اى مردم در حقيقت براى شام از جانب پروردگار تان برهاىن
آمده است و ما به سوى شام نورى تابناك فرو فرستادهايم.
(سوره نساء ،آیه )174
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عقد اجاره
تتبع و نگارش :محمد اسحاق کیهان
عقــد اجــاره مــروط بــه رشط متلیــک قـراردادی اســت ،کــه
بــه موجــب آن مــورد معاملــه بــه اجــاره داده مــی شــود .و
در آن رشط مــی شــود کــه مالــک مــورد معاملــه در پایــان
مــدت اجــاره در صــورت انجــام انتفــاع رشوط عقــد و
پرداخــت همــه اقســاط مــال االجــاره توســط مســتأجر ،بــه
نــام او انتقــال یابــد ،اصــل درعقــد اجــاره دیــن اســت کــه
مســتأجر بــا پایــان یافــن مــدت اجــاره محــل را تخلیــه وبــه
مؤجــر تحویــل دهــد.
اجــاره عقــدی اســت معوضــی ،زیــرا مؤجــر در قبــال
انتقــال و اســتفاده مســتأجر از مــورد اجــاره عــوض معینــی
را دریافــت مــی کنــد .چنانچــه در تعریــف اجــاره نیــز گفته
خواهــد شــد کــه متلیــک در برابــر عــوض معییــن بــرای
مــدت مشــخص اســت ،عــوض کــه اجــاره بهــا نامیــده مــی
شــود در حقیقــت ،از عنــارص اصلــی عقــد اجــاره اســت.
عقد اجاره:
اجــاره بــه معنــی پــاداش دادن ،مــزد دادن ،کرایــه دادن
خانــه و جــزء آن ،ملــک را بــه مــدت معییــن دراختیارکســی
گذاشــن در برابردریافــت اجــاره بهــا ،همچنــان بــه معنــی
مــزد ،کرایــه ،اجــرت ودســتمزد معنــا منــوده اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،اجــاره درلغــت بــه معنــی اجــرت ،یــا
بــدل منفعــت بــوده وگاهــی بــه معنــی کرایــه دادن نیــز
اســتعامل و اســتفاده مــی شــود.
در اصطــاح عبــارت از عقــدی اســت کــه بــه موجــب آن
یــک طــرف (مســتأجر) در برابــر مــال کــه بــه دیگــری
(مؤجــر) مــی پــردازد ،ب ـرای مــدت معییــن مالــک منافــع
عیــن مســتأجر مــی شــود .همچنــان اجــاره را ترمینولــوژی
حقوقــی ،چنیــن تعریــف منــوده اســت«:اجاره عقدی اســت
کــه بــه موجــب آن یــک طــرف منفعــت عیــن یــا نیــروی
کار خــود را در ازاء اخــذ اجــرت معاملــه مــی کنــد .مــوارد
اجــاره ممکــن اشــیا ،حیــوان یــا نیــروی انســانی باشــد.
چنانچــه مــاده ( )1322قانــون مدنــی عقــد اجــاره را چنیــن
تعریــف منــوده اســت« :عقــد عبــارت اســت از متلیــک
منفعــت مــورد نظــر ازعیــن کــه بــه اجــاره داده مــی شــود
توســط اجــاره دهنــده بــرای اجــاره گیرنــده بــه عــوض
کــه قابلیــت بــدل را دارا باشــد ».مــاده ( )1323درزمینــه
بیــان مــی دارد«:عقــد اجــاره بــر منافــع اعیــان منقــول غیــر
منقــول و همچنــان بــر عمــل مجــاز صــورت گرفتــه مــی
توانــد».
مرشوعیت و حکم اجاره:
عقــد اجــاره بــر اســاس احــکام قــرآن ،ســنت و اجــاع
جایزاســت :ترجمــه آورده شــود:
اجــاع :همــه مســلمین بــه جایــز بــودن اجــاره اتفــاق
دارنــد.
ارکان و رشایط اجاره:
فقهــا ،بخصــوص فقهــای حنفــی معتقدنــد کــه ارکان عقــد
اجــاره (ایجــاب وقبــول) مــی باشــد .ولــی جمهــور فقهــا
معتقــد انــد کــه ارکان عقــد اجــاره چهــار چیــز مــی باشــد:
 -1طرفین عقد (مستأجر و مؤجر)؛
 -2مأجر (چیزی که به اجاره داده می شود)؛
 -3صیغه (ایجاب و قبول)؛
 -4منفعت.
رشایط عمومی و خصوصی عقد اجاره
الف -رشایط عمومی:
 -1اهلیــت قانونــی طرفیــن عقــد( ،عاقدیــن) عاقــل وممیــز
باشند؛
 -2عقد اجاره در مجلس واحد صورت گیرد؛
 -3رضایت عاقدین؛
 -4صالحیت قانونی طرفین عقد.

ادامه در صفحه2
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وزیر عدلیه طرح جدید قانون تشکیل و صالحیتهای قوه قضائیه را به مجلس نمایندگان معرفی کرد
گزارشگر :بشیراحمد عزیزی

داکــر عبدالبصیــر انــور ،وزیــر عدلیــه کشــور روز شــنبه28 ،
جــدی طــرح جدیــد قانــون تشــکیل و صالحیتهــای قــوه
قضائیــه را بــه ولســی جرگــه شــورای ملــی معرفــی کــرد.
او هنــگام معرفــی ایــن طــرح گفــت کــه طــرح جدیــد ایــن
قانــون بــه منظــور جلوگیــری از پدیــده فســاد در دســتگاه
قضایــی ترتیــب شدهاســت و نیــز بــه هــدف مبــارزه بــا
فســاد ،صالحیتهــای بیشــری بــه قضــات دادهاســت.

داکــر عبدالبصیــر انــور گفــت کــه ایــن قانــون در مــورد
تقرریهــا ،تبدیلیهــا ،اســتعفا ،حقــوق و امتیــازات،
مصوونیــت و صالحیتهــای قضــات بحــث میکنــد.
او اضافه کرد که طرح قانون تشکیل و صالحیتهای قوه
قضائیه در  ۷فصل و  ۸۹ماده ترتیب و تنظیم تشکیل و

وزیــر عدلیــه همچنیــن گفــت کــه بــر اســاس ایــن قانــون
در زمینــه انکشــاف ســاختار قضایــی کشــور ،بــا در نظــر
داشــت قانــون اساســی و مولفــه نظــام قضایــی ،گامهــای
موثــر برداشــته خواهــد شــد .او افــزود کــه در طــرح جدیــد
از اصطالحــات مندرجــه ،تعریفهــای مشــخصتر شــده و
صالحیـت و وظایــف رییــس ســره محکمــه و دیوانهــای آن ،صالحیت محاکم ،تنظیم امور ذاتی قضات و چگونگی رسیدگی به جرایم
قضات از اهداف این قانون است.
بــه شــکل واضــح ترشیــح شدهاســت.

اصول حاکم به روند رســیدگی عادالنه

تتبع ونگارش :میرشفیع هللا کوهستانی

قضــاوت عادالنــه ازمســائل بنیــادی بـرای حاکمیــت قانــون ،و
رعایــت حقــوق بــر بــه شــار مــی¬رود؛ زیـرا عدالــت حــق
اســت و نبایــد برخــاف آن عمــل کــرد .هــرگاه چنیــن شــود،
بی¬عدالتــی ،بیدادگــری ونادیــده گرفــن حقــوق شــهروندی
بوجــود خواهدآمــد.
درحقیقــت عدالــت رفتــار مطابــق قانــون اســت؛ بــی عدالتــی
رفتــار مخالــف قانــون و نقــض حقــوق بــر اســت .در واقــع
رســیدگی عادالنــه ،محاکمــه شــخص در پرتــو قانــون وبــا در
نظــر داشــن احـرام بــه حقــوق شــهروندی و زمینــه¬ را بـرای
ترویــج حاکمیــت قانــون مهیــا مــی ســازد .ایــن حقــوق توســط
هنجارهــای ملــی و بیــن املللــی در قالــب از اصــول نظــام منــد
شــده¬اند .در دهه¬هــای اخیرکــه طــرح مباحــث حقــوق بــر
و لــزوم رعایــت آن بــر متــام شــاخه¬های حقوقــی از جملــه
آئییــن رســیدگی جزایــی ســایه افکنــده دیــده میشــود کــه
نظام¬هــای حقوقــی بــا ف ـراری از چنــگال سیســتم تفتیشــی
بــه ســوی سیســتم اتهامــی گام برمی¬دارنــد و متــام تــاش خود
را رصف عادالنــه کــردن رســیدگی مــی کننــد و ســعی دارنــد
تــا حقــوق وآزادی¬هــای فــردی در کلیــه مراحــل رســیدگی
جزایــی مراعــات شــود .بــه طــور خالصــه می¬تــوان گفــت
قضــاوت زمانــی عادالنــه اســت کــه بتوانــد بــه حفــظ تــوازن
میــان مصالــح جامعــه و متهــم بپــردازد و متهــم در رشایطــی
کام ـاً آزاد و در حالــی کــه از تضمیــن هــای الزم ب ـرای دفــاع
از حقــوق خــود برخورداراســت ،مــورد محاکمــه واقــع شــود.
اصل برائت:
از آنجــا کــه آزادی از جملــه حقــوق طبیعــی انســان دانســته
مــی شــود ،همــه اف ـراد بشــمول دولــت مکلفیــت دارنــد تــا
بــه آزادی اشــخاص اح ـرام گذاشــته وبــرآن تجــاوز نــه مناینــد.
ایــن احـرام بــه آزادی انســان؛ ســبب مــی شــود تــا همــه افـراد
بــی گنــاه دانســته شــوند .به-عبــارت دیگــر «برائــت ذمــه یــا
آزادی» یــک اصــل قبــول شــده اســت.

