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ــی  ــت، زندگ ــی اس ــک موجوداجتامع ــان ی ــه انس از آنجاییک
ــم  ــاد نظ ــای ایج ــی از راه ــم ویک ــد نظ ــامع نیازمن در اجت
اســتفاده ازقانــون، ادای حــق هرفردمطابــق قانــون میباشــد. 
از مواردیکــه قانــون بــه آن اشــاره دارد. حــق شــفع از 
ازاســباب  میباشــد.یکی  مدنــی  حقــوق  مهــم  مباحــث 
چهارگانــه ملکیــت اعــامل حــق شــفع اســت کــه بــه موجــب 
آن شــفیع مالــک ســهم رشیــک اش مــی گــردد و شــفع 

ــردد. ــی گ ــوب م ــده آن محس ــرای دارن ــق ب ــی ح نوع
ــری ازرضرشــفیع  ــل تذکراســت؛ حــق شــفع بخاطرجلوگی قاب
ــد  ــک جدی ــطه حضوررشی ــه واس ــکان دارد ب ــه ام ــت ک اس
ــا  ــت احی ــفعه درجه ــق ش ــع ح ــد، درواق ــته باش و ناخواس
وحــدت مالکیــت اســت. بنابراهمیــت، حــق شــفع درقانــون 
مدنــی ودرفقــه مــورد بحــث قرارگرفتــه اســت.موضوع شــفع 
درفقــه مبتنــی برقاعــده الرضراســت. همچنیــن حــق شــفع 
ــت، مخصوصــا در  ــود داشــته اس ــام نیــز وج پیــش از اس
ــد.  ــی گردی ــامل م ــدد اع ــوارد متع ــم در م ــوق روم قدی حق
چنانچــه حقــوق قدیــم فرانســه و کشــورهای غربــی تحــت 
ــق  ــورد ح ــادی در م ــوارد زی ــوده در م ــون روم ب ــر قان تاثی
شــفع بحــث کــرده انــد ولــی بــر اســاس نیــاز هــای امــروز 
ــه  ــی یافت ــع تغیرات ــای جوام ــی ه ــده گ ــا پچی ــان ب و همزم

اســت.
تعریف شفع:

شــفع بــه ضــم شــین و ســکون فــاء و فتــح عیــن در اصــل بــه 
معنــای تقویــت کــردن، یــاری منــودن، فزونــی، زوج، جفــت و 

منضم کردن چیزی به چیزی مثل خودش است. 
ــر  ــه دو نف ــت: از اینک ــارت اس ــفع عب ــه ش ــاح فق در اصط
در ملکــى بــه صــورت مشــاع رشیــک باشــند، اگــر یکــى از 
آن دو ســهمش را بــه غیــر رشیکــش بفروشــد، رشیــک دیگــر 
حــق دارد، هــامن مبلــغ را بــه مشــرى داده و آن ســهم را از 
ــن را حــق شــفعه و صاحــب حــق را شــفیع  ــرد و ای وى بگی
ــل  ــول مث ــر منق ــال غی ــر در م ــر دو نف ــى اگ ــد. یعن می نامن
ــاع  ــدون اط ــا ب ــى ازآنه ــند و یک ــک باش ــاغ رشی ــه و ب خان
ــک  ــد، رشی ــرى بفروش ــه دیگ ــود را ب ــهم خ ــک اش، س رشی
دیگــر  می توانــد هــامن قیمــت را بــه مشــرى بپــردازد و آن 
ســهم را از مشــرى بگیــرد و بــه ســهم خــود ضمیمــه منایــد، 

اگــر چــه مشــرى راىض نباشــد.
قانــون مدنــی درمــاده )2213( شــفع را طــور ذیــل تعریــف 
ــی از  ــا بعض ــام ی ــک مت ــق متل ــارت از ح ــفع عب ــوده:« ش من
ــن و  ــل مث ــه مقاب ــری ب ــر مش ــت ب ــه شده اس ــار فروخت عق

ــار باشــد.« ــو بصــورت اجب ــه ول ــه صــورت گرفت مصارفیک
ــف  ــود تعری ــه خ ــز بنوب ــی نی ــون مدن ــده گان قان رشح کنن
ــان  ــی عــدل بی ــد. مصطف ــه شــفع اظهارمنــوده ان را در زمین
ــی از دو  ــتحقاق یک ــت از اس ــارت اس ــفعه عب ــی دارد: »ش م
رشیــک بــه متلــک حصــه مشــاع رشیــک دیگــر از مــال غیــر 
منقــول قابــل تقســیم در صورتــی کــه رشیــک مزبــور حصــه 
خــود را بــه قصــد بیــع بــه شــخص ثالثــی منتقــل منایــد. دکــر 
ــارت  ــد: شــفعه در اصطــاح عب ســید حســن امامــی می گوی
از متلــک حصــه فروختــه شــده رشیــک بوســیله  رشیــک 

ــد. ــر می باش دیگ
ــه  ــف ارای ــه دو تعری ــن زمین ــان درای ــر کاتوزی ــان دک همچن

میدهــد:
1- حــق متلــک قهــری حصــه رشیــک ســابق اســت از خریدار 

آن در برابــر قیمتــی کــه پرداخته.
ــل  ــک قاب ــک مل ــی از دو رشی ــه یک ــه ب ــت ک ــی اس 2-حق
تقســیم داده می شــود تــا بتوانــد در برابــر پرداخــت قیمتــی 
ــه او داده اســت آن را  ــدار حصــه رشیــک ســابق ب کــه خری

متلــک کنــد.
رشایط ایجاد حق شفع:

ــل  ــاع قاب ــاِل مش ــوص م ــفعه در خص ــق ش ــت: ح 1-رشاک
ــد  ــاعه بای ــو اش ــه نح ــال ب ــارکت در م ــوده و مش ــق ب تحق

ــردد.  ــراز گ اح
۲- قابلیــت تقســیم: موضــوع حــق شــفعه بایــد قابــل 
تقســیم باشــد. بــرای اطــاع از قابــل تقســیم بــودن یــا نبودن 
ملــک بــه دو طریــق می تــوان عمــل کــرد. اگــر ملــک دارای 
ــرد و  ــه ک ــت مراجع ــه ادارۀ   ثب ــد ب ــد بای ــوده  باش ــت ب ثب
بــر اســاس تأییــد ادارۀ ثبــت اقــدام منــود. اگــر ملــک   ثبــت 
نباشــد، بــه وســیله  ی اهــل خــره  قابلیــت تقســیم آن 
مشــخص می شــود. در نتیجــه اگــر قابلیــت تقســیم در 
ــز وجــود دارد،  ملــک وجــود داشــته باشــد، حــق شــفعه نی

ــدارد. ــود ن ــفعه وج ــق ش ــورت ح ــر این ص در غی

جعــل و تزویرازدیدگاه قانون
 جــرم جعــل و تزویــر، از جملــه جرامئــی علیــه آســایش 
ــی آورد.   ــه وارد م ــی لطم ــامد عموم ــه اعت ــت، ب ــی اس عموم
اعتــامد عمومــی افــراد جامعــه را نســبت بــه ارزش و اعتبــار 
اســناد و نوشــته ها خدشــه دار، سســت و کمرنــگ می منایــد.

ــیم  ــوع تقس ــه دو ن ــل را ب ــرم جع ــوال ج ــان معم  حقوقدان
ــوی  ــل معن ــادی و دوم جع ــل م ــک جع ــد. ی ــدی می کنن بن
جعــل مــادی بــه تغییــرات ظاهــری در یــک ســند بــا اســتفاده 
از روش هــای فیزیکــی ماننــد بــرش یــا تــراش را گوینــد. الزمــه 
ــارت دیگــر  ــه عب ــادی اســت ب ــادی، انجــام عمــل م جعــل م
ســند ابتــدا بــه صــورت واقعــی در عــامل خــارج، وجــود پیــدا 
می کنــد. ســپس مجــرم بــا عمــل خــود محتــوا و مضمــون یــا 
ــند  ــل وی در س ــه عم ــد و نتیج ــر می ده ــای آن را تغیی امض
باقــی می مانــد. تشــخیص جعــل مــادی از طریــق ارجــاع 
ــل  ــل جع ــا گاه عم ــرد ام ــورت می گی ــناس ص ــه کارش ــر ب ام
توســط افــراد غیــر حرفــه ای بــه نحــوی انجــام می شــود کــه 
بــا کمــی دقــت قابــل تشــخیص می باشــد. خــراش و تراشــیدن 
هــر دو بــا وســایلی چــون چاقــو و اشــیایی نــوک تیــز انجــام 
می شــوند، یعنــی ایــن کــه مرتکــب حروفــی را بــا کمــک ایــن 
ــد تفــاوت بیــن  ــا ســند محــو می کن وســایل از روی نوشــته ی
ایــن دو مــورد آن اســت کــه در خراشــیدن بخشــی از حــروف 
کلمــه و در تراشــیدن کل کلمــه محــو می شــود. منونــه حالــت 
تراشــیدن کل کلمــه احمــد از روی یــک نوشــته مثــاً از روی 
ــع  ــد از جم ــه احم ــد ک ــن قص ــه ای ــت، ب ــه اس ــت نام وصی
ــه  ــزی ب ــاً چی ــردن لزوم ــم ب ــم خــارج شــود در قل موصــی له
ــا مرتکــب ممکــن اســت  ــا ســند اضافــه منی شــود ی نوشــته ی
ــا نوشــته را  ــک ســند ی ــی از ی ــم بخش های ــا اســتفاده از قل ب
ــا بــر روی آن هــا خــط بکشــد.« قلــم بــردن  ــا کــرده ی ناخوان
ــامت  ــروف و کل ــل دادن ح ــر و تبدی ــت از تغیی ــارت اس عب
بــا ارقــام موجــود بــدون اینکــه کلمــه یــا رقــم جدیــد اضافــه 
شــود مثــل تبدیــل  »عبــد الرحیــم بــه محمــد رحیــم« در ســند 
اضافــه شــود یــا رقمــی در مقابــل چــک گذاشــته مــی شــود، 
ــک نقطــه در  ــه منــودن ی ــا اضاق ــه 10000« ب ــل« 1000 ب مث

چــک تغییــر بــه وجــود میآیــد.
از  کــردن بخش هایــی  پــاک  کــردن  از محــو  منظــور      

نوشــته بــا وســایلی مثــل قلــم پاکــن، غلــط گیــری، آب، مــواد 
ــاره  ــوزاندن و پ ــامل س ــت و ش ــا اس ــر آن ه ــیمیایی و نظی ش
کــردن و بریــدن منی شــود منظــور از ســیاه کــردن ســند، 
ــر  ــل جوه ــایلی مث ــا وس ــی از آن ب ــردن بخش  های ــا ک ناخوان
مرکــب، رنــگ و نظایــر آن هــا اســت. و واژه اثبــات در برابــر 
ــه  ــار دادن ب ــارت دیگــر اعتب ــه عب ــرد و ب ــرار می گی ابطــال ق
ســندی باطــل بــه نحــوی از انحــاء شــامل اثبــات می گــردد بــه 
ــا محــو آن  صورتــی کــه اگرگذرنامــه ای مهــر ابطــال خــورد، ب

ــود. ــتفاده ش از آن اس
جعل و تزویر:

 جعــل و تزویــر از جرایمــی اســت کــه امــروز محاکــم 
دچــار مشــکل گردیــده انــد. زیــرا نحــوه ایــن جــرم بــه طــور 
ــاش راجــع  ــر می باشــد.  ســعی و ت ــت تغیی ــداوم در حال مت
بــه موضوعــات جعــل و تزویــر الزمــی و رضوری اســت. زیــرا 
اســناد، مــدارک و اشــیایی کــه وســیله ای ارتــکاب جــرم درباین 
ــت اســت.  ــوع و دارای اهمی ــرده می شــود متن ــکار ب جــرم ب
بخاطــر کــه ایــن جــرم هــم خطــر عمومــی و اجتامعــی را در 
ــد  ــاب می منای ــه ایج ــراد و جامع ــن اف ــط بی ــال دارد. رواب قب
کــه مکاتــب و تحریــرات و تبدیــل اســناد دســتخوش جعــل و 
تزویــر قــرار نگیــرد. اگــر یکــی ازایــن اســناد و مــدارک مــورد 
تقلــب قــرار بگیــرد بــه اعتــامد مقابــل کــه در حقیقــت اســاس 
ــه وارد خواهــد  ــی اجتامعــی را تشــکیل می دهــد صدم زندگ
منــود و ایــن اعتــامد در واقــع یــک مصلحــت اســت کــه مــورد 
حامیــت قانونگــذار مــا قــرار گرفتــه شــده اســت. قســم کــه 
می دانیــم یکــی از وظایــف اساســی دولــت قانونگــذاری 
قانــون اســت، کــه صاحیــت و حاکمیــت دولــت را تضمیــن 
ــدارک، ارزش و  ــر اســناد و م ــه ب ــون اســت ک ــد و قان می منای
اعتبــار حقوقــی می بخشــد. بنــد )2( مــاده ) 436( کــود جزای 
ــا اشــخاص کــه اشــیای آتــی را  ــاره شــخص ی افغانســتان در ب
تزویــر منایــد چنیــن بیــان مــی دارد: 1-« اســناد رســمی دولــت، 
قانــون، فرمــان یــا امــر ریاســت جمهــوری، تصویــب حکومــت 
و یــا فرمــان صــدارت و یــا احــکام قطعــی محکمــه.« 2- مهــر 
دولــت، مهــر یــا امضــاء رئیــس دولــت.« بــه حبــس متوســط 

بیــش از ســه ســال، محکــوم مــی گــردد. 

