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د چاپ حق د تخنیکي او مسلکي زده کړو له معینیت رسه خوندي دی





د پوهنې وزارت پېغام

ګرانو زده کوونکو، محصالنو او درنو ښوونکو!

د یوې ټولنې وده او پرمختګ کامالً د همغې ټولنې د پیاوړو کاري کادرونو، برشي قوې او ماهرو فکرونو په کار 

او زیار پورې تړيل دي. همدا برشي قوه او کاري مټې دي چې د هیواد انکشايف اهدافو ته د رسېدو الرې چارې طی 

کوي او د یوه نېکمرغه، مرفه او ودان افغانستان راتلونکی تضمینوي.

انس��ان په خپل وار رسه د الله تعالی له جانبه او هم د خپل انس��اين فطرت له اړخه مؤظف او مکلف دی چی د 

ځمکې په عمران او د یوه س��وکاله ژوند د اس��بابو او ایجاباتو د تکمیل لپاره خپل اغیزمن نقش، همدارنګه ميل او 

اسالمي رسالت ادا کړي.

ل��ه همدې ځایه ده چې د یوه ژوندي او فعال انس��ان نق��ش، د خپل ژوند د چاپېریال او خپلې اړوندې ټولنې په 

اړه، تل مطلوب او په هېڅ حالت کې نه نفي کیږي او نه هم منقطع کیږي.

په ټول کې د پوهنې نظام او په خاصه توګه د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت مسوولیت او مکلفیت لري چې 

د اس��المي ارزښ��تونو، احکامو او همداراز معقولو او مرشوعو قوانینو ته په ژمنتیا رسه، د افغانس��تان په انکشاف کې 

فعاله، چابکه او موثره ونډه واخيل، ځکه دغه س��ر او س��پېڅيل هدف ته د رس��ېدو په خاطر د انساين ظرفیت وده، د 

حرفوي، مسلکي او تخنیکي کادرونو روزنه او پراختیا یو اړین مقصد دی. همدا په تخنیکي او مسلکي زده کړو مزین 

تنکي ځوانان کولی يش چې په خپلې حرفې او هرن رسه په سیستامتیک ډول د هیواد انکشاف محقق او میرس کړي.

جوته ده چې په افغانستان کې د ژوند تګ الره، دولتداري او ټولنیز نظام د اسالم له سپېڅلو احکامو څخه الهام 

اخیس��تی؛ نو الزمه ده چې زموږ د ټولنې لپاره هر ډول پرمختګ او ترقي باید په علمي معیارونو داس��ې اس��اس او 

بنا يش؛ چې زموږ د کارګر نس��ل مادي او معنوي ودې ته پکې لومړیتوب ورکړ يش. د حرفوي ظرفیت جوړونې تر 

څنګ د ځوانانو سامل تربیت او په سوچه اسالمي روحیې د هغوی پالنه نه یواځې پخپل ذات کې یوه اسايس وجیبه 

ده، بلکې دا پالنه کولی يش چې زموږ وطن پخپلو پښو ودروي، له ضعف څخه یې وژغوري او د نورو له سیايس او 

اقتصادي احتیاج څخه یې آزاد کړي.

زموږ ګران زده کوونکي، محصالن، درانه اس��تادان او مربیون باید په بش��پړه توګه پوه يش، چې د ودان او نېکمرغه 

افغانستان ارمان، یواځې او یواځې د دوی په پیاوړو مټو، ویښ احساس او نه ستړي کېدونکي جد او جهد کې نغښتی 

او د همدغو مسلکي او تخنیکي زده کړو له امله کېدای يش په ډېرو برخو کې د افغانستان انکشايف اهداف تر السه يش.

د دې نص��اب له ټولو لیکواالنو، مولفینو، ژباړونکو، س��موونکو او تدقیق کوونکو څخه د امتنان تر څنګ، په دې 

بهی��ر ک��ې د ټولو کورنیو او بهرنیو همکارانو له مؤثرې ونډې او مرس��تو څخه د زړه له کومې مننه کوم. له درنو او 

پی��اوړو اس��تادانو څخه رجامندانه هیله کوم چې د دې نص��اب په ګټور تدریس او فعاله تدریب رسه دې د زړه په 

ټول خلوص، صمیمي هڅو او وجداين پیکار خپل ميل او اسالمي نقش ادا کړي.

د نېکمرغه، مرفه، پرمختليل او ویاړمن افغانستان په هیله

فاروق وردګ

د افغانستان د اسالمي جمهوریت د پوهنې وزیر
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رسیزه
د حقوق��و د علم د ه��رې څانګې مطالعه عالوه پر دې چې د ش��خص علمي وړتیا لوړوي، له 

اجتامعي، حقوقي، اقتصادي سیايس او قضايي مسایلو په اړه یې د سامل درک او استنباط ځواک هم 

زیاتوي، او طبعاً له دې الرې حقوقي او اجتامعي ستونزې راکموي او حقوقو ته د اجتامعي عدالت 

د تأمینوونکو په سرګه ګوري. 

حقوق��ي قواع��دو د جرایمو او ارتباطاتو په زیاتې��دو رسه پراختیا موندلې چې په نتیجه کې په 

مختلفو څانګو وېش��ل ش��وې ده چې یوه له دغو څانګو څخه د تجارت حقوق دي، دغه څانګه په 

مختلفو هېوادونو کې په بیالبیلو نومونو رسه یادیږي.

تج��ارت د هېوادونو په س��وکالۍ کې اس��ايس ونډه ل��ري، له همدې امله د تج��ارت حقوق د 

خصويص حقوقو یوه له مهمو څانګو څخه ده، که د ماشیرنۍ، ترانسپوريت، مخابرايت او نور معارص 

اقتص��ادي تحوالت وڅیړل يش، نو لیدل کیږي چې د یادو ش��ویو اجتامع��ي او اقتصادي عواملو په 

نتیجه کې تر پخوا زیات پراخ ش��وي او وده کوي، دغه وده او انکش��اف غوښتنه کوي څو د برشی 

ټولن��ې د مختلفو اقتصادي فعالیتونو د تنظیم لپاره یو ل��ړ قوانین او مقررات رامنځ ته يش، چې د 

تجارت حقوق همدغه دنده په غاړه لري. 

ن��ن ورځ په زیاتره هیوادونو کې، مدين حقوقو د خصويص حقوقو یوه برخه تش��کیل کړې ده 

چې د تجارت د حقوقو، بحري حقوقو او فضايي حقوقو په څیر نورې څانګې یې په مس��تقل ډول 

تر خپلو خاصو مقرراتو الندې عمل کوي.

د تجارت د حقوقو د اړونده مقرراتو په هکله پوهاوی د ادارې او حس��ابدارۍ د انستیتیوتونو 

د محلصین��و لپاره خ��ورا زیات اهمیت لري، ځکه د تجارت حقوق لک��ه چې و به یې لولو د مدين 

حقوقو د یوې مستقلې څانګې په توګه د حقوقي اعاملو یوه معینه ساحه تظیموي، له بله پلوه د 

محاکمو او خاصو تجاريت قوانینو موجودیت د دې غوښتنه کوي، څو د دغو مقرراتو د ځانګړتیاوو 

په برخه کې په جال توګه تحقیق ويش، تر څو په یوه مدين او تجاريت قضیه کې د تطبیق کېدونکي 

قانون په تعیین کې د اش��تباه له ارتکاب څه مخنیوی ويش او په دې توګه اجتامعي عدالت په ښ��ه 

توګه عميل يش.

د تجارت حقوق د خصويص حقوقو له څانګو څخه ده، او د دغې څانګې خاصو اړتیاوو ته په 

کتنې رسه دغه څانګه له مدين حقوقو څخه په مستقل ډول تجاريت اعامل تنظیموي. 

دې ته مو باید پام وي چې له مدين حقوقو څخه د دغو حقوقو جال والی نسبي دی نه مطلق، 

ځکه مدين حقوقو ته په پام رسه د تجارت د حقوقو ساحه کوچنۍ ده او مدين حقوق د افرادو تر 

منځ ټولو خصويص روابطو لکه پیر او پلور، رهن، کرایه، ودیعت، طالق، واده، مهر، نفقه او داس��ې 



ب  

نور ته شامل دي، په داسې حال کې چې د تجارت حقوق تر یوې خاصې ډلې اشخاصو )تاجران او 

تجاريت رشکتونه( او خاصو تجاريت معامالتو پورې اړوند قواعد او دشاتیر دي. 

لکه چې مخکې یادونه وشوه د مدين حقوقو ساحه د تجارت د حقوقو ساحې ته په کتنې رسه 

پراخ��ه ده، ن��و له دې امله  که چیرې د تجارت په حقوقو ک��ې د کومې موضوع وړاندوینه نه وي 

ش��وې په دې صورت کې د موضوع د حل لپاره باید مدين حقوقو ته مراجعه ويش او موضوع حل 

او فصل کړای يش.

په دغه کتاب کې الندې مطالب شامل دی: 

د تجارت د حقوقو تعریف، د تجارت د حقوقو منابع، د تجارت د حقوقو د مقرراتو د انکشاف 

تاریخ��ي بهیر، تجاريت معامالت، تاجر، د تاجر حقوق او مکلفیتونه، تر دیوالیتوب )ورشکس��تګۍ( 

پورې اړوند مقررات، تجاريت اسناد، بانکداري، د تجاريت منازعاتو حل الرې او دېته ورته نور حقوقي 

موضوعات

په درناوی

عبدالحي نارصي

د کتاب ټولیزه موخه:

 په تجاريت مسائلو کې د محصیلنو الزمې وړتیاوې پیدا کول، د تجاريت او مدين

 چارو تفکیک او دغه راز د تجارت او نورو قوانینو د ارزښت، تطبیق او پیژندنې

په برخه کې د هغوی وړتیا لوړول.



۱

لومړی څپرکی

کلیات

ټولیزه موخه:

د تجارت د حقوقو په اړه معلومات، په حقوقي پوهه کې یې ځای او له مدين 

حقوقو څخه یې د نسبي استقالل داليل.

د زده کړې موخې: د دغه فصل له لوستلو وروسته به محصلین و توانیږي چې:

د تجارت د حقوقو په اړه عمومي پوهه حاصله کړي.	 

په نورو علمي حوزو کې د حقوقو ځای وپېژين.	 

په تجاريت معاملو کې د عمل د رسعت قاعده توضیح کړای يش.	 

د تجارت په ساحه کې خاص اسناد بیان کړای يش.	 

په تجارت کې د دولت په ونډه و پوهیږي.	 

تج��ارت د هیوادونو په وده او اقتصاد کې لویه ون��ډه لري، له همدې امله د تجارت حقوق د 

خصويص حقوقو له مهمو څانګو څخه ګڼل کیږي، که اقتصادي تحوالت او د ماش��ین آالتو توس��عه 

وڅېړل يش، نو لیدل کیږي، چې د دغو علتونو له کبله د خلکو اجتامعي روابط زیات شوي دي او 

له کبله یې، له انګلس��تان، هالنډ، ایټالیا او س��ویس پرته، د نړۍ په زیات شمېر هیوادونو کې مدين 

حق��وق د خصويص حقوقو یوه برخه ګرځېدلې ده، چې د تجارت، بحري او فضايي حقوقو په څېر 

څانګې یې د خپلو مقرراتو تر سیوري الندې په مستقله توګه عمل کوي.
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 د تجارت د حقوقو تعریف

تج��ارت ل��ه اقتصادي پلوه هغو عملیات��و ته ویل کېږي يش چې د ثروت ت��ر توزیع او د هغه 

ترکارولو او جریان پورې منحرص وي، خو د تجارت د حقوقو د علم دایره پراخه ده اوصنعت اړوند 

عملیات هم په بر کې نیيس او یوازې تر منقولو اموالو پورې اړونده چارې، هغه هم د یو ش��مېر 

هیوادونو د قوانینو په موجب، ورڅخه مستثنی شوې دي.

د تجارت حقوق، د هغو قواعدو او اصولو ټولګه )مجموعه( ده چې د سوداګرو او سوداګریزو 

چ��ارو ترمنځ حقیقي روابط او معامالت تعریف او تنظیموي، خو دغه موضوع په کيل ډول نه ده 

حل ش��وې چې آیا د تجارت حقوق، تر س��وداګر )تاجر( پورې مربوط دي او که تر تجاريت اعاملو 

پورې، په دې برخه کې دوه متفاوت سیستمونه موجود دي چې دا دي دلته یې لولو.

د آفاقي یا موضوعي سیستم په اساس د تجارت د حقوقو تعریف

د دغه سیس��تم په اساس لومړی تجاريت معامالت توصیف ش��وي او وروسته د تاجر او تجاريت 

رشکتونو اوصاف تعیین شوي دي، په بل عبارت په دغه سیستم کې تجاريت معامالت اساس او هدف 

دي او هر شخص چې دغه معامالت تررسه کوي، تاجر )سوداګر( ګڼل کیږي.

د دغه سیستم له مخې چې د فرانسې د تجارت له حقوقو څخه رسچینه اخيل، د تجارت حقوق 

تر تجاريت معامالتو پورې له اړوندو قواعدو څخه عبارت دي، په دې معنی چې په دغه سیستم کې 

لومړی تجاريت معامالت د قانون په واسطه تعیین او تشخیص کیږي او وروسته بیا تاجر یا سوداګر، 

بن��اًء هر هغه څوک چې دغه اعامل تررسه کوي، تجاريت اعامل بلل کیږي او څرنګه چې ش��خص د 

عمل تابع دی، نو تاجر بلل کیږي.

د انفيس یا شخيص سیستم په اساس د تجارت د حقوقو تعریف

په دغه سیستم کې د مخکني سیستم په خالف لومړی تاجر تعریف شوی او تجاريت شخصیتونه 

ی��ې معین کړي دي او وروس��ته ټول هغه معامالت چې د هغ��ه د تجاريت چارو د پرمخ بیولو لپاره 

وي، چې په حقیقت کې تجاريت معامالت د اش��خاصو تابع دي. د دغه سیس��تم په اس��اس چې د 

آملان د تجارت د حقوقو له سیس��تم څخه رسچینه اخيل، د تجارت حقوق د تاجر له حقوقو څخه 

عبارت دي. 

د افغانس��تان د تجارت د حقوقو اس��اس که څه هم چې له دواړو یادو شویو سیستمونو څخه 

متأثر دی، خو زیاتره د آفاقي سیستم ښکارندويي کوي، په لنډه توګه ویلی شو چې د تجارت حقوق 

هغو ځانګړو خصوصیاتو ته په پام رسه چې لري یې، هم تر ځانګړو اعاملو یعنې تجاريت معامالتو 

پورې او هم تر معینو اش��خاصو یعنې تاجر او تج��اريت رشکتونو پورې مربوط دي، خو څرنګه چې 



۳

پ��ه نن��ۍ نړۍ کې دولتونه د افرادو، تولید او د ث��روت پر توزیع باندې لږ او ډېره څارنه او نظارت 

کوي، نو تجاريت اشخاص مؤظف دي چې د عمومي حقوقو له مقرراتو څخه هم متابعت وکړي.

د تج��ارت حق��وق چې له پیل څخه د خص��ويص حقوقو برخه ګڼل کېدل، ل��ه نن ورځ یې له 

عمومي حقوقو رسه دوامداره روابط حاصل کړي دي.

د یادونې وړ ده چې مدين حقوق د ټولو افرادو حقوقي روابطو ته ش��امل دي، په داس��ې حال 

کې چې د تجارت حقوق له هغو خاصو قواعدو څخه عبارت دي چې د س��وداګرو او س��وداګریزو 

چارو لپاره په پام کې نیول ش��وي دي، په هغو مواردو کې چې د تجارت حقوقو د کومې موضوع 

پ��ه اړه د رصیحو قواعدو وړاندوینه نه وي ک��ړې، مدين حقوقو ته مراجعه کیږي، په عمومي ډول 

د تج��ارت د حقوقو او مدين حقوقو تر منځ کيل تفاوت ش��ته چې پ��ه  خپله د تجارت د حقوقو د 

استقالل او جال وايل ښکارندويي کوي. 

د نورو علومو او حقوقو په منځ کې د تجارت د حقوقو ځای

د تجارت حقوق اساساً د خصويص حقوقو له څانګو څخه دي او تر ډېره وخته د مدين حقوقو 

د یوي برخې په توګه پېژندل کېده، اقتصادي تحوالت، د معاماليت عمل رسعت او تجاريت فعالیتونه 

باعث شول څو دغه څانګه د خصويص حقوقو د یوې مستقلې څانګې په توګه د تجارت د حقوق 

تر نامه الندې را منځ ته يش، هغه علتونه چې د حقوقو دغه څانګه یې د خصويص حقوقو له نورو 

څانګو څخه جال کړې ده په الندې ډول دي:

په تجاريت معاملو کې د عمل د رسعت اصل

مدين ژوند د ثبات او اس��تقرار خاصیت لري، د قانون موخه د دغه ثبات او اس��تقرار ساتنه ده 

چې دا یو ډول مدين قانون دی، ځکه د هغه هدف هم د ثبات او اس��تقرار تحقق دی، خو تجاريت 

ژوند داس��ې نه دی او داس��ې ملحوظات پرې واکمن دي چې په نتیجه کې یې له مدين ژوند رسه 

توپی��ر پی��دا کوي، دا ځکه چې د تجارت هدف د مفاد کس��ب او الس ت��ه راوړل دي او د مفاد د 

حصول وسیله د ثروت اړول را اړول او مکررې تجاريت معاملې تررسه کول دي،  بناًء د عمل رسعت 

او چټکتیا د تجارت مهم رکن ګڼل کیږي، دا معقول کار نه دی چې س��وداګر د هر کار لیکلو ته اړ 

ایس��تل يش، ځکه دا کار زیات وخت نیيس او ل��ه امله یې چارې له ځنډ رسه مخ کیږي، له همدې 

کبله په مدين قانون کې ګڼ ش��میر قواعد او مقررات لکه: د حوالې له نورو اجراآتو پرته په مجرد 

ظه��ر لیکن��ې رسه د تجاريت اوراقو د تداول د اثبات د آزادۍ اصل او یا د تجارت په اصول نامه کې 

د دې خربې منل چې« تجاريت دفاتر د هغو د خاوندانو لپاره حجت )دلیل( دی«.
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د یادونې وړ ده چې تجاريت عقود او د هغوی اجراء رسعت ته اړتیا لري او په هره اندازه رسه 

چې ش��تمنۍ چټک دوران ک��وي، په هامغه اندازه د رشکتونو فعالیتون��ه او تجاريت خدمات فعاله 

کی��ږي، ل��ه همدې کبله د تعهداتو د تحقق لپاره د تجارت په حقوقو کې د عمل آزادي زیاته ده او 

په عمومي توګه د تجاريت قراردادونو انعقاد، د ترشیفاتو او دلیل د وړاندې کولو له لحاظه په لیکنه 

باندې متکي نه دی او تاجر کوالی يش په شفاهي ډول یا هم له ارتباطي وسائلو څخه په استفادې 

رسه قرارداد منعقد کړي.

د تجارت د اصول نامې 608 ماده په دې اړه داسې وایي: د تجاريت عقودو لپاره د طرفینو رضا 

او موافقت کايف دی، د قرارداد تنظیم او یا د نورو مراسمو پرځای کول الزمي نه دي.

د تجارت د حقوقو په ساحه کې اعتبار او اعتامد

دا موض��وع له دې امل��ه رضوري بلل کیږي چې د رسعت عنرص په ی��وازې توګه ډېرې تجاريت 

معاملې نيش تررسه کولی، ځکه نقدي اموالو ته د پیس��و د اړتیا احتامل وجود لري او له هغو پرته 

تجاريت معامالت نيش تررسه کیدلی، بناًء د تجاريت معامالتو له اساساتو څخه یو هم اعتبار او اعتامد 

دی، ځکه تجاريت اشخاص خپلې ډېری معاملې د قرض او اعتامد په اساس رسه کوي او د تجارت په 

س��احه کې د اعتبار د نه موجودیت په صورت کې دا رضورت احساس��یږي چې د تجاريت معامالتو 

د انجام لپاره یو لړ ترشیفات او خاص ش��کلیات په نظر کې ونیول يش او په هغه صورت کې چې 

سوداګر په مطلق ډول رسه په خپل تعهد باندې عمل ونه کړي، عام له دې که دغه تعهد له دائنینو 

رسه وي یا په عمومي ډول له معامله لرونکو رسه، نو د سوداګر اعتبار تر پوښتنې الندې راځي، له 

همدې امله اعتبار او اعتامد دوهم او د رسعت د عنرص تکمیلوونکی عنرص دی. 

د تجارت په ساحه کې د خاصو اسنادو موجودیت

د تجارت په حقوقو کې هغه تجاريت اسناد چې د مطالباتو، ملکیتونو او تجاريت توکو ښکارندوی 

دی، له س��اده ترشیفاتو څخه بلل کیږي، دغه اس��ناد عبارت دي له: برات، چک، د قرضې اسناد، تر 

تجاريت ګدامونو پورې اړوند اسناد او داسې نور...

دغ��ه خصوصیت د دې غوښ��تنه کوي چې د تجاريت اختص��ايص محاکمو د اجراآتو رسعت یا ال 

اقل د تجاريت چارو شعبات د هغو خاوند ته الزیات تأمینات و رکړي، ځکه د دا ډول اسنادو خاوند 

کوالی يش د خپل تجارت په دیوان کې په هامغه ټاکل ش��وي مهلت کې له مدیون څخه خپل دین 

وغواړي او دا هم پرته له دې چې مدیون د هغه د دین د اداء کولو لپاره د اضايف مهلت او وخت 

غوښتنه مطرح کړي. 
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په تجاريت چارو کې د دولت مداخله

پ��ه تجاريت چارو کې د تعهداتو پوره کول د عمل ش��دت ته اړتیا ل��ري، د دې ترڅنګ د خلکو 

او دائنین��و د اعتامد لپاره په مختلفو هیوادونو کې د تج��اريت امورو د کنټرول لپاره دولتي یا نیمه 

دولتي تش��کیالت تأسیس شوي دي، ترڅو دائن د اعتامد له مخې د پانګونې اقدام وکړي او په دې 

توګه د هیواد اقتصادي ژوند ته تحرک او بهبود ور وبخښي، مګر په مدين حقوقو کې د دائنینو له 

حقوقو لږ حامیت شوی دی، په بل عبارت مدين حقوق د اخیرو اشخاصو په برخه کې ډېر محتاط 

او د مدیونینو په برخه کې ډېر س��خت ګیر نه وي، د دغه مطلب د ښ��ه وضاحت لپاره ویلی ش��و 

چې د تجارت په حقوقو کې که چیرې یو تاجر و نيش کړالی خپل قرضونه اداء کړي، نو د افالس یا 

ورشکستګۍ تر مقرراتو الندې راځي.

نننۍ اقتصادي جامعه د عمل د چټکتیا او په اعتبار باندې د متکي تجارت تابع ده او د مدين 

قانون وچ او کلک قواعد د معاملې د طرفینو د تعهداتو د وړاندې کولو لپاره د چارو د رکود باعث 

ګرځ��ي، ل��ه دې امله د تعهداتو د اثبات او د تجارت تر حقوقو پورې د اړوندو دالئلو لپاره د زیاتې 

آزادۍ او ځانګړو اصولو وړاندوینه ش��وې ده، لک��ه تجاريت دفاتر چې کولی يش د دائنینو په پلوۍ 

رسه د استناد وړ وګرځي.