بی¬گناهــی کــه مــی تــوان اصطــاح مــرادف آن را اصــل
برائــت جزایــی نامیــد ،یکــی از اصــول راهــردی و حاکــم بــر
حقــوق جـزاء اســت ،همچنیــن مــی تــوان از اصــل برائــت بــه
عنــوان «ام االصــول» در محاکــات جزایــی تعبیــر کــرد .بــه
عبــارت دیگــر اصــل برائــت یکــی از ارکان اصــول محاکــات
جزایــی جدیــد وایــن اصــل از چنــان اهمیتــی بــر خــوردار
اســت کــه از اصــول محاکمــه عادالنــه بــه شــار مــی رود.
باالخــره اصــل برائــت را مــی تــوان می ـراث مشــرک حقوقــی
همــه ملــل مرتقــی جهــان محســوب کــرد.
اصــل برائــت ب ـرای اولیــن بــار در مــاده ( )9اعالمیــه حقــوق
برشوشــهروندی فرانســه مــؤرخ  28اگســت  1789شناســایی
وایــن اصــل از ســوی محاکــم کامــن ال نیــز برســمیت شــناخته
شــده اســت .در یکــی ازآرای معــروف محکمــه هــای انگلســتان
چنیــن آمــده اســت»:هرگاه تصمیــم بــر آن باشــد تــا جرمــی
اثبــات شــود ،متهــم مؤظــف نیســت اثبــات کنــد کــه عمــل
ادعــا شــده بــه طــور اتفاقــی روی داده اســت».
بعدهــا ایــن اصــل در مــاده ( )11اعالمیــه ای جهانــی حقــوق
بــر رصاحــت یافــت .ایــن اصــل در میثــاق بیــن املللــی
حقــوق مدنــی و سیاســی نیــز گنجانــده شــد.
کمیتــه حقــوق بــر در نظریــۀ کلــی شــاره()13خویش در
تفســیر اصــل برائــت اظهــار داشــته اســت « :برائــت اقتضــا
مــی کنــد کــه بــار اثبــات اتهــام بــه عهــده حارنوالــی باشــد و
متهــم از شــک در آن ،بــه نفــع خویــش ســود بــرد .مطابــق
ایــن اصــل ،برائــت ذمــه شــخص ،حالــت اصلــی اســت و
هرکــس یــا مقــام کــه کســی را متهم¬کنــد ،مکلــف بــه اثبــات
آن مــی باشــد و تــا زمانــی کــه فــرد بــه حکــم قطعــی محکمــه
بــا صالحیــت محکــوم علیــه قــرار نگیــرد بــی گنــاه بــوده،
منی توان او را مجازات کرد.
درمــاده ( )25قانــون اساســی افغانســتان در بــاب برائــت آمــده
اســت»برائت ذمــه حالــت اصلــی اســت .متهــم تاوقتــی کــه

بــه حکــم قطعــی محمکــه بــا صالحیــت محکــوم علیــه ق ـرار
نگیــرد بــی گنــاه شــناخته میشــود».
نکتــۀ حایــز اهمیــت در ایــن مــاده عبــارت از آن اســت
کــه قانــون اساســی بــرای از بیــن رفــن فــرض بــی گناهــی
متهــم حکــم قطعــی محکمــه را الزم مــی دانــد .بنابــر ایــن،
حکمــی کــه هنــوز قطعــی نشــده اســت ،منــی توانــد فــرض
برائــت ذمــه را از بیــن بــرد .بــه طــور مثــال دوســیۀ ،محاکــم
ابتدائیــه ،اســتیناف ومتیــز را طــی مــی کنــد .هنــوز هــم متهــم
یــا متهــان ایــن دوســیه از فــرض بــی گناهــی ســود مــی
برنــد ومنــی توانیــم آنهــا را مجــرم بدانیــم؛ چــون هنــوز حکــم
قطعــی نشــده اســت.
اصل تساوی در برابر قانون:
معنــی ایــن اصــل انســت کــه قانــون در کشــور بــدون تبعیــض
و امتیــاز بــاالی متــام اتبــاع یکســان تطبیــق شــود و همــه در
برابــر آن مســاوی باشــند ،بدیــن مبنــا هرنــوع تبعیــض درمتــام
مراحــل محاکمــه ،چــه بیــن اطــراف دعــوی ،چــه ازناحیــه
جــرم وســایر حاالت،رشایــط ،اوصــاف مربــوط بــه اشــخاص
ونحــوۀ برخــورد قاضــی بــا آنــان ،ممنــوع اســت .ایــن اصــل
دو جنبــه دارد؛ یکــی حامیــت برابــر قانــون از افـراد و دیگــری
برابــری افــراد در پیشــگاه قانــون .جنبــۀ اول بــه قانونگــذار
مربــوط مــی شــود؛ بــه ایــن معنــی کــه قانونگــذار نبایــد در
وضــع قانــون بیــن اف ـراد جامعــه تبعیــض قایــل شــود و فــرد
یــا اف ـرادی را از حقــوق اساســی شــان محــروم ســازد .برابــری
افــراد در پیشــگاه قانــون بــه ماموریــن ضبــط قضایــی و
محاکــم مربــوط مــی شــود؛ یعنــی مجریــان قانــون نبایــد در
اجـرای قانــون بــا افـراد برخــورد تبعیــض آمیــز منــوده ،برخــی
را فراتــر و برخــی دیگــر را فروتــر بداننــد؛ نســبت بــه بعضــی
افـراد امتیــاز قایــل شــوند ،امــا بعضــی دیگــر را از حقــوق شــان
محــروم ســازند.
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دالزمی عقدونه په اړه داړخونو...
خداونــد(ج) در قرآنکریــم مــی فرمایــد :ترجمه¬»¬یعنــی خــارج میشــود از ملــک وقــف کننــده و میگــردد

درایــن مــورد بــه ثبــت آن اقــدام منیمنایــد.

آنچــه را کــه انســانها در حــال حیــات خــود انجــام دادنــد حبــس درملــک اللــه ،وداخــل منیشــود درملــک موقــوف ارکان عقد وقف:

د قاضی له لوری د زیان معلومولوڅرنګوايل:
کــه چیــری دحقوقــو پــه اداره کښــی دزیــان غوښــتنی پــه اړه دعــوی و همچنیــن آثــاری را کــه از آنهــا مانــده اســت همــه را
رامینځتــه شــی د حقــوق اداره اړخونــه اړ باســی تــر ځــو د منځکړیتوب مــی نویســم و همــه چیــز در کتــاب روشــن الهــی ثبــت و
لــه الری یــو موافقــه تــه ورســیږی کــه چیــری اړخونــو موافقــه ونــه ضبــط اســت( ».ســوره یاســین،ایه )12
کــړه نــو دوســیه اړونــده محکمــي تــه وړانــدی کــوی اوقاضــی دزیــان آثار وقف:
د تعینولــو پــه وخــت کښــی د څیړونونــه وروســته او د قضیــي ټولــو وقــف از جملــه عقــود الزم میباشــد .بنابرايــن ،بعــد
اړخونــو تــه پــه کتــو یــوه انــدازه پیســی د زیــان پــه نامــه ټــا کــی .ازانعقــاد وقــف ،واقــف منیتوانــد از آن برگــردد و اختيــار
د زیان د ورکولو په اړه دوه حالته رامنځته کيږی:
هرگونــه تــرف در عــن موقوفــه را از دســت میدهــد.
لومــړي حالــت :کلــه چــی ژمــن کــس خپلــه ژمنــه نــه يش رستــه رســولې
او یــا وخــت پــوره کيــږی بیــا هــم د زیــان د ورکولــو لپــاره د حــل الري مــاده ( )354قانــون مدنــی درزمینــه چنیــن مشعراســت:
شــته .متعهــد لــه کــويل يش د ټاکلــې وخــت څخــه خپلــه موخــه ترالســه « -1وقف بطور دامئی یا مؤقت جواز دارد.
کــړی او زیــان ورتــه ونــه رســیږی .پــه دي معنــی چــې پــه داســی حالــت  -2وقــف ب ـرای مســجد و مؤسســات عامــه طــور مؤقــت
صــورت گرفتــه منــی توانــد ».شــخص منــی توانــد از آن
کښــی د وخــت عنــر کومــه ونــډه نــه لــری.
دویــم حالــت :پــه ځینــو حالتونوکښــی دژمنــي رستــه رســول دټاکلــی رجــوع کنــد يــا درآن تغيــری بیــاورد يــا از موقــوف عليهــم
وخــت نــه وروســته ګټــور نــه وی ان دا چــې د زیــان ســبب هــم کيــدای کســی را خــارج يــا داخــل منايــد يــا بــا آنهــا رشيــک منایــد.
يش .د دی خــری پــه ثابتولــورسه متعهــد (ژمــن کــس) اړدې ترڅوزیــان اقسام وقف:
جـران کړی.خــو د کارد رستــه رســولو یــا پریښــودولو تــه اړنــه دي.
وقف به اعتبار زمان خود دو نوع است:
دزیــان د حاصلــول بلــه الرقانونــی تعویــض ده چــی مــدين قانــون()۸۲۷
 -1وقف مؤيد يا هميشگی
مــاده یــي پــه هکلــه داســی وایــي:
(د تعویــض اســتحقاق دپــوروړی د خربتیــا ترمخــه د حکــم مدارکيــدای  -2وقف منقطع
وقــف بــه اعتبــار موقــوف عليهــم نيــز بــه وقــف خــاص و
نــه يش مګــر داچــه قانــون بــل رنګــه حکــم کــړی وی).
دافغانســتان مــدين قانــون دزیــان ورکولــو پــه اړه چــې لــه قانــون لــه عــام تقســيم میشــود.
لــوری ټــاکل کيــږی یــوازی همدامــاده لــری.دا مــاده د څــو نــورو مــادو وقــف خــاص :وقــف کــردن چيــزی بــر شــخصی يــا
پرځــای کــويل يش د زیــان ورکولــو ټولــو اړخونــه پــه ســمه ټوګــه بیــان اشــخاص معــن اســت ماننــد وقــف کــردن چيــزی بــر
کړی.پــه ځینــو حالتونــو کښــی زیــان د قانــون لــه لــوری تعینيــږی .فرزنــد يــا فرزنــدان يــا ذريــه اش.
د بیلګــی پــه توګــه ،بیالبیلــۍ بیمــی پــه دي معنــی چــې دا زیــان د وقــف عــام :وقــف کــردن چيــزی بــه جهــت مصلحــت
قاضــی او د اړخــو لــه لــوری نــه ټــاکل کيــږی ،اودقانــون لــه لــوری
عامــهماننــد مســاجد ،پــل هــا و ...يــا وقــف کــردن
ټــاکل کيــږی.
چيــزی تحــت عنــوان عامــهماننــد فق ـرا ،ايتــام و ...آنچــه
څرنګــه چــی مدين قانون(  ) ۷۳۵ماده په دی اړه وایي:
 -۱؛د پــوروړی د معــاريض تــرف هغــه وخــت د پــور ورکوونکــي پــه در وقــف معترباســت عبــارت انــد ازصيغــه وقــف ،قصــد
حــق کښــی بــی اعتبــاره ګڼــل کيــږی چــه ذکــر شــوی تــرف کښــی عنــوان مســجديت در مســجد ،قبــض ،عــدم توقيــت،
دپــوروړی لــه خواغــش موجــود وی اودچــا دپــاره چــه دا تــرف صــادر تنجيــز ،خــارج ســاخنت خــودش از وقــف ،وقــف بنــا بــر
شــوی پــه دی غــش بانــدی خــر وی د پــوروړی تــرف هغــه وخــت اقــوی قصــد قربــت حتــی در وقــف عــام معتــر نيســت.
پــه غــش مشــتمل ګنــل ګیــږی چــه پــوروړی د تــرف د صادریدلوپــه حکم وقف:
وخــت کښــی پــه خپــل افــاس بانــدی خــروی،
وقتــی کســی بــه زبــان بگویــد ایــن چیــزی را وقــف کــردم،
 -۲دهفــه چــا دپــاره چــه ترصف صــادر شــوی دي دهغه علــم د پوروړی
پــه غــش کفایــت کــوی ،د پــوروړی هــر تــرف چــې بــی عوضــه وی د پــس وقــف شــد و یــا بــرای قربســتان زمیــن داد و درآن
پــور ورکوونکــي پــه حــق کــي اعتبــار نلــری کــه څــه هــم مقابلــه خــوا یــک مــرده دفــن شــد ،پــس ایــن زمیــن وقــف گردیــد و
دښــه نیــت لرونکــي وی اوپــوروړی دغــش ارتــکاب کوونکــي نــه وی .یــا مســجد را ســاخت بگویدیــا نگویــد آن مســجد وقــف
 -۳هغــه خلــف تــه چــې د پــوروړی لــه خــوا ورتــه مــال نقــل شــوی دی میشــود ،وقــف بــر دوقســم اســت یکــی آنکــه کســی آنـرا
 ،کــه هغــه مــال د عــوض پــه مقابــل کښــی بــل خلــف تــه انتقــال کــي بــرای اللــه وقــف کنــد و بعــد از آن فایــده منیبــردارد،
نــو پــور ورکوونکــي نــه يش کــويل چــه د تــرف پــه نافذیــدو متســک صــورت دوم آن اســت کــه بگویــد :مــن تــا زنــده ام ازآن
وکــی مګــر دا چــه دوهــم خلــف د ملړنــی خلــف چــه پــوروړی دی د فایــده میبــردارم و یــا بعــد ازمــرگ مــن اوالد هــای مــن
معاوضــی عقــد د تــرف پــه وخــت کښــی د پــوروړی پــه غــش یــا
ازیــک حصــه آن فایــده خواهنــد برداشــت ومتباقــی
دهغــه عقــد پــه وخــت کښــی چــه عــوض نلــری د هغــه پــه افــاس
حصــص آن بــرای امــور عــام املنفعــه وقــف میباشــد،
خــر وی).
کلــه چــه پــوروړي د دیــن پــه ورکولــو تاخیــر رامینځتــه کــړی او موضوع درهــر دو صــورت بــر چیــزی موقــوف الحــال حــق واقــف
نقــدی پیــي وی او د غوښــتنی پــه وخــت کښــی کــه انــدازه معلومــه منیمانــد نــه آ ن ـرا فروختــه و نــه هبــه کــرده میتوانــد
وي پورلرونکــی کــويل يش د تاخیــر پــه هکلــه يــي پــه مــدين موضوعګانــو و نــه در وراثــت ملکیــت آن بــه کــس حاصــل شــده
کښــی  ۳فیصــده دزیــان د جـران غوښــتنه وکــړی .
میتوانــد ،البتــه اگــر بــرای خــود و یابــرای اوالد خــود
د مــدين قانــون( )۸۳۰مــاده لــه مخــی توافقــي تعویــض حکــم شــتون قیــد وقــف را گذاشــته باشــد بــه انــدازۀ آن از آن فایــده
لــری پــه دی ډول:
برداشــته میتوانــد .اگربعــد از وقــف کــردن خــودش
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 -۱د دواړو خـ
متولــی( رسپرســت) شــود ،نــزد امــام ابوحنیفــه جایــز
څاپــي پیښــو او د مجــره قــواوو عواقــب پــه غــاړه واخلــی
اســت .وقتــی کــه وقــف کننــده وفــات کــرد آن وقــف
 -۲همدارنګــه دا موافقــه جــواز لــری چــه پــوروړی دټولــو هغــو
مســئولیتونو څخــه معــاف شــی چــه دهغــه د تعاقــدی تعهــد پــه نــه را ورثــۀ آن بــه ارث میبــرد و بــرای وقــف کننــده هــر
تنفیذیــدو بانــدی مرتــب دی .هغــه مســئولیت چــه د متعهــد دغــش وقــت کــه بخواهــد رجــوع جایــز اســت .مــی توانــد وقــف
اولــوي خطــا څخــه پیــدا شــوی وی د دواړه خــواوو د موافقــی پــه اثــر کننــده درمصــارف و رشوط آن تغییــر ایجــاد منایــد.
نــه شــی لیــری کيــدای خــو رسه لــه دی هــم پــوروړی کــويل شــی پــه دی نــزد صاحبیــن :وقتــی کــه وقــف صحیــح شــد موقوفــه
رشط چــی د هغــو اشــخاصودغش او لـوِي خطــا مســولیت زمــا پــه غــاړه
نــه دی چــه د تعهــد د تنفیــذ لــه پــاره يــي اســتخداموم.
 -۳هــر ډول موافقــه چــه د نــا مــروع عمــل د مســولیت پــه عفــو
کيــدو حکــم کــوی باطلــه ګڼــل کيــږی).
د بیلګــی پــه توګــه :برقــی د تعمیــر لــه خاونــد رسه د بــرق پــه برخــه اهلیت:
کــي قـرارداد الس لیــک او ژمنــه کــوی چــه د تعمیرټــول برقــی سیســتم در لغت سزاواری وشایستگی است.
بــه پــه دوه میاشــتو کښــی تکمیــل کــړی اوژمنــه کــوی کــه چیــرې پــه در علم حقوق عبارت است از صالحیت قانونی برای دارا
دغــه دوه میاشــتو کښــی هــره پیښــه او خســاره چــه سیســتم تــه پیــدا بودن حق ( اهلیت استحقاق) و اعامل حق ( اهلیت
يش دهغــه د خســاره ذمــه وارده .پــه دویمــه اووين کښــی داورلګيدنــی
لــه املــه سیســتم تــه تــاوان پیښــیږی ،برقــی ذمــه واراو مکلــف ده چــه استیفاء  ،اهلیت اعامل حق ) فقدان اهلیت را حجرگویند.

اهلیت استحقاق:

غرامــت یــا خســاره ورکــړی.
یــا پــه معکــوس ډول ژمنــه کــوی چــه د تعمیــر د بــرق سیســتم بــه پــه
دوه میاشــتو کــي تکمیــل ،او وی وییــل کــه پــه دوه میاشــتو کښــی کــه
چېــری کومــه پیښــه کیــږی برقــی مســولیت نلــری ،مالــک یاخاونــد دا
خــره قبولــه کــړه پــه دویمــه اووين کــی د اورلکيدنــی لــه املــه تعمیــر
تــه رضر پیــدا او د بــرق سیســتم هــم اور واخیســت برقــی مکلــف نــده
چــه متعهــد لــه تــه تــاوان ورکــړی ځګــه دواړو خــواوو پــه ملــړين حالــت
کښــی موافقــه کــړی چــه د هیــڅ ډول تــاوان ضامــن نــده .دا هغــه
قانونــی تــکالری دی چــه پــوروری کــوالی شــی د دغــه حکمونــو پــه اهلیت استیفاء:
اســاس خپــل پــور او دژمنــي د نــه رستــه رســیدو پــه حــال کــی د خســاره مرادف اهلیت اعامل حق و به معنای صالحیت شخصی
غوښــتنه رامینځتــه کــړی.
برای به کار بردن حقی که دارا شده است.