   جوامــع بــرشی امــروزی، پیرشفــت و تحــول منــوده اســت. 
بررســی  و  ماحظــه  کشــور ها  حقوقــی  نظام هــای  اگــر 
ــره  ــا دای ــه برخــی از آن کشــور ه ــردد، واضــح می شــود ک گ
ــادی  ــم زی ــد و جرای ــر را وســیع منــوده ان جــرم جعــل و تزوی
ــال: در  ــاب مث ــد.  از ب ــرده ان ــوان درج ک ــن عن ــت ای را تح
نظــام حقوقــی » رم » قدیــم جرایــم زیــادی را شــامل جعــل 
و تزویــر ســاخته انــد کــه جرایمــی ماننــد: » شــهادت دروغ، 
جعــل پــول، تنقیــض در پیامنــه و تزویــر در اســناد را احتــوا 
ــر  ــره تزوی ــارص دای ــی مع ــام حقوق ــان نظ ــد. هم چن می منای
ــی کشــور  ــی فعل ــد نظــام جزای ــد. مانن را محــدود ســاخته ان
فرانســه، تحــت عنــوان جعــل و تزویــر از جعلــی بــودن پــول 

ــد.  ــث می منای ــی و ... بح ــر دولت ــد مه ــج، تقلی رای

جعل و تزویر در لغت: 
ــدن  ــه معنــی دگــر گــون کــردن، گردانی 1-جعــل در لغــت: ب
ــل  ــر: جع ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــردن اس ــع ک ــدن و ض و آفری
بــه معنــی تقلــب کــردن و خــاف واقــع جلــوه دادن چیــزی 
اســت. در اصطــاح عبــارت اســت از: ســاخنت یــا تغییــر دادن 
ــا  ــا ســایر چیزهــای مذکــور در قانــون ی آگاهانــه ای نوشــته ی
رضر دیگــری بــه قصــد اســتعامل آن هــا بــه عنــوان اصــل بــرای 

ــا دیگــری و بــه رضر دیگــری. اســتفاده خــود ب
ــت. در  ــدول اس ــان و ع ــی می ــه معن ــت: ب ــر در لغ 2- تزوی
ــف  ــی و توصی ــن ش ــت از تزئی ــارت اس ــی عب ــاح فقه اصط
آن برخــاف صفــت اصلــی تــا بــرای شــنونده یــا ببننــده 
آن طــوری وامنــود کــرده شــود کــه آن شــی بــر خــاف 
ــع  ــر در واق ــس تزوی ــد، پ ــت می باش ــت در واقعی ــه اس آنچ
ــد  ــوه ده ــق جل ــه آن را ح ــا آنچ ــل ب ــن باط ــی تزئی ــه معن ب
ــر  ــود جــزای افغانســتان جــرم تزوی ــاده)436( ک می باشــد. م
چنیــن تعریــف شــده اســت. » تزویــر عبارت اســت از ســاخنت 
نوشــته، ســند، ســاخنت مهــر، امضــاء، خراشــیدن یــا تراشــیدن 
ــا ســیاه  ــات ی ــا اثب ــا محــو ی ــم خــور ســاخنت، الحــاق ی ــا قل ی
ــه تاریــخ  ــر تاریــخ ســند نســبت ب ــا تأخی ــم ی ــا تقدی کــردن ی
ــه کار  ــا ب ــر ی ــه نوشــته دیگ ــا الصــاق نوشــته ای ب ــی ی حقیق
بــردن مهــر دیگــری بــدون اجــازه صاحــب آن بــه قصــد 

ــب.«  تقل

تتبع ونگارش: فروزان »عزیزی«

تتبع ونگارش: میرشفیع هللا کوهستانی

ــه  ــت کابین ــور در نشس ــه کش ــر عدلی ــور، وزی ــر ان ــر عبدالبصی دک
کــه روز دوشــنبه، 21 دلــو بــه ریاســت محمــد ارشف غنــی، رییــس 
جمهــوری اســامی افغانســتان برگــزار شــد، طرح هــای 7 ســند 
تقنینــی را بــه جلســه ارایــه کــرد کــه شــش طــرح آن در پرنســیب 

ــب شــد. تصوی
وزیــر عدلیــه کشــور در ایــن نشســت، طــرح تعدیــل فقره هــای ۶ و 
۹ مــاده پنجاهــم قانــون رشکت هــای دولتــی، طــرح تعدیــل و ایــزاد 
برخــی از مــواد قانــون امــور ذاتــی افــران، بریدمــان و ســاتنمنان، 
طــرح قانــون تنظیــم امــور زندان هــا، ، طــرح مقــرره تنظیــم مجــدد 
ــل  ــرح تعدی ــهری، ط ــن ش ــدد زمی ــاف مج ــهری و انکش ــن ش زمی

برخــی از مــواد مقــرره کاهــش و جلوگیــری از آلودگــی هــوا، طــرح 
مقــرره کمیتــۀ مشــرک رســانه ها و حکومــت و طــرح تعدیــل 
ــمی  ــر رس ــای غی ــور ملکیت ه ــم ام ــرره تنظی ــواد مق ــی از م برخ

شــهری را بــه جلســه ارایــه کــرد.
ــیب  ــه در پرنس ــوی کابین ــندها از س ــن س ــت ای ــورد نخس ــش م ش
تصویــب شــد و وزارت عدلیــه موظــف شــد کــه بــا همــکاری وزارت 
شهرســازی و اراضــی و ســایر نهادهــای مرتبــط، طــرح تعدیــل 
ــمی  ــر رس ــای غی ــور ملکیت ه ــم ام ــرره تنظی ــواد مق ــی از م برخ
شــهری را طبــق تذکــر جلســه تصحیــح و بــه جلســات بعــدی کابینــه 

ارایــه منایــد.

دکــر عبدالبصیــر انــور دربــاره هــدف طــرح مقــرره کمیتــۀ مشــرک 
رســانه ها و حکومــت گفــت کــه ایــن مقــرره به هــدف تامیــن 
ــد رســیدگی  ــع رون ــانه ای، تری ــت اشــخاص رس ــت و مصوونی امنی
بــه قضایــای خشــونت علیــه اشــخاص رســانه ای، کاهــش خشــونت 
ــن  ــانه و تامی ــدان رس ــه ای کارمن ــی و حرف ــوق صنف ــن حق و تامی
هامهنگــی میــان رســانه ها و ادارات ذیربــط دولتــی ترتیــب و طــی 

مراحــل شده اســت.
تــا  شــد  موظــف  عدلیــه  وزارت  همچنیــن  نشســت  ایــن  در 
طرح هــای متذکــره را طبــق نظریــات اصاحــی ارایــه شــده از ســوی 

ــازد. ــی س ــح و نهای ــه، تصحی کابین

گزارشگر: بشیراحمد عزیزی

 و چون از شام پيامن محكم گرفتيم كه خون همديگر را مريزيد و يكديگر را 

از رسزمني خود بريون نكنيد سپس ]به اين پيامن[ اقرار كرديد و خود گواهيد.  

 )سورة البقرة، آیه 84( 

شش طرح اسناد تقنینی ارایه شده از سوی وزارت عدلیه در کابینه تصویب شدحق شــفع از دیدگاه قانون 
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1- نا معین بودن مهلت تصویب:
چــون کشــورهای امضــاء کننــده معاهــد تعهــدی برای 
ــس از امضــاء و  ــد پ ــاً مختارن ــد، نتیجت ــب ندارن تصوی
هــر موقــع کــه مقتضــی و بــه مصلحــت مــی داننــد 
ــده  ــنت معاه ــه در م ــر آنک ــد، مگ ــب کنن آن را تصوی
بــه رصاحــت مهلتــی بــرای تصویــب قیــد شــده باشــد. 
ــدات  ــه در معاه ــود ک ــی ش ــده م ــر دی ــروزه کم ام
اشــاره ای بــه مهلــت تصویــب شــده باشــد. البتــه ذکــر 
عباراتــی چــون »ایــن معاهــده بایــد هرچــه زودتــر که 
ممکــن باشــد« یــا » در مهلــت بســیار کوتــاه ممکنــه« 
ــی  ــد رصیح ــه قی ــه اینک ــر ب ــد، نظ ــب برس ــه تصوی ب

ــی از وجاهــت حقوقــی اســت. نیســت، خال
2- مرشوط کردن تصویب:

کشــور امضــاء کننــده یــک معاهــده مــی توانــد، 
تصویــب آن معاهــده را بــه تحقــق یــک رشط سیاســی 
مشــخص منــوط کنــد ایــن امــر نتیجــه اختیــاری بــودن 
ــده  ــه معاه ــون فرانس ــه قان ــت. چنانچ ــب اس تصوی
دوســتی فرانســه و لیبــی را تصویــب منــود.  ولــی 
مبادلــه اســناد تصویــب را مــرشوط بــه تحدیــد حــدود 
مــرزی میــان ایــن دوکشــور ســاخت. بایــد توجــه 
ــق  ــا ح ــرشوط ب ــب م ــن تصوی ــه ای ــیم ک ــته باش داش

ــت. ــاوت اس ــرشط متف ال
3- خود داری از تصویب: 

ــار نامــه هــا متضمــن قــول تصویــب  درگذشــته، اختی
بــه عنــوان منایندگــی یــا وکالــت مــی بــود کــه پادشــاه 
را اصــوال« ملــزم بــه تصویــب معاهــده مــی منــود، هــر 
چنــد عمــاً چنیــن امــری همیشــه مصــداق نداشــت. 
ــه رشط  ــده ای » ب ــه قاع ــای خــود را ب ــول، ج ــن ق ای
تصــوب« داد کــه نتیجــه اش، آزادی کامــل یــک کشــور 

در تصویــب معاهــدات اســت.
۳. تصویــب معاهــدات بیــن املللــی در حقــوق داخلــی 
ــون  ــق قان ــی مطاب ــن امللل ــدات بی ــتان معاه افغانس
اساســی افغانســتان در دو بخــش تحــت عناویــن 
ــی  ــن امللل ــای بی ــاق ه ــدول و میث ــن ال معاهــدات بی
ذکــر گردیــده اســت کــه معاهــدات بیــن املللــی 
معمــوالً میــان دو یــا چنــد کشــور امضــاء و عقــد مــی 
شــوند و میثــاق هــای بیــن املللــی از جانــب ســازمان 
هــای بیــن املللــی بــه ویــژه کمیســیون حقــوق بیــن 
امللــل مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد تدویــن و 
از جانــب مجمــع عمومــی ســازمان متذکــره تصویــب 
ــاد  ــز ی ــی نی ــن امللل ــب بی ــام تصوی ــه بن ــردد ک مــی گ
ــدول بعــد  ــن ال مــی شــود. تعــدادی از معاهــدات بی
ــتان و  ــامی افغانس ــوری اس ــۀ جمه ــب کابین از تصوی
تعــداد دیگــر آن و میثــاق هــای بیــن املللــی بعــد از 
تصدیــق شــورای ملــی جمهــوری اســامی افغانســتان 
ــوری اســامی افغانســتان الزم  ــس جمه و توشــیح رئی
االجــراء مــی شــوند. بــرای وضاحــت مطلــب الزم 
ــدات  ــب معاه ــت تصوی ــا صاحی ــام ب ــه مق ــت ک اس
ــی، معاهــدات  ــن امللل ــاق هــای بی ــدول و میث ــن ال بی
بیــن الــدول و میثــاق هــای بیــن املللــی کــه نیــاز بــه 
تصویــب دارنــد و روش تصویــب معاهــدات بیــن 
الــدول و میثــاق هــای بیــن املللــی در نظــام حقوقــی 
افغانســتان بــا توجــه بــه احــکام قانــون اساســی، 
قانــون معاهــدات و میثــاق هــای بیــن املللــی و مــوارد 
عملــی تحــت عناویــن جداگانــه بــه بحــث گرفتــه مــی 