د تج��ارت په حقوقو کې د مدين حقوقو په خالف د تعهداتو د اثبات لپاره د عمل زیاته آزادي 

ش��تون ل��ري، په عمومي توګه د تجاريت قراردادونو انعق��اد، د ترشیفاتو او دلیل د وړاندې کولو له 

لحاظ��ه په لیکنه باندې متکي نه دی، تاجر کولی يش خپل قرارداد په ش��فاهي یا هم تیلفوين ډول 

منعقد کړي او په  مختلفو الرو )تجاريت دفاترو، مکاتباتو، مش��هودو عواملو )فاکتورونو( او قرائنو( 

رسه یې ثابت کړي.

 د تجارت حقوق د اقتصادي سیاست تابع دي او له هغو رسه په یو وخت تحول مومي، دولت 

نن ورځ له ناسامل رقابت څخه د مخنیوي، له کارګرانو او دغه راز له سپموونکو او هغو مرصفوونکو 

څخه د حامیت او یا هم د عمومي منافعو د س��اتنې لپاره د ناس��امل رقابت پر ځای یو ډول خوښي 

لرونکی اقتصاد قایم مقام ګرځولی دی، په داسې حال کې چې مدين حقوق د کورنۍ او سازمان د 

حقوقو پر مبنا والړ او له آرام تحول څخه برخمن دي. 

د تج��ارت حق��وق د مدين حقوقو په خالف د عمومي حقوقو ت��ر تأثیر او د دولت تر مداخلې 

الن��دې راځي، د حم��ل او نقل کنټرول، په خرڅوونو کې د مخنیوي لپاره د ځانګړو جزايي مجازاتو 

اعامل، په عامو س��هامي رشکتونو کې د تجارت ش��غل ته په ورګډیدو باندې محدودیت، د جزايي 

محکومینو او مفلسانو منع کول، د قبول وړ اداء د مجوز ترالسه کول، د حمل او نقل په رشکتونو کې 

د مقرراتو وضع کول، بیمه او داسې نور په تجاريت چارو کې د دولت د مداخلې ښکارندویي کوي.
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په پای کې کیدلی يش دې ټکي ته اشاره ويش چې د ميل ګټو له ساتلو رسه د دولتونو له عالقې 

رسه رسه، زیاتره وخت د تجارت حقوق د نړیوال تجارت د اړتیاوو د فش��ار په نتیجه کې د یووايل 

لور ته میالن لري او په دې برخه کې د هیوادونو ترمنځ مختلف قراردادونه منعقد شوي دي، لکه 

په ۱8۹0 کال کې د اورګاډي د پټلۍ له الرې د حمل او نقل قرارداد، د هوایي حمل او نقل په اړه 

د بروکس��ل قرارداد، د تجاريت اس��نادو د برات او حجت په اړه  د جینوا د ۱۹۳0-۱۹۳۱ کلونو بین 

املليل کنوانس��یون او د صنعتي، تجاريت، اديب او هرني مالکیت په اړه د پاریس او برن )س��ویس( د 

۱۹7۹ کال د اکتوبر د 20 قرارداد.
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د لومړي څپرکي لنډیز

د تجارت حقوق د هغو قواعدو او اصولو ټولګه ده چې د سوداګرو او سوداګریزو چارو ترمنځ 

معامالت تعریف او تنظیموی.

د تجارت حقوق د فرانس��ې د آفاقي سیس��تم په اساس تر تجاريت معامالتو پورې اړوند حقوق 

دي، یعني شخص د عمل تابع دی.

د تجارت حقوق د آملان د انفيس سیس��تم په اس��اس د تجار له حقوقو څخه عبارت دي، یعنې 

په دغه  سیستم کې د تاجر حقوق معیار دی، او معامالت د تاجر تابع دي.

د ن��ورو حقوق��ي علومو په منځ کې د تجارت حقوق د خصويص حقوق��و یوه څانګه ده او تر 

ډې��ر وخت د مدين حقوقو یوه برخه ګڼل کیده، اقتصادي تحوالت، د تجاريت فعالیتونو او معامالتو 

رسع��ت، په تجارت کې د اعتبار او اعتامد اهمی��ت او په تجاريت چارو کې قرض ونډه هغه علتونه 

دي، چې دغه څانګه یې د خصويص حقوقو د یوې مستقلې څانګې په توګه د تجارت د حقوقو تر 

نامه الندې د خصويص حقوقو له نورو څانګو څخه جال کړه.

باید وویل يش چې افغانستان له دواړو حقوقي سیستمونو یعنې هم د فرانسې له آفاقي سیستم 

څخه او هم د آملان له انفيس سیستم څخه استفاده کړې ده او منځنۍ الره یې غوره کړې ده. 
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د لومړي څپرکي پوښتنې 

د تجارت حقوق کوم دي؟- ۱

د نورو حقوقي علومو په منځ کې د تجارت د حقوقو ځای څه دی؟- 2

د تجارت حقوق له کومو مسایلو څخه بحث کوي؟- ۳

له مدين حقوقو څخه د تجارت د حقوقو د استقالل رضورت څه دی؟- 4

د تجاريت اعاملو ځانګړتیاوې څه دي؟- 5



۹

دویم څپرکی

د تجارت د حقوقو تاریخي سیر

ټولیزه موخه:

د تاریخ په اوږدو کې د تجارت د حقوقو تحوالت.

د زده کړې موخې: د دغه څپرکي په پای کې به محصلین وتوانیږي چې: 

په پخوانیو زمانو کې د تجارت د حقوقو په وضعیت پوه يش.	 

په منځنیو پیړیو کې د تجارت د حقوقو په اهمیت پوه يش.	 

په نوې او معارصه اداره کې د تجارت د حقوقو د تحوالتو په بهیر پوه يش.	 

د تجارت د حقوقو تاریخي بهیر

د تجارت حقوق د مختلفو اقوامو تر منځ د متداولو رسومو او عاداتو نتیجه ده. د دغې څانګې 

مطالعه د هغې د تکاميل بهیر ښوودنه کوي، ځکه د هرې دورې د اړتیاوو په را برسېره کېدو رسه 

د ی��و ل��ړ خاصو اصولو او قواعدو پیروي رضور بلل کیږي، د دغو اصولو او قواعدو مطالعه چې په 

اصل کې د تجاريت عرف او عاداتو تابع دي، س��تونزمنه ده، ځکه د تجارت د حقوقو اصول د مدين 

حقوقو د اصولو په څیر ښکاره او واضح نه دي او د بېالبېلو آثارو او لیکنو له منځه باید د هغوی 

کیفیت معلوم کړل يش، دغه تحوالت دلته په مخترصه توګه تر بحث او څیړنې الندې نیسو.  

پخوانۍ زمانې

په پخواين مرص کې د تجارت له حقوقو څخه کوم مستقل اثر نه ترسرګو کیږي. د پخواين مرص 
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اقتص��اد پ��ه زراعت والړ وو او هغه وړوکی تجارت چې تررسه کیدو د بهرنیانو لکه یهودانو او یا د 

بابل د اوسیدونکو په الس کې و، خو په بابل کې تر میالد 20 پېړۍ وړاندې د پیسو د سود، تجاريت 

رشکت، د تجاريت اموالو د ساتنې او کاري حق په اړه ځینې قواعد لیدل کیږي، هغو کسانو چې په 

رشقي مدیرانه کې یې بحري تجارت کاوه له هغو قواعدو څخه یي پیروي کوله چې په وروس��تیو 

پیړیو کې هم له دغو قواعدو څخه پیروۍ ادامه درلوده.

یونانیانو چې له میالد څخه 7 پېړۍ وړاندې یې د مدیرانې بحري تجارت په الس کې اخیستی 

و، د تجارت په اړه قواعد یې نه دي ترالس��ه ش��وي او داسې ښکاري چې د تجارت د حقوقو اصول 

او قواع��د یې عادي مقررات او مدين حقوق وو. د یونانیانو د زمانې یوازې ځینې رس��وم پاتې دي، 

لکه د کښ��تۍ په وس��یله تجارانو ته د هغوی د اموالو د حمل لپاره په دې رشط قرض ورکول چې 

که تجاريت اموال مقصد ته ورسیدل نو قرض ورکوونکي ته به د پام وړ ګټه ورکوي، له دې پرته قرض 

اخیستونکی د قرض یا دین د اداء مسؤل نه و، په همدې توګه د حوالې او برات په اړه هم له یونانیانو 

څخه ځینې آثار تر سرګو کیږی، لنډه دا چې  د یونانیانو تر منځ تجاريت کړو وړو یو منظم شکل درلود.   

منځنۍ پېړۍ

پ��ه اروپا کې د 5 قرن له حملو او ګډوډیو وروس��ته ت��ر ۱0 میالدي پېړۍ پورې تجارت کومه د 

پام وړ وده نه درلوده، تجارت له یوولس��مې میالدي پېړۍ څخه تر پنځلسمې هغې پورې ښه وده 

وکړه چې دغه دوره د تجارت د ښ��ېرازۍ دوره ده او ویلی ش��و چې د تجارت د نړیوال کېدو دوره 

هم ده، د دغې وضعې د منځته راتګ عوامل له سیايس، مذهبي او صنفي عواملو څخه عبارت دي.

یادو ش��ویو عواملو ته په پام رسه دغه مرحله د ګڼ ش��میر حقوقي تأسیساتو د ایجاد دوره ده 

چې نن ورځ هم د تجارت په حقوقو کې موجود دی، لنډه دا هغه څه چې نن د تجارت د حقوقو 

په نامه یادیږي په دیارلسمه او څوارلسمه پېړۍ کې خپلې لوړې مرتبې ته رسیديل وو.

له دغه تاریخ وروسته په ځانګړي ډول له شپاړسمې پېړۍ را پدېخوا د تجارت حقوق خپل نزويل 

س��یر پیلوي او داس��ې یوه دوره پیل کیږي چې د تجارت د حقوقو د ميل کیدو عرص یې بللی ش��و او 

دولتون��ه د دغ��و حقوقو په تدوین کې دخالت کوي، دغې دورې د وروس��تۍ پېړۍ تر پایه یعنې تر 

هغه وخت ادامه پیدا کړه چې د تجارت د حقوقو د نړیوال کیدو لپاره د هیوادونو عالقې تبارز وکړ.

نوې دوره

دغه دوره له پنځلس��مې پېړۍ څخه پیلیږي، د دغې دورې د تجارت حقوق د منځنیو پېړیو د 

تج��ارت ل��ه حقوقو رسه توپیر لري، په دغه دوره ک��ې د تجارت حقوق چې په منځنیو پېړیو کې د 

س��وداګرو د عمل د آزادي محصول ګڼل کیدل او په تجاريت چارو کې د ښ��کېلو اشخاصو د اړتیاوو 
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په اس��اس جوړ ش��وي وو، دولتي کیږي، چې د تجارت د حقوقو د دولتي کیدو په نتیجه کې یې د 

نړی��وال کیدو خصوصیت هم له منځه ځي او د تج��اريت قواعدو په تکوین کې د دولت دخالت د 

تجارت د حقوقو د آزاد تحول لپاره په یوه له حد او مرز پرته آزاده فضاء کې ځای نه پریږدي. 

د تجارت حقوق په دغه دوره کې په انګلس��تان کې خپل وجودي اس��تقالل له السه ورکوي او 

کامالً منحل کیږي. 

په فرانس��ه کې د تجارانو لخوا جوړ ش��وي او رامنځ ته ش��وي د تجارت حقوق د پاچا تر نظم 

الندې راځي، چې په پایله کې په ۱807 کال کې د فرانس��ې د دولت له لوري تر یوه قانون الندې 

د تجاريت عرف او عاداتو د راوس��تلو لپاره هڅې زور نیيس او دغه هڅې د تجارت د لومړنۍ اصول 

نامې د منځته راتګ س��بب کیږي، چې باآلخره د فرانس��ې د لوی انقالب په بریالیتوب رسه تجارت 

او صنعت آزاد ش��و او طبقايت نظام چې انقالبیانو ورته په ښ��ه سرګه نه کتل له منځه یوړل شو، د 

تجارت حقوق یا د تجارانو حقوق د تجاريت اعاملو په حقوقو واوښتل، البته تجاريت محاکم په خپل 

ځای پاتې شول چې غړي به یې د تجارانو لخوا انتخابېدل.

پ��ه ۱8م��ه پېړۍ کې له نوې دنیا رسه د تجاريت روابطو پراختیا، د صنعت ترقي، د حمل او نقل 

پراختیا او هغه نور تغییرات چې په ترڅ کې یې د پیسو ارزښت رامنځ ته شو له یوه لوري، د بانکي 

او رصايف چارو پراختیا او د نویو دولتونو تشکیل له بل لوري د دې باعث کیږي چې هر هیواد خپل 

ميل قواعد او اصول په ميل چوکاټ کې جوړ کړي او له نړیوال توب څخه یې را وبايس. 

معارصه دوره

صنعت��ي انق��الب او د حمل او نقل پراختیا په اقتصاد او تجارت کې د لوی تحول باعث ش��ول، 

په پیل کې د بیروکراتانو د عقایدو تر نفوذ الندې زیاتره دولتونو له آزاد رژیم څخه پیروي وکړه او 

تجارت د عرضې او تقاضا او کاملې آزادۍ د اصولو تابع و. دولتونو هڅه کوله چې د تجارت اصول 

او قواعد تر خاصو قوانینو الندې منظور کړي، په دې ترتیب په زیاتره هغو کې د ورځې اړتیاوو ته 

په پام رسه تجاريت قوانین تدوین ش��ول چې د وخت په تېرېدو رسه په هغو کې تغییرات راغلل او 

حتی هغو دولتونو چې جال تجاريت مقررات یې نه درلودل مجبور شول تر څو په خپلو قوانینو کې 

د تجارت تر حقوقو پورې اړوند قواعد ځای کړي، حتی په انګلس��تان کې د ځینو تجاريت چارو لکه 

رشکتونو او دیوالیتوب )ورشکستګي( په اړه قوانین وضع شول.

په دغه دوره کې بانکي کاروبار، بیمې، بورس او حمل او نقل زیاته پراختیا ومونده. د ۱۹ پېړۍ 

پ��ه پ��ای کې په خاصه توګه په 20 پېړۍ کې د تجارت د آزادۍ په اصولو باندې یو لړ محدودیتونه 

ولګېدل، ځکه یو شمېر دولتونو هڅه کوله چې اصيل صنایع ميل کړي او د ټولو چارو په برخه کې 

خپل نظارت او څارنه تقویه کړي.
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په افغانس��تان کې هغه لوایح او اصول نامې چې مخکې د تجارت د حقوقو په برخه کې تدوین 

ش��وې وې، عمدتاً یې په ډېر ابتدایي ش��کل رسه د تجارت د حقوقو موضوعات تر څېړنې الندې نیول، 

چې د داللۍ له الیحې، د رشکتونو د ثبت له الیحې، د تجاريت اسنادو او عالیمو د ثبت له اصول نامې، د 

تجاريت دفاترو له الیحې او د افالس او ورشکستګۍ له اصولنامې څخه د مثال په توګه یادونه کوالی شو. 

په ۱۳24 ل کال کې د تجارت د اصول نامې په نوم د افغانس��تان د تجارت د حقوقو په برخه 

کې یو تر ټولو نس��بتاً کامل قانون تدوین ش��و، چې د دغې اصول نامې په انفاذ رسه پخوانۍ اصول 

نامې او لوایح منسوخ شول او دغه قانون له هامغه وخت څخه تر اوسه پورې د افغانستان تجاريت 

اړتیاوو او غوښتنو ته تقریباً ځواب وايي. دغې اصولنامې په څلورو بابونو او ۹40 مادو کې تجارت، 

تجاريت اهلیت، تجاريت معامالتو، د تجارت د ثبت، تجاريت عنوان، د تجاريت دفاترو، د ناقانونه سیايل، 

د تجارانو د اس��تازو، د ګرځنده تجاريت استازو، د خرڅالو د مامورانو، په تجارت کې د داليل، برات، 

حجت، چک، د تجاريت اس��نادو د ضیاع، تجاريت عقودو، تجاريت بیعې، تجاريت قرض، تجاريت رهن او 

دغه راز د بیمې د انتقاالتو او کمیشن کارۍ او تجاريت رشکتونو په اړه بحث کړی دی.

رسبې��ره پ��ه دې د وخت او زمان اړتیاوو ته په کتنې رسه یو لړ نور قوانین هم په پام کې نیول 

ش��وي دي چې له دې جملې څخه د کوپراتیفونو، تصدیو، د بانکونو د بیمې او بهرنۍ پانګونې له 

قوانینو او دغه راز د تجاريت محاکامتو له اصولو څخه یادونه کوالی شو. 

د تج��اريت رشکتون��و، تضامن��ي رشکتون��و، تضامن��ي مختلف��و رشکتون��و، س��هامي رشکتونو او 

محدوداملس��ؤلیت یا ملیټیډ رشکتونو چارې د نوي قان��ون له مخې چې د جمهور رییس په تقنییني 

فرمان باندې وضع شوی دی، تنظیم شوې دي، د دغه بحث په پای کې د دغې خربې یادونه الزمه 

ده چ��ې نن ورځ د ډېری هیوادونو ت��ر تجاريت چارو پورې اړوند قوانین یو له بل رسه اختالف لري 

چې دغه هیوادونه الندې دریو څانګو ته ویشلی شو:

هغه هیوادونه چې د تجارت مس��تقل حقوق نه لري، په دغو هیوادونو کې د مدين حقوقو - ۱

په ترڅ کې د تجارت د حقوقو او د هغو اصولو او قواعدو وړاندوینه ش��وې ده او د تجاريت چارو 

لپاره ځانګړي قانون وجود نه لري، لکه ایټالیا، انګلستان او د امریکا متحده ایاالت. 

التی��ن هیوادونه چ��ې لږ او ډېر د فرانس��ې د تجارت د حقوقو له اصول��و او قواعدو څخه - 2

استفاده کوي، له بلجیم،  هسپانیې او د جنويب همکارۍ متحده دولتونه، دغه هیوادونه د تجارت مستقل 

حقوق نه لري او په زیاتره هغو کې د تجاريت چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړي محاکم موجود دي.

د ام��ن د ډلې هیوادونه، دغه هیوادونه هم د تجارت مس��تقل حق��وق نه لري او د آملان د - ۳

تجارت د حقوقو له قواعدو او اصولو څخه پېروي کوي، لکه د اسکندیناوي هیوادونه.



۱۳

د دویم څپرکي لنډیز

پخوانۍ زمانې: په پخواين مرص کې د تجارت له حقوقو څخه کوم مس��تقل اثر نه ترس��رګو - 1

کی��ږي، د پخ��واين مرص اقتصاد په زراعت والړ و او هغه وړوکی تجارت چې تررسه کیدو د بهرنیانو 

لکه یهودانو او یا د بابل د اوس��یدونکو په الس کې و، خو په بابل کې تر میالد 20 پېړۍ وړاندې د 

پیسو د سود، تجاريت رشکت، د تجاريت اموالو د ساتنې او کاري حق په اړه ځینې قواعد لیدل کیږي. 

یونانیانو چې له میالد څخه 7 پېړۍ وړاندې یې د مدیرانې د بحري تجارت په الس کې اخیس��تی 

و، د هغې زمانې یوازې ځینې رسوم پاتې دي لکه د کښتۍ په وسیله تجارانو ته د هغوی د اموالو 

د حمل لپاره په دې رشط قرض ورکول چې که تجاريت اموال مقصد ته ورسیدل نو قرض ورکوونکي 

ته به د پام وړ ګټه ورکوي.

منځنۍ پېړۍ: په اروپا کې تر لس��مې میالدي پېړۍ پورې تجارت چندانې د پراختیا په حال - 2

کې نه و؛ خو له یوولس��مې پېړۍ څخه تر ۱5 پېړۍ پورې تجارت ښ��ه پراختیا ومونده او لنډه دا 

چې هغه څه چې نن د تجارت د حقوقو په نامه یادیږي په دیارلس��مه او څوارلس��مه  پېړۍ کې 

خپلې لوړې مرتبې ته ورس��یدل او په څوارلسمه پېړۍ کې تجارت نزويل سیر درلود چې دغه دوره  

د تج��ارت د حقوقو د ميل کېدو او د دغ��و حقوقو په تدوین کې د دولت د مداخلې په دوره رسه 

یادیږي. 

نوې دوره: دغه دوره له ۱5 میالدي پېړۍ څخه پیلیږي، په دغه دوره کې په انګلس��تان کې - 3

د تجارت حقوق هامغه د منځنیو پېړیو د تجارت حقوق وو، په دغه دوره کې په انګلس��تان کې د 

تجارت حقوق خپل اس��تقالل له الس��ه ورکوي او په مدين حقوقو کې منحل کیږي. په فرانسه کې د 

دولت د بې درېغه هڅو په نتیجه کې د تجارت لومړنۍ اصولنامه منځ ته راځي. 

معــارصه دوره: صنعتي انقالب او د حمل او نقل توس��عه په اقتص��اد او تجارت کې د لوی - 4

بدلون او تحول باعث شول او زیاتره هیوادونو له آزاد رژیم څخه پېروي وکړه او تجارت د عرضې 

او تقاضا او کاملې آزادۍ د اصولو تابع شو.



  ۱4

د دویم څپرکي پوښتنې

آیا د تجارت نننيو حقوقو په آين او تصاديف ډول دغه بڼه خپله کړې ده؟- ۱

په پخوانیو زمانو کې د تجارت کوم حقوق موجود وو؟- 2

په منځنیو پېړیو کې د تجارت د حقوقو وده څه ډول وه؟- ۳

د تجارت د حقوقو په برخه کې د نوې دورې پرمختګونه کوم دي؟- 4

په معارصه نړۍ کې د تجارت حقوق په څه ډول رامنځته کیږي؟- 5



۱5

درېیم څپرکی

د تجارت د حقوقو منابع

ټولیزه موخه:

د تجارت د حقوقو د منابعو درک او پېژندنه او د تجاريت منازعاتو د حل و فصل په 

وخت کې د هغوی رجحان.

د زدکړې موخې: د دغه څپرکي په پای کې به محصلین په دې پوه يش چې:

د تجارت د حقوقو منابع کومې دي.	 

د حقوقو له نورو څانګو رسه د تجارت د حقوقو د منابعو د مراتبو د سلسلې توپیر څه دی.	 

د تج��اريت قضای��اوو د حل و فصل په برخه کې د تجارت د حقوق��و کومو منابعو ته ترجیح 	 

ورکول کیږي.

د حقوق��و هره څانګ��ه د خپلو منابعو درلودونکې ده، دغه منابع د هرې څانګې د خصوصیت 

په اساس یو له بل رسه تفاوت لري، کله چې د تجارت د حقوقو له منبع او منشأ څخه خربه کیږي 

مقصد دا دی چې د تجارت د حقوقو دس��اتیر له کومې منبع څخه رسچینه اخيل او آیا دغه منابع 

یو پر بل باندې برتري لري او کنه.

د تجارت حقوق مختلفې منابع لري چې په عمومي ډول دغه منابع له قانون، تجاريت مقاوالتو، 

تجاريت عرف او عاداتو، قضايي رویې او دکتورین څخه عبارت دي.

