشرتک دانسته اند،چنانکه شخص ثالث
می تواند با سوء مبارشت وبد رفتاری مایه آزار رشیک
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مکلف:
اهلیت:
شخصی که ملزم به انجام یا ترک عمل معینی میباشد .در لغت سزاواری وشایستگی است.
در علــم حقــوق عبــارت اســت از صالحیــت قانونــی
ادله:
وسایل که برای اثبات امری از امور در مراجع عدلی و بــرای دارا بــودن حــق ( اهلیــت اســتحقاق) و
قضایی به آن متسک صورت گرفته و سبب حکم شناخته اعــال حــق ( اهلیــت اســتیفاء  ،اهلیــت اعــال
حــق ) فقــدان اهلیــت را حجــر گوینــد.
میشود.
اهلیت استحقاق:
احضار:
مــرادف اهلیــت متتــع و بــه معنــای صالحیــت
خواسنت شخص یا اشخاص توسط محکمه برای ارائه
شــخص بــرای دارا شــدن حــق اســت.
توضیحات.
بــه ایــن اصطــاح اهلیــت دارا شــدن حــق و
نامه:
احضار
اهلیــت وجــوب نیــز گوینــد.
قید
با
جنائی
محقق
یا
و
محکمه
توسط
که
خاصی
ورقه
ماننــد طفلــی کــه متولــد مــی شــود و دارای
غرض
شهود
یا
و
متهم
مظنون،
به
خطاب
مکان
و
زمان
صالحیــت یــک سلســله حقــوق مــی باشــد.
میگردد.
صادر
محکمه،
در
حضور
اهلیت استیفاء:
اخطار:
مــرادف اهلیــت اعــال حــق و بــه معنــای
تهدید لفظی یا معنوی به هر وسیله ممکن که حالت صالحیــت شــخصی ب ـرای بــه کار بــردن حقــی کــه
عادی شخص مطلوب را تغیر داده و منتج به اجرای دارا شــده اســت.
عمل خالف قانون گردد.
ماننــد صالحیــت شــخص کبیــر بــرای معاملــه در
جلب:
اموالــی کــه در حــال صغــارت از پــدر بــه ارث بــرده
ورق مطبوع که از طرف مراجع ذیصالح به منظور اســت و یــا صالحیــت شــخص عاقــل  ،بالــغ ،رشــید
احضار شخص مطلوب به عنوانی مراجع رسمی صادر و غیــر ورشکســته در تــرف مالــش.
استیفاء:
میگردد.
در لغــت بــه معنــای متــام چیــزی را خواســن و در
تعقیب:
پیگیری قضیه جرمی (اقامه دعوی) توسط حارنوال در اصطــاح بــه ایــن معنــی اســت کــه شــخصیز متــام
حقــوق خــود را بــی کــر و نقصــان اخــذ منایــد
پیشگاه محکمه.
و اصطــاح اســتیفای حــق نیــز بــه همیــن معنــی
اثبات:
رایۀ دالیل در پیشگاه قضاء طبق احکام قانون ،بنابر اســتعال شــده اســت.
اهلیت عاقد:
وجود حادثۀ حقوقی که بر آن آثار مرتب گردد.
یعنی عاقد باید عاقل  ،بالغ و رشید باشد.
اعرتاف:
اهلیت حقوقی:
اظهار بیان یک واقعه در حضور شخص ذیصالح.
صالحیــت قانونــی بـرای دارا بــودن حــق و وجیبــه
قطعی:
یعنــی شــخص صالحیــت اعــال حــق و ادای
احکام نهائئ محاکم که در پیشگاه محکمه نزاع را وجیبــه را داشــته باشــد.
منتهی یا پایان یافته می پندارد.
شخص حقیقی:
شخصی که موضوع حق و تکلیف باشد.
مستنطق:
تحقیق کننده ایکه از مظنون یا متهم در قضایای جنایی ،بعبــارت دیگــر شــخصیت انســان بــا والدت کامــل
وی بــه رشط زنــده بــودن ،آغــاز و بــا وفــات انجــام
جهت کشف حقایق ،معلومات را بدست میاورد.
مــی یابــد.
استنطاق:
سوال و جواب توسط حارنوال از متهم در مورد اتهام شخص حکمی:
شــخص معنــوی کــه واجــد اهلیــت حقوقــی بــوده
وارده.
و بنابــر اهــداف معیــن بــه شــکل موسســه ،رشکــت
قلمرو حقوقی:
یــا جمعیــت تشــکیل میگــردد.
ساحه جفرافیایی که قوانین یک کشور در آن نافذ است .اسم مستعار:
انطباق قوانین:
اســمی کــه شــخص آنــرا مبنظــور مخفــی منــودن
اساسی
قانون
احکام
با
قوانین
و
تقینی
مطابقت اسناد
هویــت اصلــی خویــش در مطابقــت بــه احــکام
و سایر قوانین نافذه.