شــوند.
ــی  ــن امللل ــده از معاهــدات بی ــک ع در افغانســتان ی
و  معاهــدات  قانــون  در  کــه  بــاال  اهمیــت  دارای 
ــه  ــاز ب ــده نی ــبینی ش ــی پیش ــن امللل ــای بی ــاق ه میث
توشــیح  از  پــس  و  دارنــد  ملــی  تصدیــق شــورای 
نافــذ و در  افغانســتان  رئیــس جمهــوری اســامی 
ــد امــا عــدۀ دیگــری  ــدۀ رســمی نــرش مــی گردن جری
ــت  ــوان یادداش ــت عن ــی تح ــن امللل ــدات بی از معاه
هــای تفاهــم و موافقــت نامــه هــای ســاده و اجرایــی 
ــور خارجــه بــه  بعــد از تشــخیص وزارت محــرم ام
تصویــب کابینــه رســیده و مرعــی االجــرا شــده و 
نیــاز بــه تصویــب دیگــری نداشــته و در جریــدۀ 
رســمی نیــز بــه نــرش منــی رســند. طوریکــه همــه مــی 
ــدی هــا و  ــع نیازمن ــه منظــور رف ــد کشــور هــا ب دانن
احتیاجــات خویــش مــی خواهنــد بــا ســایر کشــور هــا 
ــف سیاســی، اقتصــادی، اجتامعــی،  در ســاحات مختل
فرهنگــی ... وغیــره روابــط تأمیــن مناینــد و ایــن امــر 
جــز از طریــق انعقــاد معاهــدات بیــن املللــی ممکــن 

ــت. نیس
ــی  ــق کتب ــت تواف ــی در حقیق ــن امللل ــدات بی معاه
دولــت هــا در ســاحات مختلــف فــوق الذکــر اســت 

کــه طبــق قواعــد و مقــررات حقــوق بیــن امللــل 
ــزام از  ــه الت ــت ب ــا رضای ــرف ه ــده و ط ــم گردی تنظی
ــی  ــن امللل ــدات بی ــروز معاه ــد. ام ــان دهن ــود نش خ
ــیون  ــده، کنوانس ــم از معاه ــف اع ــای مختل ــام ه بن
)میثــاق(، موافقتنامــه، منشــور، اساســنامه، تفاهــم 
ــاد  ــره ی ــول ... وغی ــه )یادداشــت تفاهــم(، پروتوک نام
مــی گــردد کــه متامــاً در ســاحات مربــوط خــود دارای 
ارزش مــی باشــد. معاهــدات بیــن املللــی مطابــق 
قانــون اساســی افغانســتان بــه عنــوان معاهــدات 
بیــن الــدول و میثــاق هــای بیــن املللــی ذکــر گردیــده 
کــه معاهــدات بیــن الــدول میــان دو یــا چنــد دولــت 
ــاق هــای  ــه میث ــردد در حالیک ــی گ ــد م امضــاء و عق
بیــن املللــی از جانــب ســازمان هــای بیــن املللــی بــه 
ویــژه ســازمان ملــل متحــد؛ تدویــن و تصویــب مــی 
گــردد. برخــی از معاهــدات بیــن الــدول بعــد ازطــی 
مراحــل چــون مذاکــرات، تحریــر مــنت معاهــده و 
املللــی در مجمــوع  بیــن  امضــاء و میثــاق هــای 
ــور  ــی از کش ــند، در برخ ــی باش ــب م ــد تصوی نیازمن
هــا تصویــب معاهــدات بیــن الــدول و میثــاق هــای 
بیــن املللــی از صاحیــت یــک مرجــع )رئیــس جمهــور 
یــا پارملــان( و در ســایر کشــور هــا صاحیــت تصویــب 
ــی   ــن امللل ــای بی ــاق ه ــدول و میث ــن ال ــدات بی معاه
ــا  ــه هامن ــت ک ــده اس ــض گردی ــع تفوی ــه دو مرج ب

ــد.  ــی باش ــان م ــور و پارمل ــس جمه رئی
اســامی  جمهــوری  دولــت  اساســی  قانــون  در 
افغانســتان، صاحیــت تصویــب معاهــدات بیــن الدول 
و میثــاق هــای بیــن املللــی تحــت عنــوان »تصدیــق« 
بــه پارملــان )شــورای ملــی( اعطــا گردیــده اســت و در 
قانــون معاهــدات و میثــاق هــای بیــن املللــی حکــم 
مشــخص و معینــی مبنــی بــر تائیــد کابینــۀ جمهــوری 
اســامی افغانســتان، تصدیــق شــورای ملــی جمهــوری 
جمهــوری  رئیــس  توشــیح  و  افغانســتان  اســامی 
اســامی افغانســتان پیشــبینی گردیــده اســت امــا 
یادداشــت هــای تفاهــم و عــدۀ از موافقتنامــه هــای 
ــوری  ــۀ جمه ــب کابین ــی بعــد از تصوی ســاده و اجرای
اســامی افغانســتان مرعــی االجــراء مــی گــردد و 
نیازمنــد تصدیــق شــورای ملــی و توشــیح رئیــس 
ــدول  ــن ال ــدات بی ــه معاه ــد. البت ــی باش ــور من جمه
و میثــاق هــای بیــن املللــی ای کــه نیازمنــد تصدیــق 
شــورای ملــی و توشــیح رئیــس جمهــور مــی باشــند بــا 
ــاق هــای  ــون معاهــدات و میث ــم قان نظرداشــت حک
ــی ایــن کشــور 12 مــورد رصیحــاً پیشــبینی  ــن امللل بی
گردیــده و عــاوه بــر آن ســایر معاهــدات بیــن الــدول 
بــه تشــخیص وزارت امــور خارجــۀ کشــور در آن 
شــامل شــده مــی توانــد. قابــل ذکــر اســت کــه میعــاد 
تصدیــق معاهــدات بیــن الــدول و میثــاق هــای بیــن 
املللــی نامعیــن مــی باشــد یعنــی مراجــع تصویــب و 
طــی مراحــل داخلــی یــا قانونــی در متــام کشــور هــا 
باالخــص در کشــور افغانســتان بعــد از غــور الزم مــی 
توانــد بــه تصویــب و طــی مراحــل داخلــی یــا قانونــی 
ــرای  ــوب ب ــج خ ــات و نتای ــا تبع ــد ت ــدام مناین آن اق

ــار آیــد. کشــور شــان بب
ــا صاحیــت تصویــب معاهــدات بیــن  3 . 1 . مقــام ب
الــدول و میثــاق هــای بیــن املللــی معمــوالً در نظــام 
داخلــی کشــور هــای جهــان، رئیــس جمهــور، پارملــان 
یــا هــر دو صاحیــت تصویــب معاهــدات بیــن الــدول 
و میثــاق هــای بیــن املللــی را مطابــق حقــوق اساســی 
ــی  ــام حقوق ــق نظ ــه  مطاب ــند ک ــی باش ــان دارا م ش
کشــور عزیــز مــا افغانســتان بــه ویــژه قانــون اساســی 
و قانــون معاهــدات و میثــاق هــای بیــن املللــی ایــن 
ــوان  ــی( تحــت عن ــان )شــورای مل ــه پارمل ــت ب صاحی
»تصدیــق« اعطــاء شــده  کــه در مــورد جــزء 5 مــادۀ 
نــودم قانــون اساســی افغانســتان چنیــن رصاحــت 
دارد، »تصدیــق معاهــدات و میثــاق هــای بیــن املللــی 
یــا فســخ الحــاق افغانســتان بــه آن« از صاحیــت 

شــورای ملــی پیشــبینی گردیــده اســت.
ــزء  ــم ج ــق حک ــی طب ــن امللل ــدات بی ــق معاه تصدی
14 مــادۀ ســوم قانــون معاهــدات و میثــاق هــای 
بیــن املللــی، تعریــف گردیــده و مرجــع بــا صاحیــت 
بیــن املللــی چنیــن پیشــبینی شــده اســت: »تصویــب 
ــادۀ  ــدرج م ــی من ــن امللل ــاق هــای بی معاهــده و میث
ــی  ــه از طــرف شــورای مل ــون اســت ک ــن قان ــم ای نه
ــرد.«  ــی گی ــورت م ــتان ص ــامی افغانس ــوری اس جمه
ــا  ــع ب ــون مرج ــم ایــن قان ــادۀ نه ــم چنــان در م ه
ــاق  ــدول و میث ــن ال ــق معاهــدات بی صاحیــت تصدی
ــوری  ــی جمه ــورای مل ــا ش ــی، هامن ــن امللل ــای بی ه

ملــی  شــورای  و  باشــد  مــی  افغانســتان  اســامی 
ــن  ــی تری ــث عال ــتان بحی ــامی افغانس ــوری اس جمه
ارگان تقنینــی مظهــر ارادۀ مــردم آن اســت و از قاطبــۀ 
ملــت منایندگــی مــی کنــد. شــورای ملــی متشــکل از 
دو مجلــس: ولســی جرگــه و مرشانــو جرگــه مــی باشــد 
و هیــچ شــخص منــی توانــد در یــک وقــت عضــو هــر 
دو مجلــس باشــد. اعضــای ولســی جرگــه توســط 
انتخابــات آزاد، عمومــی، رسی و  از طریــق  مــردم 

ــد. ــی گردن ــاب م ــتقیم انتخ مس
ــی  ــن امللل ــای بی ــاق ه ــدول و میث ــن ال معاهــدات بی
غــرض تصدیــق هامننــد طــرح قانــون از جانــب وزارت 
امــور خارجــه از طریــق دفــر وزیــر دولــت در امــور 
پارملانــی بــه ولســی جرگــه و بعــد از رأی گیــری و 
ــت  ــه جه ــو جرگ ــه مرشان ــس ب ــن مجل ــق در ای تصدی
تصدیــق فرســتاده مــی شــود. معاهــدات بیــن الــدول 
و میثــاق هــای بیــن املللــی بعــد از تصدیــق شــورای 
ملــی جهــت توشــیح بــه رئیــس جمهــور فرســتاده مــی 
شــود کــه بــا توشــیح ایــن مقــام، طــی مراحــل داخلــی 
و قانونــی معاهــدات بیــن املللــی تکمیــل مــی گــردد.

ــی  ــن امللل ــای بی ــاق ه ــدول و میث ــن ال معاهــدات بی
نیازمنــد تصویــب اوالً بایــد گفتــه شــود کــه در نظــام 
تحــت  »تصویــب«  اصطــاح  افغانســتان  داخلــی 
بیــن  رفتــه؛ معاهــدات  تذکــر  عنــوان »تصدیــق« 
الــدول و میثــاق هــای بیــن املللــی از لحــاظ تصدیــق، 
بــه معاهــدات بیــن الــدول و میثــاق هــای بیــن املللــی 
نیازمنــد تصدیــق و معاهــدات بیــن الــدول بــی نیــاز 
از تصدیــق تقســیم مــی شــوند. معاهــدات بیــن 
الدولــی کــه بــی نیــاز از تصدیــق انــد بعــد از تصویــب 
ــدۀ  ــا ع ــوند ام ــی ش ــراء م ــران، الزم االج ــورای وزی ش
دیگــری از معاهــدات بیــن الــدول و میثــاق هــای 
بیــن املللــی مطابــق احــکام قانــون اساســی و قانــون 
ــتان،  ــی افغانس ــن امللل ــای بی ــاق ه ــدات و میث معاه
ــدات  ــده از معاه ــند، آنع ــی باش ــق م ــد تصدی نیازمن
بیــن الــدول و میثــاق هــای بیــن املللــی کــه نیازمنــد 
تصدیــق شــورای ملــی انــد در مــادۀ نهــم قانــون 
معاهــدات و میثــاق هــای بیــن املللــی پیشــبینی 
گردیــده کــه مــادۀ متذکــره در زمینــه چنیــن رصاحــت 
ــی در  ــن امللل ــای بی ــاق ه دارد: )1( معاهــدات و میث
ســاحات ذیــل بعــد از تائیــد شــورای وزیــران، تصدیــق 
شــورای ملــی و توشــیح رئیــس جمهــور مرعــی االجــراء 

مــی باشــد:
1- معاهدۀ متارکه )ختم جنگ(.