قانون  

قان��ون ل��ه هغه رصیح او معقول تجویز څخه عبارت دی چ��ې د واکمن هیئت لخوا د فرد او 
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ټولنې د تنظیم په موخه وضعه ش��وی وي او تطبیق یې له اجبار رسه مل وي. په دې اس��اس قانون 

د مراتبو د سلسلې په لحاظ په دوو څانګو ویشل کیږي.

اسايس قانون او عادي قوانین چې البته عادي قوانین او نور تقنیني اسناد له اسايس قانون رسه 

په ټکر کې نيش واقع کیدالی، واقع يش، د افغانستان اسايس قانون د تجاريت فعالیتونو د مرشوعیت 

تضمی��ن ک��ړي دی، د دغه قانون ۱۱ ماده داس��ې رصاحت کوي: تر داخ��يل او بهرين تجارت پورې 

اړوندې چارې د هیواد او د خلکو له غوښتنو رسه سم د قانون له الرې تنظیمیږي.

په افغانستان کې اقتصادي تجاريت فعالیتونه د بازار د اقتصاد په نظام باندې والړ دي، د اسايس 

قانون لس��مه ماده په دې اړه داس��ې وايي: دولت د قانون له احکامو رسه مطابق د بازار د اقتصاد پر 

نظام باندې بناء، خصويص رسمایه ګذارۍ او تشبثات تشویق او حامیت کوي او مصؤنیت یې تضمینوي.

د افغانس��تان د اس��ايس قانون رصاحت ته په پام رسه الندې قوانین د افغانس��تان د تجارت د 

حقوقو له منابعو څخه شمېرل کیږي:

د افغانس��تان د تج��ارت اصول نام��ه د انف��اذ کال ۱۳4۳ د ۹45 مادو درلودونک��ې، د تجاريت 

محاکامت��و د اصولو قان��ون، د ۳24 مادو لرونکي، د انفاذ کال ۱۳4۳ د حوت میاش��ت، د افالس او 

ورشکس��تګۍ اصولنامه د  ۱0۱ مادو لرونکې، د انفاذ کال  ۱۳2۱ قوس، د بانکدارۍ قانون د ۱0۱ 

م��ادو درلودنکی، د انفاذ کال ۱۳82 د دلوې ۳0 مه، د تجاريت عالیمو د ثبت اصولنامه، د خصويص 

رسمایه ګذارۍ قانون د ۳۳ مادو لرونکی، د انفاذ کال ۱۳84 د عقرب ۳0مه.

تجاريت مقاوالت

تجاريت مقاوالت یا قراردادونه د تجارت د حقوقو په برخه کې له لومړنیو او اسايس منابعو څخه 

شمېرل کیږي، دغه کار د حقوقو د نورو څانګو بالعکس د تجاريت اعاملو له هغه خصوصیت څخه 

رسچینه اخيل چې د معامالتو طرفین په ټوله اراده او غوښتنه رسه هغو ته په اهمیت باندې قائل 

ش��وي دي څو په دې توګه د هغوی د ش��خړو او  دعواوو د حل او فصل لپاره لومړنۍ مرجع وي. 

همدغه ټکي ته په پام رسه د افغانستان د تجارت اصولنامه په خپله دوهمه ماده کې د تجارت د 

حقوقو د منبع په توګه د مقاوالتو د اهمیت او قدرت په اړه داس��ې رصاحت کوي: تجاريت مس��ائل 

د معت��ربو قان��وين مقاوالتو په ذریعه حل او فصل کیږي او که دا ډول مقاوالت نه وي موجود نو د 

قانون په موجب او رصاحت رسه حل او فصل کیږي. 

لکه چې د دوهمې مادې له  منت څخه معلومیږي، د افغانس��تان د تجارت اصولنامې مقاوالت 

د تج��اريت موضوعاتو د حل او فصل لپ��اره د لومړنۍ منبع په توګه پیژنديل دي، مقاوالت عمدتاً په 

دوه ډوله دي.  الف- داخيل مقاوالت ب- نړیوال مقاوالت.
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الف- داخيل مقاوالت  

د دغ��و مقاوالت��و مفه��وم دا دی چې د یوه هیواد د افرادو او اش��خاصو تر منځ د یوې تجاريت 

موضوع په اړه یو قرارداد منعقد کیږي او د قرارداد په منت کې یو داسې تفاهم کیږي چې د شخړې 

د رامن��ځ ت��ه کیدو یا د عقد د یوه لوري لخ��وا د وجیبې د نه پوره کېدو په صورت کې به قضیه په 

هغ��ه ډول ح��ل او فصل کیږي چې دوی یې وړاندوینه کړې ده او یا دا چې په دغه صورت کې به 

فالين قانون د تطبیق وړ وي.

دغ��ه موضوع د دې س��بب کیږي چې په محاکمو کې د قضای��اوو ګڼه ګوڼه او تراکم راکم يش 

او موضوعات په هامغه لومړنۍ مرحله کې د طرفینو په خوښ��ه حل او فصل يش، په دې اس��اس 

مقاوالت د تجارت د حقوقو د دوهمې منبع په توګه د اهمیت درلودنکي دي.

ب-  بین املليل مقاوالت

 دغه نوعه مقاوالت هم په خپل وار رسه په دوه ډوله دي: 

1- هغه نړیوال مقاوالت چې د ذیعالقه اشخاصو تر منځ منعقد کیږي:

 په دغه ډول مقاوالتو کې س��وداګر او س��وداګریز رشکتونه د خپلو پام وړ موضوعاتو په اړه را 

ټولیږي او نړیوال کنفرانس��ونه دایروي او داس��ې پرېکړه کوي چې هر ی��وه چې په دغه کنفرانس 

کې برخه اخیس��تې ده، خپل مقاوالت به د فیصله شوې منونې په بڼه ترتیبوي، د موافقت نامې له 

تصویب او السلیک وروسته سوداګر او د هیوادونو سوداګریز رشکتونه مکلف دي چې له هغو رسه 

سم عمل وکړي.

ځینې س��وداګر او د مخلتفو هیوادونو سوداګریز شخصیتونه د یوه واحد اقتصادي سیاست 

د غوراوي لپاره را ټولیږي او د یوه مش��رک کاري پالن او واحدې س��راتیژۍ د غوره کولو په 

اس��اس تفاه��م کوي چې که په راتلونکي کې د دغو اش��خاصو تر منځ ک��وم اختالف راځي؛ نو 

د ح��ل او فص��ل لپاره ب��ه یې درېیمې مرج��ع یا حتی په ځین��و مواردو کې نړی��وال حکمیت 

)International Arbitration( ته مراجعه کیږي. 

2- نړیوال دولتي مقاوالت: 

دا هغه مقاوالت دي چې ذیعالقه دولتونه د یوه متحدالش��کل تجاريت قانون د رامنځ ته کولو 

یا د تجارت په برخه کې د تجاريت موضوعاتو د حل او فصل لپاره د مقرراتو په رامنځ ته کولو یا د 

تجارت په برخه کې د قوانینو د تنازع د له منځه وړلو په موخه په مقاوالتو او بین املليل قراردادونو 

الس پ��ورې ک��وي او ګډون کوونکي هیوادونه له هغه قانون څخه پیروي کوي. د مثال په توګه په د 
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هوایي حمل او نقل په اړه  ۱۹2۹م کال کې د اس��لو کنفرانس، د تجاريت اس��نادو په هکله په ۱۹۳0م 

ک��ې د جین��ووا نړیوال میثاق، د اورګاډي د پټلۍ ل��ه الرې د اموالو د انتقال په اړه په ۱8۹0م  کال 

ک��ې د برلی��ن معاهده او دغه راز د قوانینو د تن��ازع د حل او فصل په برخه کې په ۱۹۳۱ کال کې 

یو میثاق تدوین شو چې له مخې یې هیوادونه کولی يش خپل تجاريت اختالفات حل او فصل کړي.

پ��ه همدې ترتیب نړیوال کنفرانس��ونه او س��مینارونه هم کیدلی يش چې پ��ه نړیواله کچه د 

بېالبېلو هیوادونو تر منځ د تجاريت همغږۍ او توحید په برخه کې ګټور پرېوځي.

نړیوال معاهدات: نړیوال معاهدات له هغو قراردادونو څخه عبارت دي چې یو دولت له هغو 

رسه الحاق کولی يش او د تجاريت حقوقو د منبع په توګه پېژندل کیږي.

تجاريت عرف

ل��ه حقوقي پلوه تج��اريت عرف او عادات له هغو قواعدو او دس��اتیرو څخه عبارت دي چې د 

خلکو د اجتامعي ژوند په نتیجه کې رامنځ ته ش��وي وي او د هغوی د مکرر اس��تعامل او قبول له 

امل��ه واجب التعمیل ګرځېديل وي، په بل عبارت تجاريت عرف او عادات له هغو تعاميل قواعدو او 

رسومو څخه عبارت دي چې د سوداګرو په منځ کې معمول وي او عمل ورباندې کیږي. 

د افغانس��تان د تجارت د اصولنامې په خپله دوهمه ماده کې د تجاريت عرف په هکله داس��ې 

لیکيل دي:

کله چې تجاريت مسایل د تجاريت قوانینو په ذریعه حل او فصل نه يش نو تجاريت عرف او عاداتو 

ت��ه مراجعه کیږي، د عرف او عاداتو د نه موجودیت په صورت کې د هغو قوانینو احکام ورباندې 

تطبیق کیږي چې اس��تناد پرې کیږي، په عمومي ع��رف او عاداتو باندې د محيل عرف او عاداتو د 

ترجیح وجه دا ده چې هر ځای د خپلې محيل حوزې د عرف او تعامالتو تابع دی نه د نورو سیمو 

د عرف او عاداتو، کله چې په یوه س��یمه کې داس��ې عرف او عادات نه وي موجود چې د تجاريت 

معامالتو په حل او فصل کې اغیزمن واقع يش، نو د نژدې س��یمې په عرف او عاداتو باندې اس��تناد 

کيدلی يش.

د ع��رف او عاداتو ثبوت د مدعي دن��ده ده، یعنې مدعي دنده لري چې که عرف وجود ولري 

هغ��ه د محکمې په وړاندې ثابت کړي او محکمه هم باید د حکم له اصدار وړاندې له دې خربې 

څخ��ه ځ��ان ډاډه کړي چې آیا دغې موضوع هغه بڼه خپله ک��ړې ده کومه چې د عرف او عاداتو 

ل��ه مخې حل او فصل کی��ږي، محکمه کولی يش د دغې موضوع په اړه په تجاريت مس��ایلو کې له 

اهل خربه اش��خاصو یا هم د تجارت او صنایعو له اتاقونو څخه پوښ��تنه وکړي او په دې توګه ځان 

باوري کړي.
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پ��ه کيل توګ��ه تجاريت عرف او عادات د منحرصه یا تکمیيل  قواعدو له جملې څخه دي چې په 

موجب رسه یې ښ��کېل اش��خاص کوالی يش د یوه او بل په وړاندې رضایت وښيي، ځکه عريف حل 

الرې د معامله کوونکو د ګټو د ساتنې لپاره دي، که د عقد طرفین یاد شوي مقررات په رصیح ډول 

فسخه نه کړي؛ نو اټکل په دې دی چې موجود عرف او عادت یې منيل دي. 

د تجارت د حقوقو په برخه کې په عرف او عاداتو رسبېره یوه بله اصطالح او مفهوم هم تر یوه 

حده کارول کیږي چې هغه له رسومو څخه عبارت ده، رسوم له هغې رویې څخه عبارت دي چې د 

تجارت تر یوې نوعې یا یوه محل پورې محدود وي او کله چې د عقد طرفینو په خپله مقاوله کې د 

کوم قانون د تطبیق یادونه نه وې کړې، داسې انګیرل کیږي چې په رسومو باندې تکیه شوې ده، په 

دې ترتیب رسه رسوم د مقاولې د طرفینو په اراده باندې بناء دي، د افغانستان د تجارت اصولنامې 

رسوم د عرف او عاداتو په نامه رسه یاد کړي دي، خو هغه یې په جال توګه نه دي څېړيل، په هغو 

هیوادونو کې چې تجاريت محاکم انتخايب وي، د رس��ومو ثبوت د هغه قايض له لوري تر رسه کیږي 

چی پخپله تاجر وي، که د محاکمو د اعضاوو تر منځ د کوم رسم په اړه اختالف رامخې ته يش؛ نو 

د تصدیق مرجع یې د تجارت اتاقونه، اهل خربه او تجاريت اصناف دي.  

قضایي رویه:  قضایي رویه د محاکمو ټولې هغه پرېکړې دي چې د تجارت د حقوقو په ساحو 

ک��ې د یوې معین��ې قضيې په باره کې د الزامي اعتبار درلودونک��ې وي. له دې امله چې د تجارت 

حقوق له مدين حقوقو رسه نیږدې رابطه لري، بناًء کله چې په کومه تجاريت ساحه کې قضایي رویه 

وج��ود و نه لري، معموالً په مدين س��احه کې موجودې قضايي روی��ې ته مراجعه کیږي. باید هیره 

ن��ه يش چې د قض��اء رویه د تجارت د حقوقو د منبع په توګه د حقوقو د دغې څانګې په وده کې 

اسايس ونډه لري او په عمل کې هغه ټولې خالوې چې د تجارت په ساحه کې په قوانینو کې شتون 

لري د قضايئ رویې په واسطه تکمیلیږي. 

دکتوریــن : دکتورین یا د حقوقپوهانو نظریات د تجارت د حقوقو یوه بله منبع ګڼل کیږي. د 

حقوقو په تدوین او تحول کې د حقوقپوهانو د نظریاتو له اغیز څخه انکار نه يش کیدلی، هغوی 

هم قوانین او هم موضوعه مقررات تفس��یروي او هم کوالی يش د قوانینو د اصالح لپاره وړاندیز 

وکړي، البته دا خربه نشو کوالی چې د هغوی عقاید د حقوقو مستقیمه منبع ده، بلکې غیر الزامي 

او مشوريت بڼه لري او تر همدې حده پورې په حقوقو باندې په غیر مستقیمه توګه اغیز پرې بايس.

هغ��ه څ��ه مو چې وویل د تج��ارت د حقوقو په برخه کې هم صدق ک��وي، یعنې د حقوقو د 

علاموو او حقوقپوهانو نظریات الزامي نه دي؛ خو داسې ښکاري چې د تجارت نړیوال حقوق او د 

اروپايي هیوادونو د تجارت حقوق د حقوقو د استاذانو له نظریاتو څخه استفاده کوي او د هغوی 

په نظریاتو تاکید کوي.
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د درېیم څپرکي لنډیز 

کله چې د تجارت د حقوقو له منبع او منشأ څخه خربه کیږي. مقصد دا دی چې دغه دساتیر 

د تجارت د حقوقو له کومو منابعو څخه رسچینه اخيل او آیا دغه منابع په یوه او بل باندې کومه 

برتري لري او کنه؟ په عمومي توګه د تجارت د حقوقو منابع په الندې ډول دي:

قانون. - ۱

تجاريت مقاوالت. - 2

تجاريت عرف او عادات.- ۳

د تجاريت قضاء رویه.- 4

دکتورین.  - 5

تجاريت مقاوالت یا قراردادونه د تجارت د حقوقو په برخه کې له لومړنیو او اسايس منابعو څخه 

ش��مېرل کی��ږي، دغه کار د تجاريت اعاملو له هغه خصوصیت څخ��ه رسچینه اخيل چې د معامالتو 

دواړه لوري په ټوله اراده او غوښتنه رسه هغو ته په اهمیت باندې قایل شوي دي، څو د هغوی د 

دعواوو په حل او فصل کې لومړنۍ مرجع وي.

تجاريت عرف او عادات هغه تعاميل قواعد او رسوم دي چې د سوداګرو په منځ کې معمول وي، هر کله 

چې تجاريت مسایل د مقاوالتو او قانون په ذریعه حل او فصل نه يش، تجاريت عرف او عاداتو ته مراجعه کیږي. 

قضای��ي روی��ه د محاکمو د هغو پرېک��ړو مجموعه ده چې د یوې معین��ې قضیې په باره کې 

ش��وې وي او د نهایي محکمې د تایید وړ ګرځېدلې وي، قضایي رویه د تجاريت مسایلو د حل لپاره 

څلورمه منبع ده.

دکتوری��ن د تجاريت مس��ایلو د حل او فص��ل پنځمه منبع ده، دکتورین ی��ا د حقوقو د علاموو 

نظریات د تجارت د حقوقو په تحول او تدوین کې د پام وړ نقش لري.

د درېیم څپرکي پوښتنې

د تجارت د حقوقو منابع او مصادر څه مفهوم رسوي؟ - ۱

د تجارت د حقوقو منابع کوم دي او د حقوقو د نورو څانګو له منابعو رسه څه توپیر لري؟- 2

په عمل او تیورۍ کې د دغو منابعو د رجحان درجې ته په کتنې رسه څه ډول ترتیب لري؟ - ۳

د دې خربې دلیل په څه کې دی چې د تجاريت مسایلو د حل او فصل لپاره له قانون وروسته - 4

له مقاوالتو څخه استفاده کیږي؟

د تجارت د حقوقو د منبع په توګه د دکتورین ونډه څه ده؟- 5
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څلورم څپرکی

تجاريت معامالت

ټولیزه موخه:

د تجاريت معامالتو پېژندنه، له غیر تجاريت معامالتو څخه جالوالی او د هغو د 

وېش دالیل.

د زده کړې موخې: د دغه څپرکي په پای کې به محصلین وتوانیږي چې:

تجاريت معامالت و پېژين.	 

د تجاريت معامالتو انواع او ډولونه و پېژين.	 

تجاريت معامالت له غیر تجاريت معامالتو څخه بېل کړای يش. 	 

 لکه چې مخکې مو یادونه وکړه، تجاريت معامالت د حقوقي سیس��تمونو له نظره په متفاوت 

ډول تعریف ش��وي دي، لکه په انفيس یا ش��خيص سیس��تم کې چې تجاريت ش��خصیتونه معیار دي 

په داس��ې حال کې چې په آفاقي سیس��تم کې تجاريت معامالت معیار ګرځېديل دي، تجاريت قوانینو 

تج��اريت عملی��ات په تفصیل رسه بیان ک��ړي دي، څرنګه چې تجاريت فعالیتون��ه په عمومي ډول د 

توس��عې او تحول په حال کې دي او همېش��ه داس��ې نوي تجاريت عملیات رامنځ ته کیږي چې د 

تج��اريت قوانین��و د تدوین پرمهال یې د وړاندوینې امکان و، بن��اًء د تجارت د حقوقو پوهان د دې 

لپ��اره چ��ې د تجاريت عملیاتو د تش��خیص لپاره دلیل راوړي، هڅه کړې تر څ��و د تجاريت معامالتو 

ی��و کيل تعریف وړاندې کړي. د دغې موضوع د ښ��ه درک لپاره الزمه ده چې تجاريت معامالت له 

جزئیاتو رسه وپېژنو تر څو د هغوی په رڼا کې وکوالی شو د تجاريت معامالتو او نا تجاريت معامالتو 

تفکیک وکړو.
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د تجاريت معامالتو تعریف

د افغانس��تان د تجارت اصولنامې په خپلو ۱4 او ۱5 موادو کې تجاريت معامالت داسې تعریف 

کړي دي:

س��وداګر یا غیر سوداګر اش��خاص چې منقول اموال د خرڅالو یا اجارې ورکولو په مقصد رسه 

د ن��ورو لپ��اره رانیيس او هغه منقول اموال په اصيل یا کوم ب��ل حالت باندې اړوي او خرڅوي یې 

یا یې په اجاره ورکوي نو دغه ډول خرڅالو او اجاره له تجاريت معامالتو څخه ش��مېرل کیږي، یا دا 

چې تاجر یا غیر تاجر اشخاص چې بل چا ته د اجارې ورکولو په نیت یو شی په اجاره واخيل؛ نو د 

داسې اموالو په اجاره اخیستل او ورکول له تجاريت معامالتو څخه ګڼل کیږي.

رسبې��ره په دې د تجاريت اموالو د پیر او پلور د مقررې دوهمې فقرې تجاريت معامالت داس��ې 

تعریف کړي دي »تجاريت معامالت د عادالنه منفعت د الس ته راوړلو په موخه په عمده او پرچون 

ډول د تجاريت اموالو د پیر او پلور عمل ته ویل کیږي«.

له پورتنیو تعریفونو څخه داس��ې اس��تنباط کیږي چې تجاريت معام��الت په خاصه معنی رسه 

عبارت دي: د منفعت او ګټې د ترالس��ه کولو په موخه د منقولو اموالو ش��یانو له پیر او پلور څخه 

او یا هم د اشیاوو له اجاره اخیستو او اجاره ورکولو څخه.

د توکو د پېر )رانیولو( رشط

د افغانس��تان د تجارت د اصولنامې د ۱4 مادې رسه س��م د دې لپاره چې یوه معامله تجاريت 

وګڼل يش؛ نو هغه منقول ش��ی چې پلورل کیږي مخکې باید رانیول ش��وي وي، له هغې څخه پرته 

تجاريت معامله نيش ګڼل کیدای، په همدې اس��اس د افغانس��تان د تجارت د اصولنامې د ۱8 مادې 

په اس��اس که د ځمکې خاوند یا بزګر خپلو زراعتي محصوالتو ته د یوې صنعتي دستګاه په وسیله 

ش��کيل تغیی��ر ورکړي او یا ی��و صنعت کار خپله او یا هم د خپلو مس��تخدمینو په  واس��طه خپل 

صنعتي توکي خرڅ کړي دغه ډول فعالیتونه، دغه ټول عادي امور بلل کیږي، ځکه ش��ی مخکې نه 

دی خریداري شوی، بلکې پخپله )د مال یا توکو خاوند( هغه تولید کړي دي، خو که دغه عمل په 

دوامداره توګه د یوې مؤسس��ې په دننه کې خپل ش��غل او کسب وګرځوي په دغه صورت کې یاد 

شوي اعامل تجاريت بلل کیږي.

د توکو د خرڅالو رشط

د دې لپاره چې یوه معامله تجاريت وګڼل يش، رانیول ش��وی ش��ی باید له وړاندې نه د خرڅالو 

لپاره تیار شوی وي، د تجاريت معاملې په منځ کې باید نه وي او که داسې وي نو یاده شوې معامله 

ب��ه یوه م��دين معامله وي او د مدين قانون د احکامو په رڼا کې به څېړل کیږي، د مثال په توګه یو 
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نفر یوه اندازه غنم د خپلې کورنۍ لپاره رانیيس، خو وروس��ته د ور پېښو اقتصادي ستونزو له امله 

رانی��ول ش��وي غنم پلوري، دغ��ه  ډول معامله تجاريت معامله نه بلل کی��ږي، ځکه د دغو غنمو له 

رانیولو څخه موخه په راتلونکې کې د هغوی  پلورل نه دي، بلکې د اخیس��تلو پر مهال یې هدف 

د خپل ځان او فامیل د اړتیاوو پوره کول وو، که څه هم چې یوه اندازه غنم بیا وروسته پلوري.