قانــون بــکار گیــرد.

انتقال ملکیت به سبب...

دیگر را فراهم مناید.بنابراین رشع شفعه را یک
عمل رشعی دانسته تا از رضر وزیان وایجاد دشمنی
جلو گیری به عمل آید چنانچه پیامرب (ص) فرموده است
«:رضر رسانیدن به دیگران وپذیرفنت رضر در اسالم جایز
نیست».
همچنان حسن معارشت ایجاب مراعات مصلحت
رشیک ویا همسایه ایجاب شفعه را می مناید.
ارکان شفعه
در مورد ارکان شفعه ،فقها نظریات مختلف دارند:
فقهای حنفیه بر این نظر اند که :رکن شفعه عبارت از
اخذ شفیع از یکی از عاقدین است در صورت تحقق
وجود سبب ورشط آن عقار ی که به آن حق شفعه
تعلق می گیرد مشفوع ،ملک شفیع که به آن شفعه
ارتباط می گیرد مشفوع به ومشرتی عقار مشفوع علیه
ومطالب شفعه شفیع نامیده می شود .اما فقهای مالکیه
بر این نظر اند که ارکان شفعه چهار است که عبارتند
از :آخذ(شافع) ماخوذ منه (مشفوع علیه) ومشفوع
فیه وصیغه .مراد از صیغه نیز عبارت از آنچه است
که داللت بر اخذ مناید ،خواه لفظ باشد ویا غیر لفظ.
فقهای شافعیه وحنابله بر این نظر اند که  :ارکان شفعه
سه است که عبارت اند از  :آخذ (شفیع) ،ماخوذ منه
(مشرتی ای که عقار در حیازت او است) وماخوذ (محل
شفعه).
اسباب شفعه
اسباب شفعه عبارت از :رشکت وجوار (همسایگی)
است .همجوار متصل عقار فروخته شده شفیع شناخته
می شود .در عقاریکه توسط آ ن شفعه ثابت می گردد
رشط است که در وقت خریدن عقاریکه به شفعه برده
می شود ،ملکیت شفیع باشد ورشط است که از شفیع
رضائیت به بیع رصاحتاً یا داللتا صادر نشده باشد.
سبب شفعه اتصال ملک شفیع است با عقار فروخته
شده اعم از اینکه اتصال از رهگذر رشکت باشد یا جوار.
رشکت در شفعه دو نوع است یکی رشکت در نفس
عقار فروخته شده ودیگری رشکت در حقوق آن.رشکت
در نفس عقار فروخته شده آن است که شفیع در آن
حصه مشرتک داشته باشد .رشیک در زمین دیواراحاطه
عامرت ،رشیک در نفس عقارشمرده می شود.
رشیک در حقوق عقار فروخته شده عبارت از رشکت
در حقابه خاص وراه خاص می باشد ،خواه تخصیص
مذکور منحرص بر یکی باشد یا متعدد.ماده  2215در
مورد این تقسیم ترصیح می مناید که« :رشکت در شفعه
دونوع است یکی رشکت در نفس عقار فروخته شده
ودیگر رشکت در حقوق آن ».رشکت در نفس عقار
فروخته شده نیز این است که شفعه در آن رشیک
باشد .ماده  2216قانون مدنی در این مورد ذیالً می
نگارد  « :رشکت در نفس عقار فروخته شده آن است
که شفیع در آن حصه مشرتک داشته باشد ».همچنین
طبق ماده  2217قاتون مزبور  «:رشیک در زمین
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دیواری احاطه عامرت  ،رشیک در نفس عقار
شمرده می شود ».طبق ماده  2219این قانون «همجوار
متصل عقار فروخته شده شفیع شناخته می شود  ».اما
طبق ماده  2218قانون مدنی « رشکت در حقوق عقار
فروخته شده عبارت از رشکت در حقابه خاص وراه خاص
می باشد خوا تخصیص مذکور منحرص به یکی باشد یا
متعدد ».همچنان همسایه های فوقانی وتحتانی نیز
شفیع همدیگر تلقی می گردند ومی توانند از حق شفعه
استفاده منایند چنانچه ماده  2220قانون مدنی در مورد
ذیالً می نگارد  « :هرگاه منزل تحتانی ملک یکی ومنزل
فوقانی ملک دیگری باشد ،یکی همسایه متصل دیگری
شناخته می شود».