2- معاهدۀ تعیین و تثبیت رسحدات.
3- معاهــدۀ برقــراری روابــط خارجــی، دوســتی و 

ــی. ــن امللل ــای بی ــکاری ه هم
4- معاهدۀ عدم توسل به قوه و تجاوز.
5- معاهدۀ تأسیس سازمان بین املللی.

6- معاهدۀ که ایجاب تعدیل قانون نافذ را مناید.
7- معاهدۀ موقف حقوقی اتباع.

اعطــای  یــا  اخــذ قرضــه  یــا  اعطــاء  8- معاهــدۀ 
گمرکــی. محصــوالت  و  مالیاتــی  هــای  معافیــت 

و  محکومیــن  و  متهمیــن  اســرداد  معاهــدۀ   -9
قضائــی. هــای  همــکاری 

ــا( و  ــیون ه ــی )کنوانس ــن امللل ــای بی ــاق ه 10- میث
پروتوکــول هــای منضمــۀ آن.

11- معاهدات و موافقتنامه های امنیتی.
12- معاهدات و موافقتنامه های اقتصادی.

و  محتــوا  مقتضــای  بــه  معاهداتیکــه  ســایر   -13
ماهیــت، ایجــاب تصدیــق شــورای ملــی را منایــد.

و  هــا  موافقتنامــه  تفاهــم،  هــای  یادداشــت   )2(
قــرارداد هــای ســاده و اجرائــی کــه بــه تشــخیص 
وزارت امــور خارجــه ایجــاب تصدیــق شــورای ملــی را 
منــی منایــد از طــرف شــورای وزیــران تصویــب و مرعی 
االجــراء مــی گــردد.« منظــور از تصویــب معاهــدات 
بیــن املللــی ســاده و اجرائــی توســط شــورای وزیــران، 
هــامن تائیــدی شــورای کابینــه )وزیــران( مــی باشــد. 
ــی  ــن امللل ــای بی ــاق ه ــدول و میث ــن ال معاهــدات بی
ــدات و  ــون معاه ــم قان ــادۀ نه ــرۀ )1( م ــدرج فق من
میثــاق هــای بیــن املللــی، بعــد از تصدیــق و توشــیح 
بــاالی دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان نافــذ 
گردیــده و عمــاً ایــن کشــور مطابــق حکــم پراگــراف 
ــت  ــه رعای ــزم ب ــی مل ــون اساس ــم قان ــادۀ هفت اول م
ــن رصاحــت  ــره چنی ــادۀ متذک ــه م ــا مــی باشــد ک آنه
ــن  ــل متحــد، معاهــدات بی ــت منشــور مل دارد: »دول
الــدول، میثــاق هــای بیــن املللــی کــه افغانســتان بــه 
آن ملحــق شــده اســت و اعامیــۀ جهانــی حقــوق 
بــرش را رعایــت مــی منایــد.«            ادامــه دارد

اصل علنی بودن محاکمه:
  علنــی بــودن محاکمــه از دو عنــر شــکل مــی گیرد:یــک حــق دایــر شــدن 
علنــی محکمــه و دوم حــق قضــاوت و اعــام حکــم بطــور علنــی. دایــر شــدن 
علنــی بدیــن معنــی اســت کــه متــام مــردم، میتواننــد در جلســه ی محاکمــه 
رشکــت کنــد. ایــن اصــل بــرای تضمیــن حقــوق ومنافــع فــرد و جامعــه بســیار 
مؤثــر و مفیــد بــوده و میتوانــد شــفافیت و عادالنــه بــودن محاکمــه را تاًمیــن  
منایــد و بــرای عامــه ی مــردم نســبت بــه نظــام قضایــی اعتــامد و اطمینــان 

ایجــاد کنــد. 
درتاریــخ اســام علنــی بــودن قضــاوت رایــج بــوده ، زیــرا ؛ قضــاوت در 
ــه هــر کــس میتوانســته درانجــا  ــکان عمومــی ک ــک م ــا ی ــازار ی مســاجد ، ب
ــه  ــل ار اینکــه قاضــی ب ــی قب ــزار مــی شــده و حت حضــور داشــته باشــد برگ
قضــاوت بنشــیند، کســی از طــرف او بــه مــردم اعــام مــی کــرد :«ای مــردم 
!بدانیــد کــه مظلــوم داد مــی خواهــد و منتظــر مجــازات ظــامل اســت. پــس در 

ــه هــم رســانید!« محکمــه حضــور ب
ــن  ــتان چنی ــی افغانس ــون اساس ــاده  )128( قان ــه م ــت محاکم ــورد علنی درم

مشــعر اســت:
ــر  ــردد و ه ــی گ ــر م ــی دای ــورت علن ــه بص ــتان محاکم ــم افغانس » در محاک
ــه  ــد. محکم ــور یاب ــون در ان حض ــکام قان ــت اح ــا رعای ــق دارد ب ــخص ح ش
میتوانــد در حاالتــی کــه در قانــون تریــح گردیــده یــارسی بــودن محاکمــه 
رضوری تشــخیص گــردد، جلســات رسی دایــر کنــد ولــی اعــام حکــم بایــد بــه 

هــر حــال علنــی باشــد.«
هــم چنــان در مــاده )8( قانــون تشــکیات و صاحیــت محاکــم قــوه قضائیــه 

عیــن عبــارت تحــت عنــوان ) علنیــت جلســه( نقــل گردیــده اســت .
هکــذا درفقــره )16( مــاده)7( قانــون اجــراآت جزائــی  علنــی بــودن محاکمــه 

حــق متهــم دانســته شــده ودرمــاده )213( آن  آمــده اســت : 
ــد  ــد در ان حضــور یاب ــوده ، هــر شــخص میتوان ــی ب ــی علن » جلســات قضای
ــل  ــه دالی ــر ب ــام ان را نظ ــا مت ــه ب ــی از جلس ــس ، بخش ــه رئی ــن ک ــر ای . مگ

ــد.« ــام منای ــه رسی اع ــظ نظــم عام ــا حف ــی ی ــظ راز خانوادگ ــی، حف اخاق
از جانــب دیگــردر فقــره 1 مــاده ی 14 میثــاق بیــن املللــی حقــوق مدنــی و 

سیاســی وضاحــت یافتــه:
ــتند. ــاوی هس ــری متس ــای دادگس ــا و دیوانه ــل داد گاه ه ــه در مقاب » هم

هرکــس حــق دارد بــه اینکــه بــه داد خواهــی او منصفانــه ، علنــی و در داد 
ــون رســیدگی  ــق قان ــی طــرف تشــکیل شــده، طب ــح مســتقل وب گاهــی صال
شــود و ان داد گاه در بــاره ی حقانیــت اتهامــات جزایــی علیــه او یــا اختافات 
راجــع بــه حقــوق والزامــات ان ، و در امــور مدنــی اتخــاذ تصمیــم کنــد.......«

اصــل علنــی بــودن دادرســی یکــی از اصــول کلــی حقــوق جــزای جدیــد بــوده 
وســیله ای بــرای تأمیــن بهــر محاکمــه عادالنــه و نظــارت عمومــی، بــه ویــژه 

رعایــت حقــوق متهــم و بــی طرفــی رونــد محاکمــه مــی باشــد.
علنــی بــودن محاکمــه بــه معنــای گشــودن دادگاه و فرایندهــای قضایــی بــه 
روی مــردم اســت. گفتــه مــی شــود محاکمــه علنــی اســت؛ مقصــود این اســت 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد،  ب ــوم باش ــرض ماحظــه عم ــاوی در مع ــه اســتامع دع ک
ــق  ــژه از طری ــه وی ــوم، ب ــرای عم ــه ب ــتامع در محکم ــیدگی و اس ــد رس رون
مطبوعــات و رســانه هــا، قابــل ماحظــه خواهــد بــود. بــه ســخن دیگــر حــق 
ــا اصــل رســیدگی علنــی بــه ایــن معناســت کــه همــۀ محاکــامت مدنــی و  ی

جزایــی، بایــد اساســاً بــه طــور شــفاهی و علنــی اداره و هدایــت شــوند.
کمیســیون اروپایــی حقــوق بــرش در گزارشــی راجــع بــه یــک پرونــده، فلســفۀ 
علنــی بــودن محاکمــه را چنیــن توضیــح داده اســت: »ماهیــت علنــی محاکمه 
ــه  ــن دعــوی علی ــت از طرفی ــق حامی ــه، از طری ــن محاکمــۀ عادالن ــه تضمی ب
ــا  ــازد ت ــی س ــادر م ــه را ق ــد و جامع ــی کن ــک م ــه، کم ــامت خودرسان تصمی
ــا اعــان  ــد... ماهیــت علنــی محاکمــه همــراه ب اجــرای عدالــت را کنــرل کن
ــه تضمیــن ایــن مهــم کمــک خواهــد کــرد کــه مــردم مطلــع  علنــی حکــم ب

ــه اجــرای عدالــت تأمیــن  شــود.«  ــان ب شــوند و در نتیجــه، اطمین
ــه و  ــر محاکمــه، فیصل ــودن، عــاوه ب ــی ب ــه اصــل علن ــر اســت ک شــایان ذک
ــورت  ــه ص ــال ب ــر ح ــد در ه ــه بای ــرد ک ــی گی ــر م ــز در ب ــه را نی رأی محکم
علنــی صــادر شــود. همچنیــن ایــن اصــل عــاوه بــر محاکــامت ابتدائیــه، بــر 

ــز حاکــم اســت.  رســیدگی هــای اســتینافی نی
 اصل قانون بودن محاکم:

اوأل غیــر از قــوه ی قضائیــه و محکمه،هیــچ مرجــع و هیــچ مقــام صاحیــت 
محاکمــه کــردن هیــچ کســی را نــدار؛ جــز در مــوارد کــه قانــون تریــح کــرده 

 . شد با
ثانیــأ محکمــه ای ازصاحیــت محاکمــه کــردن برخــوردار اســت ، کــه مطابــق 
احــکام قانــون تشــکیل شــده باشــد و مطابــق صاحیتــی کــه در قانــون بــرای 

ان تعییــن شــده اســت، بــه محاکمــه بپــردازد.
ــم  ــودن محاک ــی ب ــاب قانون ــون اساســی افغانســتان درب ــاده )116( قان در م
آمــده اســت » قــوۀ قضائیــه رکــن مســتقل دولــت جمهــوری اســامی 
ــه مرکــب اســت ازیــک ســره محکمــه ،  افغانســتان مــی باشــد. قــوۀ قضائی
محاکــم اســتیناف ومحاکــم ابتدائیــه کــه تشــکیات وصاحیــت آنهــا توســط 
قانــون تنظیــم مــی گــردد. ســره محکمــه بــه حیــث عالیریــن ارگان قضائــی 

ــرار دارد.« ــتان ق ــامی افغانس ــوری اس ــۀ جمه ــوۀ قضائی دررآس ق
ــوه ی  ــت ق ــت: »صاحی ــده اس ــی آم ــون اساس وهکــذا درمــاده )120( قان
ــه متــام دعــاوی ای اســت کــه از طــرف اشــخاص  قضائیــه شــامل رســیدگی ب
حقیقــی یــا حکمــی بشــمول دولــت، بحیــث مدعــی یــا مدعــی علیــه 

ــود« ــه ش ــون اقام ــکام قان ــه اح ــق ب ــه مطاب ــگاه محکم درپیش
هــم چنیــن در مــاده) 122( قانــون اساســی آمــده اســت: »هيــچ قانــوين منــي 
ــوه  ــت ق ــره صاحي ــي را از داي ــاحه ي ــا س ــه ي ــت، قضي ــچ حال ــد در هي توان
ــه  ــد شــده، خــارج بســازد و ب ــن فصــل تحدي ــه در اي ــه نحــوى ک ــه ب قضايي

ــد.  ــض کن ــام ديگرتفوي مق
ايــن حکــم مانــع تشــکيل محاکــم خــاص منــدرج مــواد شــصت و نهــم، هفتــاد 
و هشــتم ويکصــد و بيســت و هفتــم ايــن قانــون اســايس و محاکــم عســکرى 
در قضايــاى مربــوط بــه آن منــي گــرد.  تشــکيل و صاحيــت ايــن نــوع محاکــم 

توســط قانــون تنظيــم مــي گــردد. « 
هکــذا درمــاده 27 قانــون اساســی آمــده آســت :»هيــچ شــخص را منــي تــوان 
مجــازات منــود، مگــر بــه حکــم محکمــه بــا صاحيــت و مطابــق بــه احــکام 
قانــوين کــه قبــل...«  ایــن اصــل نیــز در قوانیــن اساســی اکــر کشــورها ، اســناد 
و معاهــدات بیــن املللــی مــورد قبــول قــرار گرفتــه و در زمــره اصــل اساســی 

محاکمــه عادالنــه شــناخته شــده اســت.                    