پ��ه ه��ر صورت د دې لپاره چې یوه معامله تجاريت وګڼل يش نو باید چې د رانیولو پر مهال یې 

ل��ه ش��خص رسه د خرڅالو قصد وي، البته دغه دوه رشطونه یعنې د پی��ر او پلور رشطونه تر ډېره 

د تابع تجاريت اعاملو په برخه کې صدق کوي، نه اصيل تجاريت معامله، ځکه لکه وروس��ته به چې 

ولیدل يش اصيل تجاريت اعامل د ش��خص تابع نه دي بلکې دغه اعامل ذاتاً تجاريت وي، که له عامل 

رسه د خرید او فروش قصد شتون ولري یا یې ونه لري، د پلورلو لپاره د پیرلو )رانیولو( رشط د دې 

موجب کیږي چې زیاتره فعالیتونه له تجاريت قلمرو څخه خارج يش، لکه د کروندګرو په واسطه د 

زراعتي محصوالتو خرڅالو، کروندګر تولیدوونکي دي نه اخیس��تونکي او تر ځمکه الندې نور مواد 

او یا د فکري ابداعاتو حاصل لکه د مخرع د اخراع حق او داسې  نور.

د ګټې تر السه کولو رشط

له تجاريت قوانینو رسه س��م په یو زیات ش��میر هیوادونو خصوصاً فرانسه کې، پیر) رانیول( او 

پلور )خرڅول( باید د منفعت د کسب په موخه تررسه يش. دلته هدف ګټه او تاوان دواړه دي نه 

یوازې ګټه، بناًء که څوک یو ش��ی را ونیيس او هغه ش��ی کامالً فاس��د کیږي او یا دغه رانیول شوی 

شی د ګټې په ځای د تاوان سبب کیږي، په دې ټولو حاالتو کې تر رسه شوې معامله بیا هم تجاريت 

ده، ځک��ه د خریدارۍ پر مهال هدف دا و، چ��ې له هغه يش څخه منفعت حاصل کړای يش او په 

عی��ن ح��ال کې یې د تاوان خطر هم منلی دی؛ خو د دې په عکس که د منقولو اش��ياوو د رانیولو 

پ��ر مه��ال د منفعت الس ته رواړل او د زیان قبول نه وي، رسه له دې چې وروس��ته هغه ش��یان د 

مختلفو اهدافو لپاره خرڅ يش او له دغه خرڅالو څخه زیاته ګټه ترالسه يش دغه معامله تجاريت نه 

ده، ځکه د فرانسې د تجارت له قانون رسه سم هغه معامالت چې هدف او منظور یې د منفعت 

ترالس��ه کول نه دي لکه د تجاريت اس��تهالکي کوپراتیفونو معامالت، دا ډول معامالت تجاريت نه بلل 

کی��ږي، خ��و د افغانس��تان د تجارت د قانون له مخې د منفعت کس��ب رشط ن��ه دی او د تجاريت 

استهالکي رشکتونو معامالت تجاريت بلل کیږي.

د توکو د لېږدېدو رشط

د افغانس��تان د تجارت د اصولنامې له ۱4 مادې رسه س��م، د شیانو لېږدیدل د تجاريت معامالتو 

ل��ه رشوط��و څخه ګڼل کیږي. په دې ترتیب رسه د غیر منقولو اموالو پیر او پلور که څه هم چې د 
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منفعت د کسب په مقصد تررسه کیږي بیا هم تجاريت نيش بلل کیدای، ځکه په تجاريت معامالتو کې 

رشط دا دی چې په منقولو اموالو کې تررسه يش، لکه چې پورته یادونه وش��وه یو له هغو مواردو 

څخ��ه چې تجاريت معامالت له غی��ر تجاريت معامالتو څخه بېلوي هغه د ش��یانو منقول والی دی، 

بناًء د منفعت د کس��ب په موخه پیر او پلور هغ��ه مهال تجارت بلل کیږي چې مبیعه د منقوالتو 

ل��ه جملې څخه وي، خو د یو ش��مېر هیوادونو د قوانینو په اس��اس غی��ر منقول اموال هم تجاريت 

معامالتو ته شاملېدلی يش، د مثال په توګه  که په هسپانیا او آملان کې یو شخص غیر منقول اموال 

واخيل یا یې خرڅ کړي او له دې الرې منفعت تر السه کړي نو دغه معامله تجاريت ده او د تجارت 

د اصولنامې تابع بلل کیږي.

په معامالتو کې تداوم او استمرار

د تجاريت معامالتو بل رشط په دغو معامالتو کې تداوم او اس��تمرار دی، ځکه د هغه ش��خص 

لپاره چې د تجار عنوان خپلوي یو له خصوصیاتو څخه په تجاريت معامالتو کې د تداوم خصوصیت 

دی، چ��ې باید پ��ه تکراري توګه تررسه يش، پ��ه همدغه اصل باندې په اس��تناد رسه چې د تصدیو 

معامالتو د تداوم او تکرار د مشخصې درلودونکی وي، تجاريت بلل کیږی، بناًء که یو څوک د کسب 

د منفعت په هدف منقول شی را ونیيس او وروسته یې په تصاديف ډول خرڅ کړي، څرنګه چې په 

دغه معامله کې د تکرار او تداوم مشخصه شتون نه لري، نو دغه معامله تجاريت نه ګڼل کیږي.

پات��ې دې ن��ه وي چې د تکرار او تداوم په خصوصیت رسبې��ره د یوې معاملې لپاره ځینې نور 

ش��کلیات هم رضوري بلل کیږي، دغه ش��کلیات عبارت دي له: د تجاريت جواز اخیس��تل، په دولتي 

ادارو کې د تجاريت اسنادو ثبت او یو لړ نور هغه مقررات چې د افغانستان د تجارت په اصولنامه 

کې یې وړاندوینه شوې ده.

د تجاريت معاملو د متیز اهمیت

له نا تجاريت معامالتو رسه د تجاريت معامالتو  متیز )جالوالی( الندې اهمیتونه لري:

د تج��اريت معامالتو دعوې د تجاريت محاکمو صالحی��ت دی، پرته له دې چې تررسه کوونکی - ۱

یې تاجر او که غیر تاجر دی.

د تج��اريت معامالت��و په اثبات کې کتاب��ت رشط نه دی، تاجر د خاص��و تعهداتو او التزاماتو - 2

درلودونکی دی.

که چیرته په تجاريت تعهداتو کې بل ډول تفاهم نه وی شوی، تاجران په متضامن شکل رسه - ۳

مس��ؤول دي، په داسې حال کې چې په مدين تعهداتو کې تضمین له کوم رصاحت او موافقې پرته 

امکان نه لري.
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د دېوالیت��وب ) ورشکس��تګۍ( قواعد ی��وازې په س��وداګرو او س��وداګریزو رشکتونو باندې - 4

تطبیقیږي.

د تجاريت معاملو انواع: په عمومي توګه تجاريت معامالت په  الندې دریو برخو وېشل کیږي:

اصيل یا ذايت تجاريت معامالت. - ۱

تبعي تجاريت معامالت. - 2

مختلط تجاريت معامالت.- ۳

اصلی تجاريت معامالت

دغ��ه معام��الت لکه چې له نامه څخه یې معلومیږي په خپل اصل او ذات کې تجاريت دي او د 

تاجر یا تررسه کوونکي تر عمل پورې نه دي محدود. دغه معامالت چې د هر ش��خص لخوا تررسه 

يش تج��اريت ګڼل کی��ږي، دغه معامالت د هغې ځانګړتیا له مخې چې لري یې له واس��طې پرته په 

قوانینو کې پیشبیني کیږي او پرته له دې چې فاعلین يې په نظر کې ونیول يش تجاريت ګڼل کیږي.

د افغانستان د تجارت اصولنامې په خپلو ۱4 ، ۱5 ، ۱6 ، ۱8 ،۱۹ موادو کې د دا ډول معامالتو 

په اړه یادونې کړې دي.

د ۱4 او ۱5  مادو په اړه چې د منقولو او غیر منقولو اموالو د پیدا او پلور یابل چا ته د اجاری 

ورکولو په اس��اس د تاجر او غیر تاجر اش��خاصو د فعالیتونو په اړه وي، په مخکنیو مباحثو کې په 

تفصی��ل رسه خربې ک��ړې دي، په دې رسبېره په ۱6 ماده کې یې تأکی��د کړی دی، چې هغه څوک 

)تاجر یا غیر تاجر( چې بل چا ته د اجارې ورکولو په مقصد مس��تخدم نیيس، د هغه مس��تخدم د 

کار په اجاره ورکول هم تجاريت معامالت بلل کیږي، چې د همدغه هدف لپاره استخدام شوی دی.

د افغانستان د تجارت د اصولنامې ۱8 ماده د تجاريت معامالتو په هکله داسې وايي.

د منقولو اموالو هر ډول تهیه او تعهد او د هر ډول اعاملو په غاړه اخیستل.- ۱

د تیاتر، س��ینام، نندارتونونو پرانیستل او د عمومي ځایونو لکه هوټلونو، رسایونو، مطعمونو - 2

او داسې نورو خالصول او د کارګرانو د تهیې دفر او لیالم خونې.

په وچه، انهارو او هوا کې د مسافرینو، حیواناتو او نورو شیانو انتقاالت.- ۳

د اوبو، ګاز او برش توزیع او د تیلفوين شبکو تأسیس.- 4

د افغانستان د تجارت د اصولنامې ۱۹مه ماده دغه راز د تجاريت معامالتو په اړه داسې وایي:

» الندې معامالت د طرفینو له رضایت پرته تجاريت نيش ګڼل کیدای«. 
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کمیشن کاري. - ۱

داليل.- 2

د برات، حجت او چک معامالت.- ۳

د رصافۍ معامالت.- 4

د جاري حساب معامالت او تر هغو پورې اړوند مقاوالت. - 5

د خصويص او دولتي بانکونو معامالت.- 6

د ګروۍ او رس��یداتو د هغو اس��نادو اړوند معامالت چې د موضوعه اموالو په بدل کې په - 7

عموميه تجاريت  ګدامونو کې موجود شوي وي.

د اسهامو )ونډو( د پیر او پلور او تجاريت رشکتونو تشکیل.- 8

د مخاطراتو په مقابل کې د هر ډول بیمې عقد که هغه په اجرت رسه عقد يش یا د متقابلو - ۹

رشایطو په بدل کې.

تبعي تجاريت معامالت

دا ډول معام��الت لک��ه چې له نوم څخه یې معلومیږي په خپ��ل ذات کې  تجاريت نه دي، خو 

که د تاجر له لوري د تجاريت چارو د پرمخ بیولو په منظور تر رسه يش تجاريت ګڼل کیږی. لکه چې 

مخکې توضیح ش��وه اصيل یا بالذات تجاريت معامالت هغه دي چې د فاعل د وصف )تاجر( له په 

پام کې نیولو پرته تجاريت ګڼل کیږي، خو د دې بالعکس تبعي تجاريت معامالت اساساً تجاريت نه وي، 

خو که د تاجر لخوا د تجاريت امورو د پرمخ بیولو لپاره تررسه يش تجاريت ګڼل کیږي او که داسې نه 

وی نو عادي معامالت بلل کیږي.

په دا ډول معامالتو کې د )معاملې اجراء( د فاعل )تاجر( تابع ده، د افغانس��تان د تجارت په 

اصولنامه کې له تبعي تجاريت معامالتو څخه یادونه نه ده ش��وې، مګر د دغې اصولنامې 20 ماده 

ټین��ګار ک��وي چې د یوه تاجر ټول معامالت د تجاريت معامالت��و په توګه دي، مګر دا چې ثابته يش 

چې دغه یا هغه معامله عادي وه.

په دې ترتیب رسه که د تجارت د اصولنامې 20  ماده و څېړل يش داس��ې اس��تنباط کیږي چې 

دغه معامالت د تابعیت د مفکورې په اس��اس والړ دي، خو ځینې وخت له دې س��تونزې رسه مخ 

کیږو چې څرنګه کوالی ش��و تابع معامالت تجاريت ونوموو. لکه څرنګه مو چې مخکې یادونه وکړه 

چ��ې د تجارت د اصولنامې ل��ه مخې د یوه تاجر معامالت تجاريت دي مګر دا چې خپله تاجر ثابته 

ک��ړې چ��ې معامله یې تجاريت نه ده، په دې ترتیب که پ��ه محکمه کې کومه موضوع مطرح کیږي 

او معلوم��ه ن��ه وي چې آیا دغه معامله د تجاريت امورو د پرمخ بیولو لپاره تررسه ش��وې او کنه، د 
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افغانس��تان د تجارت د اصولنامې 20 ماده په پیل کې داس��ې فرض کوي چې یاده شوې معامله د 

تجاريت امورو د پرمخ بیولو لپاره تررسه شوې ده، مګر دا چې ثابته يش چې معامله د تجاريت امورو 

لپاره نه ده، بلکې د هغه د شخيص یا خصويص امورو لپاره تررسه شوې ده، په نتیجه کې د تجارت 

د حقوقو په برخه کې ځینې معامالت شتون لري چې  ذاتاً مدين وي، خو که د تجاريت اشخاصو لخوا 

د تجاريت امورو د پرمخ بیولو لپاره تررسه ش��وي وي، تجاريت بلل کیږي. دلته چې کوم س��وال مطرح 

کیږي دا دی چې څه ډول ثابتوالی شو چې معامالت د تجاريت امورو د پرمخ بیولو لپاره تررسه شوي 

دی یا بالعکس د مدين چارو لپاره، په ځواب کې باید وویل يش چې د تجارت له اصولنامې رسه سم 

د ی��وه تاج��ر ټول معامالت په لومړۍ مرحله کې تجاريت ګڼل کی��ږي، نو دا د تاجر وظیفه ده چې 

ثابته کړي چې د هغه معامله تجاريت وه او که مدين، له هغې پرته د تجارت د اصولنامې احکام په 

ټولو هغو معامالتو باندې چې پورته ذکر ش��وي که څه هم چې ذاتاً تجاريت نه وي خو له دې کبله 

چې یاد شوي معامالت د تجاريت چارو د پرمخ بیولو لپاره تررسه کیږي، د تجارت د حقوقو تابع دي.   

مختلط تجاريت معامالت

کل��ه ی��وه معامله د دواړو لوریو لپاره تجاريت ګڼل کیږي یا په بل عبارت د معاملې دواړه لوري 

تجاريت شخصیتونه تشکیلوي، په داسې حالت کې د هغې منازعې د حل او فصل لپاره چې د دواړو 

لوری��و ترمن��ځ رامنځ ته کیږي د تجارت د اصولنامې د تطبیق له امله له هیڅ س��تونزې رسه نه مخ 

کیږو، ځکه د معاملې دواړه لوري د یوه قانون تابع دي، خو همېش��ه داس��ې نه وي او ممکنه ده 

چې یو لوری تاجر او بل لوری غیر تاجر شخص وي چې په دغه صورت کې موږ له مختلفو تجاريت 

معامالت��و رسه مخ کیږو، بناًء مختلط تجاريت معامالت هغو معامالتو ته ویل کیدلی يش چې د یوه 

ل��وري لپ��اره تجاريت او د بل لپاره غیر تجاريت وي، یا دا چې مختلط تجاريت معامالت هغو معامالتو 

ته ویل کیږي چې د معاملې دواړه لوري په یو وخت رسه تجاريت اش��خاص نه وي، بلکې یو د دوو 

لوریو عادي فرد وي او د مدين حقوقو د مقرراتو تابع وي، نه تجاريت مقرراتو او بل لوری د تجاريت 

ش��خصیت درلودونکی وي. فرض کوو چې یو تاجر له بزګ��ر څخه زراعتي محصوالت رانیيس، دلته 

لی��دل کی��ږي چې د بزګر لپاره چ��ې خرڅوونکی دی دغه معامله مدين ده، خ��و د تاجر لپاره چې 

محصوالت یې د خرڅالو او منفعت د کسب په موخه رانیويل دي تجاريت ده.

د فرانس��ې د تجارت د حقوقو په اس��اس د محاکمو اصولو او صالحیتونو ته په پام رسه په دې 

برخه کې ځانګړي تدابیر په پام کې نیول ش��وي دي، یعنې دا چې که دواړه لوري مدعي او مدعی 

علی��ه وګرځي په دغه صورت کې تاجر چې مدع��ي دی، کوالی يش په مدين محاکمو کې هم خپله 

دع��وا تعقی��ب کړي، خو د دې بالعکس بزګر ت��ه د محکمې د انتخاب حق ورک��ول کیږي، په دې 

معنی چې د مدعي لپاره د محکمې د انتخاب حق محفوظ دی او مدعي کوالی يش په خپله مورد 
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نظ��ر محکمه کې اقامه د دع��وې وکړي، په هر ترتیب که دعوه مدين محاکمو ته راجع يش د مدين 

محاکامتو اصول په دې برخه کې مرعي االجراء ګرځي.

د افغانستان د تجارت د اصولنامې د 2۱ مادې په اساس د فرانسې د تجارت د حقوقو په خالف 

بزګر ته د محکمې د انتخاب حق نه دی ورکړل شوی، بلکې دا ډول دعواوې په تجاريت محاکمو کې 

حل او فصل کیږي، پورتنۍ ماده رصاحت کوي چې که عقد یوازې د یوه لوري لپاره تجاريت وي او 

د تجارت په اصولنامه کې د هغه په خالف رصاحت وجود ولري، په دغه صورت کې له یاد ش��وي 

عقد څخه د راټوکیدلې دعوې په برخه کې د تجارت د اصولنامې احکام تطبیقیږي.

د اصيل تجاريت معامالتو څو بېلګې 

د کمیشــن کارۍ معامــالت: د افغانس��تان د تج��ارت د اصولنامې د ۱۹ م��ادې لومړۍ فقرې 

کمیش��ن کاري هم نه تجاريت معامالتو څخه بللې ده، هغه هم د طرفینو د نیت له رعایتولو پرته، 

د تجارت د اصولنامې 78۳ مادې کمیش��ن کاري داس��ې تعریف ک��ړې ده: هغه څوک چې تجاريت 

معامالت په خپل نوم او د نورو په حساب یا د معاملې د صاحب )آمر( په نامه رسه د مفاد د کسب 

په موخه د یوې معلومې اجرې په بدل کې تررسه کوي، کمیشن کار بلل کیږي.

بناًء کمیش��ن کاري د معینې اجرې په مقابل کې په خپل نوم رسه د نورو په حس��اب باندې د 

یوې معاملې اجراء کولو ته ویل کیږي، په دې اساس هر کله چې د معاملې اصيل خاوند په رصاحت 

رسه په خپل نوم رسه د معاملې د اجراء کولو رشط ایښی وي، په دغه صورت کې دغه عقد کمیشن 

کاري نه ده، بلکې یو تجاريت وکالت دی او رضور ده چې کمیشن کار د معاملې د خاوند )آمر( له 

ارادې رسه س��م رفتار وکړي او هر کله چې د کار او معاملې په جریان کې له کوم داس��ې مانع او 

خنډ رسه مخ کیږي، چې د کمیش��ن کار او معاملې د خاوند تر منځ د ش��وې مقاولې خالف وي؛ نو 

ژر تر ژره یې باید د معاملې خاوند ته ابالغ کړي. 

له دې امله کمیش��ن کار له قانون رسه س��م یو لړ وجایب په غاړه لري، له هغې جملې څخه 

کمیش��ن کار مکلف دی چې ورس��پارل ش��وې دندې په ښه توګه رسته ورس��وي، لکه څرنګه چې د 

افغانس��تان د تجارت د اصولنامې 786 ماده په دې اړه لیکي: کمیش��ن کار چې له قانوين اس��نادو 

پرته ورس��پارل ش��وې چارې نه تر رسه کوي مجبور دی چې د آمر ) د معاملې د خاوند( خس��ارات 

جربان کړي.

دغ��ه راز کمیش��ن کار مکل��ف دی څو د هغو معامالت��و په اجراء کې چې تعه��د یې کوي له 

داس��ې الزم دقت او بصیرت څخه کار واخيل لکه په خپلو شخيص چارو کې یې چې ورڅخه اخيل. 

د معامل��ې د خاوند د ګټو س��اتنه، د هغه  اوامرو پرځ��ای کول، په خپل وخت او زمان رسه آمر ته 

د مقتيض مطالبو په اړه اطالع ورکول، د اس��نادو س��پارل او یا له ځنډ څخه پرته هغه ته د ترالس��ه 
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شوي مفاد ور استول د کمیشن کار له اصيل او لویو دندو څخه شمېرل کیږي، بناًء که کمیشن کار 

منق��ول اموال له معین قیمت څخه په کمه بیه و پلوري او یا یې له معین قیمت څخه لوړ واخيل 

او د معام��يل خاوند دغه معامله قبوله نه ک��ړي. په دغه صورت کې آمر مکلف دی چې د خرب له 

ترالس��ه کولو رسه س��م خپل قبول یا رد ځواب کمیشن کار ته ابالغ کړی او که د خرب له ترالسه کولو 

رسه رسه بیاهم په داسې کار باندې اقدام و نه کړي، داسې ګڼل کیږي چې ګواکي د معاملې خاوند 

دغه معامله قبوله کړې ده، او که د کمیش��ن کار د خرڅالو موضوع قبوله نه کړي او له دې الرې 

زیامنن يش په دغه صورت کې آمر کوالی يش له کمیشن کار څخه د رامنځ ته شوې خسارې د جربان 

یا معاملې د عدم اعتبار مطالبه وکړي.

کمیش��ن کار مکل��ف دی څو په خپل نامه رسه یو ش��خيص دفر ول��ري او هر کله چې معامله 

کوي په خپل ورځني دفر کې یې ثبت کړي او هر کله چې د معاملې خاوند غوښ��تي وي، کوالی 

يش یاد ش��وی دفر مطالعه کړي او له خپل دفر رسه مطابقت ورکړي او که د کمیش��ن کار د دفر 

په برخه کې له کومې اش��تباه یا عدم مصؤنیت څخه خربیږي، کولی يش دغه موضوع له کمیش��ن 

کار څخه وپوښتي.

هر کله چې یو کمیشن کار د معاملې خاوند ته د حقیقت په خالف د حساب کومه پاڼه ورکړې 

وي او په دغه پاڼه کې د شیانو نرخ او د منعقد شويو مقاوالتو رشایط په مصؤنیت رسه تغییر کړي 

او غی��ر واقع��ي مصارف او یا تر حقیقي مقدار زیات مخارج پکې قید کړي، د اجرت د حق مطالبه 

یې ساقطیږي او د تررسه شویو معامالتو د نتایجو په وړاندې شخيص مسؤلیت لري.

د کمیشن کار د اجرت اندازه معموالً په هغه مقاوله نامه کې تعیین کیږي چې د کمیشن کار 

او معاملې د خاوند تر منځ منعقده شوې وي، خو که په منعقده شوې مقاوله کې د اجرت اندازه 

نه وي تعیین شوې، د کمیشن کار اجرت د تجاريت محل د مروج عرف او عاداتو له مخې تعیینیږي.