مراتب شفعها
به نظر فقهای حنفیه هرگاه شفعهاء متعدد باشند
ومراتب آنها اختالف داشته باشد ،به ترتیب که برخی
از جمله رشیک عقار ،برخی از جمله رشیک حق ارتفاق
وبرخی نیز از جمله همسایه ها باشند ،حق رشیک
بر حق ارتفاق عقار وحق رشیک ارتفاق عقار برحق
همسایه مقدم است .در مورد ماده  1009مجله االحکام
ترصیح می مناید «:در شفعه مراتب آتی رعایت می
شود :نخست حق شفعه از آن کسی است که در نفس
مبیع رشیک باشد .دوم از آن کسی است که در حقوق
مبیعه رشیک باشد .سوم از آن کسی است که جارمالصق
(همسایه پیوسته ) باشد  .اگر آن کسی که در مرتبه اول
قرار دارد حق شفعه خود را طلب کرد ،کسانی که در
مرتبه دوم وسوم قرار دارند ،منی توانند دعوای شفعه
کنند.به همین ترتیب،کسی که در مرتبه دوم قرار دارد
بر شخصی که در مرتبه سوم قرار دارد مقدم است».
اگر رشیکی در نفس مبیع وجود نداشته باشد ،یا داشته
باشد ،اما از حق خویش رصف نظر مناید ،حق شفعه به
رشیک حقوق ارتفاق منتقل می شود .اگر رشیک حقوق
ارتفاق نیز موجود نباشد ،یا از حق خویش رصف نظر
مناید ،حق شفعه به همسایه پیوست منتقل می شود.
ماده 1010مجله االحکام در این مورد ترصیح می مناید
که « :اگر در نفس مبیعه رشیکی نبود ،یا از شفعه خود
رصف نظر کرد ،حق شفعه از رشیک در حقوق مبیع می
باشد .اگر این رشیک هم نبود یا از حق خود رصف نظر
کرد ،در این صورت همسایه پیوسته حق شفعه دارد .به
طور مثال ،اگر کسی ملک مستقل خویش ویا یک حصه
مشاع آن را فروخت ،رشیک حق شفعه خویش را ترک
کرد،نخست کسی حق دارد که در حقابه خاص ویا راه
خاص رشیک باشد ،اگر این رشیک هم وجود نداشت
یا از حق شفعه خود رصف نظر کرد در هر دو حال
همسایه پیوست حق شفعه دارد».
در مورد مراتب وتعداد رشکاء قانون مدنی از فقه حنفیه
پیروی منوده است که در مورد فقره 1و 2ماده  2221ذیالً
رصاحت دارد )1(« :در صورت اجتامع اسباب شفعه به
سبب قویرت تر جیح داده می شود .به این اساس به رشیک
در نفس عقار ،بعد از آن زمین احاطه مشرتک،بعد از آن

بلوغ:
رســیدن بــه ســن پایــان صغــارت و پــای نهــادن در
ســن تکلیــف را بلــوغ گوینــد.
مطابــق حکــم مــاده  70قانــون مدنــی افغانســتان
ســن ازدواج بــرای زن تکمیــل ســن  16و بــرای
مــرد تکمیــل ســن  18و ســن اهلیــت و تکلیــف
ب ـرای هــر دو  18ســال تــام اســت.
حجر:
نداشــن صالحیــت در ارا شــدن حــق معیــن ( یــا
حقــوق معیــن) و نیــز نداشــن صالحیــت بــرای
اعــال حقــی کــه شــخص آن ـرا دارا شــده اســت.
سفیه:
یــا غیــر رشــید کســی اســت کــه ترصفــات او در
امــوال و حقــوق مالــی خــود عقالئــی نباشــد.
یــا کســی اســت کــه مالــش را بیجــا رصف کنــد ،
در مصــارف زیــاده روی منایــد و امــوال خویــش
را ضایــع ســازد و بــا ارساف ســبب اتــاف امــوال
خــود گــردد.
مجنون:
کســیکه فاقــد تشــخیص نفــع و رضر و حســن و
قبــح اســت اح ـراز جنــون بــا محکمــه اســت.
معتوه:
حالتــی کــه در صــورت وقــوع آن شــخص ،
تشــخیص و تفکیــک حقــوق و وجایــب خــود را
نتوانســته و در ایــن حالــت در زمــره اشــخاص
ناقــص االهلیــت محســوب مــی گــردد.
در ایــن حالــت شــخص نــه عاقــل و نــه دیوانــه
بــوده ،مثــا لــوده اســت.
صغیر:
آن اســت کــه ماننــد مجنــون و معتــوه از قیــام
بــه امــورش عاجــز بــوده و مصلحــت خــود را کــا
حقــه منــی دانــد و نیازمنــد ولــی یــا وصــی مــی
باشــد.
صغیــر از حیــث رشــد فکــری بــه دو نــوع ( ممیــز)
و (غیــر ممیــز) تفکیک شــده اســت.
صغیرممیز:
صغیــری کــه نفــع و رضر را در داد و ســتد(
در امــور جزئــی) ماننــد اشــخاص عاقــل و بالــغ
تشــخیص دهــد.
صغیر غیر ممیز:
صغیــری کــه نفــع و رضر را در داد و ســتد (
در امــور جزئــی) ماننــد اشــخاص عاقــل و بالــغ
تشــخیص داده نتوانــد.