حق تفهیم ...

دارد ادامه 
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عقد  به وسیله    باید حتام  ملک  انتقال  بَیع:  عقد   -۳
)موضوع  مبیع  شفعه،   دارای حق  مال  و  باشد  بیع 
»الف«  مثا: شخص  گیرد.  قرار  عقد  این  بیع(  عقد 
ملک خود را به »ج« صلح کرده یا در رهن او قرار 
داده باشد، رشیک دیگر یعنی »ب« منی تواند از حق 
مناید.  را متلک  »الف«  و سهِم  بهره مند شود  شفعه 
ولی اگر »الف« سه دانگ خود را به »ج« فروخته 

باشد، این حق وجود دارد.
حقوقی(:  و  حقیقی  از  رشیک)اعم  دو  وجود   -۴
هرگاه بیش ازدو نفر مالک زمینی باشند، حق شفعه 

برای هیچ کدام از آن ها ایجاد منی شود.
بی اثری کلیه   معامالت معارض نسبت به شفیع:

یکی ازرشکاء حق شفعه را اعامل کرده است. فرض 
باشد  فروخته  »ب«  به  را  خود  سهم  »الف«  کنید 
به »د« واگذار کرده  را  نیز آن زمین  و متعاقباً«ج« 
باشد. هرگاه »ب« که رشیِک دیگر »الف«بوده حق 
شفعه خود را اعامل کند، معامله ی انجام شده میان 
معامله  این  است.  بی اثر  او  به  نسبت  »د«  و  »ج« 

می تواند بیع باشد یا صلح یا غیره.
ویژگی های حق شفع:

۱- شفع حق مالی است: در قانون به متلک)مالک 
می گویند.  شفعه  حق  شده،  فروخته  سهم  شدن( 
دلیل آن حفظ منافع رشیک است تا در مال مشرک 
اش احساس امنیت و اطمینان کند. به این دلیل شفع 
این حق، وسیله ی تحصیل مال  حق مالی است که 
است و فرد می تواند با استفاده از این ابزار، مال را 

متلک کند.
یا  می تواند  )شفیع(  شفعه  حق  صاحب  رو  این  از 
از  )یعنی  مناید  اسقاط  را  آن  یا  کند  استفاده  آن  از 
آن رصف نظر کند( اما منی تواند خود، آن را منتقل 
کند؛ مگر به وسیله  ی ارث که حق به وراث می رسد. 
به عبارت ساده ، شفیع می تواند از حق خود رصف 
را  خود  رشیک  شده ی  فروخته  سهم  و  کند  نظر 
متلک ننامید ولی منی تواند حق مزبور را به شخص 
ثالثی منتقل کند و به او اجازۀ اعامل حق شفعه را 
بدهد.حق شفعه به تنهایی قابل داد و ستد نیست 
زیرا بودنش وابسته به مال مشاع است و بدون آن 
موجودیتی ندارد. همچنین حق شفعه نسبت به مال 

غیرمنقول تحقق می یابد.
است  حقی  عینی  حق  است:  عینی  حق  2-شفع 
که مستقیام نسبت به یک مال محقق می شود. به 
است  عقودی  جمله  از  فروش  و  خرید  مثال  گونه 
مال  به  نسبت  خریدار  برای  را  حقی  مستقیام  که 
هم  شفعه  حق  مناید.  می  ایجاد  شده  خریداری 
خود  رشیک  سهم  بر  مستقیام  شفیع  همین گونه؛ 
الزام  به  نیازی  حق  این  می کند.  پیدا  شفعه  حق 
خریدار به انتقال مال ندارد و حق متلک را مستقیام 
اقامه  ی  نیازمند  شفیع  طرف  از  می دهد.  شفیع  به 
دعوا برای اثبات ادعای خود است که نشانۀ   اراده و 
اعام او برای استفاده از حق شفعه است. به دلیل 
عینی بودن حق ایجاد شده، محکمه رصفا وظیفه  ای 
صدور حکم اعام را دارد. یعنی تنها مالکیت شفیع 
را اعام می کند. زیرا این حق از قبل به وجود آمده 
معامات  متام  عینی  حق  داشنت  دلیل  به  و  است. 
معارض را با اقامه  ی دعوا باطل کند. »اخذ به شفعه، 
از  بعد  و  آن  از  قبل  مشری  که  را  معامله ای  هر 
باطل  باشد،  منوده  مورد شفعه  به  نسبت  بیع  عقد 
طلبکاران  ورشکستگی رشیک،  می مناید.«در صورت 
حق توقیف مال را نخواهند داشت و در متلک، حق 

تقدم با شفیع است.
۳- حق شفع به ارث می رسد: باید گفت اگر یکی 
از ورث ها حق خود را ساقط کند،  این حق تنها »به 

صورت کامل« برای سایرین باقی خواهد ماند
۴- فوری است:شفیع باید هرچه رسیع  »اراده« خود 
را برای استفاده از حق اعام کند. در غیر این صورت 
می توان به طور ضمنی این تعلل را انراف و اسقاط 

حق )رصف نظر کردن از حق( دانست. 
اجرای حق شفع:

مطابق احکام قانون مدنی ماده)2228(، حق شفعه 
فوری است و فوری بودن به نسبت عرف و عادت 
از هنگام مطلع  اطاع  تاریخ   مردم متفاوت است. 
شدن شفیع از انعقاد عقد بیع رشوع می شود. اصل 
بر عدم اطاع شفیع از وقوع معامله است و خریدار 

با اثبات اطاع داشنت او را به دوش خواهد کشید.
عادالنه به نظر منی رسد که شفیع مقداری از ملک را 
قبول ومقدار آن را درشفع قبول ننامید. حق شفعه 
را منی توان فقط نسبت به یک قسمت از مبیع اجرا 
منود. صاحب حق مزبور یا باید از آن رصف نظر کند 

یا نسبت به متام مبیع اجرا مناید.«
را  خود  رشیک  سهم  متامی  باید  یا  شفیع  بنابراین 
متلک مناید یا از متامی آن رصف نظر کند و منی تواند 

حق خود را نسبت به مقداری از مال اعامل کند.
اجرای حق منوط به تأمین مثن توسط شفیع است 
پرداخته  قبا  که  مثن  جران  از  را  خریدار  باید  و 
است، مطمنئ سازد. البته که اهامل در پرداخت پول 
شفیع  حق  اسقاط  برای  قرینه ای  می تواند  خریدار 

باشد.
آثار اجرای حق شفع:

به متلیک  پرداخت مثن  بدل  سهم فروخته شده در 
خریدار  که  معامات  کلیه    آمد.  درخواهد  شفیع 
باطل  بود  داده  انجام  آوردن ملک  به دست  از  بعد 
نیست.گاه  استناد  قابل  به شفیع  نسبت  و  می شود 
ممکن است به غیر از اسقاط حق توسط شفیع،  این 
حق به صورت قهری و غیر ارادی زايل شود یعنی در 
اثر از بین رفنت مال؛ که در اینجا حق شفعه به دلیل 

تلف شدن مال از بین می رود.
دراخیر باید گفت دعوای اخذ به شفعه به این دلیل 
که در رابطه با متلیک مال غیرمنقول است،  باید در 
به طرفین خریدار طرح  محکمه محل وقوع ملک، 

گردد.
امکان مصالحه درحق شفع:

دارنده حق شفع می تواند حق خود را با مشری مصالحه 
کرده یا با گرفنت عوض یا بدون عوض از آن چشم بپوشد 
که اثر این مصالحه سقوط حق شفعه است و دیگر برای 
برای سقوط  و  کند  انشاء  را  آن  نیست. سقوط  الزم  او 
این حق، صیغه و لفظی به کار برد.عاوه بر این مشری 
به  اخذ  ترک  بر  صلح  شفعه  حق  صاحب  با  می تواند 
نتیجه صلح مزبور آن است. هر  گاه شفیع  شفعه کند، 
اقدام به اخذ شفعه کند، عمل او بااثر خواهدبود؛ چرا 
که قباً از طریق توافقی که با مشری کرده است، با اراده 

از حق خود رصف نظر کرده است.
تأسیس حق شفع به منظور جلوگیری از ورود رضر برای 
بیع  که  شود  متوجه  شفیع  چنانچه  حال  است.  رشیک 
بر  ایجاد منی  کند، می تواند  او  برای  صورت گرفته رضری 

ترک آن با مشری صلح کند و از حق خود بگذرد. 
حق شفع قابل اسقاط است:

اسقاط  این  می شود؛  اسقاط  شفیع  توسط  شفعه  حق 
ممکن است به واسطه فعل شفیع باشد؛ به  گونه ای که 
عمل او منرف به اسقاط این حق باشد یا اینکه با لفظ 
صورت می گیرد که انراف خود را شفاهی اعام می کند.

رصاحت  دررابطه  مدنی  قانون   ۲۲۴۸ ماده  هچنان 
هر  به  اسقاط  و  است  اسقاط  قابل  شفعه  دارد:«حق 
چیزی که داللت بر رصف نظر کردن از حق مزبور کند، 

واقع می شود«
این اسقاط ممکن است به لفظ باشد مانند آنکه شفیع 
پس از بیع به مشری بگوید مطالبه شفعه منی کنم یا به 
رشیک  بیع  بر  اطاع  از  پس  شفیع  چنانکه  باشد،  فعل 
خود ، سهم اش را به دیگری انتقال دهد که با این انتقال 

حق شفع خود را   به خود ساقط می شود. 
درنتیجه برداشت می گردد که، فقها و قانونگذار براین 
نظراند که حق شفع از طریق ارث انتقال می یابد.  فقط 
برخی از فقها در این مورد تردید و موشگافانه به مسله 
نگریسته اند. قال ذکر میدانم که حق شفع، حقی است 
خاف قاعده سیرطبیعی  متلک اشیا،  لذا بعنوان یکی از 
موضوعات مورد غور تحت مطالعه قرار گیرد.    همچنین 
از موارد مورد بحث قانون و فقه حق شفع بوده  یکی 
خودش  به  منحر  های  گی  ویژه  و  رشایط  دارای  که 
اموال  به حقی گفته می شود که در  باشد وشفع   می 
غیر منقول قابل تقسیم که دو رشیک دارد بوجود می 
آید که اگر یکی از رشکا سهم خود را بفروشد حق شفع 
برای رشیک دیگری ایجاد می شود وآن رشیک می تواند 
مبلغی  را که خریدار پرداخت کرده به او بپردازد و به 
ایقاع  یک  عمل  این  مناید.  اخذ  آنرا  جانبه  یک  صورت 
است و اراده خریدار هیچ تاثیر در اخذ به شفع، شفیع 

ندارد.