د داللۍ معامالت

د افغانس��تان د تجارت په ۹۹ ماده کې د داللۍ د معامالتو په اړه داس��ې ویل شوي دي: هغه 

ش��خص چې د مقاولې په اس��اس د معامل��ې د هیڅ لوري خاص اجیر ن��ه وي او د مروجو تجاريت 

مقاوالتو په عقد کې یوازې د اجرت په مقابل کې د عاقدینو تر مابین منځګړي توب کوي او په دې 

توګه یې د تجاريت معامالتو د عقودو آسانه کول خپل کسب ګرځولی وي، دالل بلل کیږي. دالل یو 

لړ مکلفیتونه لري چې له هغې جملې څخه هغه باید د یوه مدبر او ریښ��توين تاجر په توګه عمل 

وکړي، له دې امله دالل د معاملې د طرفینو په وړاندې د ټولو هغو خس��اراتو مس��ؤل دی، چې د 

هغه د غفلت په نتیجه کې رامنځ ته کیږي.
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د بیمې مؤسسات

د افغانس��تان د تجارت د اصولنامې د ۹ او ۱۹ مادې له مخې ټول هغه معامالت چې د بیمې 

د مؤسس��ې په واس��طه تررسه کیږي، تجاريت ګڼل کیږی. که څه هم چې دغه چارې په اجرت رسه 

عقد يش یا په متقابلو رشایطو رسه. د افغانستان د تجارت د اصولنامې د 866 مادې په اساس، بیمه 

هغه عقد دی، چې د بیمې مؤسسه د اجرت په مقابل کې د افرادو د هغو ضایعاتو او خساراتو د 

جربان تعهد کوي، چې د معینو حوادثو او مجربه اسبابو په نتیجه کې رامنځ ته شوي وي. په همدې 

توګه د بیمې د قانون د ۱۳۳5 کال د نرش ش��وې رس��مي جریدې ۳8 مادې د بیمې د دعواوو په اړه 

داس��ې ویيل دي: تر بیمې پ��ورې د اړوندو دعواوو څېړل د ق��رارداد د مندرجاتو په رڼا کې څېړل 

کیږي او که په قرارداد کې کومه یادونه نه وي شوې؛ نو د دا ډول دعواوو څېړنه د دغه قانون او د 

تجارت د اصولنامې له مخې د هغې تجاريت محکمې صالحیت دی، چې د بیمې منایندګۍ یا رشکت 

پ��ه هغ��ه حوزه کې واقع دی. په محکمه کې د دعوا له اقامې د مخه طرفین کوالی يش د حکمیت 

ی��ا منځګړیتوب له الرې خپل اختالف حل ک��ړي، په هیواد کې دننه د حکمیت مرجع د تجارت او 

صنایعو اتاقونه دي.

د بیمې د عقد څلور ګوين رشطونه

د بیم��ې عقد له حقوقي اعاملو څخه ش��مېرل کی��ږی او  حقوقي اعامل هغه دي چې حقوقي 

نتایج��و ته د رس��یدلو پ��ه هدف د افرادو پ��ه اراده رسه رامنځ ته ش��وي وي. د بیمې عقد د نورو 

قراردادون��و په څېر د م��دين حقوقو د عمومي قواعدو تابع دی او ل��ه څلور ګونو رشایطو یعنې د 

طرفین��و د قصد او رضایت، د طرفینوله اهلیت، معی��ن وايل او د معاملې د صحت له مرشوع وايل 

څخه تشکیل شوي دي، د پوهانو په نظر بیمه هغه عقد دی چې په موجب رسه یې یو لوری له بل 

لوري څخه د وجهې یا وجوهو د تأدیې په مقابل کې تعهد کوي، چې د حادثې د وقوع یا بروز په 

صورت کې هغه ته ور اوښ��تې خس��اره جربان کړي او یا معینه وجه ورکړي. متعهد شخص ته بیمه 

کوونکی، د تعهد طرف ته بیمه ش��وی او هغه وجه چې بیمه کوونکی یې بیمه ش��وي ته ورکوي د 

بیمې حق او هغه څه چې بیمه کیږي، هغې ته د بیمې موضوع ویل کیږي.  

د بیمې د عقد حقوقي ماهیت

بیم��ه د ی��وه احتاميل خطر په هکله هغه قرارداد دی چ��ې د طرفینو لپاره یې د ګټې او تاوان 

آثار تر هغې حادثې پورې تړاو لري، چې د وقوع د تاریخ وړاندوینه یې نيش کیدلی. بناًء کله چې 

د حادث��ې د رامنځ ت��ه کېدو په اړه اطمنان وجود و نه لري، خط��ر د بیمې وړ دی، بیمه د معینو 

عقودو له جملې څخه ده یعنې د قرارداد په کيل اصولو رسبېره د ځانګړتیاوو درلودونکې هم ده.
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د څلورم څپرکي لنډیز

تجاريت معامالت په خاصه معنی رسه د منفعت او ګټې د ترالسه کولو په موخه د منقولو اموالو 

شیانو له پیر او پلور څخه او یا هم د اشیاوو له اجاره اخیستو او اجاره ورکولو څخه عبارت دي.

په عمومي توګه تجاريت معامالت په دریو برخو ویشل کیږي.

اصــيل تجــاريت معامالت: هغه دي چې مخکې یې په قوانینو کې وړاندوینه ش��وې ده او په - 1

خپ��ل اصل او ذات کې تجاريت دي، دغه معامالت چې د هر ش��خص لخ��وا تررسه يش، تجاريت ګڼل 

کیږي، لکه کمیشن کاري، داليل، رصايف، بانکداري د تجاريت معامالتو اسناد او نور.

تبعي تجاريت معامالت: دا ډول معامالت په خپل ذات کې  تجاريت نه دي، خو که د تاجر له - 2

لوري د تجاريت چارو د پرمخ بیولو په منظور تر رسه يش تجاريت ګڼل کیږی، له هغې پرته به عادي 

معامالت وي لکه د تجاريت امورو د پرمخ بیولو لپاره د مدين معامالتو اجراء کول.

مختلط تجاريت معامالت: هغو معامالتو ته ویل کیږي چې معامله یوه لوري ته تجاريت او بل - 3

لوري ته غیر تجاريت وي، یعنې د معاملې دواړه لوري په یو وخت رسه تجاريت اشخاص نه وي بلکې 

یو د دوو لوریو عادي فرد وي، لکه د تاجر په واسطه له بزګر څخه د زراعتي محصوالتو اخیستل. 
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د څلورم څپرکي پوښتنې

تجاريت معامالت څه دي او کوم رشایط ورته الزم دي؟- ۱

د تجاريت معامالتو نومونه واخلئ؟- 2

د اصيل او تبعي تجاريت معامالتو فرق واضح کړئ؟- ۳

کمیشن کاري کوم ډول تجاريت معامله ده، توضیح یې کړئ؟- 4

د تجاريت معامالتو د شناخت او متیز د اهمیت په هکله توضیحات ورکړئ؟- 5
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پنځم څپرکی

سوداګر )تاجر(

ټولیزه موخه:

د تاجر پېژندل، د هغه حقوق او وجایب او دغه راز له عادي افرادو رسه 
د تاجر توپیر.

د زده کړې موخې: محصلین به ددې څپرکې په پای کې وتوانیږي چې:

د سوداګر کېدو رشایط درک کړي.	 

د سوداګر حقوق او وجایب و پېژين.	 

الزامي او اختیاري تجاريت دفاتر و پېژين.	 

وروسته له دې چې د تجاريت معامالتو په هکله مو معلومات حاصل کړل، دلته الزمه ده څو د 

تجاريت ش��خصیتونو، په ځانګړي ډول د حقیقي تجاريت شخصیتونو )سوداګرو( په اړه تفصیيل بحث 

وکړو او د هغوی په رڼا کې و کوالی ش��و تجاريت اهلیت، حقوقي ش��خصیت او د هغوی حقوق او 

وجایب و پېژنو.

د افغانستان د سوداګرۍ په اصولنامه کې د سوداګر تعریف

د افغانس��تان د تجارت د اصولنامې 8 مادې تاجر داس��ې تعریف کړی دی: هر شخص که هغه 

اف��راد وي ی��ا رشکتونه خو په دې رشط چې د تجاريت اهلیت درلودونکي وي او په خپل نوم رسه په 

یوه یا څو تجاريت معامالتو باندې الس پورې کړي او دغه شغل د خپل مفاد او ګټې اساس وګرځوي 

تاجر پېژندل کیږي.



  ۳4

دغه راز د یادې شوې مادې د نهمې مادې په اساس هغه شخص چې په تجاريت معامالتو باندې 

د لګیا کېدو لپاره کوم ځای انتخاب کړي او د متحداملال، جرایدو او دېته ورته وس��ایلو له الرې یې 

د هغه ځای اوس��یدونکو ته اعالن وکړي، که تجارت د خپل ځان لپاره دایمي کس��ب په توګه هم 

انتخاب نه کړي تاجر ګڼل کیږي. هغه ش��خص چې په تصاديف توګه یوه تجاريت معامله تررسه کړي 

د تاجر صفت نه خپلوي، لیکن اجراء شوې معامله د تجارت د اصولنامې د احکامو تابع ګرځي. )د 

افغانستان د تجارت د اصولنامې لسمه ماده(.

دولت او ښاروالۍ کولی يش تجارت وکړي، خو د تاجر صفت نيش خپلولی، خو تجاريت معامالت 

یې د تجارت د اصولنامې د احکامو تابع دي. )د افغانستان د تجارت اصولنامه یوولسمه ماده(.

کوچني سوداګر: د افغانستان د تجارت د اصولنامې ۱2 ماده: کوچنی تجار هغه څوک دی چې 

الندې دوې ځانګړتیاوې ولري.

د رسمایې په تکوین )جوړولو( کې په بدين هڅه او کوښښ رسه اعتامد کوي.- ۱

د کار مث��ره یې دومره لږ وي چې یوازې د ژوند لپاره یې کفایت کوي، که هغه خوځنده وي - 2

او یا په یوه ثابت محل کې وي.

د تجارت د اصولنامې د ۱۳ مادې له مخې کوچني تاجران له خاصو امتیازاتو څخه برخمن دي، 

د مثال په توګه دغه س��وداګر د تجاريت آدرس په لرلو نه دي مکلف او دغه راز د تجاريت دفاترو او 

هغ��و موضوعات��و د ثبت په برخه کې چې د تجارت د قانون له مخې یې ثبت الزم بلل کیږي، عدم 

التزام، او د افالس د قانون تر قواعدو الندې نه راتلل هم له دغو امتیازاتو څخه دي.

تجاريت اهلیت

د تجاريت اشخاصو په ځانګړي ډول د حقیقی شخصیتونو لپاره د تجاريت اهلیت درلودل حتمي 

او رضوري کار دی، ځکه د همدغه اهلیت په استناد رسه هر شخص که هغه فرد وي یا رشکت، د 

تج��اريت معامالتو د تررسه کولو صالحیت الس ته راوړي او د دغه اهلیت د نه ش��تون یا فقدان په 

حالت کې د تجاريت چارو د پرمخ بیولو صالحیت له الس��ه ورکوي، دلته وینو چې اش��خاص په څه 

ډول تج��اريت اهلی��ت خپلوي، په کيل ډول تجاريت اهلیت د تجاريت عمل د اجراء لپاره د ش��خص یا 

تجار له صالحیت څخه عبارت دی.  

د افغانستان د تجارت د اصولنامې له مخې تجاريت اهلیت

د تجارت او تجاريت اهلیت په اړه د تجارت د اصولنامې دریځ په دوهم فصل او څلورمه ماده 

ک��ې داس��ې دی: هر فرد چې د اتلس کلنۍ س��ن یې تکمیل کړی وي، کول��ی يش د خپلو حقوقي 
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ترصفاتو لپاره تجارت وکړي، یعنې شخص باید اتلس کلنۍ ته رسیدلی وي.

له پورتنیو مطالبو څخه داس��ې معلومیږي چې لیونیان او نور عدیم االهلیت اش��خاص تجاريت 

معامالت نيش تررسه کولی. 

د تاجر حقوق او وجایب

د تاجر حقوق: لکه چې معلومه ده س��وداګر او سوداګریز رشکتونه د یو لړ داسې حقوقو او - 1

وجایبو درلودونکي دي، چې عادي اشخاص نه دي ترې برخمن. سوداګر کوالی يش له یو لړ ځانګړو 

امتیازاتو څخه استفاده وکړي. دغه حقوق عمدتاً په الندې ډول دي:

د تجارت خونې د تأسیس حق

تج��ارت خون��ه هغه ځای دی چې تاجر خپل تجاريت فعالیتونو په هغه ځای کې پرمخ بیایي او 

له یاد شوي ځای څخه خپل تجاريت فعالیتونه اداره، رهربي او تنظیموي. دغه راز په یاد شوي ځای 

کې د رشکت مامورین او کارکوونکي ورسپارل شوي کارونه تررسه کوي. بناًء تجارت خونه له مادي 

او غیر مادي عنارصو څخه تشکیل شوې ده.

د تجــارت خونــې مادي عنارص: مادي عنارص هغو ته ویل کیږي چې خارجي وجود ولري او  −

دغ��ه عنارص له هغو مقولو ش��یانو څخه عبارت دي، چې د تجاريت ام��ورو د پرمخ بیولو لپاره تهیه 

ش��وي وي لکه د کار وسایل )هغه وس��ایل چې د هغو په واسطه د تجارت اموال جوړیږي(، اثاثیه 

)مېز، چوکۍ، املارۍ او نور(، مال التجاره )خام مواد، نیمه خام مواد، تکمیل ش��وي مواد، خرڅالو 

ته وړاندې شوي توکي او داسې نور(. د تجارت خونې مادي عنارص تر ډېره د تجاريت چارو په پرمخ 

بیول��و ک��ې ونډه لري او د دغه مامول الس ته راوړل د س��وداګرو لپاره د خورا اهمیت درلودونکي 

دي او دغه عنارص د یوه تاجر یا تجاريت رشکت د معامالتو اصيل محور تشکیلوي. یوه تجارت خونه 

نيش کوالی د دغو عنارصو له موجودیت پرته حقیقي وجود پیدا کړای يش.

د تجارت خونې غیر مادي عنارص: دا ډول عنارص په تجارت خونه کې خارجي وجود نه لري  −

خو ارزښ��ت یې زیات دی. د افغانس��تان د تجارت د اصولنامې له ۱20 مادې رسه س��م غیر مادي 

)معنوي( عنارص له نوم، تجاريت عنوان، د کرایې د متدید له  حق، د اخراع له حق، تجاريت نښې او 

ماډل او نورو هغو مواردو څخه عبارت دي، چې د صنعت او تجارت لپاره استفاده ترې کیږي. ذکر 

ش��وې مادې دغ��ه موارد د تجارت خونې د عنارصو په توګه پېژن��ديل دي او د تجارت خونې مادي 

عن��ارصو ته یې اش��اره نه ده کړې، خ��و دا په دې معنی نه ده چې ګواکي د افغانس��تان د تجارت 

اصولنامې د تجارت خونې مادي عنارص نه پېژين، بلکې په یقین رسه به په دې معنی وي چې زموږ 
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مقننو هغه دومره س��اده ګڼيل دي چې د هغو یادونه یې الزمي نه ده ګڼلې، خو عمالً هم مادي 

عنارص او هم معنوي یا غیر مادي عنارص په تجارت خونه کې وجود لري، د دې لپاره چې غیر مادي 

عنارص مو په ښه او واضح ډول پېژنديل وي الزمه ده، چې دغه عنارص مطالعه کړو.

د کرایې د متدید حق

کله کله داسې واقع کیږي چې هغه عامرت او محل چې تاجر پکې تجاريت چارې پرمخ وړي د 

ده خپل نه وي او د بل چا ملکیت وي، خو تاجر له دغه محل څخه د استفادې په بدل کې د هغه 

مالک ته کرایه ورکوي، که چیرې تاجر په دغه ځای کې ش��هرت تر الس��ه کړي او دغه محل یې د 

توکو د خرڅالو یا نور تجاريت کاروبار لپاره اهمیت پیدا کړي او نوموړی په دغه محل کې له خاص 

ش��هرت او اعتبار څخه برخمن ش��وی وي او ټول خلک یې په ښ��ه نامه رسه پېژين او له هغه رسه 

ډېرې معاملې کوي، په دغه صورت کې په یاد ش��وي ځای کې د تاجر د حقوقو او اعتبار د س��اتنې 

لپاره قانون د کرایې د متدید حق وضع کړی، چې د دغه حق په اساس د تعمیر او محل مالک نيش 

ک��والی تاج��ر له خپل دغه حق څخه چې د قانون په وس��یله حامیه ش��وی دی، محروم کړي او له 

دغه محل څخه یې وبايس او له محل څخه د خپل ځان یا درېیم شخص لپاره ګټه واخيل. لکه چې 

مخکې وویل ش��ول د کرایې د متدید حق په زیاتره قوانینو کې حامیت ش��وی دی. د مثال په توګه 

د فرانسې له حقوقو رسه سم که چیرې د عامرت مالک له یوه تاجر رسه په عقد کې رشط کیږدي 

چې تاجر د کرایې د متدید حق نه لري، په دغه صورت کې عقد صحیح دی او رشط یې داسې ګڼل 

کیږي لکه له رسه چې لیکل شوی نه وي، دغه راز د قرارداد د اختتام په صورت کې د عامرت خاوند 

نيش کوالی هغه ش��خص چې خپل محل یې په کرایه ورکړی له ودانۍ څخه وبايس؛ خو د خس��ارې 

د جربان غوښتنه ترې کولی يش. د افغانستان د تجارت اصولنامې د کرایې د متدید حق په رسمیت 

پېژندلی دی او د دغې موضوع او نورو اړونده مس��ایلو فصل د صفايۍ د رویې غوښتنه کوي، څو 

د هغو په رڼا کې مالکان د تجاريت ش��خصیتونو په وړاندې له خپلو وجایبو څخه خرب اويس او هم 

س��وداګر له خپلو تضمین ش��ویو حقوقو څخه مطلع وي او په دې توګه د هغوی د حقوقو د تلف 

موجبات له منځه والړ يش.

د تجارت خونې د عنوان درلودل

د تجارت خونې عنوان هم د تاجر له هغو حقوقو څخه ش��مېرل کیږي چې په موجب رسه یې 

کیدلی يش عنوان ته په پام رسه خپل د پام وړ او مورد نظر ش��خص انتخاب کړي. د افغانس��تان د 

تج��ارت د اصولنامې 40 ماده تاجر ته حق ورکوي چې ت��ر خپلې تجارت خونې پورې اړوند اوراق 

او معامالت تر یوه عیني نوم الندې چې عنوان بلل کیږي اجراء او السلیک کړي، دغه راز لکه چې 
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مخکې وویل شول ۱20 مادې د تجارت خونې عنوان د غیر مادي عنرص په توګه پېژنديل دي.

د تجارت خونې عنوان کیدلی يش خپله د تاجر له نامه یا له مستعار نامه څخه او یا هم معموالً 

د تجارت له موضوعاتو څخه جوړ يش، چې د تجارت د اصولنامې د 44 مادې په واسطه یې داسې 

حامیت ش��وی دی »په هغه صورت کې  چې یو تاجر د خپل تجارت عنوان اصوالً په یوه محل کې 

ثبت کړی وي، بل تاجر که څه هم چې د داس��ې نوم درلودونکی وی چې همدغه عنوان تش��کیل 

کړي تر څو چې په دغه نامه کې له ثبت شوي عنوان څخه د توپیر په موخه تزئیدات او تغییرات 

را نه ويل په هامغه محل کې نيش کولی چې هغه اسم د خپل تجارت د عنوان په توګه وکاروي او 

یا یې د یوه تجاريت مقصد په مقصد استعامل کړي«، دغه راز که یو تاجر یا تجاريت رشکت وغواړي 

ل��ه هغ��ه ځای څخه د باندې چې د خپل تجارت عنوان یې هلت��ه ثبت کړی دی، کومه بله څانګه 

پرانیزي؛ نو که په هغه محل کې کوم تاجر یا تجاريت رشکت تر هامغه عنوان الندې په هامغه محل 

کې ثبت شوی وي او فعالیت کوي، د نوې څانګې مؤسسین مجبور دي چې په خپل تجاريت عنوان 

کې زیاتونې راويل ترڅو په دغه محل کې له ثبت شوي عنوان رسه یې توپیر ويش.

دغ��ه راز د تج��ارت د اصولنامې 54 ماده په هغ��ه تاجر باندې د دعوې په اړه چې د بل چا له 

تجاريت عنوان څخه ناقانونه اس��تفاده کوي، داسې احکام مقرر کړی دي: »یو تجاريت عنوان چې په 

هر ډول رسه د دغه فصل د مندرجو احکامو په خالف اس��تعامل ش��وی وي، عالقمندان کوالی يش 

د هغوی د اس��تعامل د منع کولو او که چیرته ثبت ش��وي وي، د ابطال تقاضاء وکړي« رسبېره په 

دې که د دا ډول استعامل له امله که هغه سهواً وي یا قصداً، اشخاص مترضر شوي وي، د خسارې 

د ج��ربان ادعا کولی يش، محکمه کوالی يش د غوښ��تنې په صورت ک��ې له اهل خربه څخه له نظر 

غوښ��تنې وروس��ته د حادثې احوال او کیفیت وڅېړي او د خس��ارې د مقدار په برخه کې له خپل 

قناعت رسه س��م حکم وکړي. عالوه پر دې که چیرې زیامنن ش��وی ش��خص خواهش وکړي، په 

رس��مي جرائ��دو کې د حکم په نرش باندې هم اقدام کول��ی يش، په دې رشط چې مصارف یې 

پ��ه خپل��ه غ��اړه واخ��يل.

د اخرتاع حق

د افغانس��تان د تج��ارت د اصولنامې ۱20 مادې د اخراع حق د غی��ر مادي عنارصو له جملې 

څخه پیژندلی دی، خو باید پوه شو چې دغه حق له کومه ځایه نشأت کوي او قانون د هغه مالتړ 

کړی دی.

په دې اړه باید وویل يش چې د اخراع د حق په واس��طه هغه څوک چې نوې وس��یله رامنځ ته 

کوي باید له خپل زحمت او زیار څخه منفعت ترالس��ه کړي، خو اخراع باید د هغې په انحصاري 

ش��کل رسه عمومیت ولري او که انحصار پیدا نه کړي، اس��تفاده ورڅخه عمومیت پیدا کوي، چې 
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په دې صورت کې مخرع له خپل فکري زحمت څخه زیاته ګټه نيش ترالس��ه کولی، له بله پلوه د 

مخ��رع ل��ه فکر څخه له کوم زحمت پرته به د نورو اس��تفاده د مخرع په حق کې بې انصايف وي، 

په همدې اس��اس د ډېری پرمختللو هیوادونو په قوانینو کې له اخراع څخه د انحصاري اس��تفادې 

وخت 20 کاله معمول دی.

د دغه حق د ایجاد څرنګوالی داس��ې دی چې کیدای يش یو پوه ش��خص نوې اخراع رامنځ ته 

ک��ړي او ک��وم تاجر حارض يش چې هغه د معین قیمت په بدل ک��ې را ونیيس او خپل تولیدات له 

دغې اخراع رسه س��م عیار کړی او وروس��ته یې بازار ته وړاندې کړي، په دغه صورت کې هر کله 

چې تاجر د کوم شخص اخراع د پیسو په بدل کې را ونیيس او د اخراعاتو په دفر، د تجاريت ثبت 

په دفر او یا یې هم د تجارت او صنایعو په اتاقونو کې ثبت کړي له هغې وروس��ته هیڅ بل تاجر 

ح��ق ن��ه لري چې دغه اخراع په زیات یا کم قیمت رسه واخيل او وروس��ته د هغې له مخې خپل 

تولیدات عیار کړي.