مرادف اهلیت متتع و به معنای صالحیت شخص برای دارا
شدن حق است.
به این اصطالح اهلیت دارا شدن حق و اهلیت وجوب
نیز گویند.
مانند طفلی که متولد می شود و دارای صالحیت یک
سلسله حقوق می باشد.

علیــه .درمذهــب امــام شــافعی ملــک در رقبــۀ موقــوف
نقــل میکنــد بــه ســوی اللــه واختصــاص داده منیشــود
موقــوف بــه آدمــی ،پــس منیباشــد بــرای واقــف و نــه
ب ـرای موقــوف علیــه و منفعــت آن ملــک موقــوف علیــه
اســت ،و مالــک میشــود اجــوره و فایــده آنــرا ماننــد:
میــوه ،پشــم ،چوچــه ،وشــیرآن.

رشایط انعقاد عقد وقف:

مــاده ()353قانــون مدنــی رشایــط انعقــاد عقــدرا چنیــن
بیــان میدارد»:هــرگاه وقــف بــه رشط غیــر صحیــح
مــروط گردیــده وقــف صحیــح و رشط باطــل شــناخته
میشــود».
همچنان ماده ( )354قانون مذکور رصاحت دارد:
 -1وقف بطور دامئییا موقف جواز دارد،
 -2موقــف بـرای مســجد و موسســات عامــه طــور موقــت
صــورت گرفتــه منیتوانــد.
 -3وقــف خــاص موقــت بــوده و بــه زیــاده از دوطبقــه
اوالد وقــف کننــده جــواز نــدارد.
وقــف بــه امــور خیریــه وقتــی جــواز دارد کــه از نظــر
احــکام دیــن مقــدس اســام و منافــع ملــی ،امــر خیریــه
شــناخته شــود.
اظهــارات وقــف کننــده درمــورد مــال موقوفــه حســب
الفــاظ و معانــی آن اعتبــار دارد».ملکیــت مالــک از
موقوفــه ســلب منیشــود مگــر حاکــم رشع حکــم کننــد
یــا واقــف وقــف را بــه مــوت خــود معلــق منایــد ،مث ـاً:
شــخص بگویــد وقتــی مــن مبیــرم فــان زمیــن ام وقــف
باشــد درایــن صــورت وقتــی فــوت کــرد موقوفــه ازملکیــت
واقــف خــارج میشــود .وقــف بــه حســب اختــاف
واقــوال علــاء الزم میشــود.
نــزد امــام ابــو حنیفــه ،واقــف (وقــف منــودم) بــه همـرای
حکــم حاکــم .و نــزد امــام ابویوســف بــه مجــرد قــول
واقــف کــه بگویــد وقــف منــودم الزم میشــود .نــزد
امــام محمــد بــه قــول واقــف کــه بگویــد وقــف منــودم
بــه هم ـرای تســلیمیبــه متولــی الزم میشــود .و بیــرون
میشــود وقــف از ملــک وقــف کننــده و داخــل منیشــود
درملــک موقــوف علیه،اگــر کســی رسای را وقــف منایــد بــه
فقـراء بنــو فــان بعــد ازآن زایــل شــود فقــر یکــی از آنهــا
انتقــال میکنــد بــه ســوی غیــروی واگــر مالــک میشــد
انتقــال منیکــرد ماننــد امــاک دیگــری ،صاحــب هدایــه
گفتــه اســت بیــرون میشــود وقــف از ملــک وقــف
کننــده واجــب اســت کــه قــول صاحبیــن ترجیــح داده
شــود بنــا بــر وجــه کــه درفــوق ذکــر شــد.
قانون مدنی درمورد صحت وقف چنین مشعراست:
صحــت وقــف ،رجــوع از آن و هرگونــه تغیــر در مصــارف
و رشایــط الزمــه و یامعاوضــۀ مــال موقــوف ،وقتــی از
طــرف وقــف کننــده اعتبــار دارد کــه دردفــر مربــوط ثبــت
گردیــده باشــد .مــاده (« )349هــرگاه نــزد ثبــت کننــده
راجــع بــه اعتبــار ســند وقــف مانــع ظاهرگــردد موضــوع
غــرض انفصــال واخــذ تصمیــم بــه محکمــۀ مربــوط
رجعــت داده میشــود.
هــرگاه وقــف طبــق احــکام منــدرج ایــن قانــون صــورت
نگرفتــه باشــد مــدار اعتبــار شــناخته منیشــود .و ســند
وقــف مشــتمل برتــرف کــه قانونــآ ممنــوع بــوده و
تــا وقــف کننــده فاقــد اهلیــت باشــد اداره ثبــت اســناد

اصطالحات حقوقی

مانند صالحیت شخص کبیر برای معامله در اموالی که
در حال صغارت از پدر به ارث برده است و یا صالحیت
شخص عاقل  ،بالغ ،رشید و غیر ورشکسته در ترصف
مالش.
استیفاء:
در لغت به معنای متام چیزی را خواسنت و در اصطالح به
این معنی است که شخصی متام حقوق خود را بی کرس
و نقصان اخذ مناید و اصطالح استیفای حق نیز به همین
معنی استعال شده است.
اهلیت عاقد:
یعنی عاقد باید عاقل  ،بالغ و رشید باشد.
اهلیت حقوقی:
صالحیت قانونی برای دارا بودن حق و وجیبه یعنی
شخص صالحیت اعامل حق و ادای وجیبه را داشته باشد.
شخص حقیقی:
شخصی که موضوع حق و تکلیف باشد.

امــام ابوحنیفــه میگویــد :رکــن وقــف صیغــۀ اســت ،آن
الفــاظ اســت کــه داللــت میکنــد برمعنــی وقــف مثــل:
موقوفــة اللــه تعالی،یاعلــی وجــه الخیــر و یــا الــر و
موقوفــه .رکــن وقــف الفــاظ اســت کــه از طــرف واقــف
ایـراد میگــردد مثــل اینکــه بگویــد ایــن زمیــن مــن وقــف
ابــدی اســت برفــان مســجد  ،مدرســه یــا شــفاخانه و...
جمهورعلــاء گفتــه اســت ب ـرای وقــف چهــار رکــن وجــو
دارد:
 -1واقف
 -2موقوف
-3موقوف علیه
 -4صیغه
بــه اعتبــار اینکــه رکــن متــام منیشــود مگــر برابــر اســت
جــز شــی باشــد یــا نباشــد .نــزد امــام ابوحنیفــه و حنابلــه
قبــول موقــوف علیــه رکــن نیســت در وقــف ،چنانچــه
ذکرکــرده قاضــی ابویعلــی وقــف برابــر اســت کــه موقــوف
علیــه معیــن و یــا غیرمعیــن باشــد .اگــر ســکوت کــرد
موقــوف علیــه مســتحق میشــود .وقــف دورکننــده ملــک
اســت منــع میکنــد ،بیــع ،هبــه و میـراث را پــس احتیــاج
بــه ســوی قبــول بــرده منیشــود مانند:عتــق.
مالکیــه ،شــافعیه و بعضــی حنابلــه قبــول را رکــن وقــف
مــی داننــد .وقتیکــه باشــد بریــک چیــز معیــن وقبــول
کننــده نیــز اهلیــت داشــته باشــد ،اگراهلیــت نداشــته
باشــد درآن صــورت قبــول کــردن ولــی آن رشط شــده
اســت ماننــد هبــه و وصیــت.
قابــل تذکــر اســت کــه جامعــه اســامی از گذشــته هــای
دور تــا کنــون کارکــرد آموزشــی و فرهنگــی دارد .ابعــاد
آموزشــی و فرهنگــی وقــف در جوامــع اســامی بســیار
گســرده اســت .وقــف بــه عنــوان یــک منبــع مســتمر
مالــی مراکــز علمــی پشــتوانه مردمــی داشــته ،اکـرا ً مراکــز
علمــی در جهــان اســام از طریــق وقــف ایجــاد و گســرش
یافتــه انــد و بســیاری از عاملــان بــزرگ بــا اســتفاده از
درآمدهــای اوقــاف توانســته انــد ،بــه مــدارج علمــی عالــی
برســند .از طریــق وقــف مســلامنان توانســته انــد بهرتیــن
شــاهکارهای خــود را بــه جهانیــان معرفــی کننــد و علــم و
دانــش آن هــا را از طریــق اوقــاف رواج و گســرش یافتــه
اســت.
ســنت حســنه وقــف ،یکــی از مصادیــق بــارز احســان و
خیــر خواهــی اســت کــه انســان بــا بهــره گیــری از تعالیــم
انبیــاء آن را از دیرزمــان بنیــان نهــاده و در صحنــه حیــات
اجتامعــی بــه ودیعــت گــذارده اســت .روحیــه تعــاون
اجتامعــی و ســبقت در خیــرات در نهــاد وقــف عینیــت
مــی یابــد و بــه عمــل واقــف ُمهــر ابدیــت مــی زنــد در
وقــف دو بُعــد خــود دوســتی و نــوع دوســتی انســان بــه
منصــه ظهــور مــی رســد ،یکــی از هرنهای اســام بــه منظور
نفــوذ بیشــر کالم اش در انســان اســتفاده از خــود دوســتی
انســان (حــب النفــس) اســت کــه در آیــات مختلــف
خطــاب بــه انســان عنــوان شــده اســت در وقــف نیــز از
بُعــد خــود دوســتی انســان اســتفاده کــرده و عضویــت در
ایــن نهــاد را راهــی مــی دانــد کــه در آن نــام انســان و
مالکیــت امــوال و دارایــی هــای او تــا ابــد تضمیــن مــی
شــود و در مــواردی کــه مــد نظــر دارد عایــدات آن بــه
مــرف مــی رســد