مال:
در لغت:
بــه هــر چیــزی کــه شایســته بــه مالیکــت در
آمــدن و تــرف باشــد.
یــا مــال عبــارت اســت از هــر آن چیــزی کــه
طبیعــت انســان بــه آن میــان داشــته و ادخــار (
ذخیــره کــردن) آن تــا وقــت رضورت ممکــن باشــد
خــواه منقــول باشــد یــا غیــر منقــول.

به رشیک در حقوق خاص عقار فروخته شده
وبعد از آن به همجوار متصل حق تقدم داده می شود.
()2اگر یکی از شخاص مندرج فقره فوق این ماده
شفعه را ترک مناید ویا حق او ساقط گردد حق شفعه
به دیگری که در مرتبه بالفاصله بعد تر از آن قرار دارد
انتقال می مناید».
اگر شفعهاء در یک مرتبه قرار داشته باشند ،عقار
فروخته شده به تعداد رؤوس تقسیم خواهد شد .
ماده  1013مجله االحکام در این مورد حکم می مناید«:
هنگامی که تعداد شفیع ها زیاد شد ،شامری آنها اعتبار
دارد نه سهم هریک از آنها به این معنی که به مقدار
حصه ای که به وسیله آن شفعه صورت می گیرد اعتبار
داده منی شود .بطور مثال :اگر نیم حویلی از کسی باشد
ثلث وسدس آن از دو نفر دیگر ،کسی که به نیم حویلی
رشیک است حصه خویش را فروخت ،هامن نصف بین
این دو نفر رشیک بالمناصفه به شفعه تقسیم می شود
وآنکه در ثلث حویلی رشیک است منی تواند به موجب
سهم خویش قسمت بیشرتی را نسبت به شخصی که
در سدس حویلی رشیک است تصاحب مناید ».در زمینه
ماده  2222قانون مدنی با طبیعت از مجله االحکام
ذیالً اشعار می دارد  « :استحقاق شفعه برای رشکاء به
اساس تعداد رشکاء اعتبار داده می شود نه به اساس
مقدار حصص آنها در ملکیت .به این صورت اگر یک
رشیک حصه خود را به یکی از رشکاء دیگر به فروش
برساند،شخص مذکور یکی از جمله رشکاء شناخته شده
وحصۀفروخته شده در بین آنها تقسیم می شود» اما در
صورت حضور برخی وغیاب برخی دیگر عقار فروخته
شده بر مستحقین حارض مساویانه تقسیم می شود.
رشایط در شفعه
به موجب فقه جهت ثبوت وتحقق شفعه،تحقق رعایت
رشایط ذیل الزم است:
 -1خروج عقار از ملکیت صاحب آن به بیع بات فاقد
خیار.
 -2عقد ،عقد معاوضه باشد .
 -3عقد صحیح باشد .
 -4ملک شفیع بودن مشفوع وقت بیع.
 -5عدم رضایت شفیع به بیع.
 -6بدل مبیعه مال باشد
 -7مشفوع عقار ومملوک باشد.
وقت طلب شفعه
درمورد وقت طلب شفعه در فقه اختالف وجود دارد.
فقهای حنفیه براین نظر اند که :شفیع بالفاصله پس از
اطالع از فروش سهم رشیک خود باید شفعه را به طریق
ممکن مورد اجراء قرار دهد وطلب شفعه شود.بنابراین
اگر شفیع اطالع پیداکند وبدون عذر طلب شفعه را به
تاخیر بی اندازد ،حق شفعه او ساقط می شود .
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انتقال ملکیت به سبب عقد
تتبع و نگارش :گاللی سنگرخیل عزیزی

عقد سبب پنجم کسب ملکیت است.عقدکه
جمع آن عقود است ،ازنظر لغت مبعنی گره کردن  ،گره
زدن ودراصطالح حقوق عقد عبارت ازتوافق اراده دویا
چند شخص به منظورایجاد اثر حقوقی( حق وتعهد )
است .همچنان ماده  497قانون مدنی عقد را چنین
تعریف می کند:
-«1عقد عبارت ازتوافق دواراده به ایجادتعدیل نقل یا
ازاله حق درحدود قانون.
 2به اثرعقد ،وجایب هریک ازعاقدین دربرابریکدیگرمرتب می گردد».
عقود انتقال دهنده ملکیت:
ملکیت ودیگرحقوق عینی درعقارومنقول توسط عقد
انتقال پیدامی کند برشطیکه توسط عقد صحیح ،قاطع
منعقد گردد .طوریکه ماده  2210قانون مدنی در مورد
چنین مشعر است:
«ملکیت وسایرحقوق عینی درعقارومنقول بوسیله عقد
انتقال می یابد مرشوط براینکه عقد بصورت صحیح،
قاطع ،نافذ والزم منعقد گردد».
هرگاه شی موضوع عقد معین  ،مشخص و ملک اصلی
مدیون باشد در صورت نفاذ عقد  ،حق عینی بداین انتقال
منی کند مگر اینکه شکلیات وترشیفات رعایت شود.