په همدې توګه فابریکې او نور رشکتونه نيش کوالی چې د هغوی د ش��کل او فورم رسه س��م 

تولیدات وکړي او که د کومې کمپنۍ یا رشکت له لوري داس��ې کار تررسه يش قانون د لومړين تجار 

د ادعاء او خسارې د جربان حق محفوظ کړی دی او نوموړی تاجر کوالی يش محکمې ته مراجعه 

وک��ړي. رسبېره په دې چې د اخراع دوهم پیرودونکی )خریدار( د )باملثل تولید( له فعالیت څخه 

من��ع ک��والی يش د هغه رضر مطالبه هم کولی يش چې د ده له اجازې پرته د دوهم پېرودونکي د 

تجاريت اموالو د عرضې له امله وررسه مخ شوی دی.

تجاريت نښه )مارک او موډل(

د دې لپ��اره چ��ې د هرې تجارت خونې او تولیدي رشکت تج��اريت محصوالت او تجاريت مالونه 

مش��خص او معلوم وي، سوداګر او س��وداګریز رشکتونه معموالً د خپلو اجناسو لپاره ځانګړې نښه 

غوره کوي او تر هغې الندې خپل اجناس معريف کوي، په دې توګه مشري د هامغه نښې له موندلو 

رسه سم پوهیږي چې دغه محصول په هغې تجارت خونې یا کار خونې رسه تړاو لري چې د ده 

د عالقې او اعتامد وړ ده.

پورتنیو مراتبو ته په پام رسه لیدل کیږي چې تجاريت )مارک او موډل( د تجاريت اموالو او اجناسو 

د پېژندګلوۍ په برخه کې خورا اهمیت لري، بناًء بل څوک نيش کولی هغه مارک او موډل د خپلو 

محصوالت��و او تج��اريت مالونو لپ��اره انتخاب کړي، چې مخکې کارول ش��وی وي، ځکه په دې توګه 

امکان لري یو څوک خپل بې کیفیته محصوالت او تجاريت اموال تر یوې پېژندل شوې معتربې نښې 

الن��دې ب��ازار ته وړاندې کړي او د خپل ځان لپاره منفع��ت جلب کړي او د پخوانۍ تجارت خونې 

لپ��اره ب��ې اعتامدي پیدا کړي او د هغې اعتامد او حیثیت ته زیان ورس��وي او د خلکو په منځ کې 
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یې شهرت راکم کړي. 

تجاريت نښه هم لکه د اخراع حق، په اړوندو دفاترو کې ثبت کیږي، د مارک او موډل په برخه 

کې په نړیواله کچه دوه عمده کنوانس��یونونه تررسه ش��وي دي، چې ی��و یې په ۱88۳م کال کې د 

پاریس نړیوال کنوانسیون او بل یې د مادرید د ۱8۹۱ م کنوانسیون دی.

د تجارت خونې رهن )ګروي(

تاجر کله کله د خپلو تجاريت اړتیاوو د پوره کولو لپاره یوه اندازه پیسو ته اړتیا پیدا کوي، چې 

پ��ه دې ص��ورت کې بله چاره او عالج نه لري، مګ��ر داچې خپله تجارت خونه د داینینو د اعتامد د 

جلب لپاره په ګروۍ ورکړي او خپله د پیس��و اړتیا له دې الرې پوره کړي. د افغانس��تان د تجارت 

اصولنام��ې د خپل دوهم فصل له 6۹7 څخه ت��ر 704 پورې موادو کې د تجارت د رهن وړاندوینه 

کړې ده 6۹7 ماده د تجاريت رهن په اړه داسې لیکي »د دې لپاره چې رهن تجاريت وګڼل يش الزمه 

ده، چې د تجارت په مقصد تررسه شوې وي«.

د تجارت خونې رهن له هغه رهن څخه عبارت دی چې د مالک )راهن( او ګرو اخیس��تونکی 

)مرته��ن( ت��ر منځ له انتقال او ترصف څخه پرته صورت ونی��يس او تجارت خونه په حقیقت کې د 

دینو تضمین وي، په دې اساس باید تجاريت او غیر تجاريت رهن یا ګروي رسه یو شان ونه ګڼل يش. 

پ��ه همدې ترتیب رهن باید له هیپوتیک څخه چې ی��وازې د غیر منقولو اموالو لپاره تررسه کیږي 

تفکیک کړای يش، ځکه په دواړو رهنونو )د تجارتخانې او هیپوتیک(  د مالک د ترصف حق انتقال 

نه مومي او پخوانی مالک په هامغه ډول مرهونه شی په واک کې لري.

د تجارتخانې رهن له تجاريت مال څخه پرته د تجارتخانې د نورو ټولو عنارصو درلودونکی دی، 

د تجارتخونې په رهن کې د تحریر د س��ند ش��تون، رس��مي او یا عريف وثیقه رشط دي، له بل لوري 

د دې لپاره چې دریم ش��خص چې له تجارتخونې رسه له معاملې خرب وي او هم یاد ش��وی رهن له 

نورو رهنونو څخه تشخیص او معلوم يش باید نرش او اعالن يش.

د تجاريت رهن پایله دا ده چې که څه هم چې په دغه رهن کې ترصف او انتقال نه تررسه کیږي 

خ��و مرته��ن کولی يش د تجارتخونې روش او تګالره د خپ��ل دین تر حصول پورې معطل کړي او د 

مهلت د انقضاء او د تجارتخونې د مالک له لوري د دین )قرض( د نه اداء په صورت کې کوالی يش 

د تفوق له حق څخه استفاده وکړي.

د تفوق حق
د تفوق حق له هغه حق څخه عبارت دی چې هر کله مدیون د مهلت له انقضاء وروسته خپله 

دی��ن اداء ن��ه کړی، داين یا مرتهن کوالی يش چې محکمې ته مراجعه وکړي او له محکمې څخه د 
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تجارتخونې د خرڅالو غوښ��تنه وکړي او په دې توګه د تجارتخونې له مالک څخه چې تجارتخونې 

یې تر رهن الندې ده، خپل دین ترالسه کړي.

ی��ا دا چ��ې خپله مالک د تجارتخونې په خرڅالو الس پورې کوي او له هغه وروس��ته مرتهن د 

هغو افرادو او اشخاصو له جملې څخه ګرځي چې په اول قدم کې د تجارتخونې له مالک او خاوند 

څخه خپلې پیسې اخيل او یا هم مرتهن د خپل هغه تفوقي حق په اساس چې په تجارتخونه باندې 

یې لري کوالی يش د تجارتخونې له رشیکانو نه تر اخیس��تلو وروس��ته د معین قیمت په بدل کې 

تجارتخونه واخيل او خپلې پیسې د هغې په اخیستلو )خرید( کې مجرا کړي. 

د تاجر وجایب

په تجاريت دایره کې ثبت: د س��وداګر له وجایبو څخه یوه وجیبه هم په تجاريت دایره کې ثبت 

کیدل دی، دغه ثبت له دوو اړخونو څخه د اهمیت وړ دی: 

دا چې په دغه دفر کې د ثبت په واس��طه دولتونه کولی يش س��وداګر تش��خیص کړي او د - ۱

تجاريت وضعیت او په هغو پورې د نورو اړونده موضوعاتو په هکله دقیق اطالعات الس ته راوړي 

او په دې توګه له هغو څخه حامیت وکړای يش.

که یو ش��میر ذیعالقه اش��خاصو غوښتي وي چې د س��وداګرو، د تجارت وړ موضوعاتو او د - 2

هغو د امکاناتو په اړه ځان خرب کړي، کوالی يش د تجاريت ثبت دائرې ته مراجعه وکړي او ورځني 

معلومات ترالسه کړي.

د افغانس��تان د تج��ارت اصولنامې په تجاريت دایره کې د ثبت موض��وع په خپله 24 ماده کې 

بیان کړې او داس��ې ترصیح یې کړې ده »د هغو محاکمو تر نظارت الندې چې د تجاريت دعواوو د 

ح��ل او فص��ل مکلفیت لري د تجارت د ثبت په نامه رسه ی��وه دایره موجوده ده« په همدې توګه 

25 م��اده پ��ه دې اړه وایي: »د تجارتی ثبت دایره د اړوندې محکمې د ريیس تر نظارت الندې یوه 

مسؤول او مکلف مامور ته ورسپارل کیږي« دغه راز 26 ماده زیاتوي »په یوه موضوع کې د تجاريت 

محاکمو د تعدد په صورت کې د تجاريت ثبت دایره د واکمن مقام په امر رسه تر یوه د ذکر شويو 

محاکمو پورې مربوط کیږي«.

د ثبت د اجراآتو ځای

د تج��اريت ثبت دایره د هغو محاکمو تر نظر الندې تررسه کیږي چې د تجاريت منازعاتو په حل 

او فصل مکلف وي. کوم مطالب چې س��وداګر او سوداګریز رشکتونه یې په ثبت باندې مکلف دي 

د تج��ارت د اصولنام��ې په 28 ماده کې ذکر دي )د یادونې ده چې د نوي قانون له مخې کوم چې 
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د تجاريت رشکتونو په برخه کې د افغانس��تان د جمهور رییس د تقنییني فرمان په اساس نافذ شوی 

د مرکزي ثبت یوه دایره ایجاد يش(.

که د ثبت خواهش او غوښتنه که تر څو اشخاصو پورې اړه ولري او تسجیل یې د هغوی د یوه 

په خوښه تررسه يش نو دغه تسجیل د ټولو په خوښه بلل کیږي.

میعاد: د تسجیل خواهش د هغه میعاد او نیټې رسه سم تررسه کیږي چې د قانون لخوا تعیین 

ش��وې ده، که په قانون کې یې په یوه معلومه نیټه باندې ترصیح نه وي ش��وې، په دې صورت کې 

یې مدت د وثائقو له تکمیل څخه وروسته یوه میاشت دی.

د ثبــت نرش: د افغانس��تان د تج��ارت د اصولنامې ۳2 مادې د ثبت د ن��رش په برخه کې چې 

د دغ��ې مادې په اس��اس هغه ثبت چ��ې د اعالن وړ وي تر څو چې د قان��وين اعالناتو لپاره کومه 

ځانګړې جریده نه ده تأس��یس ش��وې د ثبت د محل په رسمي یا خصويص جرائدو کې نرش کیږي، 

مګ��ر نن تر تجاريت رشکتونو پورې اړوند اعالنات په هغه جریده کې خپریږي چې د عدلیې وزارت 

لخوا خپریږي.

د تجاريت دفاترو درلودل

د تج��اريت دفات��رو درلودل د تاج��ر  د مکلفیتونو له جملې څخه یو ب��ل مکلفیت دی، تر دغو 

دفاترو پورې اړوند احکام د افغانستان د تجارت د اصولنامې 65-84 موادو بیان کړی دي، په تجاريت 

دفر کې د اشخاصو یا رشکتونو ثبت، د تجارت د اصولنامې د 24-۳۹ په واسطه تنظیم شوی دی.

د تجاريت دفاترو تعریف

تجاريت دفاترو له هغو مرقومو )نښانه شویو( پاڼو څخه عبارت دی چې تاجر یې د خپلې مايل 

شتمنۍ د توضیح لپاره د قانون له حکم رسه سمې سايت. 

د تجاريت دفاترو اهمیت

تجاريت دفاتر له یوې خوا تاجر ته د خپلې مايل شتمنۍ په اړه د دقیقو معلوماتو په ورکولو کې 

مرسته کوي او له بل لوري د قانون له مخې دغه دفاتر یو ډول اثبات دی. نو له یادو شویو دفاترو 

څخ��ه معلومات درلول او د لزوم په صورت ک��ې د هغو وړاندې کول د اهمیت وړ دي له همدې 

امل��ه د تاج��ر لپاره دغه دفاتر ډېر مهم دي او هغه ک��والی يش د دعوی په صورت کې خپل دفاتر 

پ��ه نورو تاجرانو یا غیر تاجر افرادو بان��دې د دلیل د اثبات په توګه وړاندې کړي، په همدې توګه 

تاجر کولی يش له افالس رسه د مخ کیدو په صورت کې د نیک نیتي د بیان او د دیونو په اداء کې 
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د فریب نه کولو لپاره له خپلو دفاترو څخه د مدرک په توګه کار واخيل.

د غیر تاجر لپاره

تجاريت دفاتر د تاجر لپاره یوه بارزه قرینه او قوي دلیل دی چې نور  خلک له هغه رسه معاملې 

ته تشویقوي او د هغوی له ذهن څخه شک او تردید له منځه وړي، نور خلک کولی يش د منازعې 

او ش��خړې په صورت کې له تجاريت دفاترو څخه  په تاجر باندې د دلیل او س��ند په توګه  استفاده 

وک��ړي ځک��ه په هغو کې مندرج معلومات د تاجر د معامالتو پ��ه وقوع باندې اقرار ګڼل کیږي، د 

افغانس��تان د تجارت اصولنامه تاجر د تجاريت دفاترو په درلودلو باندې مکلفوي، د دغې اصولنامې 

7۳ ماده د تاجر او د هغه د خلف لپاره په دغو دفاتر کې د قید کیدونکو موضوعاتو د آخري قید 

له لومړۍ نیټې څخه تر ۱5 کلونو پورې د حفظ او ساتنې حکم کوي.

د تجاريت دفاترو درلودل له څو اړخونو څخه د تجار او تجاريت رشکتونو لپاره د اهمیت وړ دي:

تاجر د خپلو تجاريت دفاترو په اساس خپله ګټه او زیان ارزوي. - ۱

تجاريت دفاتر په محاکمو کې د ثبوت ښ��ه وس��یله ده، دغه موضوع د تجارت د اصولنامې په - 2

7۹ ماده کې داسې راغلې ده »په هغو اختالفاتو کې چې د سوداګرو تر منځ د تجاريت معامالتو په 

اړه رامن��ځ ت��ه کیږي، تجاريت قوانین کیدلی يش د هغو رشایطو په دایره کې چې په 80 او 84 مادو 

کې تعیین شوي، د ثبوت د وسائلو په توګه قبول کړای يش«.

د اف��الس او د یووالیتوب په برخه کې هم تج��اريت دفاتر د اهمیت وړ دي، په هغه صورت - ۳

کې چې تجاريت دفاتر له قانون رسه س��م تنظیم شوي وي، نو تر افالس او ورشکستګۍ پورې اړوند 

اصول په عادی توګه تطبیق کیږي او که داسې نه وي جزايئ بڼه خپلوي.

تجاريت دفاتر دغه راز د دولتي مالیاتو د اخیستلو په برخه کې هم ونډه لري، یعنې د مالیاتو - 4

اخیستل د اصولی دفاترو له مخې تررسه کیږي، له هغې پرته به په تاجر باندې بیمه او نور مؤیدات 

تطبیقیږي.

د دغو دفاترو درلودل له تاجر رسه مرس��ته ک��وي چې خپل ورځني معامالت په دغو دفاترو - 5

کې ثبت کړی او په نتیجه کې د خپلو معامالتو د انجام له څرنګوايل څخه خرب يش او خپل بیالنس 

و پیژين. 

د تجاريت دفاترو ډولونه

د تجاريت معامالتو لپاره دوه ډوله دفاتر وجود لري:

 الف- اجباري تجاريت دفاتر ب- اختیاري تجاريت دفاتر.
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الــف- اجباری یا رضوري تجاريت دفاتر: دغه دفاتر له هغو دفاترو څخه عبارت دي چې قانون 

تاج��ر د هغو په درلودلو رسه مجبوروي، لکه چې د افغانس��تان د تجارت د اصولنامې 60 ماده په 

دې اړه وایی:

ه��ر تاجر مکلف دی چ��ې دری ډوله دفاتر ولري، ورځنی دفر، د دارايۍ او ش��تمنۍ دفر او 

ل��وی دفر، رسبیره په دې تاج��ر مکلف دی چې د ټولو صادرېدونکو او وارد کېدونکو مکتوبونو او 

تلګرافونو اصل او د تادیې پاڼې په منظم ډول له ځان رسه وسايت.

ورځنــی دفرت: له هغ��ه دفر څخه عبارت دی چې تاجر پکې خپ��ل ټول ورځني معامالت د - 1

تاریخ په اس��اس لیکي، پ��ه دغه صورت  کې کومې پاڼې چې په ورځن��ي دفر کې درج کېږي باید 

وساتلې يش، ځکه تاجر په څو ورځو کې د خپلو ټولو معامالتو ټولګه په ورځني دفر کې قید کوي.

دافغانس��تان د تجارت د اصولنامې 70 ماده د ورځني دفر د مندرجاتو په اړه داس��ې لیکي »د 

تجارت په پیل کې وروسته له دې چې د 6۹ مادي په موجب رسه د تاجر اصيل رسمایه تعیین کیږي 

او پ��ه ورځني دفر کې قید يش، نو د راکړې ورک��ړې ټول کيل او جزيئ معامالتؤ که هغه تر تجاريت 

معامالتو پورې اړوند وي یا تر عادي معامالتو پورې، په جالجال توګه د تاریخ په ترتیب رسه معامله 

کیږی او دغه راز یې شخيص مصارف قید کیږي، په دغه صورت کې په ورځني دفر کې د یوه تاجر 

ټول معامالت له هره اړخه چې وي درج کیږي او وروس��ته د همدغه دفر له مخې تصنیف کیږي 

او هر صنف او ډله په خپل حساب رسه معامله کیږی«. 

د شــتمنۍ دفــرت: د هغو دفاترو ل��ه جملې څخه چې په اس��اس یې تاج��ر خپل معامالت - 2

تنظیم��وي ی��و هم د دارایۍ دف��ر دی، تاجر مکلف دی چې د هر کال په پ��ای کې د خپلې ټولې 

ش��تمنۍ موجودي، د دارایۍ په دفر کې درج کړي او دغ��ه دفر ته په مراجعې رسه خپل بیالنس 

چې په حقیقت کې د همدغه دفر نچوړ او خالصه ګڼل کیږي په الس راوړي او له مخې یې خپله 

ګټه او تاوان معلوم کړي. 

د افغانس��تان د تجارت د اصولنامې د 6۹ مادې له حکم رسه س��م د دارایۍ په دفر کې الندې 

چارې درج کیږي:

a . هغه نقود )پیس��ې( چې د منقولو او غیر منقولو اموالو له اټکيل قیمتونو رسه یې د فعالیت

د پیل په ورځ خپل تجارت ته ځانګړې کوي، د هغو اسهامو او اسنادو د نرش قیمتونه چې د هغو د 

جاري قیمت په اعتبار رسه په دغه نیټه اخیستل کیږی یا پلورل کیږي او ټول هغه دیون )قرضونه( 

چې د حصول وړ وي، که هغه د اسنادو له مخې وي یا پرته له اسنادو څخه وي.

b . .ټوله هغه دیون چې د بل چا په ذریعه او د هغوی له تعهداتو څخه الس ته راځي
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c . د خالص��ې دارایۍ  له تعیین وروس��ته )چ��ې د دیونو له وضعه کولو وروس��ته د دارایۍ له

اندازې څخه عبارت ده(، تاجر مجبور دی چې د هر حسايب کال په پای کې یو داسې بیالنس ترتیب 

او په دغه دفر کې یې درج کړي چې د هغه تر تجارت پورې د مخصوصې دارایۍ او دیونو اندازه 

پکې څرګنده شوې وي، بیالنس باید لږ تر لږه په کال کې یو وار ترتیب يش. 

لوی دفرت )دفرتکل(: د افغانستان د تجارت اصولنامې د لوی دفر په برخه کې یوازې د هغه - 3

نوم ذکر کړی، خو د دغه دفر د استفادې او ساتنې په اړه یې څه نه دي ویلی، په دې توګه ویالی 

شو چې عمالً دوه ډوله دفاتر چې مخکې یې یادونه وشوه وجود لري، ځکه هغه دفر اجباري نشو 

بلالی چې د اس��تفادې څرنګوالی یې د افغانستان د تجارت په اصولنامه کې نه وي  بیان شوي، خو 

د دغه دفر محتویات له ټولو هغو معامالتو څخه عبارت دي چې لومړی په ورځني دفر کې ثبت 

شوي وي او وروسته په دغه دفر کې درج کیږي، له دې امله ویالی شو چې په دغه دفر کې ټول 

هغه معامالت موندل کیدلی يش چې د تاجر له لوري په یوه کال کې تررسه شوي دي.

ب– اختیاری تجاريت دفاتر:  

په هغو تجاريت دفرونو رسبیره چې د قانون له مخې سوداګر د هغه په لرلو مجبوریږي، تاجر 

او تجاريت رشکتونه کولی ش��ی د خپلو معاملو د خاصو اړتیاوو او غوښتنو پر اساس د خپلې خوښې 

رسه س��م د اختیاري تجاريت دفرونو په تاسیس الس پورې کړي، دغه دفرونه کیدای يش په مختلفو 

ډولونو او شکلونو رامنځته يش. 

د اختیاري تجاريت دفرونو د ایجاد او تاسیس په اړه د افغانستان د تجارت د اصولنامې 66 ماده 

داس��ې وایي: »هر س��وداګر د خپلې تجاريت معاملې د احتیاج او لزوم پر اس��اس کوالی يش په یادو 

ش��ویو دفرونو رسبیره نور دفرونه هم ترتیب کړي، خو دغه دفرونه د مخکینیو دفرونو په برخه 

کې د ذکر شویو رشایطو تابع نه دي«.

د اختی��اري تج��اريت دفرونو له ډل��ې څخه یو هم لوی دفر دی چې پ��ه دغه دفر کې تجاريت 

معاملې د سهم او ورځې په ډول نه درج کیږي، بلکې د هر مشري لپاره ځانګړې پاڼې په پام کې 

نیول کیږي. په دغو پاڼو کې له یوه مشري رسه ټولې تررسه کیدونکې معاملې درج کیږي. دغه راز 

په دغو دفرونو کې پاڼې په مجلد ) د ټوک په بڼه( یا غیر مجلد ډول یعنې د کار په ډول س��اتلی 

کیږي او هر کله چې له مشري رسه نوې معامله تررسه کیږي، کارتن ته نوې پاڼې ور اضافه کیږي.

د اجباري او اختیاري تجاريت دفاترو د ثبوت قدرت:

اجباري تجاريت دفاتر هغه مهال د ثبوت د ښ��ې وس��یلې په توګه کارول کیږي چې په هغو کې 

س��ولیدنه، قلم وهنه او نور ش��کمن آثار تر سرګو نه يش. خو له دې رسه رسه بیاهم محکمه کوالی 
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يش هغ��ه دف��ر چې اصويل نه وي د هغه په خاوند یعنې هغ��ه چا باندې چې په غلطه یې ترتیب 

کړی دی اس��تعامل کړي او په دغه دفر باندې تکیه وکړي، د افغانس��تان د تجارت د اصولنامې 80 

ماده د تجاريت دفاترو د ثبوت دقدرت په اړه داسې لیکي:

تجاريت دفاتر په غیر تاجر باندې دلیل نه يش کیدلی، مګر هغه اظهارات چې په یادو ش��ویو - ۱

دفاترو کې ثبت شوي وي، د محکمې لپاره یو د طرفینو ته د قسم د متوجه کولو اساس کیدلی يش، 

هغه هم په هغو مواردو کې چې اثبات یې په شهادت رسه جواز ولري. 