بعبارت دیگر شخصیت انسان با والدت کامل وی به رشط
زنده بودن ،آغاز و با وفات انجام می یابد.
شخص حکمی:
شخص معنوی که واجد اهلیت حقوقی بوده و بنابر
اهداف معین به شکل موسسه ،رشکت یا جمعیت تشکیل
میگردد.
اسم مستعار:
اسمی که شخص آنرا مبنظور مخفی منودن هویت اصلی
خویش در مطابقت به احکام قانون بکار گیرد.
بلوغ:
رسیدن به سن پایان صغارت و پای نهادن در سن تکلیف
را بلوغ گویند.
مطابق حکم ماده  70قانون مدنی افغانستان سن ازدواج
برای زن تکمیل سن  16و برای مرد تکمیل سن  18و سن
اهلیت و تکلیف برای هر دو  18سال تام است.
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عقد اجاره...
ب  -رشایط خصوصی:
 -1تعیین و مشخص منودن عین که به اجاره داده می
شود .به این معنی که عین معلوم ومشخص باشد ،مانند:
زمین ،خانه و...
 -2عین قابلیت استفاده را داشته باشد؛
 -3مدت اجاره و انتفاع آن معلوم باشد؛
 -4مقدار اجرت معلوم باشد.
قانون مدنی درموارد که اجاره دهی درآن جواز ندارد در
ماده (  )1333چنین بیان منوده است:
»-1اجاره عین که انتفاع ازآن بدون ازبین رفنت عین ممکن
نباشد ،جواز ندارد.
 -2اجاره بر عمل وقتی جایز است که عمل مجازبوده
واجیر به انجام آن قانوناً مکلف نباشد.
 -3اجاره چیزی که منفعت گرفنت از آن به طور حقیقی یا
حکمی نا ممکن باشد ،باطل است.
اجرت درعقد اجاره می تواند ،پول نقد ،مال و منفعت
باشد .وطرفین عقد در تعیین اندازه آن اختیار دارند.
« اجرت ،پول نقد ،مال ،منفعت و یا تعهد مجاز تعیین
شده می تواند» .اجرم زمانی الزم می شود که مؤجر به
حصول منفعت و یا توان به آن داشته باشد .ماده ()1338
قانون مدنی.
از باب مثال :مستأجر خانه را از مؤجر بخاطر سکونت به
اجرت معیین و مدت معیین به اجاره می گیرد بعد از عقد
اجاره در خانه مذکور سکونت گزین و حصول منفعت مناید
و مؤجر کلید را برایش میدهد در این صورت مستأجر قادر
به حصول منفعت شناخته ی اجرت باالیش الزم می گردد.
همچنان ماده ( )1341قانون مدنی رصاحت دارد « :مدت
اجاره از تاریخی که در عقد تعیین گردیده ،آغاز می یابد،
درحال عدم تعیین از تاریخ عقد اعتبار داده می شود».
انواع عقد اجاره:
از ماده ( )1323قانون مدنی دانسته می شود که ،عقد
اجاره به اعتبار موضوع به دو نوع می باشد:
 -1اجاره اشیاء
 -2اجاره اشخاص
الف-اجاره اشیاء ،عقد است که بر منافع اعیان که شی
اجاره داده شده ،را عین مستأحر یاعین مأجورگویند.
مانند :زمین ،خانه ،اجناس غیرعقارمثل ،البسه وظروف
وحیوانات.
ب -اجاره اشخاص ،اجاره برعمل اشخاص است .مانند :به
اجاره گرفنت خدمتگار و گارگران اهل کسب و صنعت به
شامر می آید.
آثارعقد اجاره:
مؤجر مکلف است تا عین مورد اجاره را با متام ملحقات
آن به مستأجر تسلیم مناید ،اگرعین قابلیت انتفاع ازعقد
اجاره را نداشته باشد یا حصول انتفاع ازآن توام با نقص
بزرگ باشد ،مستأجر می تواند عقد را فسخ یا اجرت را کم
مناید ماده ( )1348قانون مدنی در باره فسخ عقد مشعر
است« :هرگاه عین که به اجاره داده می شود ،درحالتی
تسلیم داده می شود که قابلیت انتفاع مورد نظر ،ازعقد
اجاره را نداشته یا حصول انتفاع از آن توام با نقص بزرگ
باشد ،اجاره گیرنده می تواند فسخ عقد یا تنقیص اجرت
را به اندازه نقص انتفاع ،مطالبه مناید .اجاره گیرنده در
هردو حالت فوق می تواند حسب اقتضاء مطالبه تعویض
مناید».
ختم عقد اجاره:
پایان یافنت عقد اجاره ،منفعت ملکیت به طور مؤقت
برای مستأجر انتقال می مناید .بعد ازختم مدت اجاره،
مستأجر وظیفه دارد که عین مستأجررا تسلیم مؤجرمناید
وسمت امانت از مستأجر زایل می گردد .ماده ()1348
قانون مدنی درزمینه چنین بیان می دارد « :اجاره به
انتهای مدت مرصحه عقد بدون اطالع تخلیه منتهی
می گردد ».البته درصورت که عذر قانونی موجود باشد.
هرگاه مستأجر در مدت اجاره وقبل از پایان آن درخواست
فسخ قرارداد اجاره کند ،آیا مؤجرمکلف است تن به فسخ
قرارداد دهد و رهن را به مستأجر برگرداند؟ قرارداد اجاره
عقد الزم است و عقد الزم را منیتوان به آسانی فسخ کرد.
به این ترتیب نه مؤجر میتواند اقدام به فسخ قرارداد
کند و نه مستأجر؛ اما قانوناً میتواند حق فسخ را پیش
بینی کنند .به گونه مثال ،ملکی را که مستأجر اجاره کرده
است و احساس میکند مغبون شده است ،یعنی بیش از

قیمت واقعی آن ملک اجاره داده شده است؛ دراین حالت
مستأجر میتواند تقاضای فسخ قرارداد را به علت غنب مناید.
ممکن است رشط خاصی بین مالک و مستأجر پیشبینی
شود که در صورت عمل نکردن به آن رشط از سوی
مالک تا مدت معیین مستأجر حق فسخ قرارداد را داشته
باشد .مثالً :بین مستأجر و مالک رشط شود که تا فالن
تاریخ در ملک مربوطه تعمیرات الزم اعامل میشود
و اگر طبق این رشط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به
تعمیرات ملک خود نکند ،مستأجر مستحق فسخ قرارداد
باشد .اگر شک داشته باشند که حق فسخ وجود دارد یا
نه ،فرض بر این است که حق فسخی وجود ندارد .به
هیچ عنوان قرارداد منیتواند نه از سوی مؤجر ونه
ازسوی مستأجر فسخ شود ،تنها در صورت اقاله (برهم
زدن قرارداد به توافق طرفین) قرارداد فسخ میشود.
پس ازتعیین مدت اجاره وتدوین اجاره نامه ،قرارداد
به هیچ عنوان نه توسط مؤجر ومستأجر قابل
فسخ نیست ،مگر دررشایط خاص ،به عنوان مثال
مورد اجاره تلف شده باشد و امکان استفاده برای
مستأجرنباشد وگرنه درحالت عادی هیچ دلیل قانونی
برای فسخ قرارداد ازسوی مستأجر و موجر وجود ندارد.
در صورتی که پول رهن مستاجر آماده باشد و ملک نیز
توسط مستاجرتخلیه شده باشد ،اگرخسارتی ازجانب
مستأجر به ملک مذکور وارد شود ،مؤجر میتواند به
میزان خسارت وارد شده به ملک خود از پولی که به عنوان
رهن از مستأجر گرفته است و در واقع ضامنتی از سوی
مستأجر است ،کرس کند و باقی مبلغ را به مستأجر بپردازد.
در صورتی که خساره وارده به دلیل عوامل طبیعی
همچون زلزله سیل و… باشد ،مستأجر مکلف به
پرداخت خساره منی باشد؛ اما درصورتی که خساره وارده
از جانب مستأجر باشد و مستأجر در مقابل حفاظت از
ملک مؤجر قصور کرده باشد ،مستأجر مکلف به پرداخت
خساره بوده و حق با موجراست .برای بیشرتاختالفات
مؤجر و مستأجر راهکار قانونی وجود دارد؛ بنابراین ،دو
طرف میتوانند قبل از آنکه وقت و هزینهای را در جریان
دادرسی هدر دهند با مشورت یک کارشناس حقوقی
تصمیم قانونی را اتخاذ مناید .باید یادآور شد مبلغی را
که مستأجر درابتدا پرداخت میکند مسامحتا درعرف،
رهن گفته میشود و از نظر قانون قرضالحسنه به شامر
میرود .درصورت موجودیت عذرمعقول عقد اجاره با
وصف انتهای مدت اجاره به حال خود باقی می باشد.
ازتحریرمطالب فوق چنین نتیجه گرفت ،هرگاه میعاد عقد
اجاره متام شود مستأجر هیچ حق و حقوق در ماندن در
ملک مذکوره را ندارد و حتی در صورت پس گرفنت مبلغ
رهن ،باید اقدام به تخلیه ملک مؤجر کند .مستأجر مبلغی
را که به عنوان رهن نزد مؤجر گذاشته است ،از مؤجر
اخذ منوده مستأجر ملک مؤجر را تخلیه و تسلیم مناید.
قابل ذکراست ،در قرارداد که اجاره رشط می شود تا
پایان مدت اجاره مستأجر حق مطالبه رهن داده شده
را ندارد .همچنان درعرف مستأجر تا زمان عقد قرارداد
اجاره حق مطالبه مبلغی را که به عنوان رهن نزد
مؤجر گذاشته است؛ ندارد .بنابراین ،اگر زمان قرارداد
به امتام برسد ،مستأجر می تواند در خواست پس
گرفنت وجه داده شده را که عنوان رهن را داشته باشد
اخذ ،در غیر این صورت قرار داد بین مؤجر و مستأجر
متدید ،وهمین تعهد تا زمان تعیین شده باقی می ماند.
منابع مأخذ:
 -1قرآن کریم.
 -2عمید ،حین ،لغتنامه فرهنگ عمید ،ج .اول ،انتشازات:
امیر کبیر ،چاپ ،12 :سال1389 :
 -3وهبة الزحیلی ،الفقه االسالمی و ادلته ،ج ،5.نرش :دار
الفکر ،السنه.
 -4قانون مدنی سال  1355افغانستان.
مجله االحکام ،ترجمه :موج سمنگانی و عبدالواحد
نهضت فراهی ،سال.1370 :
 -5عبدالله ،نظام الدین ،عقود معین ،سال ،1395 :نرش:
امیر کبیر ،چاپ :چهارم.
 -6جعفر لنگرودی ،محمد جعفر ،ترمینولوژی حقوقی،
انتشارات :گنج دانش ،چاپ :بیست و هشتم ،سال .1394
 -7ستانکزی ،نرصالله ،اصطالحات حقوقی ،انتشارات
پوهنتون کابل.