بنابراین ،باانعقاد بیع غیر منقول ،حتی اگر بیع ثبت نشده
باشد ،بیع صحیح است وهمه آثار عقد برآن مرتب می
شود ،جز انتقال ملکیت .انتقال ملکیت اشیای غیر منقول
وابسته به ثبت است که فروشنده مکلف به ثبت است.
ماده 1180قانون مدنی وماده 2212قانون مدنی وماده
 50قانون تنظیم امور زمین داری هر گونه نقل وانتقال
حقوق عینی نسبت به اشیایی غیرمنقول را وابسته به
ثبت وصدور سند رسمی کرده است ،با وجود این ،از مواد
یاد شده ،ترشیفاتی بودن بیع اشیای غیر منقول استفاده
منی شود؛ زیرا از مواد یاد شده ،استفاده منی شود اگر
عقد ثبت نشده باشد،عقد منعقد نشده یا باطل است.
بلکه مواد فوق ،تنها بیان می دارد که اگر عقد ثبت نشده،
انتقال صورت منی گیرد ،نه این که عقد باطل باشد؛ بنابر
این ثبت عقد ،رشط انعقاد آن نیست ،بلکه رشط انتقال
مبیع به مشرتی است.
انتقال عقاراز طریق رسمی طوری است که بایع ومشرتی
در محکمه ذیصالح ابتدائیه ای که عقار مبیعه در حوزه
ای قضایی آن قرار دارد مراجعه منوده ،بعد از اخذ فورمه
دورانی ،رفنت به مخزن جهت بررسی ثبت عقار مبیعه در
کنده ،پرداخت تکس ناشی از انتقال ملکیت ورعایت سایر
شکلیات صورت می پذیرد.
عقود از قبیل بیع وامثال آن که از جمله مهمرتین منابع
و مصادره کسب ملکیت تام محسوب می گردد .که توسط
آن ملکیت از یک شخص به شخص دیگری انتقال می شود
در حیات مدنی انسان ها به اکرثیت واقع می شوند خواه
این انتقال ملکیت رضایی یا جربی باشد که در عقود جربی
دوحالت وجود دارد:
حالت اول عقود جربی که به اساس سلطه قضایی به
صورت مبارش به نیابت از مالک حقیقی مال صورت می
گیرد .مانند :فروش اموال مدیون یا محتکر جربا ًبخاطر اداء
دین او .پس خریدار مال را به اساس بیع رصیح که ناشی
از اراده قضاء می باشد متلک می مناید.
حالت دوم خلع(کشیدن/نزع)ملک از ملکیت مالک به
صورت جربی که این هم دارای دو حالت فرعی می باشد.
حالت فرعی اول شفعه:
به عقیده فقهای حنفی شفعه عبارت از حق رشیک یا
همسایه است به متلک عقار فروخته شده جربا ً از مشرتی
در مقابل مثن .بنابراین شفیع به اساس شفعه ملک را از
مشرتی جربا ً خریداری می مناید.
حالت فرعی دوم استمالک ملک جهت مصالح عامه:
دولت از طریق استمالک که عقد بیع جربی است ملکیت
را متلک می مناید .بنابراین بیع ممکن است رضایی یا
جربی باشد .
انتقال ملکیت منقول
هرگاه شی ای که محل وجیبه قرار گرفته منقول  ،عین
معین ومملوک مدیون باشد ،مانند :موتر ،لباس ،خوراکه
وامثال این ها ،نقل آن به مجرد تنفیذ آن بدون رعایت
شکلیات حاکم بر انتقال عقار صورت می پذیرد .زیرا،
چنین معامله ای معامله تجارتی است ودر معامله ای
تجارتی انتقال مبیعه منقول از بایع به مشرتی تابع
شکلیات خاص نیست ،مانند :انتقال موتر وامثال آن .
از همین رو ماده 2211قانون مدنی دراین مورد ترصیح
می مناید«:منقولی که بدون توضیح نوع تعیین شده
نتواند به غیر از افراز آن مطابق احکام قانون ملکیت آن
انتقال منی یابد».
از فحوای نص ماده استنباط می گردد که تعهد به نقل
حق عینی شی غیر معین بالذات توسط مدیون به داین
صورت منی پذیرد.علت این امر این است که شی قبل
از تعیین،غیر معروف ونامشخص است در چنین حاالت
انتقال آن طبیعتاً از مدیون به داین مستجل است.بنابراین
هرگاه شخص از شخص دیگر آرد بخرد ومقدار آن معین
نباشد ،آرد (مبیعه)از بایع به مشرتی منتقل منی گردد.