هغه تجاريت دفاتر چې په منظم ډول ترتیب شوي وي په تاجر باندې دلیل کیدلی يش، هغه - 2

څوک چې په دغو دفاترو باندې متس��ک کوي نيش کوالی یوازې په هغه څه باندې اس��تدالل وکړي 

چ��ې د هغ��ه ګټه ثابته وي او هغه څه چې د ده دعوې له نقص رسه مخامخ کوي هغه رد کړي، د 

افغانستان د تجارت په اصولنامه کې د تجاريت دفرونو د ثبوت د قدرت موضوع په رصیح او واضح 

ډول ن��ه ده ذکر کړې، خو د افغانس��تان د مدين قان��ون د ۹۹8 مادې د حکم له مخې په دغه ځای 

کې دوه حالته تر سرګو کیږي.

لومــړی حالت: که چیرت��ه د دعوی داوړه لوري س��وداګر وي او د منازعې وړ موضوعات هم 

ت��ر تجاريت فعالیتونو پورې اړوند وي، په دغه صورت ک��ې تجاريت دفاتر د تاجر په ګټه او دغه راز 

په هغه باندې د ثبوت د وس��یلې په توګه اس��تعاملیدلی يش، ځکه دواړه لوري د تجاريت دفاترو په 

درلودلو رسه مکلف دي. 

دویم حالت: هغه دعوی چې د یوه تاجر او بل غیر تاجر تر منځ وي په دغه صورت کې دفر 

په تاجر باندې د ثبوت د وس��یلې په توګه اس��تعاملیدلی يش نه په غیر تاجرباندي، ځکه که داسې 

يش نو تاجر په خپلو دفاترو باندې عام او تام تسلط لري او هرکله یې چې غوښتي وي کیدلی يش 

خپل دفاتر په خپله ګټه تغییر کړي په داس��ې حال کې چې مقابل لوري دا ډول الس رس��ی نه لري، 

پ��ه ه��ر حال تجاريت دفات��ر د تجزیې وړ نه دي یعنې که یو غیر تاجر ف��رد په تاجر باندې د هغه 

تجاريت دفر د ثبوت د وسیلې په توګه استعامل کړي، نو نيش ویلی چې یوه برخه یې چې ده اتکاء 

ورباندې کړې ده او خپله ګټه پکې ویني قبول او پاتې نور یې رد کړي.

د اختی��اري تجاريت دفات��رو د قدرت د ثبوت په برخه کې باید ووی��ل يش چې دا ډول دفاتر د 

ثبوت ښ��ه وس��یله ګڼل کیږي او ی��وازې د یوې » حقوقی قرینې « په توګ��ه د ادعاء د صدق لپاره 

کارول کیدلی يش، البته دغه قرینه نس��بي ده او تر هغه چې خالف یې ثابت نه يش حقیقت ګڼل 

کیږي. د افغانستان د تجارت اصولنامې د اختیاري تجاريت دفاترو د ثبوت د قدرت په برخه کې کوم 

مش��خص حکم نه لري، خو د دغي اصولنامې د 7۹ مادې له مطالعې څخه داس��ې اس��تنباط کیږي 
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چې اختیاري تجاريت دفاتر اصالً د ثبوت صالحیت او قدرت نه لري، ځکه یاده شوې ماده وایي: » د 

هغو رشایطو په دایره کې چې په 80 او 84 مادو کې تعیین ش��وي دي، قانوين تجاريت دفاتر کیدلی 

يش چې د س��وداګرو ترمنځ د تجاريت معامالتو له امله په رامنځ ته کیدونکو اختالفاتو کې د ثبوت 

د وسائلو په توګه و منل يش«.

نو لیدل کیږي چې په یاده شوې ماده کې یوازې له قانوين تجاريت دفاترو څخه یادونه شوې ده 

او له اختیاري تجاريت دفاترو څخه هیڅ یادونه نه ده شوې، بناًء د تجارت د اصولنامې له نظره که 

څه هم له اختیاري تجاريت دفاترو څخه یادونه نه ده ش��وې خو دغه دفاتر د اهل خربه اش��خاصو 

لخوا یوازې د هغه دعوې په برخه کې مطالعه کیږي چې په اس��اس یې دغه دعوه رامنځ ته ش��وې 

ده او مقاب��ل ل��وري ته په الس نه ورکول کیږي، ځکه مقابل لوری چې د تاجر رقیب او س��یال دی 

کیدلی يش د هغه د دفاترو له مخې د هغه د تجارت ټول ارسار کشف کړي او د هغه تجاريت چارو 

ته صدمه ورسوي.

د همدغه دلیل له امله تجاريت دفاتر په ډېرو اس��تثنايئ حاالتو کې مثالً په هغو حاالتو کې چې 

تاجر له دیوالیتوب رسه مخ دی او یا یې د تجارت له ش��غل څخه ځان ګوښ��ه کړی وی او د تجاريت 

راز پټول اهمیت ورته و نه لري مقابل لوري )د تاجر سیال( ته په الس ورکول کیږي.

تجاريت سیالۍ

د سوداګرو او سوداګریزو رشکتونو تر منځ د سیالیو د رامنځ ته کولو، او د دې لپاره چې تجاريت 

مؤسس��ات و توانیږي په اقتصادی تبادالتو کې خپله تنظیموونکې ونډه اداء کړي نو رضور ده چې 

الندې غوښتنو ته ځواب ووايي:

رقابت او سیايل باید سامله وي −

رقابت باید آزاد وي، په دې معنی چې د سوداګرو لخوا باید د سامل رقابت د اصولو د رعایت  −

په برخه کې موانع ایجاد نه يش، س��امل تجاريت رقابتونه د افغانس��تان د تجارت په اصولنامه کې هم 

بیان ش��وي دي، د نړۍ د زیاتره هیوادونو په قوانینو کې، د سامل رقابت تعریف نه تر سرګو کیږي 

خو د یو شمیر هیوادونو په قوانینو کې سامل رقابت تعریف شوی دی چې په الندې توګه یې ذکر کوو.

غیر س��امل رقابت هغه دی چې له تجاريت عرف رسه مطابق نه وي او په عمومي توګه د نا س��املو 

طرزالعملونو زیږنده وی، دغه نا سامل طرزالعملونه په څلورو برخو ویشل شوي دي چې عبارت دي له:

د بدګومانۍ یا سوء تفاهم په هدف د تاجر په خالف تبلیغات - ۱

د رقیبانو او سیاالنو د تجاريت رشکتونو د داخيل نظم ګډوډول - 2

تقلید - ۳

د مشریانو یا مستهلکینو په نزد تردید رامنځ ته کول- 4
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خالف تبلیغات

د هغو نا سمو معلوماتو خپرول چې د رقیبانو او سیاالنو د زیامننیدو باعث و ګرځي، د نا سامل 

رقاب��ت اس��اس جوړوي، حتی که انتقادات په واقعیت ه��م والړ وی تاجر حق نه لري چې د نورو 

پ��ه وړاندې خالف تبلیغات وکړي او باید مس��ؤلو مقاماتو ته یې په اړه اطالع ورکړل يش. د خالف 

تبلیغاتو مامنعت د مقایسه وي)پرتله ایز( اشتهار مرشوعیت مطرح کوي، ځکه مقایسه وي اشتهار 

د خالف تبلیغاتو له وسائلو څخه ګرځیدلی يش، د دې لپاره چې مقایسه وي اشتهار په سامل ډول او 

له فریب څخه خايل وي، الزمه ده چې د هامغه يش، یا هغو خدماتو په برخه کې تررسه يش چې د 

همدغو اړتیاوو پوره کوونکي وي، کومه مقایسه چې رامنځ ته کیږي په واقعیت والړه وي او هغه 

څرګندونې چې کیږي د ارزونې وړ وي.

صداقت، حقیقت او واقعیت د قانوين مقایسوي اشتهار له عمده رشایطو څخه شمیرل کیږي.

د رقیبانو د داخيل نظم ګډوډول

د ی��وه رشک��ت یا ی��وې تجاريت مؤسس��ې د داخيل نظم د ګډوډولو یوه ښ��ه بیلګ��ه د هغو د 

کارکوونکو استخدام دی، په دې معنی چې تاجر هغه شخص چې د هغه د سیال او رقیب له رشکت 

رسه د قرارداد په اس��اس په کار لګیا دی جلبوي، او په دې ترتیب رسه هوډ لري چې د خپل س��یال 

رشکت یو مهم عنرص له هغه څخه جال او دغه رشکت زیامنن کړي. 

دغه راز تاجر چې دغه عمل تررسه کوي هدف یې دا دی چې په دې توګه د خپل رقیب تاجر په 

الس کې شته معلومات تر السه کړي، د هغه مشریان ځان ته راجلب کړي او یا د هغه له مسلکي 

تجاربو څخه استفاده وکړي.

دغ��ه راز د وس��ائلو ه��ر ډول تصاحب چې د هغه په س��یالو رشکتونو کې د فعالیتونو د ښ��ه 

پرمختګ لپاره کارول کیږي، د نا سامل رقابت یو عمل ګڼل کیږی، د بیلګې په توګه صنعتی جاسويس 

یا د سیالو رشکتونو د مشریانو لیست ته الس غځونه او یا هم د سیالو رشکتونو د نظم ګډوډول. 

تقلید

تقلید هم د نا س��امل رقابت له وسائلو څخه ش��میرل کیږي، اوپه  ډېرو زیاتو او مختلفو اعاملو 

کې شاملیږي، د مثال په توګه د رقیب له اشتهاري اسنادو څخه تقلید کول،یا د عطرو له هغه بوتل 

څخه استفاده چې د نوموړي د رقیب د عطرو له بوتلونو رسه ورته والی لري، ځکه مشري د دغو 

عط��رو د رانیول��و پرمهال نيش کولی څو باوري يش چې دا هامغ��ه عطر دی چې مخکې یې کارول 

او کنه دا هغه عطر دی چې د تقلید او ناسامل رقابت په هدف تولید او بازار ته عرضه شوی دی.
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د مشرتیانو یا کاروونکو په وړاندې تردید پیدا کول

دا ټولو هغو اعاملو ته وایي چې د مشری په روحیه کې اختالل رامنځ ته کوي، او په دې توګه 

یې ځان ته جلبوي، باید ووایو چې د ناس��امل رقابت پر هغو اعاملو رسبیره چې یادونه یې وش��وه، 

د دغ��ه تعریف په اس��اس چې، د رقابت خالف فعالیتونه له هغ��و فعالیتونو څخه عبارت دي چې 

د هغو په اس��اس تاجر نه غواړي آزاد رقابت ته ځای پریږدي، کیدلی يش ډېرو نورو اعاملو ته هم 

شامل يش. 

د دا ډول اعامل��و ل��ه ممنوع ګرځولو څخه د حقوقي قواعدو موخه دا ده څو د هغو کس��انو 

کړنالرې چې د آزاد رقابت په الره کې مانع ایجادوي مجازات کړي، ځکه د دغو فعالیتونو هدف د 

آزاد رقابت مختل کول او هغو ته صدمه رسول دي.

د آزاد رقابت خالف فعالیتونه په  دوو برخو ویشل شوي دي: 

پر بازار باندې د حاکمیت له موقف څخه ناوړه استفاده  −

د ناوړه سیالۍ او رقابت لپاره د سوداګرو ترمنځ تفاهم  −

په لومړي حالت کې: یو یا څو تجاريت رشکتونه په ګډه د یوه داسې رشکت په توګه فعالیت کوي 

چې په بازار باندې حاکمیت لري او داس��ې عمل کوي چې له مخې یې و کوالی يش د آزاد رقابت 

په خالف کړنو رسه خپل دغه حاکمیت دوامدار وسايت او یا هغه تقویه کړي.

دویم حالت: څو تجارتخونې یا رشکتونه موافقه کوي، څو رقابت په خپل منځ کې محدود کړي 

او ی��ا یې په کيل توګه له منځه یويس. په دغه حالت کې د رقابت خالف فعالیتونه کیدلی ش��ی تر 

یوه تجاريت رشکت یا څو خاصو هغو پورې منحرص وي.

په تجارتخونې یا رشکت پورې اړوند، د رقابت خالف فعالیتونه

کل��ه چې یوه تجارتخان��ه پر بازار باندې ق��درت ولري، د دې زمینه مس��اعده کیږي چې دغه 

تجارتخانه په بازار کې آزادانه کار وکړي چې پر بازار باندې دغه استقالل د تجارتخانې یا رشکت د 

واکمنۍ څرګندوی دی، دغه موقف د یوه اس��تعامري قدرت په توګه راڅرګندیږي او د تجارتخانې 

لپاره د ازاد رقابت په الره کې د خنډ پیدا کولو زمینه برابره وي، دغه راز تجارتخانه د خپلو سیاالنو 

په مقابل کې له خپلو پراخو امکاناتو څخه استفاده کوي چې له دغو امکاناتو څخه د مشریانو او 

کاروونکو په مقابل کې هم کار اخيل.

د ن��ړۍ په زیات��ره هیوادونو کې حقوقي قواعدو دا ډول ک��ړه وړه منع کړي دي، ځکه د دغو 

قواعدو هدف د لویو س��وداګرو په مقابل کې له کوچنیو تجارتونو څخه دفاع ده، نو د دغه هدف 
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د تأمی��ن لپ��اره یو له حقوقي قواعدو څخه په دې باندې بناء دي چې پر بازار باندې له واکمنۍ او 

حاکمی��ت څخ��ه مخنیوی وکړي او لوی رشکتونه و نه توانیږی چې پر تجاريت بازارونو باندې عام او 

تام حاکمیت ترالسه کړي. 

پر بازار باندې د حاکمیت د ارزونې معیارونه

پر بازار باندې حاکمیت اصوالً نا مرشوع دی. او له دغه حاکمیت څخه ناوړه اس��تفاده هم نا 

مرشوع عمل دی، دغه ناوړه اس��تفاده د هغو کسانو لخوا کیږي چې پر بازار باندې حاکمیت لری، 

په بازار باندې د حاکمیت د تش��خیص لپاره په لومړي قدم کې الزمه ده څو یو مورد نظر او د پام 

وړ بازار تش��خیص يش، په دوهمه مرحله کې باید هغه س��لنه او فیصدي اټکل يش چې یو تجاريت 

رشک��ت ی��ې په دغه بازار کې لري، خو په دغه بازار کې دغه موجوده فیصدي د ناوړه اس��تفادې د 

اتهام لپاره کايف نه ده، بلکې الزمه ده چې د نورو عنارصو په واسطه تقویه شوې وي او بیا په دې 

توګه په بازار باندې د حاکمیت له ناوړه استفادې څخه خربه وکړو.

کل��ه چ��ې تجاريت رشکت د بازار یوه محدوده برخه په الس کې لري، د مثال په توګه له ش��پږو 

څخه تر لسو فیصدو پورې په یوه بازار باندې د رشکت له حاکمیت څخه نه شو ګڼالی، خو د دې 

پ��ه خ��الف کې د یوه بازار یوه مهم��ه او لویه برخه، د مثال په توګه که 50 په س��لکو کې برخه د 

یوه رشکت په الس کې وي نو دلته په بازار باندې د حاکمیت موضوع مطرح او څیړل کیدلی يش.

پر بازار باندې د حاکمیت مکمل معیارونه

پر بازار باندې د حاکمیت له مکملو معیارونو څخه یوهم بازار ته د ورننوتلو له موانعو څخه 

عب��ارت دی، د مثال په توګه په بازار کې د د کوکاکوال ښ��ه ش��هرت همدغه ب��ازار ته د نورو د ور 

داخلیدو یو مانع دی، له بل لوري د یوه مشهور مارک او نښانې درلودل هم بازار ته د ور داخلیدو 

ی��و مانع جوړوي، دغه راز تخنیکي او تکنالوژیکي مخکې والی او س��بقت هم بازار ته د داخلیدو 

له موانعو څخه دي.

د تجارتخونې )رشکت( طرزالعمل

دغه طرزالعمل یوازې د هغو تجارتخانو )رشکتونو( په برخه کې کارول کیږي چې پر بازار باندې 

حاکمیت لري، د مثال په توګه یو رشکت پرته له دې چې بل تجار یا تجاريت رشکت وررسه په رقابت 

کې وي د خښ��تو بیه لوړه س��ايت. دغه راز په ډېر ټیټ نرخ رسه د یوه جنس عرضه کول یوازې د 

هغ��ه رشکت لخوا تررسه کیدلی يش چې پ��ه بازار باندې حاکمیت ولري او په دې توګه د رقیبانو د 

امکاناتو د سلبولو باعث ګرځي. ځکه هغوی له دا ډول امکاناتو څخه نه دي برخمن او نيش کوالی 
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چې همدغه اجناس په دومره ټیټ قیمت رسه بازار ته وړاندې کړي. 

د سوداګرو او د توکو برابروونکو تر منځ په اړیکو کې د خپلواکۍ نه موجودیت

د خپلواکۍ نه موجودیت کیدلی يش دوه اړخیز وي، په دې معنی چې تاجر د توکو برابروونکي 

د مقرراتو تابع وي او یا بالعکس برابروونکی د تاجر د مقرراتو. د اقتصادي خپلواکۍ نه موجودیت 

هغ��ه مهال د آزاد رقابت په مخکې خنډ ګرځي چې له یوه لوري تاجر یا برابروونکی و نه توانیږي 

له باملثله )ورته(الرې څخه استفاده وکړي او له بل لوري د تاجر یا توکو د برابروونکي طرزالعمل د 

آزاد رقابت په الره کې مانع رامنځ ته کړي، بناًء حقوقي قواعد د یوه رشکت یا یوې ډلې س��وداګرو 

له لوري د هغو کسانو په برخه کې سوء استفاده ممنوع ګرځوي چې  د دوی تر اقتصادي حاکمیت 

الندې وي.

د څو رشکتونو لخوا ډله ایز اقدام

دا هغ��ه عم��ل دی چې څو تجاريت رشکتونه د یوې موضوع پ��ه اړه موافقه کړې وي او په دې 

توګه په بازار کې د آزاد رقابت مانع ګرځي، په دغه حالت کې کوالی شو پر بازار باندې له ډله ایز 

حاکمیت څخه خربه ويش، په دغه صورت کې د دوو یا زیاتو اقتصادي رشکتونو د ملګرۍ په نتیجه 

ک��ې  پ��ه بازار باندې حاکمیت رامنځ ته کیږي چې له حقوقي پلوه له یوه او بل څخه جال دی، خو 

په ګډه کار کوي او یا را څرګند شوي دي.
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د پنځم څپرکي لنډیز

د افغانستان د تجارت د اصولنامې د 8 مادې له مخې تاجر داسې تعریف شوی دی:

ټول اشخاص که هغه افراد وي او یا تجاريت رشکتونه خو چې تجاريت اهلیت ولري او په خپل  −

نم رسه په یوه یا څو تجاريت معامالتو ځان مشغول کړي او دغه کار خپل دوامداره شغل وګرځوي.

تج��اريت اهلی��ت: هر فرد چې د اتلس کلنۍ س��ن ی��ې تکمیل ک��ړی وي او د خپلو حقوقي  −

ترصفاتو لپاره یې د ش��خصیت او تجارت د ډول له امله کوم قانوين موانع نه وي موجودې، کوالی 

يش تجارت وکړي.

تاجر د الندې حقوقو درلودونکی دی.  −

۱- د تجاريت رشکت د تأسیس حق 2- د کرایې د متدید حق ۳- د تجاريت عنوان د درلودلو حق

4- د اخراع حق 5- د تجاريت نښې او موډل حق 6- په ګروۍ کئ د تجاريت رشکت د ایښودلو حق. 

تاجر الندې وجائب لري: −

 ۱- د تجاريت جواز اخیس��تل 2- د تجاريت ثبت په دایره کې ثبتول ۳- د اجباري تجاريت دفاترو 

درلودل )ورځنی دفر، د دارایۍ دفر او لوی دفر(. 

تجاريت رقابت: تجاريت رقابت باید س��امل او آزاد وي، د زیاتره هیوادونه په قوانینو کې د سامل  −

آزاد رقابت تعریف نه تر س��رګو کیږي، خو د یو ش��میر هیوادونو قوانین د نا س��امل رقابت په اړه 

داسې نظر لري: 

ناس��امل رقابت له هغه رقابت څخه عبارت دی چې له تجاريت عرف او عاداتو رسه مطابق نه  −

وي او په عمومي توګه د ناس��امل طرزالعمل زیږنده وي، دغه نا س��امل طرزالعمل په الندې څلورو 

برخو وییشل شوی دی:

د بدګومانۍ یا سوء تفاهم د پیدا کولو په هدف د تاجر خالف تبلیغات - ۱

د رقیبانو د تجاريت رشکتونو د داخيل نظم ګډوډول - 2

تقلید - ۳

له مشریانو او کاروونکو رسه تردید او شک پیدا کول - 4
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د پنځم څپرکي پوښتنې

تاجر څوک دی او یو فرد څه وخت د تاجر صفت خپلوي؟ - ۱

تاجر د کومو حقوقو درلودونکی دی؟ - 2

د تاجر وجائب څه دی؟ - ۳

تاجر ته د اجباري او اختیاري دفاترو د درلودلو اړتیا څه ده؟ - 4

د اجباري او اختیاري دفاترو د ثبوت قدرت توضیح کړئ؟ - 5

تجاريت رقابت څه دی؟ - 6

سامل او نا سامل رقابت څه ډول له یوه او بل رسه جال کوالی شو؟ - 7



5۳

شپږم څپرکی

تجاريت قراردادونه

ټولیزه موخه:

د تجاريت قراردادونو پیژندل، د قراردادونو عمومي رشایط او د هغو ډولونه.

 

د 

زده کړې موخې: د دغه څپرکي په پای کې به محصلین وکړای يش چې:

د قراردادونو عمومي رشایط و پیژين.	 

د تجاريت قراردادونو او نورو هغو تر منځ تفکیک وکړای يش.	 

ميل او نړیوال قراردادونه و پیژين.	 

د حمل و نقل، بیه او رسقفيل په قراردادونو پوه يش.	 

د تجارت په س��احه کې ی��وازې هغه قراردادونه مطرح کیږي او د تج��اريت قراردادونو تر نامه 

الن��دې مطالعه کیږي چې د قراردادونو د عموم��ي رشایطو په حفظ رسه په مدين حقوقو کې ترې 

یادونه شوې وي.

تعریف: د افغانستان مدين قانون تر عقودو او قراردادونو پورې اړوند کيل اصول تعریف کړي 

او د تجارت په اصولنامه کې د قراردادونو تعریف ش��تون لري. د افغانس��تان د تجارت د اصولنامې  

608 مادې د قراردادونو په تنظیم کې رضا او موافقت کايف بللی او داسې رصاحت یې کړی دی: »د 

تجاريت عقودو لپاره د طرفینو رضا او موافقت کايف دی، د قرارداد د تنظیم او نورو مراسمو پرځای 

کول الزم نه دي«.
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د یاد شوي قانون 60۹ ماده دغه راز په دې برخه کې وایي چې:

که د یوه عقد لپاره قانوناً د یوه مخصوص ش��کل رعایت په لیکيل ډول الزم وي او عقد یې تر 

ځينې مراسمو لکه مقاولې پورې موقوف کړی وي، نو تر هغه چې دغه شکل مراعات نه يش او یا 

ټاکل شوي مراسم اجراء نه يش عقد نه يش منعقد کیدلی.