البته شایان ذکر است حق شفع فوری است و از زمان 

مطالبه  مقرر  مهلت  در  و  کند  اقدام  باید  شفیع  اطاع 

شفع کند درغیر آن حق شفع از او ساقط می شود. به 

عنوان واپسین سخن می توان گفت حق شفع در جهت 

دفع رضر از شفیع فوق العاده موثر بوده که اگر چنین 

حقی موجود منی بود ممکن بود بواسطه حضور رشیک 

گردید در  متوجه شفیع می  ناخواسته ارضاری  و  جدید 

نهایت حق شفع در جهت احیای وحدت مالکیت نقش 

موثر و به سزا دارد.  
منابع و ماخذ:

حقوقی  مطالعات  حق  داماد،سیدمصطفی؛  1-محقق 
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،تابستان  وقضایی  حقوقی  دیدگاه  سیامک؛  پیک  ره   -2
1381- شامره 26

3- اخری ، محمد علی؛ کانون ،اسفند 1377 وفروردین 
1378،شامره 11

4- فراسیون ،علی اصغر؛ کانون ،خرداد وتیر1344- شامره 
99
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عنارص تشکیل دهنده جرم جعل و تزویر:
ــان از  ــورهای جه ــن کش ــروز در قوانی ــر ام ــل و تزوی ــرم جع    ج
جملــه جرایــم اختصاصــی بــه شــامر مــی رود. هرجــرم اختصاصــی 
ــا از  ــد، ت ــود می باش ــه خ ــر ب ــارص منح ــله عن ــک سلس دارای ی
ــرای وضاحــت بیشــر  ــم تفکیــک و مشــخص گــردد. ب دیگــر جرای
ــث  ــورد بح ــه م ــارص آن را جدگان ــی از عن ــر یک ــم ه الزم می دان

ــت. ــم گرف خواهی
1- وارد منــودن تغییــر و تبدیــل در حقیقــت: جعــل و تزویــر 
ــته  ــازات پنداش ــل مج ــد و مرتکــب آن قاب ــی باب ــق م ــی تحق وقت
مــی شــود. ماننــد اینکــه در یــک ســند یــا اســناد تغییــرات خــاف 
واقعیــت وارد گــردد. مثــل، ســاخنت امضــاء، مهــر، نشــان انگشــت، 
زیــاد منــودن کلــامت و حــروف، تقلیــد منــودن صــورت گیــرد. در 
ایــن همــه حــاالت متذکــره اگــر تبدیلــی خــاف واقعیــت صــورت 

ــد. ــدا می کن ــق پی ــر تحق ــرد، جــرم جعــل و تزوی گی
ــری از  ــی دیگ ــت: یک ــت آوردن منفع ــت رضر و بدس 2- موجودی
ــر  ــه غی ــت رضر ب ــر موجودی ــرم تزوی ــده ج ــکیل دهن ــارص تش عن
بدســت آوردن و یــا کســب منفعــت اســت. یعنــی امــکان رضر بــه 
ــر می باشــد.  ــده جــرم جعــل و تزوی ــارص تشــکیل دهن ــر از عن غی
ــق  ــی موجــب تحق ــت در صورت ــن، موضــوع خــاف حقیق بنابرای
ــری  ــه دیگ ــر آن رضر ب ــه در اث ــردد ک ــر می گ ــل و تزوی ــرم جع ج
ــق  ــدن آن محق ــود آم ــه وج ــکان ب ــل ام ــد اق ــا ح ــود و ی وارد ش
باشــد. امــا بــه صــورت عمــوم رضر رســاندن بــه افــراد و اشــخاص 
ــه  ــر ب ــل و تزوی ــه در جع رشط اساســی نیســت، ممکــن اســت ک
ــب  ــه منتس ــاندن رضر ب ــدون  رس ــا ب ــد ام ــچ رضری نرس ــرد هی ف
ــه  ــر منــوده اســت ب ــه امــکان دارد شــخصی کــه جعــل و تزوی الی
وجــود آیــد. مثــل: مامــور مالیــات دهنــدگان مالیــه دریافــت 
می مناینــد مبلــغ مالیــات را کــه از مؤدیــان دریافــت منــوده اســت 
مبلــغ کمــری در وجــه دریافــت در ســند وارد منایــد و متباقــی را 

ــد.  ــد، می باش ــت کن ــود برداش ــع خ ــه نف ب
 ارضار جرم جعل و تزویر:

1- رضر مــادی: رضر معمــوال مــادی مــی باشــد و متوجــه دارائــی 
و امــوال اشــخاص می باشــد، اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی. 
مثــا: در وصــول چــک مجعــول از بانــک محــال علیــه رضر مالــی 
معــادل وجهــی کــه در چــک درج شــده و از دارائــی صاحــب 
ــه  ــاب ب ــب حس ــه صاح ــادی ب ــردد. رضر م ــر می گ ــاب ک حس
ــه مرتکــب جــرم  ــاختگی شــخص ک ــد. و از چــک س وجــود می آی

ــر شــده اســت. جعــل و تزوی
2- رضر معنــوی و اخالقــی: رضر زمانــی معنــوی و اخاقــی اســت 
کــه متوجــه، شــهرت و حیثیــت خانوادگــی و شــغلی شــخص گــردد. 
مثــل: ســاخنت، نوشــنت یــا امضــاء مجعــول کــه اعــامل را بــه خامنــی 
نســبت دهــد کــه منافــی شــؤنات و حیثیــت خانوادگــی وی باشــد.

3- رضر اجتامعــی: جــرم جعــل و تزویــر ممکــن اســت بــه هیــج 
صــورت از حــاالت قابــل تصــور نباشــد، در قوانیــن اعــم از مدنــی و 
جزائــی بــه شــخص یــا اشــخاص معینــی رضر وارد ســازد. بنابرایــن، 
ــه  ــت ک ــازات اس ــب و مج ــل تعقی ــر قاب ــورت غی ــب در ص مرتک
عمــل وی بــه اجتــامع رضر برســاند. ایــن رضر معمــوال بــه صــورت 
ــال  ــوی را در قب ــا رضر معن ــت ی ــه دول ــادی نســبت ب خســارت م

دارد. 
انواع جرم جعل و تزویر:

جعــل و تزویــر در اســناد و نوشــته هــا و ســایر موضوعــات تحقــق 
ــرای  ــه ب ــوی، ک ــادی و معن ــد: م ــوع می باش ــه دو ن ــد. و ب می  آب
فهــم بیشــر بــه طــور جداگانــه مــورد بررســی بیشــر گرفتــه 

می شــود.
الف: مادی: 

ــدارک  ــناد و م ــی در اس ــورت فزیک ــه ص ــادی ب ــر م ــل و تزوی جع
تحقــق پیــدا می کنــد. بــه نحــوی کــه بــا ماحظــه دقیــق و بــا یــک 
دقــت خــاص و بازنگــری می تــوان آن را از نظــر تیــوری تشــخیص 
داد کــه ایــن ســند یــا مــدارک جعــل و تزویــر شــده اســت یــا خیــر؟ 
ــر مــادی پنداشــته می شــود کــه  ــی جعــل و تزوی ــن، زمان ــا برای بن
تغییــرات معلــوم و مشــخص و محســوس باشــد، و بایــد در قانــون 
پیــش بینــی بــه عمــل آمــده باشــد و آن هــم در اســناد معتــر، نــه 

در اســناد کــه فاقــد اعتبــار و ارزش حقوقــی باشــد. 
 جــرم جعــل و تزویــر مــادی بــه انــواع مختلــف ماننــد: خراشــیدن 
یــا تراشــیدن و... کــه هــر کــدام را بــه صــورت مختــر بذکــر مــی 

مناییــم.
1- خراشــیدن یــا تراشــیدن:عده گفتنــد کــه خراشــیدن بــه معنــی 
محــوی جزئــی کلمــه اســت. بــه ایــن معنــی که جزئــی کلمــه تغییر 
پیــدا می کنــد ولــی تراشــیدن بــه معنــی از بیــن بــردن کامــل کلمــه 

اســت و بــه طــور کــه آثــار آن باقــی منانــد. 
ــل  ــو، پ ــد: چاق ــایل مخصــوص مانن ــوال توســط وس تراشــیدن معم
ــرد  ــورت بگی ــا آن ص ــیدن ب ــا تراش ــه عرف ــی ک ــش تراش ــغ ری و تی

می باشــد. 
ــناد  ــه در اس ــی ک ــته ها: وقت ــزء نوش ــا ج ــردن در کل ی ــم ب 2- قل
ــته  ــه در نوش ــدون اینک ــورد نظــر ب ــته م ــرده شــود و نوش ــم ب قل
اصلــی چیــزی اضافــه گــردد. مثــل: اینکــه حــرف » ص« را تبدیــل 
بــه حــرف » ث« منایــد و یــا اصــوال بخواهــد رســم الخــط نویســنده 
را تغییــر بدهــد و کلمــه خوانــا را غیــر خوانــا و یــا بــه شــکل کــه 
خوانــده نشــود بســازد. قلــم بــردن موجــب اضافــه شــدن چیــزی 
از جــزء کلمــه کــه نوشــته شــده و یــا عایــم زیــان دری از قبیــل 
ــر  ــل و تزوی ــرم جع ــاد ج ــبب ایج ــردد، س ــه آن گ ــا نقط ــراب ی اع

ــود. ــادی می ش م
3- اثبــات یــا ســیاه کــردن: در اثبــات عایمــی کــه نشــانه از باطــل 
ــه  ــاک می شــود. قســم وامنــود می گــردد ک ــودن نوشــته اســت پ ب
المــه باطــل اصــا وجــود نداشــته اســت. ســیاه کــردن ناخــوا کــردن 
ــا  ــه ی ــاد لک ــیله ایج ــه وس ــد. ب ــته می باش ــک نوش ــمت از ی قس
ــت اصــل  ــن حال ــا خــط کشــیدن روی آن در ای ــای ی ــه کیمی ادوی
ــد.   ــتفاده منی باش ــل اس ــه قاب ــم ک ــد و قس ــی منی مان ــته باق نوش
قابــل یــاد آوری اســت کــه فــرق بیــن محــو منــون  و ســیاه کــردن 

درایــن اســت کــه در محــو کــردن قســم وامنــود می شــود کــه در 
آن قســمت نوشــته چیــزی نبــوده ولــی در ســیاه کــردن بــر عکــس 

آن مــی باشــد.
ــر  ــن قســم جعــل و تزوی ــه نوشــته دیگــر: ای 4- الصــاق نوشــته ب
مونتــاژ اســناد و نوشــته ها بــه یکدیگــر اســت بــه طــور متقلبانــه.  
فاعــل بــرای ســاخنت نوشــته یــا ســند مجعــول کلمــه یــا جمــات را 
از نوشــته جــدا و بــه نوشــته دیگــر کــه از لحــاظ صــدور آن هــا از 
ــا یکســان بــودن کاغــذ  ــاط موضــوع و ی ــه یــک نفــر در ارتب ناحی
انضــامم بــا شــد بــا هــم مــی چســپاند. و از مجــوع آن یــک ســند 
می ســازد. مثــل اینکــه شــخص امضــاء شــخص دیگــری را از پائیــن 
ــمتی از  ــا قس ــد و ی ــل منای ــری وص ــند دیگ ــه س ــاخته و ب ــدا س ج
وصیــت نامــه مقدمــی را جــدا ســاخته و بــه وصیــت نامــه مؤخــری 

ــد.  ــد، می باش ــاق منای الص
5- اســتفاده مهــر دیگــری بــدون اجــازه: ایــن بــه ایــن معنی 
اســت، کــه شــخصی بــدون اجــازه از مهــر دیگــر در غیــر مــوارد که 
مجــاز بــوده اســت اســتفاده منایــد. بنــا برایــن، اگــر شــخص مهــر را 
اســتفاده آن بــه وی اجــازه دا ه نشــده بدســت بیــاورد و ســند و 
نوشــته را مهــر منایــد کــه موجــب خســاره صاحــب مهــر گــردد، در 
ایــن حالــت جعــل منــوده و مســتوجب تغقیــب جزائــی می باشــد. 
مــاده ) 440( کــود جــزا در بــاره اســتقاده مهــر بــدون اجــازه نیــز 
چنیــن بیــان مــی دارد: » )1( شــخصی کــه بــدون صاحیــت، مهــر 
ــع  ــه رضر مناف ــت آورد و آن را ب ــی را بدس ــدی دولت ــا تص اداره ی
عامــه یــا خصوصــی اســتعامل کنــد، بــه حبــس متوســط، محکــوم 
ــر  ــر اداره غی ــت مه ــدون صاحی ــه ب ــردد.« )2( شــخصی ک مــی گ
دولتــی را بدســت آورد و آن را بــه رضر منافــع عامــه یــا خصوصــی 

اســتعامل کنــد، بــه حبــس قصیــر، محکــوم مــی گــردد.« 
ب: معنوی:

جعــل و تزویــر معنــوی آن اســت، کــه فاعــل هیــچ گونــه تحریــف 
در ســند موجــود از لحــاظ مفــاد مثــل اســتفاده از تراشــیدن، 
ــد.  ــتکاری منی کن ــد دس ــر بده ــردن و... تغیی ــم ب ــیدن و قل خراش
بلمــه در هنــگام تنظیــم تحریــر ابتــدا حقیقــت امــر را در ذهــن 
ــل  ــد. جع ــل می منای ــود جع ــن خ ــری را در ذه ــه دیگ ــب ب منتس
و تزویــر معنــوی انــواع زیــاد دارد اینجــا چنــد مــوارد آن را بــرای 

ــم. ــان می منای ــده بی خوانن
ــل و  ــر از جع ــم دیگ ــخاص: قس ــامی اش ــل اس ــا جع ــر ی 1- تغیی
تزویــر معنــوی اســتبدال اســامی شــخص اســت. بــه ایــن معنــی کــه 
مســؤل دفــر اســناد رســمی حضــور شــخص را بــه عنــوان طــرذف 
ــه  ــه آن شــخصی ک ــد در حــال ک ــر می منای ــه در ســندی ذک معامل
حضــور دارد از غیــر آن شــخصی اســت کــه اســم آن در ســند ذکــر 
شــده و یــا اینکــه در هنــگام تنظیــم ســند، شــخص حضــور نــدارد. 
ــا تبانــی مقابــل و اقــرار شــخص فرضــی را در  امــا مســؤل دفــر ب

ــد.  ــس می منای ــند منعک س
ایــن نــوع جعــل خصوصــا در اســناد رســمی صــورت مــی گیــرد. و 

گاهــی در اســناد عــادی ایــن نــوع جعــل رخ می دهــد . 
2- صحیــح را باطــل و باطــل را صحیــح نشــان دادن: در ایــن نــوع 
جعــل، اینگونــه اســت کــه امــری واقــع نگردیــد، واقــع شــده اعــام 
ــا  ــه ام ــوز صــورت نگرفت ــا هن ــه ت ــه معامل ــن ک ــل ای می شــود. مث
مســؤل دفــر معاملــه را رســمی و انجــام شــده اعــام می منایــد. 