اصول حاکم به روند رسیدگی...

درمــاده ( )22قانــون اساســی دربــاب تســاوی افــراد دربرابرقانــون
ومنــع تبعیــض آمــده اســت »:هرنــوع تبعيــض و امتيــاز بــن اتبــاع
افغانســتان ممنــوع اســت .اتبــاع افغانســتان اعــم از زن و مــرد در
برابــر قانــون داراى حقــوق و وجايــب مســاوىمي باشــند».
هکــذا درمــاده ()6براصــل برابــری میــان اقــوام تــا کیــد بــه عمــل
آمــده  »:دولــت بــه ايجــاد يــک جامعــه مرفــه و مرتقــي بــر اســاس
عدالــت اجتامعــي ،حفــظ کرامــت انســاين ،حاميــت حقــوق بــر،
تحقــق دموک ـرايس ،تامــن وحــدت مــي ،برابــرى بــن همــه اقــوام و
قبايــل و انکشــاف متــوازن در همــه مناطــق کشــور مکلــف مــي
باشــد».
در راســتای حامیــت از اصــل تســاوی دربرابــر قانــون ،مــاده( )4قانــون
اساســی بعــد از آن کــه ترصیــح مــی کنــد کــه حاکمیــت ملــی در
افغانســتان بــه ملــت تعلــق دارد ،از اقــوام افغانســتان نــام مــی بــرد
تــا اقــوام کشــور رســمیت یابنــد و نســبت بــه وطــن احســاس تعلــق
کننــد.
هکــذا ایــن اصــل درمــاده  1اعالمیــه اســامی حقــوق بــر ،مــاده 2
اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر ،مــواد 26 ،14 ،3 ،2و 27میثــاق بیــن
املللــی حقــوق مدنــی وسیاســی  ،مــاده 2و 3میثــاق بیــن املللــی
حقــوق اقتصــادی ،اجتامعــی وفرهنگــی ومــاده  2کنوانســیون رفــع
هرنــوع تبعیــض علیــه زنــان برســمیت شــناخته شــده اســت.
اصل آزادی:
شــاید در وهلــه نخســت ایــن ســوال درذهــن پیــش آیــد کــه اصــل
آزادی چــی ارتباطــی بــه اصــول محاکمــه عادالنــه دارد؟ ارتبــاط ایــن
اصــل را زمانــی پــی مــی بریــم کــه بدانیــم هامنطــوری کــه برخــی
از جــرم شناســان اظهــار داشــته انــد ،جــرم عبــارت از فعلــی اســت
کــه دولــت بــا توجــه بــه سیاســت هــای اتخــاذ شــدۀ خویــش ،برخــی
اعــال شــهروندان را کــه دیــروز مبــاح بــوده برچســب محرمانــه مــی
زنــد .بنابــر ایــن ،اصــل آزادی انســان هاســت و محدودیــت و ســلب
آزادی ،خــاف ایــن اصــل میباشــد .لــذا وظیفــۀ دولــت هــا دفــاع از
آزادی اســت .تــا آنجــا کــه محدودیــت توجیــه منطقــی نداشــته باشــد،
نبایــد آزادی هــا را محــدود کــرد .نهادهــای عدلــی قضایــی ،از آنجــا
کــه ناگزیــر انــد بــه اتهامــات رســیدگی کننــد ،همــواره در وسوســه
ســلب آزادی افـراد قـرار مــی گیرنــد .در حالــی کــه نبایــد ایــن اصــل
فرامــوش شــود کــه محدودیــت یــا ســلب آزادی دالیــل قــوی مــی
خواهــد و منــی تــوان آزادی اف ـراد را بــه هــر بهانــه ای ســلب کــرد.
قانــون اساســی کشــورما بــه خوبــی بــر اهمیــت آزادی واقــف
بــوده ،چنانچــه درفقــره  8مقدمــۀ آن ،تأمیــن آزادی راارمــان مــردم
افغانســتان دانســته وایــن اصــل در مــاده ( )24ایــن قانــون رصاحــت
یافتــه اســت :
«آزادى حــق طبيعــي انســان اســت .ايــن حــق جــز آزادى ديگ ـران و
مصالــح عامــه کــه توســط قانــون تنظيــم مــي گــردد ،حــدودى نــدارد.
آزادى و کرامــت انســان از تعــرض مصــون اســت.دولت بــه اح ـرام و
حاميــت آزادىــو کرامــت انســان مکلــف مــي باشــد».
ایــن مــاده دولــت را بــه حامیــت آزادی وکرامــت انســانی مکلــف
میســازد وایــن پیــام روشــنی اســت بــرای پولیــس و څارنوالــی کــه
بــدون مجوزقانونــی منیتواننــد بــه آزادی افــراد تعــرض کننــد.
تأکیــد نویســندگان قانــون اساســی بــر اینکــه آزادی دیگـران و مصالــح
عامــه بایــد توســط قانــون تنظیــم شــود ،بســیار معنــی دار اســت .قیــد
مذکــور در ایــن مــاده بــه ایــن منظــور گنجانــده شــده کــه هــر کســی
بــه بهانــۀ «آزادی دیگ ـران و مصالــح عامــه» آزادی اف ـراد را محــدود
نتوانــد .عــاوه بــر ایــن ،آزادی دیگ ـران و مصالــح عامــه هــم بایــد
در خــود قانــون تعریــف شــود تــا قابــل ســوء اســتفاده یــا اختــاف
رویــه نباشــد.
همچنــان طبــق مــاده  32قانــون اساســی مدیــون بــودن شــخص
موجــب ســلب یــا محــدود شــدن آزادی وی منــی شــود.
ازجانــب دیگــر اصــل ازادی را اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر ،اعالمیــه
اســامی حقــوق بــر ومیثــاق حقــوق مدنــی وسیاســی شــنا ســائی
منــوده اســت.
مــاده  1اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر  »:متــام افـرا بــر آزاد بــه دنیــا
مــی اینــد و از لحــاظ حیثیــت و حقــوق باهــم برابــر انــد»...
مــاده  3اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر »:هرکــس حــق زندگــی،آزادی
وامنیــت شــخصی را دارد».
مــاده  4اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر « :هیــچ کــس را منــی تــوان
دربردگــی نگهداشــت وداد وســتد بــردگان بــه هرشــکلی کــه باشــد،
ممنــوع اســت».
بنــا بــر ان تامیــن و رعایــت اصــل آزادی در بحــث محاکمــه عادالنــه
از اهمیــت واالی برخــوردار بــوده و در قوانیــن ملــی و بیــن املللــی
دارای جایــگاه ویــژه میباشــد.
حق داشنت وکیل:
حــق دفــاع متهــم در زمــره حقــوق اساســی وی شــناخته شــده وداشــن
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وکیــل مدافــع یکــی از عنــارص اصلــی محاکمــۀ عادالنــه بــه شــار
مــی آیــد .بســیار مهــم اســت کــه متهــم ،بــه وکیــل مدافــع دسرتســی
پیداکنــد وبدانــد کــه تــا چــه مــدت تحــت نظــارت پولیــس وتحقیــق
حارنــوال قرارمــی گیــرد ،یــا اتهــام اوچیســت واینکــه او چگونــه بایــد
از خــود دفــاع منــا یــد.
اهمیــت وجایــگاه وکالی مدافــع از نظــر مبانــی علمــی وحقوقــی
وتآثی ـرات برجســتۀ عملــی آن درتآمیــن عدالــت ،ب ـرای هیــچ کســی
پوشــیده نیســت .نقطــه اصلــی درمبنــای حقوقــی وکالــت ،حــق
اساســی دسرتســی بــه محاکمــۀ عادالنــه اســت .محاکمــۀ عادالنــه
دربدیهــی تریــن مفهــوم خــود بــه معنــی تطبیــق قانــون اســت واز
آنجــا کــه مطابــق قانــون در هردوعرصــۀ «حقــوق جــزاء وحقــوق
مدنــی» اصــل اولــی برائــت اســت .بایــد بــه اصحــاب دعــوی حــق
دفــاع داده شــود .ولــی دفــاع بــدون آشــنائی بــا قانــون امــکان نــدارد
وگســردگی وپیچیدگــی قوانیــن متنــی وشــکلی بــه گونــۀ اســت کــه
هرکــس بــه آســانی منــی توانــد احــکام آنـرا بفهمــد وبــه آن اســتدالل
منایــد .ازیــن رو بایــد اصحــاب دعــوی حــق داشــته باشــند کــه شــخص
خبیــر بــا تجربــه وقانــون دان را از طــرف خــود بــه عنــوان وکیــل
تعییــن کننــد تــا ازحــق آنــان دفــاع مناینــد.
بــا توجــه بــه ایــن مبنــای حقوقــی ،امــروز درنظــام عدلــی وقضائــی
متــام کشــور هــا ،درکنــار قضــات ســارنواالن ووکالن مدافــع دو رکــن
محاکمــۀ عادالنــه بــه حســاب مــی رونــد .حتــی محققــان ومؤرخــان
گفتــه انــد کــه وکیــل دفــاع ،ســابقه وقدامــت تاریخــی بیشــر
ازســارنوال دارد .قاضــی درجریــان محاکمــه ،قــوت  ،قــدرت ودقــت
یــک اســتدالل حقوقــی وقانونــی را درصورتــی مــی توانــد بهــر
تشــخیص دهــد کــه هــردو جنبــۀ مثبــت ومنفــی آنراهــم از زبــان
ســارنوال ووکیــل مدافــع بشــنود .بنابــر ایــن ،وکیــل مدافــع اگرچــه
درجریــان محاکمــه تصمیــم گیرنــده نیســت  .امــا مــی توانــد جریــان
محاکمــه را درمســیر درســت وقانونــی آن هدایــت منایــد وازحاکمیــت
قانــون وحقــوق افـراد صیانــت ودفاع¬کنــد .ازهمیــن رو ،لون.ل.فولــر،
یکــی از اســاتید معــروف دانشــگاه هــارورد دربــاره نقــش وکیــل
مدافــع مــی گویــد:
«قاضــی قــوت و قــدرت اســتدالل را تشــخیص نخواهــد داد ،مگــر این
کــه آن را از دهــان کســی کــه متــام نیــروی فکــری خــود را بـرای بیــان
مدافعــات تخصیــص داده اســتامع کنــد .انجــام ایــن وظیفــه بــه عهــده
ی وکیــل اســت .وظیفــۀ او تصمیــم گیــری نیســت ،بلکــه ترغیــب و
هدایــت در مســیر مطلــوب اســت .حضــور وکیــل در محکمــه ،تنهــا
بــه خاطــر ایــن نیســت کــه اواز مــؤکل خــود در قبــال اتهــام دفــاع
کنــد .او از منافــع حیاتــی جامعــه صیانــت می¬کنــد و نقشــی در
حفــظ اصــول اساســی یــک جامعــه منظــم را ایفــا مــی کنــد»
امــروز در اســناد بیــن املللــی بــه خصــوص در میثــاق بیــن املللــی
حقــوق مدنــی وسیاســی (مصــوب  )1966مــاده ( )14حــق دفــاع و
حــق تعییــن وکیــل مدافــع جــزء حقــوق بــری انســانها و از ارکان
اصلــی محاکمــه ای عادالنــه شــمرده شــده و در نظــام عدلــی برخــی از
کشــورها حضــور وکیــل مدافــع در قضایــای جزایــی یــا جرایــم ســنگین
اجبــاری و الزامــی دانســته شــده و بدیــن معنــی اســت .بــدون وکیــل
مدافــع ،فیصلــه محکمــه صــادر منیشــود .اگــر صــادر هــم شــود اعتبــار
قانونــی نــدارد.
ماده()31قانــون اساســی افغانســتان دریــن مــورد وضاحــت کامــل
دارد« :هــر شــخص میتوانــد ب ـرای دفــاع اتهــام بــه مجــرد گرفتــاری
ویــا بـرای اثبــات حــق خــود ،وکیــل مدافــع تعییــن کنــد .متهــم حــق
دارد بــه مجــرد گرفتــاری ،از اتهــام منســوب اطــاع یابــد و در داخــل
میعــادی کــه قانــون تعییــن مــی کنــد در محکمــه حارضگــردد .دولــت
در قضایــای جنایــی ب ـرای متهــم بــی بضاعــت ،وکیــل مدافــع تعییــن
مــی کنــد .محرمیــت مکاملــات ،مراســات ومخابــرات بیــن متهــم و
وکیــان ،از هــر نــوع تعــرض مصــون اســت .وظایــف و صالحیــت
هــای وکالی مدافــع توســط قانــون تنظیــم مــی گــردد».
هکــذا در فقــره  8مــاده  7قانــون اجــراآت جزائــی جدیــد تعییــن
وکیــل مدافــع وداشــن مســاعد حقوقــی در زمــره حقــوق مظنــون
ومتهــم برســمیت شــناخته شــده و حــق دفــاع متهــم در مــاده 9
قانــون اجــراات جزایــی چنیــن مســجل گردیــده اســت:
 -1مظنــون و متهــم مــی توانــد شــخصاً یــا توســط مناینــده قانونــی در
هــر مرحلــه از تعقیــب عدلــی از خــود دفــاع مناینــد.
 -2مظنــون و متهــم مــی توانــد در عیــن زمــان الــی  3نفــر وکیــل
مدافــع داشــته باشــند.
 -3وکیــل مدافــع در عیــن قضیــه میتوانــد از یــک یــا چنــد مظنــون
یــا متهــم دفــاع منایــد ،مــروط بــه اینکــه میــان مظنونیــن یــا متهمیــن
تضــاد منافــع موجــد نباشــد.
البتــه ایــن اصــل نیــز در قوانیــن اساســی و جزایــی اکرثیــت کشــورها
رســمیت داشــته و در اســناد و معاهــدات بیــن املللــی مــورد قبــول
ق ـرار گرفتــه اســت.
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وقف ازدیدگاه فقه وقانون
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بازدیــد معیــن امــور اجتامعــی وزارت عدلیــه از
مرکــز اصــاح و تربیــت اطفــال کابــل