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برنامه آگاهی دهی حقوقی در لیسه عالی ابوذرغفاری

گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

برنامـ ُه آگاهــی دهــی حقوقــی امروزیکشــنبه مــورخ  -1398/7/28توســط اعضــای مدیریــت عمومــی مبلغیــن ســاحوی ریاســت عمومــی مســاعدت هــای
حقوقــی وزارت عدلیــه درلیس ـ ُه عالــی ذکور(ابوذرغفــاری) واقــع ناحیــه پنجــم شــهرکابل تدویــر گردیــد درایــن برنامــه روی موضوعــات چــون حقــوق
اساســی ووجایــب اتبــاع ،حقــوق فامیــل ،حقــوق همســایه و هــم درمــورد اخــاق نیکــو صحبــت منودنــد ،برنامــه مذکورب ـرای شــاگردان صنــوف دوازده
اجـرا ُ گردیــد همچنــان یــک مقــدار اوراق تبلیغاتــی حقوقــی ازقبیــل بوکلیــت هــای حقوقــی بـرای کتابخانــه لیســه متذکــره اهــداء و تســلیم داده شــد.

معرفی کود جزاء

فصــل یازدهــم بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود جـزاء،
جرایــم نقــض حقــوق طفــل را توضیــح منــوده
وموضوعــات ذیــل راکــه شــامل :
محرومیــت طفــل ازحــق تعلیــم ،آموزش ودسرتســی
بــه خدمــات صحــی ،مجــازات اســتفاده ازطفــل
در فعالیــت هــای سیاســی ،مجــازات انتقــال یــا
نگهــداری طفــل بــدون اجــازه ممثــل قانونــی وی
و لــت وکــوب طفــل میشــود.
همچنــان مــوارد چــون اســتخدام طفــل درکارهــای
فزیکــی ،ثقیــل ،مــر صحــت وزیــر زمینــی ،منــع
مکلفیــت طفــل بــه ادای شــهادت را نیــز جــرم
دانســته و مجــازات ،عــدم تســلیمی طفــل بــه
رسپرســت قانونــی وی ،بــه خطــر مواجــه منــودن
طفــل ،محــروم ســاخنت طفــل از تغذیــه ،اجبــار،
تحریــک یــا تشــویق بــه فســق وفجــور را نیــز یــاد
آورشــده اســت .از جملــه در بــاره مجــازات لــت
وکــوب طفــل در مــاده (  ) 612چنیــن رصاحــت
داده اســت:
« ( ) 1شــخصی کــه طفــل را مــورد لــت و کــوب،
تعذیــب یــا بــد رفتــاری قــرار دهــد ،امــا منجــر
بــه جراحــت یــا معلولیــت وی نگــردد ،بــه حبــس
قصیــر ،محکــوم مــی گــردد.
( ) 2شــخصی کــه جــرم منــدرج فقــره ( ) 1ایــن
مــاده را بــه صــورت مکــرر مرتکــب گــردد ،بــه حــد
اکــر حبــس قصیــر ،محکــوم مــی گــردد.
( ) 3هــرگاه مرتکــب منــدرج فقــره ( ) 1ایــن مــاده
رسپرســت قانونــی طفــل باشــد ،بــه حبــس متوســط
تــا دوســال ،محکــوم مــی گــردد».
فصــل دوازدهــم بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود
جـزاء ،هتــک حرمــت مســکن ومجــازات آن را بیــان
میــدارد کــه شــامل جرایــم هتــک حرمــت مســکن،
هتــک حرمــت مســکن مبنظورمنــع حیــازت مالــک
یــا متــرف و ســایر حــاالت هتــک حرمــت مســکن
میشــود .ایــن قانــون حــاالت مشــدده هتــک
حرمــت مســکن را تذکــر داده و مــاده ( ) 622کــود
مذکــور در مــورد چنیــن رصاحــت دارد:
« ارتــکاب جــرم هتــک حرمــت مســکن در یکــی
از حــاالت ذیــل مشــدده شــناخته شــده مرتکــب،
بــه حــد اکــر حبــس متوســط ،محکــوم مــی گــردد:
 – 1بین غروب وطلوع آفتاب .
 – 2با شکستاندن قفل یا باال شدن از دیوار.
 – 3توســط شــخص مســلح یــا توســط دو نفــر یــا
بیشــر از آن.
 – 4توســط مؤظــف خدمــات عامــه یــا شــخصی

کــه خــود را بــه صفــت کاذب متصــف ســازد.
 – 5به منظور ارتکاب جرم دیگری.
 – 6توام با ارعاب وتهدید».
فصــل ســیزدهم بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود
جــزاء جرایــم تهدیــد ومجــازات آن را بــه بررســی
گرفتــه از موضوعــات مانند:تهدیــد  ،ســایر حــاالت
جــرم تهدیــد ،تهدیــد علیــه مؤظــف خدمــات عامــه
وتعقیــب عدلــی متهــم جــرم تهدیــد را تذکــرداده و
در مــاده ( ) 625مجــازات تهدیــد علیــه مــؤ ظــف
خدمــات عامــه را چنیــن بیــان داشــته اســت:
« ( ) 1شــخصی کــه مؤظــف خدمــات عامــه را بــه
ســبب اجــرای وظیفــه ،تهدیــد منایــد بــه جــزای
نقــدی از پنــج هزارتــا ده هـزار افغلنــی محکــوم مــی
گــردد.