3- چیــزی کــه بــه آن اقــرار نشــده اقــرار شــده نشــان دادن: 
ــرار  ــوز اق ــا هن ــری ت ــی ام ــت، یعن ــوع دوم اس ــل ن ــوع مث ــن ن ای
نشــده اقــرار شــده نشــان داده می شــود. ماننــد: اتهــام بــه متهــم 
گفتــه می شــود و در جــواب اتهــام را قبــول منی کنــد و آن را 
ــد و  ــرات را درج می منای ــه تقری ــی محکم ــی منش ــد ول رد می منای
بجــای آن کــه بنوســید اتهــام را قبــول دارم و درایــن حالــت اقــرار 

ــردد.  ــوب می گ ــده محس ش
جزای جرم جعل و تزویر:

   جزائــی تزویــر در قوانیــن افغانســتان خصوصــا در کــود جــزای به 
طــور مشــخص بیــان شــده اســت. چنانچــه مــاده )437( کــود جــزا 
ــه یکــی از اشــیای  ــن رابطــه مشــعر اســت: »)1( شــخصی ک درای
ــر،  ــه تزوی ــم ب ــود عل ــا وج ــا ب ــازد ی ــر بس ــد تزوی ــه قص ــی را ب آت
ــه حیــس متوســط،  ــد، ب ــه کشــور داخــل منای ــا ب آن را اســتعامل ی
محکــوم مــی گــردد.« 1- مهــر، تاپــه یــا عامــه یکــی اط ادارات یــا 
تصــدی هــای دولتــی. 2- مهــر، امضــاء یــا عامــه یکــی از مؤظفیــن 
ــره.  ــار طــا و نق ــه رســمی مشــخصه عی ــه. 3- عام ــات عام خدم
4- جــدول معــاش یــا اســناد صــادره خزایــن دولــت. 5- اوراق مالــی 
ــه  ــهادت نام ــد. 6- ش ــاز باش ــأ مج ــدور آن قانون ــه ص ــا ک بانک ه
یــا اســناد تحصیلــی اعــم از داخلــی و خارجــی. 7- جــواز رشکــت 
ــت.  ــره تابعی ــنس. 9- تذک ــی(. 8- الیس ــی )خیال ــر واقع ــای غی ه
10- پاســپورت. 11- ســند مســافرت. 12- ســند اقامــت. 13- ســایر 
اســنادی رســمی کــه از طــرف مراجــع دولتــی ترتیــب و صــادر مــی 
گــردد. اگــر شــخصی اســناد فقــره )1( ایــن مــاده را مرتکــب شــود 

ــون مجــازات می گــردد.  ــن قان ــق مــاده ) 278( ای مطاب

   در نتیجــه بایــد گفــت کــه جــرم جعــل و تزویــر ســابقه طوالنــی 

دارد و در اکریــت کشــورها نــه تنهــا افــرادی عــادی را بلکــه 

نگرانــی مقامــات دولتــی اعــم از عدلــی و قضائــی را افزایــش داده 

اســت. در جــرم جعــل و تزویــر ممکــن اســت رضر بــه افــراد برســد 

ــق جــرم نیســت  ــراد رشط اساســی تحق ــه اف ــی رســیدن رضر ب ول

بلکــه تحقــق ایــن جــرم بــدون وارد شــدن رضر بــه شــخص ســوم 

ممکــن نیبســت. بنــأ جــرم جعــل و تزویــر انــواع زیــادی دارد کــه 

قبــا تذکــر داده شــده. 

ــری رضر  ــه دیگ ــه ب ــت، ک ــامن رضر اس ــر، ه ــل و تزوی   جع

می رســد. موضــوع جعــل و تزویــر آن اســت در روابــط و 
موقعیت هــای گوناگــون حقوقــی بــرای بیــان اراده اســت کــه 
در مقــررات مربــوط بــه جعــل و تزویــر بــه آن تریــح شــده 

اســت ولــی وســیله بیــان اراده منحــر بــه آن هــا نیســت. 

جعل و تزویرازدیدگاه ...حق شفع از دیدگاه ... 
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حق تفهیم اتهام

   تفهیم اتهام و بیان دالیل آن از سوی مقامات قضایی به متهم 
یکی از اصول مهم محاکمۀ عادالنه بوده ونیازآماده شدن به دفاع 
مناسب میباشد، زیرا؛ تا زمانی که متهم از اتهام و دالیل آن آگاه 
نشود، منی تواند برای خود دفاعیه تهیه مناید و در برابر آن از 

خود دفاع کند.

حق تفهیم اتهام و دالیل آن، در اسناد بین املللی، منطقه ای و 
اساسنامه های محاکم بین املللی تذکریافته که از جمله می توان 
به میثاق بین املللی حقوق مدنی و سیاسی )قسمت الف بند 3 
ماده 14( و کنوانسیون اروپایی حقوق برش )قسمت الف بند 3 

ماده 6( اشاره کرد.

از  باره می گوید: در دعاوی جزایی  این  در  کمیته حقوق برش 
جملۀ حداقل تضمین های الزم االجرا، مفاد بند 3 ماده 14 است. 
قسمت )الف( این بند مقرر می دارد که هر کسی حق دارد از 
اتهامات علیه خویش، به زبانی که برای او قابل درک است، آگاه 
شود. کمیته بر این باور است که گزارش دولت ها غالباً توضیح 
این  تضمین  می شود.  و  رعایت  این حق  که چطور  منی دهد 
قسمت از ماده 14 نسبت به متامی دعاوی جزایی قابل اعامل 
است، از جمله در مورد افرادی که در توقیف به رس می برند. 
کمیته می افزاید که الزمۀ »فوری بودن« اطاع دادن اتهامات و 
دالیل آن به متهم این است که اطاعات داده شده به گونه ای 
باشد که اتهام وارده از سوی مقامات صالح را، در اولین مراحل 
روند جزایی، برای متهم هر چه رصیع تر توصیف و روشن کند. 
که در خال  فراهم شود  باید  این حق هنگامی  کمیته  نظر  به 
تحقیقات، محکمه یا څارنوالی تصمیم می گیرد اقداماتی را علیه 
فرد مظنون به یک جرم اتخاذ کنند یا علناً اتهام را به وی نسبت 

می دهند.

خوشبختانه قانون اساسی افغانستان در باب تفهیم اتهام و دالیل 
آن هامهنگ با اسناد بین املللی و مطابق با آنهاست.  درفقره 
2 ماده 31 قانون اساسی از تفهیم اتهام یاد شده ، اما از تفهیم 

دالیل اتهام سخنی به میان نیامده است.

منت فقره 2 ماده31 : “....متهم حق دارد به مجرد گرفتاری از اتهام 
کند  می  تعیین  قانون  میعادیکه  ودرداخل  یابد  اطاع  منسوب 

درمحکمه حارضگردد.....« 

درفقره 1 ماده 7 قانون اجرآت جزائی دانسنت جرم نسبت داده 
شده به مظنون ومتهم حق قانونی او دانسته شده و در ماده 148 
همین قانون څارنوال مکلف گردیده تا دراولین برخورد بامظنون 

عمل جرمی نسبت داده شده به او رابه اطاعش برساند.

 اصل استقالل محاکم و قضات:

استقال محاکم وقضات برای تامین عدالت از اهمیت ویژه ی 
برخوردار بوده و بنا بر ان  استقال وبی طرفی محاکم و قاضات 
از اصولی است که کمرین تردیدی دراعتبار ان وجود ندارد . حق 
محاکمه شدن توسط یک دادگاه مستقل و بی-طرف، امروزه به 
این حق،   بدل شده است،  آدمیان  اساس¬ترین حقوق،  از  یکی 
به روشنی در مقررات بین¬املللی حقوق برش آمده است و در 
بسیاری از قوانین اساسی ملی درج گردیده است، به گونه¬ای که 
بی¬تردید یکی از اصول کلی حقوق را تشکیل می¬دهدو یک 

اصل اساسی حکومت قانون است.

چنین  اساسی  قانون   116 درماده  قضاء  استقال  مبنای 
تسجیل گردیده:» قوۀ قضائیه رکن مستقل دولت جمهوری 
استقال  درواقع   اصل  این  باشد.«  افغانستان می  اسامی 
وبی¬طرفی محاکم وقضات را بیان میدارد.  استقال شامل 
مستقل بودن وزیرتآثیر نرفنت قوه مجریه وقوه مقننه می 
تابع دستورات  اجرای وظایف شان  نباید در  باشد. قضات 
وابسته  آنها  به  دیگری  اشکال  به  یا  بوده  دولتی  نهادهای 

باشند. 
معیار استقال قضایی، حتا فراتر از قوای دولتی  نیز مطرح 
می گردد. بر طبق این معیار باید تضمین شود که محاکم 
تأثیر گروه های قدرمتند اجتامعی قرار داشته  نباید تحت 
باشند. رسیدن به این هدف مهم ، در مواردی خاص، این 
وظیفه را بر دوش دولت می گذارد که به منظور جلوگیری 
بر محاکم  افراد رسانه ها، احزاب سیاسی و غیره  تأثیر  از 
اقدامات مثبتی را در این راستا اتخاذ مناید. عاوه بر محاکم، 
عادالنه  محاکمۀ  بتوانند  تا  باشند  مستقل  باید  نیز  قضات 
جنبه  یکی  دارد،  جنبه  دو  قضات  استقال  کنند.  برگزار 
استقال  به  درونی  جنبه  بیرونی.  جنبه  دیگری  و  درونی 
قوه  داخل  های  نفوذی  و  فشارها  اعامل  برابر  در  قاضی 
قضائیه اشاره دارد؛ به این معنا که قاضی در برابر این گونه 
فشارها مقاومت کند و تحت تأثیر این گونه فشارها نرود. 
جنبۀ بیرونی استقال قضات به اعامل فشارهای بیرون از 

قوه قضائیه اشاره دارد و چنین اعامل فشارها را منع کند.
هکذا استقال قضات برعاوه موجودیت مصئونیت شغلی 
فزیکی  امنیت  داشنت  مستلزم  و  مادی  تامینات  مقتضی 
وروانی شخصی و خانواده گی میباشد. بدون این فکتور ها 

قاضی هرگز منی تواند قضاوت عادالنه مناید.