تتبع نگارش :خدیجه کوهستانی
وقف از جمله عقود معین است ،که در فقه از اعتبار
خاصی برخورداربوده ویکی از خصوصیات انسان مؤمن
تخصیص دادن قسمتی از مالش برای نیازمندان است .از
بهرتین نوع تخصیص مال ،وقف است که انسان مؤمن
قسمتی از مالش را در جهت رفع مشکل مؤسسههای
خدمات عامه ،نیازمندان و فقراء وقف میکند که دامئاً
رصف آن شود .در قرآن کریم کلمه وقف نیامده است ،ولی
عناوین همچو صدقه ،خیر ،ب ّر ،انفاق ،احسان بیان شده
است ،و هر یک از این عناوین بر وقف صدق میکند ،زیرا
وقف صدقه و هم ب ّر (نیکی)است ولی در عین حال عنوان
خاصی برای وقف است .یعنی بین وقف و بین این عناوین،
عام و خاص مطلق است و وقف عنوان خاصی میباشد .در
احادیث نیز لفظ وقف به کار برده نشده ،اما برای تشویق
ث متعددی موجود است وثواب
مردم به آن روایات و احادی 
فراوانی برای کسانی که به انجام آن همت بگامرند وعده
داده شده است .یکی از این احادیث حدیث مشهور«صدقه
جاریه» است.
وقف عمل خري خواهانه است .گرچه در طول تاريخ
برشيت ،دوران پرفراز و نشيبی را طی منوده است و با
ظهور دین مقدس اسالم به دوران طاليی رشد رسيده
است ،درمکتب حيات بخش اسالم که از وقف به عنوان
“صدقه جاريه” ياد شده ،وسيله ايست برای نجات انسان
از نا اميد ی وبی تفاوتیها به ويژه رفع تبعيض گوناگون و
استقرار نظاممتعال بر پايه قسط وعدل در جامعه برشی .دکرت زکیه عادلی ،معین امور اجتامعی وزارت عدلیه از مرکز اصالح و تربیت اطفال کابل بازدید کرد .دراین بازدید که روزچهارشنبه 4،جدی 1398انجام شد ،بخشهای مختلف مرکز اصالح و
تربیت اطفال والیت کابل از جمله مرکز نگهداری محجوزین ،مکتب ،شفاخانه و مرکز حرفوی این مرکز ،مورد بررسی قرار گرفت.

تعريف لغوی وقف:

دالزمی عقدونه په اړه داړخونو التزام

قاموس اصطالحات حقوقی وقف را چنین معنی منوده
است“:بیرون آوردن مال از ترصف توسط مالک مبنظور
منفعت عامه و امور خیریه جهت تأمین هدف معین.
همچنان ماده ( )343قانون مدنی درمورد چنین رصاحت څرنګــه چــی د عــديل وزارت د حقوقــو اداري د قانــون
دارد”¬:وقف عبارت از حبس مال ازترصف مالکانه و بذل لــه مخــی د پورونــو د حاصلولــو دنــده پــه غــاړه لــری
منفعت به امورخیریه”.یعنی”حبس عین یا مال و مرصف پورلرونکــی کــوالي شــی هغــه وخــت چــی عقــد کوونکــی
کردن منافع آن در اموری که واقف تعین منوده است .آنچه پــه ټاکلــی وخــت خپلــه ژمنــه رستــه ونــه رســوله د مدنــی
رااز ثروت خود جدا ،تا درمکان عام املنفعه از آن استفاده قانــون د حکمونــو رسه ســم دعقــد فســخ کیــدل او د
شود .وقف را ترمینولوژی حقوق چنین بیان داشته است ”¬.تعویــض غوښــتنه وکــړی.
وقف عقدی است که به موجب آن مالک عین مال معین څرنګــه چــی د مدنــی قانــون ( )۷۳۹مــاده پــه ټاکلــی
از اموال خود را از نقل و انتقال مصؤن کرده و منافع آن را وخــت کښــي د ژمنــي رستــه د نــه رســولو پــه اړه وایــي:
در اختیار شخص یا اشخاص با مرصف معیین می گذارد ( ”.پــه هغــه عقدونــو کــي چــه دعقــد دواړه خواووتــه الـزام

تعریف اصطالحی وقف:

وقف در اصطالح فقهى ،نگهداشنت و حبس كردن عین
جهت مرصف كردن منافع آن در راه خدا است .برخى
از فقها می گویند :وقف حبس عین است بر ملك خدای
تعالی به عبارت دیگر “وقف” را “ حبس عني مال و آزاد
ساخنت منافع آن” گفتهاند .منظور از” حبس عني” اين
است كه عني مال وقف شده را منىتوان در معرض خريد
و فروش ،نقل و انتقاالت ديگر قرار داد و براى هميشه به
صورت وقف باقى خواهد ماند.