( ) 2در صورتــی کــه مؤظــف خدمــات عامــه منــدرج
فقــره ( ) 1ایــن مــاده از جملــه مؤظفیــن عدلــی
وقضایــی باشــد ،یــا تهدیــد شــونده مجنــی علیــه
یــا شــاهد قضیــه جزایــی باشــد  ،مرتکــب مطابــق
احــکام منــدرج فصــل مامنعــت از تطبیــق عدالــت
ایــن قانــون ،مجــازات مــی گــردد».
فصــل چهاردهــم بــاب هفتــم کتــاب دوم کودج ـزاء،
ازجرایــم افشــای ارسارومجــازات آن ،افشــای ارسار
فامیلــی و شــنود وافشــای ارسارغیرحرفــه یــی را رشح
داده اســت .همچنــان پیرامــون عــدم تعقیــب عدلــی
افشــاء کننــده ارسار ،تعقیــب عدلــی منــوط بــه
شــکایت متــرر را ترصیــح منــوده ودر مــاده ( 628
) کــود مذکــور دررابطــه بــه افشــای ارسار فامیلــی
چنیــن آمــده اســت:
«شــخصی کــه بــا اســتفاده از وســایل علنــی ارسار
فامیلــی دیگــری را بــه غیــر از حــاالت منــدرج مــاده
 866ایــن قانــون ،افشــاء کنــد ،گرچــه حقیقــت
داشــته باشــد ،بــه جـزای نقــدی از ده هـزار تــا ســی
ه ـزار افغانــی ،محکــوم مــی گــردد».
فصــل پانزدهــم بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود جـزاء،
امتنــاع ازمعاونــت بــدون عــذر معقــول وعــدم ایفــای
وجیبــه راجــرم دانســته و پیرامــون عــدم ایفــای
وجیبــه مــاده ( ) 633کــود مذکورچنیــن رصاحــت
دارد:
« ( ) 1شــخصی کــه بــه حکــم قانــون یــا موافقــه بــه
محافظــت شــخصی کــه بــه ســبب صغــر ســن یــا کــر
ســن یــا حالــت صحــی یــا روانــی ویــا عقلــی عاجــز
باشــد ،مکلــف شــناحته شــود  ،بــدون عــذر معقــول
از ادای وجیبــه خــود امتنــاع یــا اهــال ورزد ،بــه حــد
اکــر حبــس قصیــر ،محکــوم مــی گــردد.

( ) 2هــرگاه امتنــاع یــا اهــال شــخص منــدرج فقــره
( ) 1ایــن مــاده منجــر بــه وقــوع جــرم دیگــری گــردد،
مرتکــب عــاوه بــر ج ـزای حبــس قصیــر بــه ج ـزای
جــرم ارتکابــی ،نیــز محکــوم مــی گــردد».
فصــل شــانزدهم بــاب هفتــم کتــاب دوم کــود جـزاء،
جرایــم مربــوط بــه معــروض ســاخنت ضعفــا بــه خطــر
وامتنــاع از پرداخــت نفقــه را رشح داده و مجــازات
امتنــاع از تادیــه نفقــه را درمــاده ( ) 635چنیــن بیــان
میــدارد:
«( ) 1شــخصی کــه بــه ادای نفقــه زوجــه یــا یکــی از
اصــول یــا فــروع خــود یــا دیگــری ،یــا بــه ادای اجــرت
حضانــت یــا رضاعــت یــا ســکونت محکــوم و تــا
مــدت یکــاه بعــد از ابــاغ حکــم بــا وجــود قــدرت
بــه ادای آن از تادیــه امتنــاع ورزد ،بــه حبــس قصیــر
یــا جـزای نقــدی ازســی هـزار تــا شــصت هزارافغانــی
 ،محکــوم مــی گــردد.
( ) 2رســیدگی بــه دعــوا ی جــرم منــدرج فقــره (1
) ایــن مــاده منــوط بــه شــکایت شــاکی مــی باشــد.
( ) 3در حالــت منــدرج فقــره ( ) 1ایــن مــاده ،دعــوی
بــه اثــر انـراف صاحــب مصلحــت وشــکایت یــا بــه
ادای چیــزی کــه بــه ذمــه شــخص طــرف شــکایت
باقــی مانــده منقضــی مــی گــردد واگــر ان ـراف یــا
اداء بعــد از صــدور حکــم در دعــوی صــورت بگیــرد،
تطبیــق ج ـزا متوقــف مــی گــردد».