  معاهــدات بیــن املللــی آنعــده از اســناد حقــوق بیــن امللــل 
اســت کــه طــور کتبــی میــان تابعــان حقــوق بیــن امللــل و بــه 
ــان دولــت هــا عقــد گردیــده و مشــمول مقــررات  ویــژه می
حقــوق بیــن امللــل مــی باشــند. رونــد طــی مراحــل معاهــدات 
ــام و در  ــورت ع ــه ص ــل ب ــن املل ــوق بی ــی در حق ــن امللل بی
حقــوق داخلــی کشــور هــا بــه صــورت خــاص پیشــبینی 
گردیــده اســت. طــور مثــال در افغانســتان ایــن موضــوع در 
قانــون اساســی، قانــون معاهــدات و میثــاق هــای بیــن املللــی 
و قانــون طــی مراحــل اســناد تقنینــی انعــکاس داده شــده کــه 
قانــون معاهــدات و میثــاق هــای بیــن امللــل، قانــون خــاص 

در ایــن عرصــه مــی باشــد.
   در افغانســتان، معاهــدات بیــن املللــی بعــد از طــی مراحــل 
منــدرج قوانیــن فــوق الذکــر مرعــی االجــرا مــی گــردد. یکــی 
از ایــن مراحــل کــه از اهمیــت خاصــی برخــوردار مــی باشــد و 
باعــث انفــاذ معاهــدات بیــن املللــی میشــود هامنــا تصویــب 
معاهــدات بیــن املللــی مــی باشــد. برخــی از معاهــدات بیــن 
املللــی )میثــاق هــای بیــن املللــی و پروتوکــول هــای الحاقــی 
آن( نیازمنــد دو نــوع تصویــب ؛ یکــی تصویــب بیــن املللــی 
ــن  ــب بی ــه تصوی ــند ک ــی باش ــی م ــب داخل ــری تصوی و دیگ
املللــی از طــرف مجمــع عمومــی ســازمان بیــن املللــی مربوطه 
ــت کشــور  ــا صالحی ــع ب ــط مراج ــی آن توس ــب داخل و تصوی
ــب  ــالح تصوی ــع ذیص ــرد. مرج ــی گی ــورت م ــو ص ــای عض ه
ــور  ــی کش ــوق داخل ــی را حق ــن امللل ــدات بی ــی معاه داخل
ــا  ــع ب ــا مرج ــور ه ــی از کش ــد. در برخ ــی منای ــن م ــا تعیی ه
صالحیــت رئیــس جمهــور مــی باشــد؛ در عــدۀ از کشــور هــا، 
رئیــس جمهــور و پارملــان ذیصــالح اســت  امــا در ســایر کشــور 
ــن  ــه همی ــی باشــد ک ــت م ــن صالحی ــان دارای چنی هــا، پارمل
وضعیــت ســوم در حقــوق داخلــی افغانســتان پیشــبینی 
ــب  ــر تصوی ــی در ام ــورای مل ــا ش ــان ی ــی پارمل ــده؛ یعن گردی

معاهــدات بیــن املللــی مرجــع بــا صالحیــت مــی باشــد.
ــن ارگان    ــی تری ــث عال ــتان منحی ــورای ملــی در افغانس   ش
قانونگــذار، در تصویــب معاهــدات بیــن املللی از کدام شــیوۀ 
خــاص اســتفاده نکــرده بلکــه هامننــد قانــون، اســناد حقــوق 
بیــن امللــل را نیــز مــورد تصویــب قــرار مــی دهــد. فقــط بــا 
ــون  ــرح قان ــد در ط ــی توان ــاد م ــن نه ــه ای ــدک ک ــاوت ان تف
تــرف الزم داشــته باشــد یعنــی طــرح قانــون را تائیــد، رد، 
ایــزاد و تعدیــل منــوده مــی توانــد در حالیکــه اســناد حقــوق 
بیــن امللــل رصفــاً طــور کلــی تائیــد یــا رد منــوده مــی توانــد 
و بــس. دیگــر اینکــه در تصویــب قوانیــن بــرای شــورای ملــی 
در قانــون اساســی افغانســتان و قانــون طــی مراحــل اســناد 
تقنینــی میعــاد در نظــر گرفتــه شــده امــا در زمینــه تصدیــق 

معاهــدات بیــن املللــی کــدام میعــادی در حقــوق بیــن امللــل 
و حقــوق داخلــی افغانســتان تعییــن نگردیــده اســت.

معاهــده بــه محــض امضــاء انعقــاد مــی یابــد؛ منتهــا نیــروی 
الــزام آور آن تــا زمــان تصویــب معلــق مــی مانــد. در نتیجــه 
ــده  ــد معاه ــر چن ــده، ه ــالم نگردی ــب اع ــه تصوی ــا زمانیک ت
ــا  ــت.« ام ــب نیس ــر آن مرت ــاری ب ــت، آث ــه اس ــاد یافت انعق
بعضــی معتقــد انــد که »چــون معاهــده بــدون تصویــب الزام 
آور نیســت، تصویــب را بایــد دلیــل رضایــت طرفیــن )یــا رشط 
انعقــاد معاهــده( دانســت، نــه امضــاء یــا الحــاق را«. اینهــا 
معتقــد انــد کــه هیــچ معاهــده ی قبــل از تصویــب انعقــاد 
منــی یابــد و امضــاء مناینــدگان تــام االختیــار دولــت هــا 
فقــط بــه ایــن معنــی اســت کــه آن هــا بــه انعقــاد معاهــده 
ــرا  ــت، زی ــه دور اس ــت ب ــر از واقعی ــن نظ ــد. ای ــه دارن عالق
ــرای مذاکــره و  ــدگان خــود را ب ــی مناین ــا زمان ــت هــا تنه دول
انعقــاد معاهــده مأمــور مــی مناینــد کــه بــه راســتی بــه بســن 
ــده  ــر مناین ــاء ه ــن امض ــر ای ــند. بناب ــم باش ــده مصم معاه
عمــل حقوقــی اســت کــه داللــت بــر انعقــاد معاهــده دارد.

ــا امضــاء  ــۀ خــود کــه ب ــا تفکیــک رضایــت اولی ــت هــا ب دول
ــه  ــی ک ــراز شــده اســت، از رضایت ــار اب ــام االختی ــدگان ت مناین
بعــداً بایــد اعــالم دارنــد هیچــگاه منــی تواننــد بــا امتــزاج ایــن 
دو رضایــت، فقــط رضایــت بعــدی را رضایــت واقعــی جلــوه 
ــی از  ــوان بخش ــی ت ــه من ــت ک ــبب اس ــن س ــه همی ــد. ب دهن
معاهــده را پذیرفــت، یــا بــه هنــگام تصویــب آن را از اســاس 
دگرگــون منــود. در عمــل نیــز دیــده شــده اســت کــه دولــت 
هــا، گاهــی معاهــدۀ را بــی آنکــه بــه تصویــب رســیده باشــد 
ــه  ــا اصــوالً هــرگاه معاهــدۀ ب ــه وی ــی پذیرفت ــه طــور ضمن ب
تصویــب رســیده اســت، آن را از زمــان امضــاء معتــر شــناخته 
ــان  ــر از همــه آنکــه اصــوالً تفــاوت اساســی می ــد. مهــم ت ان
ــه  ــی ک ــد و معاهدات ــب دارن ــه تصوی ــاز ب ــه نی ــی ک معاهدات
از ترشیفــات تصویــب خــارج هســتند، وجــود نــدارد. و 
بطورکلــی دولــت هــا هیچــگاه از نظــر حقوقــی مکلــف 
ــز  ــه دالیــل دیگــری نی ــه تصویــب معاهــدات نیســتند. البت ب
ــاً  ــده رصف ــاء معاه ــد امض ــی ده ــان م ــه نش ــود دارد ک وج
ــا امضــای معاهــده، هــر دولــت  ــی نیســت، ب عمــل ترشیفات
ــل الحــاق، حــق رشط،  ــد شــکلی معاهــده، مث ــارۀ قواع در ب
ــه  ــا ب ــال اینه ــه اجــراء در آمــدن معاهــده و امث چگونگــی ب
دخالــت مــی پردازنــد و از ایــن رهگــذر در انعقــاد معاهــده 
ــت امضــاء  ــر، دول ــد. در مفهــوم وســیع ت مشــارکت مــی کنن
ــه تصویــب نرســاند در  کننــده حتــی اگــر معاهــده را هــم ب
بــارۀ الحــاق و چگونگــی بــه اجــرا درآمــدن معاهــده و ســایر

 رشایط شکلی معاهده دارای نظر مؤثر است.
ــت  ــب« آن اس ــاد »تصوی ــی نه ــی و منطق ــای اساس ــا مبن ام
کــه هــر دولــت بایــد اصــوالً فرصــت ایــن را داشــته باشــد کــه 
مجــدداً آثــار کل معاهــده و نــه جــزء جــزء آن را بــر منافــع 
ــد و ممکــن  ــات ندارن ــع ثب ــن مناف ــرا ای ــش بســنجد، زی خوی
ــر تحــوالت اجتامعــی  ــر اث ــد از امضــاء معاهــده ب اســت بع
دســتخوش دگرگونــی شــوند. گذشــته از ایــن، در مــواردی 
منافــع ملــی از نظــر ملــت و از لحــاظ دولــت مفهــوم واحــد 
نــدارد: بعضــی از معاهداتــی کــه از نظــر ملــت مــردود و از 
لحــاظ دولــت مقبــول بــه نظــر مــی رســد. بــه همیــن جهــت 
ــش  ــر خوی ــت نظ ــی را در جه ــکار عموم ــت اف ــر گاه دول ه
ــیر  ــا تفس ــد ت ــی زن ــاز م ــده رس ب ــب معاه ــد، از تصوی بیاب
ــار  ــور را دچ ــی«  کش ــع مل ــوم »مناف ــی از مفه ــکار عموم اف

ــد. ــی نگردان ــاش داخل اغتش
البتــه ایــن فــرض در مــواردی مصــداق دارد کــه دولــت خــود 
را جــدا از ملــت ندانــد. دلیــل دیگــر الزم بــودن »تصویــب« 
آن اســت کــه معاهــدات مهــم بیــن املللــی، بــه موجــب 
ــس  ــدون نظــر مجل ــون اساســی بســیاری از کشــور هــا ب قان
قانونگــذاری اعتبــاری ندارنــد. در نتیجــه دولــت هــا بایــد ایــن 
ــدۀ را  ــه معاه ــوۀ مقنن ــر ق ــه اگ ــند ک ــته باش ــت را داش فرص
ــد،  ــر کنن ــده رصف نظ ــه معاه ــن ب ــرد، از پیوس ــب نک تصوی
ــر  ــب« اگ ــه »تصوی ــت ک ــوان گف ــی ت ــه م ــور خالص ــس بط پ
چــه همیشــه رضورت نبــوده امــا اســاس اعتبــار معاهــده مــی 

باشــد.
۲. ویژهگی تصویب معاهدات بین املللی:

ــدی  ــات چن ــی دارای خصوصی ــن امللل ــدات بی ــب معاه تصوی
بــرای کشــورهای تصویــب کننــده مــی باشــد، ایــن خصوصیــات 
درواقــع ناشــی از ارادی بــودن عمــل تصویــب بــوده کــه 
کشــورها در انجــام صاحــب صاحیــت دانســته انــد. تصویــب 
ــت  ــب صاحی ــی صاح ــام داخل ــت، مق ــل ارادی اس ــک عم ی
ــه مــی باشــد چــون  ــه انجــام آن ن ــچ وجــه  مکلــف ب ــه هی ب
تصویــب معاهــده عملــی اســت کــه بــا حاکمیــت دولــت هــا 
ــه  ــوده و ب ــاری ب ــری ارادی و اختی ــذا ام ــت، ل ــاط اس در ارتب
هیــچ وجــه تجلــی صاحیــت الزامــی کشــورها امضــاء کننــده 
معاهــده منــی باشــد. بنابــر ایــن رکــن صاحیــت دار داخلــی 
یــا مقــام صالــح بــرای اینــکار ابــداً الزامــی بــه انجــام اینــکار 

ــدارد. ن
ــن  ــه ای ــت ک ــی اس ــب دارای نتایج ــل تصوی ــودن عم ارادی ب

ــد از: ــارت ان ــج عب نتای

دکتر عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه کشور دیروز در دفتر کارش با آرنی ارنتورسون، معاون امور سازمان و دانشجویان پوهنتون امریکایی افغانستان 
)AUAF( دیدار کرد.

وزیر عدلیه کشور در این دیدار بر گسترش همکاری ها میان وزارت عدلیه و پوهنتون امریکایی افغانستان در زمینه آموزش و ارتقای ظرفیت تاکید کرد.
آقای آرنی انتورسون نیز در این دیدار خاطرنشان کرد که پوهنتون امریکایی افغانستان متعهد به حمایت های تخنیکی و مسلکی از وزارت عدلیه است.

گزارشگر: بشیر احمد عزیزیتتبع نگارش:میرشفیع الله »کوهستانی«

بازدیــد معیــن امــور اجتامعــی وزارت عدلیــه از 

ــل ــت کاب ــال والی ــت اطف ــالح و تربی ــز اص ــت مرک ریاس

دولت منشورملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق های بین املللی که افغانستان به آن ملحق شده است واعامیه جهانی حقوق برش را رعایت می کند.        »ماده هفتم  قانون اساسی«

بررسی تصویب معاهدات بین املللی در افغانستان
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