فضيلت و پاداش وقف:

وقف فضيلت وپاداش فراوانی دارد و درسند صحيح از
پیامرب اسالم حرضت محمد(ص)نقل شده که فرموده اند:
“ شخص بعد از مرگ اش اجری پشت رس ندارد مگر سه
خصلت :صدقه که در زمان زنده بودنش به راه انداخته
است ،که بعد از مرگش جاری باشد و روش حسنه که بعد
از مرگ اش مورد عمل باشد و فرزند صالحی که برايش دعا
کند”.به طور کلی نظراسالم این است که مسلامنان عالوه
بر اینکه باید وجود شان در زندگی منشأ خیر و برکت باشد،
بکوشند تا بعد از مرگ اثار نیکی که در یکی از ابعاد زندگی
انسانها به درد می خورد و موجب رفاه و سعادت زندگی
ادامه در صفحه3
آنها می گردد به یادگار بگذارند.

متوجــه کــوی نوکــه یــوي خــوا خپــل التـزام تــررسه نــه کــه
بلــه خــوا کــويل يش چــه دعقــد د فســخ کيــدو اود اقتضــا
ء پــه وخــت کــي د تعویــض رسه غوښــتنه وکــي هغــه
عقدونــه چــه طبیعتــآ غیــر الزمــی وي یــا هغــه خیــار تــه
مقــرن شــوی وی چــه د فســخ موجــب ګرځــی لــه دی
حکمــه مســتثنی دي)
د قانــون دغــه مــاده د الزمــي عقدونــو پــه ژمنتیــا ټینــګار
کــوی او وایــي ،کلــه چــې پــوروړي پــه ټاکلــی وخــت کښــی
خپــي ژمنــي تــررسه نــه کــړی پورلرونکــی کــويل يش چــی
عقــد لــه منځــه یوســی او د زیــان د جـران غوښــتنه وکــړی
او پــوروړي اړ دې چــي زیــان ورکــړی.
(کــه څــوک پــه خطــا یــا تقصیــر بــل چــا تــه رضر ورســوی
پــه تعویــض ورکولــو مکلــف دې (مدنــی قانــون  ۷۷۶ماده)
د دی مــادي څخــه معلومیــږی ،کلــه چــې د متعهــد (ژمنــه
کوونکــي) دغفلــت پــه خاطــر متعهــد بــه ( هغــه شــې
چــی پــه هغــي ژمنــه شــوی ) تــه زیــان ورســیږی متعهدلــه
(هغــه کــس چــي هغــه تــه ژمنــه شــوی) اړدې ترڅــو
د زیــان جــران ورکــړی پــه دی رشط چــې پورلرونکــی
لــه پــوروړي د ژمنــي نــه زیامنــن شــوې وی کــه چېــری
پورلرونکــي زیامنــن شــوې نــه وي نــو د زیــان د جــران
خــره نــه رامنځتــه کيــږی او متعهــد اړ دې ترڅــو خپلــه
ژمنــه رستــه ورســوی.

د تقصیــر شــتون :د مــدين قانــون د ( )۷۷۶مــادي پــر
اســاس کلــه چــی د خطــا او یــا تقصیــر لــه املــه زیــان
رامنځتــه يش نــو د زیــان پیښــوونکی بــه اړ وی ترڅــو
زیــان جـران کــړی .د زیــان د جربانولــو لــه رشطونــو څخــه
یــو دا ده چــې ژمــن کــس د خپلــی ژمنــي پــه تــررسه کولــو
کــی تقصیــر ونــه لــری ،مــدين مســولیت نــه رامنځتــه
کيــږی.
د دغــې خــرې د ثابتولــو لپــاره چــې متعهــد شــخص
تقصیــراو خطــا لــري او یــا يــي نــه لــري ،یــوه جنجــايل
مســله ده او د څیړونــو غوښــتنه کــوي.
د بیلګــې پــه توګــه ،یــو کــس د یــو ناځرګنــده حالــت
(وچــکايل) لــه املــه ونــي ک ـړاې چــې خپلــه ژمنــه رستــه
ورســوي پــه داســې حالــت کــی کــوم مــدين مســولیت نــه
رامنځتــه کيږي.ځکــه چــې د ژمنــي د رستــه نــه رســیدو یــا
نــه رســولو المــل طبیعــی (آفــات) دي.
د مــدين قانــون پــه ( )۷۷۶مــاده کښــې ویــل شــوي  ،کلــه
چــی د خطــا او تقصیــر لــه املــه زیــان رامنځتــه يش نــو
زیــان پیښــوونګی د زیــان پــه جربانولــو مکلــف دې .د
پورتنــي مــاده څخــه دايس پايلــه ترالســه کيــږی چــی پیــدا
شــوی زیــان د ژمــن شــخص د ژمنــي د نــه رستــه رســولو
المــل دي یعنــی پــه خپلــه ژمنــه والړ نــه ده او خپــل
مســولیت يــي نــه ده تــررسه کــړی .چــی پــه غیــر صــورت
کښــی مســئولیت نــه رامینځتــه کيــږی.
دا چــي د زیــان پیــدا کيــدل د متعهــد شــخص د بــی پروايي
او یــا د غفلــت لــه املــه ده یــا نــه ده ،دا خــره څیړنــی
تــه اړتیــا پیــدا کــوی ،دا څیړنــه بایــد دیــوه يب پلــوه اداري
لخــوا تــررسه يش او د اداري د څیړنــو پایلــه بــه اثــر ولــري.
پــه دی ډول مــدين قانــون ( )۸۲۷مــاده د ابــاغ پــه اړه
داســی وایــي( :د تعویــض اســتحقاق د پــوروړي دخربتیــا
ترمخــه د حکــم مدارکيــداې نــه يش مګرداچــه قانــون بــل

ملکیت هیچ شخص ،بدون حکم قانون وفیصله محکمۀ باصالحیت مصادره منی شود.

گزارشگر :بشیر احمد عزیزی

ژباره :محمدعارف صباح

رنګــه حکــم کــړې وی).
لــه دی مــادي د بیــان څخــه دا معلومیــږی چــې د زیــان
د جربانولــو د رشطونــو څخــه دا دي چــې متعهدلــه بایــد
متعهــد تــه د موضــوع پــه اړه ووایي(خربکــړی) کــه چېري
دا کار ونــه کــړی نومســولیت نــه رامنځتــه کيــږی او
متعهــد اړنــه ده چــی زیــان ورکــړی.
څرنګــه چــی د مــدين قانــون ( )۸۲۸مــاده متعهــد تــه د
خربتیــا پــه اړه وایــی :د پــوروړی خربتیــا د خربولــو د الري
یــا هغــهڅــه د خربولــو قایــم مقــام کيــدای يش صــورت
مومــی کــه دواړه خــواوو موافقــه کــړی وه چــه څرنګــه
دپــور د ورکولــو وخــت راورســید د پــوروړی خربګڼــل
کيــږی اونــورو اجرااتــو تــه اړتیــا نــه شــته نــو دا موافقــه
هــم د خربتیــا قایــم مقــام کيــدای يش)
معنــی یــي دا ده چــې (ژمــن کــس) کــويل شــی هغــه
وخــت زیــان ج ـران کــړی چــی دموضــوع پــه اړه ورتــه
پــه یــو لیــکيل خــط او یــا د یــو قایــم مقــام کــس لــه لــوري
ورتــه خــر ورکــول شــوي وی .کــه چېــری پــه لیکلــی ډول او
یــا د یــو قایــم مقــام کــس لــه لــوری ورتــه خربتیــا ورکــول
شــوی نــه وی بیــا متعهد(ژمــن کــس) دی تــه اړنــه دي.
همــدا ډول دمــدين قانــون ( )۸۲۹مــاده پــه اســاس پــه
راتلونکوحالتونــو کښــی د پــوروړی خربتیــا رضورنــه ده.
 -۱پــه هغــه حالــت کښــی چــه دعینــي تعهــد تنفیــذ
پخپلــه د پــوروړی پــه فعــل نــا ممکــن شــوی وی.
 -۲کــه د تعهــد تنفیــذ موضــوع داســی تعویــض وی چــه نــا
مــروع عمــل مرتبوی.
 -۳کــه دتعهــد موضــوع د داســی شــی ردول وي چــه
پــوروړی پوهیــږی هغــه يش غــا شــوی ،او یــا ناحقــه شــې
وی رسه د دی چــه د هغــي پــه ناحقــی علــم ولــری.
 -۴کــه پــوروړی پــه لیــکيل توګــه د تعهــد څخــه د ځــان
ژغورنــه ظاهــره کــړی وي.
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