فصــل اول بــاب هشــتم کتــاب دوم کــود جــزاء،
جرایــم علیــه عفــت واخــاق عمومــی را تذکــر داده
اســت .همچنــان از تجــاوز جنســی ومجــازات آن ،
عــدم رضایــت طفــل ،حــاالت مشــدده در جــرم تجــاوز
جنســی را رشح وپیرامــون تجــاوز بــه عفــت ونامــوس
زن ،تجــاوز جنســی بــه شــکل گروهــی وعــم تعقیــب
عدلــی مجنــی علیــه تجــاوز جنســی را بیــان داشــته
و در رابطــه بــه تجــاوز جنســی بــه شــکل گروهــی
درمــاده (  ) 641مجــازات ذیــل را در نظــر گرفتــه
اســت:
« هــرگاه تجــاوز جنســی بــاالی مجنــی علیــه توســط
بیــش از یــک نفــر ارتــکاب یابــد ،هریــک از مرتکبیــن
بــا رعایــت احــکام منــدرج اجـزای  4و 5مــاده () 170
ایــن قانــون حســب احــوال بــه اعــدام یــا حبــس دوام
در جــه  1محکــوم مــی گردنــد».
فصــل دوم بــاب هشــتم کتــاب دوم کــود ج ـزاء ،زنــا
ومجــازات آن را بیــان منــوده و از مجــازات مرتکــب
در حالــت ســقوط حــد زنــا ومســاحقه یــا تفخیــذ
یــاد آورشــده و مــاده ( ) 643زنــا را چنیــن تعریــف
منــوده اســت:

رشط صحت عقد عبارت است از رضائیت عاقدین بدون اکراه واجبار.

فیض الله خواجه آمانی

« ( ) 1زنــا عبــارت از مقاربــت جنســی زن ومــردی
اســت کــه بیــن آنهــا رابطــه زوجیــت موجود نباشــد.
( ) 2هــرگاه در جــرم زنــا رشایــط تطبیــق جــزای
حــد موجــود نگــردد یــا بــه علــت شــبهه ویــا یکــی
از اســباب دیگــر ،حــد زنــا ســاقط گــردد ،شــخص
تعزیــرآ مطابــق احــکام ایــن فصــل  ،مجــازات مــی
گــردد».
فصــل ســوم بــاب هشــتم کتــاب دوم کــود جــزاء،
ازجــرم لــواط ومجــازات آن تذکــر داده ،مجــازات
لــواط و تفخیــذ را در مــواد( 647و  ) 649چنیــن
رصاحــت داده اســت :
« مرتکبیــن جــرم لــواط ،بــه حبــس متوســط تــا
دوســال  ،محکــوم مــی گــردد».
« هــرگاه مــردی بــا مــرد دیگــری مرتکــب عمــل
تفخیــذ گردنــد ،بــه حبــس قصیــر محکــوم مــی
گردنــد».
فصــل چهــارم بــاب هشــتم کتــاب دوم کــود ج ـزاء،
جــرم قــوادی ومجــازات آن را توضیــح داده ،مجــازات
جــرم قــوادی وحــاالت مشــدده جــرم قــوادی را در
مــواد (  651و ) 652ذیــآ نگاشــته اســت:
«شــخصی کــه مرتکــب جــرم قــوادی گــردد ،بــه
حبــس متوســط تــا دوســا ل ،محکــوم مــی گــردد.
هــرگاه مجنــی علیــه طفــل باشــد مرتکــب مطابــق
احــکام فصــل تجــاوز جنســی منــدرج ایــن بــاب
مجــازات ،مــی گــردد».
فصــل پنجــم بــاب هشــتم کتــاب دوم کــود ج ـزاء،
ازجرایــم ســوق دادن طفــل بــه انحرافــات اخالقــی
ماننــد :بچــه بــازی  ،مجــازات نگهــداری طفــل
مبنظــور رقصانیــدن ،مجــازات نگهــداری طفــل
مبنظورآمــوزش رقــص ورقصانیــدن طفــل تذکــرات
داشــته همچنــان از برگــزاری محفــل بچــه بــازی،
رشکــت در محفــل بچــه بــازی ،مجــازات اعتیــاد
اجبــاری ،ارتــکاب جــرم بچــه بــازی توســط منســوب
نیروهــای نظامــی را معیــن منــوده اســت .
همچنــان در مــورد عــدم جلوگیــری ازارتــکاب جــرم،
خریــد یــا فــروش طفــل مبنظــور بچــه بــازی ،تجــاوز
جنســی برطفــل ،آزار واذیــت جنســی را رشح داده
وضمنــآ پیرامــون ضبــط وثبــت هویــت مجنــی
علیــه ،احــوال مشــدده وعــدم تعقیــب عدلــی
مجرمیــن جرایــم متذکــره فصــل مذکــور را رصاحــت
داده و در مــورد مجــازات تجــاوز جنســی بــر طفــل
مــاده ( ) 663چنیــن رصاحــت دارد:
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