په هغه صورت کې چې دواړو لوریو د قرارداد په تنظیم رسه موافقه کړې وي، داسې بلل کیږي 

چې ګواکي د عقد تړون یې د قرارداد تر متدید پورې تړلی دی، خو د یادې شوې مادې وروستي بند 

زیاته کړې ده چې »که قرارداد تنظیم شوی هم نه وي، خو ثابته يش چې دواړو لوریو عقد منعقد 

ګڼلی دی، د قرارداد نه تنظیم او س��مون د عقد د عدم انعقاد س��بب نه ګڼل کیږي، مثالً مشري یا 

)اخیستونکي( ته ټول مال یا د هغه یوه برخه تسلیم شوی او بایع )خرڅوونکي( د خرڅ شوي مال 

ټول قیمت یا یوه برخه ترالس��ه کړې ده، په دغه صورت کې که څه هم چې قرارداد نه دی تنظیم 

شوی، مګر عقد منعقد شوی بلل کیږي. 

د افغانس��تان د تجارت په اصولنامه کې د ټولو تجاريت قراردادونو په برخه کې داس��ې احکام 

شتون لري چې په اساس یې د بیمې قرارداد، کاري حق العمل، د حمل او نقل قرارداد، داليل، د بیه 

لرونکو بورسیو او پاڼو کاروبار، تجاريت رهن، تجاريت ضامن، بانکداري او دغه راز د رسقفيل قرارداد، 

خاص قراردادونه بلل کیږي.

که د نورو هیوادونو د تجارت حقوق مطالعه کړو نو لیدل کیږي چې د یو شمیر قراردادونه په 

اړه یې د ځانګړو قراردادونو په توګه بحث کړی دی، د مثال په توګه د فرانسې په مدين کود کې د 

تجاريت قراردادونو په س��احه کې په ځانګړي ډول له تجاريت تبادلې څخه د تجاريت قرارداد په توګه 

یادونه شوې ده، د فرانسې د مدين کود ۱702 ماده د تجاريت تبادلې په اړه وايي: تجاريت تبادله هغه 

قرارداد دی چې په اساس یې یو جنس د بل جنس په مقابل کې تبادله کیږي.

د فرانسې مدين کود تبادله د یوه تفاهمي قرارداد په توګه پیژندلې ده، له هغو ټولو خصوصیاتو 

رسه رسه چې تجاريت تبادله یې لري بیا هم د قراردادونو تر عمومي رشایطو الندې راځي، خو دغه 

ټک��ی باید له پامه و نه غورځول يش چې هیڅ کله نش��و ک��والی قراردادونه په کيل ډول د تدوین 

ش��ویو او تجاريت قراردادونو تر نامه الندې یو له بل رسه تفکیک کړو. د هر قرارداد تجاريت یا مدين 

خصوصیت تر دې پورې تړلی دی چې د س��وداګرو اش��خاصو ترمنځ منعقد ش��وی دی او که د غیر 

تاج��رو  اش��خاصو تر منځ خ��و حاالتو ته په پام رسه کیدلی يش مدين ی��ا تجاريت وګڼل يش، په هغه 

حال��ت کې چ��ې قرارداد تجاريت وي ن��و د اموالو او د تجارت د حقوقو ټ��ول هغه مقررات چې د 

محاکم��و د صالحی��ت، د څیړنې د څرنګوايل، د اثباتو د دالئلو، تضامن��ي ضامنت او نورو لپاره یې 

وړاندوینه شوې ده، د تطبیق وړ دي.
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نړیوال تجاريت قراردادونه
پ��ه نړیوال تجارت کې س��ازمانونه او بنس��ټونه زیات��ره وخت، لکه د لن��دن د غالتو د تجاريت 

اتحادی��ې)London Contrade Association( د قراردادون��و په څی��ر د معامالتو او غالتو د پیر 

او پلور لپاره منونه قراردادونه )Contracts Types( تهیه کوي. د ملګرو ملتونو س��ازمان، د تجارت 

نړیواله مؤسسه او د اروپایي اتحادیې غړي دغه راز هڅه کوي چې متحدالشکل قراردادونه تهیه کړي.

په تجاريت قراردادونو کې تر ډېره داس��ې اصطالحات کارول کیږي چې کیدای يش وروس��ته یې 

 C and F خرڅالو او د ،C.E.F خرڅ��الو، د F.O.B تفس��یر او تعبی��ر د اخت��الف وړ وګرځي لکه د

خرڅالو، له همدې امله د تجارت نړیوال اتاق چې په ۱۹۱۹ م کال کې تأسیس شوی دی، د حقوقو 

د عل��امؤو، س��وداګرو، بانکونو او پ��ه دې برخه کې له نورو دخیل��و او متخصصینو څخه د دا ډول 

اقتصادي تجاريت اصطالحاتو د تعریف لپاره یو کمیسیون تشکیل کړی دی او په ۱۹5۳ کال کې یې 

پ��ه دې برخ��ه کې د انکوټیرم )Incoterm( په نامه کتاب خپور کړ چې په نړیوال تجارت کې یې د 

عرف ځای خپل کړی او په هغو مواردو کې چې د پلورونکي او پیرودونکي تر منځ اختالف رامنځ 

ت��ه کیږي دغه کتاب ته مراجعه کوي. په دغه س��احه کې دری ډول خرڅ��الو تررسه کیږي چې له 

F.O.B او C.E.F او  C and F څخه عبارت دی.

FOB خرڅالو
د دغه خرڅالو لنډیز له )Free on Board( څخه اخیستل شوی چې معنی یې په بیړۍ باندې 
ی��ا د بی��ړۍ له الرې ازاد تجارت دی، په دغه خرڅالو )پلور( کې قیمت او بیه د ټولو هغو توکیو او 
اړونده مخارجو قیمت ته شامله ده چې د خرڅالو له ځای څخه بیا تر بیړۍ پورې ورباندې راځي، 
په دې معنی چې پلورونکی مؤظف دی پلورل ش��وي توکي په خپل لګښت رسه د خرڅالو له ځای 
نه د بیړیو تر بندر پورې یويس او په بیړۍ کې یې ځای پرځای کړي، له دې رسه سم د بیړۍ بندر 
د توکی��و د حم��ل مبدأ ګڼل کیږی او له هغه نیټې چې توکي بیړۍ ته ور باریږي تر اخیس��تونکي 
)مش��ري( پورې تعلق پیدا کوي او د سمندري حمل، بیمې، له ګمرک څخه د تخلیې او ترخیص او 
دغ��ه راز تر خپله ځایه د رس��ولو ټول مصارف یې پ��ه هغه باندې دي، نو له همدې امله ټول هغه 
خسارات چې د بارېدو له نیټې څخه توکیو ته متوجه کیږي د اخیستونکي )مشري( په غاړه دي.

C&F خرڅالو
د دغه خرڅالو لنډیز له )Cost and Freight( څخه اخیستل شوی دی، یعنې بیه او د حمل کرایه.

دا هغه خرڅالو دی چې له مخې یې پلورونکی د توکیو سمندري حمل او انتقال په غاړه اخيل 

او د خرڅالو قیمت تر مقصود بندر پورې د توکیو ټولو اړونده لګښتونو او انتقال ته شامل وي، له 

همدې امله زیاتره وخت له C&F څخه وروسته د بندر نوم ذکر کیږي.
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دغه ډول قراردادونه له ۱۹مې پیړۍ څخه را وروس��ته رواج شوي دي. د C&F په خرڅالو کې 

اخیستونکی د توکیو او اجناسو له باریدو وروسته مالک ګڼل کیږي، بناًء ویالی شو کوم توکي چې 

تر اوسه ځای ته نه دي رسیديل او په سمندر کې دي و پلورل يش او پلورونکي خپلې پیسې ترالسه 

کړي نو هغه مش��کل چې په دې برخه کې رامنځ ته کیدلی يش دادی چې اخیس��تونکي )مشری( 

توکي له رانیولو وړاندې نه دي کتيل نو که چیرې د توکیو په تعیین ش��وي مقدار کې کمبود راځي 

د پلورونکی او اخیس��تونکي تر منځ د ش��خړې د را پیدا کیدو س��بب کیږي، د دا ډول اختالفاتو د 

ل��ه منځه وړل��و لپاره د ۱۹مې پیړۍ په اواخرو کې په دا ډول قراردادونو کې یو لړ ځانګړي رشایط 

اضافه ش��ول چې د هغو له ماهیت رسه یې تناقض درلود، مګر نن د )C&F( په خرڅالو کې دوې 

موضوعاګانې باید په پام کې و نیولې يش، یوه داچې د توکیو د تحویلۍ له ورځې د توکیو مالکیت 

اخیس��تونکي )مش��ري( ته انتقال شوی او ټول هغه خطرات چې توکیو او اجناسو ته متوجه کیږي 

د اخیس��تونکي په غاړه دي، دوهم دا چې پلورونکی )بایع( د توکیو او اجناس��و د حمل او انتقال 

مسؤل دی او دغه مسؤلیت یې د قرارداد په اساس دی.

CIF خرڅالو

يس آی اف د )Cost insurance Freight( ترکیب لومړي توری دی، یعنی بیه، بیمه او د حمل 

او نقل کرایه. 

د )CIF( خرڅالو د C&F خرڅالو د مقرراتو تابع دی، په دومره توپیر رسه چې په دغه خرڅالو 

کې تعیین شوې بیه، د توکیو په قیمت او د هغو د انتقال په کرایه رسبیره د هغو د سمندري حمل 

او نقل  بیمې ته هم ش��امله ده، خو باید په پام کې ولرو چې د پلورونکي له لوري د توکیو بیمه 

کول هغه د بارولو په وخت کې د واردیدونکو خساراتو مسؤل نه ګرځوي، بلکې د بارولو له نیټې 

وروس��ته ټول هغه خطرات چې توکیو ته متوجه کیږي د اخیس��تونکي په غاړه دي، له همدې امله 

کومه بیمه نامه چې تنظمیږي د انتقال وړ ده او د اخیستونکي په وجه کې ظهر نویيس کیږي، او 

یا هم اصوالً د حامل په وجه کې صادریږي.

پ��ه دې ترتی��ب رسه اخیس��تونکی حق لري چې ل��ه بیمه کوونک��ي څخه مس��تقیامً د واردو 

ش��ویو خس��اراتو په اندازه پیسې ترالس��ه کړي او که بیمه کوونکی وارد شوي خسارات ور نه کړي 

اخیستونکی، پلورونکي ته د مراجعې حق نه لري.

د داخيل تجارت قراردادونه

د افغانستان تجارت اصولنامې ته په کتنې رسه، د هغو قراردادونو له جملې څخه چې د تجارت 

د حقوقو په ساحه کې تررسه کیږي یو هم د حمل او نقل قرارداد دی.
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د حمل و نقل قرارداد 

د تجارت د قانون په 82۱مه ماده کې داسې ویل شوي دي» په وچه، اوبو یا فضاء کې د اجرت 

په مقابل کې د اموالو یا اشخاصو حمل او نقل د نقلیاتو د محاوله په نامه رسه یادیږي«، د فرانسې 

د تجارت په حقوقو کې، د ځمکې یا اوبو له الرې د ش��یانو د حمل په اړه له ۱782 مادې څخه تر 

۱786 مادې پورې په مدين قانون کې یادونه شوې ده او د تجارت په اصولنامه کې یې له 824 څخه 

تر 855 مادې پورې وړاندوینه شوې ده.

د هواي��ی حمل او نقل لپاره جال مقررات تدوین ش��وي دي او پ��ه څنګ کې وررسه په الندې 

رشحه نړیوال کنوانسیونونه هم د مختلفو دولتونو تر منځ السلیک شوي دي:

د اورګاډي د پټلۍ له الرې د حمل او نقل په برخه کې د  سویس )Brene( نړیوال کنوانسیون. - ۱

د ۱8۹۳کال د C.I.M  توکیو د حمل او نقل کنوانس��یون، د دغه کنوانسیون وروستی سمون - 2

په۱۹55کال کې وو. 

د وارس��ا د ۱۹۱۹ د هوایی حمل او نقل کنوانس��یون، دغه کنوانس��یون په ۱۹55کال کې په - ۳

الهه کې اصالح شو.

4 -C.M.R د توکیو د ځمکني لیږد رالیږد کنوانسیون، ۱۹54کال ژنیو

د سمندري لیږد رالیږد کنوانسیون، هامبورگ ۱۹78کال- 5

د فرانس��ې د تج��ارت په حقوق��و کې هم د حمل او نق��ل قرارداد نه دی تعریف ش��وی، خو 

فرانسوي حقوقپوهان د شیانو د حمل او نقل قرارداد داسې تعریفوي چې: د حمل او نقل قرارداد 

هغ��ه ق��رارداد دی چې د هغو په وس��یله یې د حمل او نقل متصدي متعه��دې بلل کیږي چې له 

لیږونکي څخه د اجرت په ترالسه کولو رسه معین توکي او سامان آالت ځای پرځای کړي.

په دغه تعریف کې څو ټکي د پام وړ دي: 

قرارداد د هغه چا په واسطه منعقد کیږي چې د حمل او نقل په کاروبار لګیا وي.  −

د قرارداد اصيل موضوع د اجرت په بدل کی د معینو توکیو او وسائلو حمل دی.  −

د حمل او نقل متصدي د توکیو د حمل په چارو کې د پوره واک او اختیار درلودونکی دی. −

له پورتني تعریف څخه دا نتیجه اخیس��تل کیدای يش چې، د حمل او نقل قرارداد د اجارې د 

خدماتو او اجارې د شیانو له قراردادونو رسه توپیر لري، ځکه د حمل او نقل په قرارداد کې اړونده 

متصدي د شیانو په حمل یا خدماتو په وړاندې کولو کې د عمل پوره واک لري او خپل تعدات په 

مستقل ډول تررسه کوي. 
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رس قفيل قرارداد

د هغ��و موضوعاتو له ډلې څخه چې له نهمې هجرې پیړۍ راهیس��ې یې د څیړونکو ذهنونه 

ځان ته جلب کړی دي د رسقفلۍ موضوع ده، مرصیانو او د سوریې خلکو رسقفلۍ ته خلوالرجل 

وی��ل، د مغ��رب عربانو مفتاح )زینه( یا جلس��ه ورته ویل، په عراق کې قفلی��ه ورته ویل کیږي، د 

س��وریې ځینې خلک فروغینة ورته وایي، او پ��ه ځینې فقهي کتابونو کې له رسقفلۍ څخه په نقل 

القدم یا خلوالید رسه تعبیر شوی دی. 

هغو څیړونکو چې د رسقفلۍ په اړه یې مطالعې کړې او مقالې یې لیکلې دي، نه دي توانېديل 

چې د دغې مسألې د واقعیت کامل تصویر وړاندې کړي، نو بې له شکه چې په دغه موضوع باندې 

د بحث لپاره الهم ځای شته چې له یوې نوې زاویې باید وڅېړل يش، تر څو په دې برخه کې فقهي 

او حقوقي لیکنې او نظریات ترالسه يش. 

د اکتس��اب حق چې په عرف کې رسقفيل ورته وایي کوم معین تعریف نه لري، خو ویالی ش��و 

چې د اکتس��اب حق د منقولو او غیر منقولو عواملو له مجموعې څخه عبارت دی، منقول عوامل 

لکه، اثاثیه، اولیه مواد، ابزار، آالت، تجارتی توکي، نغدې پیس��ې او غیر منقول عوامل لکه د اخراع 

حق په تر تجاريت نښ��و او عالمو پورې اړوند حقوق، د تجاريت محل د اجارې حق او اديب یا هرني 

مالکیت او نورو... حقوق. 

رسقفيل د اکتساب د حق د اجزاءو یو جزء ګڼل کیدای يش، دغه حق کیدای يش چې مالک یې 

په یوه محل یا موقعیت کې د کاروبار له امله د مش��ریانو د راجلبولو په علت خپل کړي. رسقفيل 

د موضوع��ي تجاريت اعاملو له جملې څخ��ه یو عمل دی چې کله د یو لړ ظاهري ضوابطو په وجه 

ښ��کيل تجاريت عمل هم ورته ویل کیږي، د رسقفلۍ حق چې تاجر یا کس��بګر یې د تجاريت محل یا 

یوې حرفې او کسب له مخې خپلوي، د دې کار حقوقي اثر له دې امله دی چې ويل نه يش کوالی 

مستاجر )اجاره اخیستونکي( دې ته اړ بايس چې دغه محل او ځای ترک کړي.

په دې اس��اس ویالی ش��و چې د ځای په اجاره کې د مستاجر د تقدم حق، د مالک د مالکیت 

حق محدودوي.

رسقفيل د رسمایې او ش��تمنۍ له مهمو عنارصو څخه ی��وه ده، دغه رسمایه له هغو حقوقو او 

امتیازاتو څخه عبارت ده چې د یوه تجاريت فعالیت لپاره رامنځ ته کیږي، دغه رسمایه او شتمني د 

فرانسې په حقوقو کې په )Fond Conncerce de( رسه یادیږي او دا په یوه تاجر یا کسبګر پورې 

د ټولو هغو حقوقو، اموالو او اثاثیې مجموعه ده چې تاجر یا کسبګر یې د خپلو اړونده فعالیتونو 

لپاره برابروي.  

تج��اريت ش��تمني کیدای يش چې پر رسقفلۍ یا په اجاره ک��ې د تقدم پر حق رسبیره، په الندې 

مادي او غیر مادي عنارصو کې شامله يش:
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موقعیت، مش��ریان، نوم او تجاريت عنوان، تجاريت او صنعتي نښې او عالیم، نقوش، رسمونه او 

موډلونه، د کارخانې نښه یا عالیم، صنعتي جوایز، لومړين تجاريت مواد، تجاريت اثاثیه، تجاريت توکو او نور. 

د رسقفلۍ او کسب د حق تر منځ د تفاوت په اړه ویل کیدای يش چې رسقفيل په ملک پورې 

اړه لري یعنې تر موقعیت، مرغوبیت مشری والی، او د ساختامن تر ظاهر پورې مربوط حق دی.

مل��ک کی��دای يش له اجارې مخکې د محل د چمتو کیدو او ښ��ه موقعیت او ش��هرت له امله 

د هغ��ه تاجر یا مس��تاجر ته زیات اهمیت ورکړي او د هغ��ه مرغوبیت او د جذب توان ته ال ډېر 

زیاتوالی ورکړي، چې دغه مسأله د رسقفلۍ د کچې په زیاتوايل کې هم مؤثره پریوتالی يش.

په دې اس��اس ښ��ايي د مليك رسقفيل کچه ي��وازې د موقعيت د تغيري له امل��ه چې له اجارې 

وروس��ته پيداكېږي، ډېرواىل ومومي البته د بيو تغيري او د پيس��و ارزښ��ت هم په دې چاره كې بې 

اغېزې نه دى. په دې ترتيب بايد وويل يش چې د مليك رسقفيل د کچې په ټاكلو كې چې د لومړي 

ځل لپاره په اجاره وركول كېږي، د كس��ب يا س��وداگرۍ حق مداخله نه لري او دا حق وروس��ته د 

مستاجر لپاره رامنځ ته كېږي.

كه چېرې څښ��نت يا مالك خپل س��وداگريز ملك په اجاره وركړي، كوىل يش د رسقفيل تر عنوان 

الندې له مس��تجار څخه مبلغ ترالسه كړي. لكه څنگه چې مايل رسقفيل نه وي اخيستې او مستجار 

د ملك د رسقفلۍ په ترالسه كولو رسه ملك بل چاته وركړي، نو د مستجار د اجارې د مودې تر پاى 

ته رسېدو وروسته له مالك څخه د رسقفلۍ د غوښتلو حق نه لري. 

د رسقفيل تعريفونه

لومړى تعريف: رسقفيل د متعارف رشط پر بنسټ د كرايې د عقد يو ډول دى.

دوي��م تعريف: رسقفيل د كرايې په وړاندې پ��ه دوکان کې د اقامت او جلوس د داميي حق له 

اخيستلو عبارت ده، چې اصيل مالک يئ دبیرته ایستلو حق نه لري. 

درېيم تعریف: رسقفيل له هغه منفعت څخه عبارت ده، چې شخص يې اصيل مالك ته د يوې 

اندازه پيسو د وركړې په مقابل كې مستحق گرځي، خو ملكيت له اصيل خاوند رسه وي.  

څلورم تعريف: رسقفيل يوازې د گټې اخيس��تنې په موخه په يوه مكان كې د پېښ��ې اېښودلو 

او ترالس��ه كول��و څخه عبارت ده، چې د هغه مكان واق��ف يا ناظر ته د مبلغ وركړه ده چې رصف 

تعمري او بيارغونه موقوفه كړي.  په دكانونو كې مس��تعاره رسقفيل پر دې بنس��ټ ده چې واقف يا 

متويل يا ملك د دوكان لپاره ټاكىل مبلغ ټايك، د دوكان له س��اكن څخه هغه مبلغ واخيل او  هغه د 

اسكان رشعي اجازه وركړي. 

پ��ه دې صورت ک��ې ددوکان خاوند حق نه لري هغ��ه کرایه دار له دوکان څخه وباس��ی چې 
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رسقفلی ورته ثابته ده.اوتر هغه وخته پوری حق نلری دوکان بل کس ته په کرایه ورکړي ترڅو چې 

په لومړي رسکې اخستل مبلغ مسرد نکړي.   

په كرايه وركول د ش��يانو پر منفعت باندې تړون ته وايي. ټول فقيهان د اجارې كلمه د ش��يانو او 

اشخاصو پر اجارې اطالقوي. يوازې ماليك فقيهان د اشخاصو او اشياوو د اجارې ترمنځ توپري كوي، له دې 

امله اجاره د انس��ان د كار لپاره كاروي، اما د اش��ياوو پر منفعت تړون يا عقد كرايه بويل. همداشان كه 

چېرې مستجار د مالك په منافعو كې اخالل رامنځ ته كړي، مالك د اجارې د عقد د فسخه كولو حق لري. 

د بېلگې په توگه مالك له مستجار رسه د خپل دوكان د اجاره وركولو پر رس هوكړې ته رسېدىل، 

چې مس��تجار پ��ه دې دوكان کې زرگري يا خياط��ي وكړي، له يوې مودې وروس��ته د دوكان مالك 

ناڅاپه ويني چې  مس��تجار په دوكان كې خپلرسى كاركوي يا داس��ې كار په كې كوي، چې دوكان 

ته زيان رس��ېږي، مثالً دېوالونه يې نړويل وي، په دې صورت كې مالك حق لري، چې مس��تجار له 

دوكانه وبايس.  

د سوداگريزې بيې قرارداد

سوداگريزه بيه مشخص تعريف نه لري، همداشان د افغانستان د سوداگرۍ په اصولنامه كې هم 

تعريف ش��وې نه ده. په بيه پورې اړوند ټول حقوقي او مدين مقررات په ټول س��وداگريز پري او پلور 

كې حاكم دي، خو د سوداگريزې بيې د ځينو برخو لپاره ځانگړي مقررات په پام كې نيول شوي دي.  

په ټوليزه توگه س��وداگري ازاده ده او س��وداگر د هر ډول سوداگريزو مالونو د پري او پلور حق 

لري، البته چې نامرشوع نه وي او په غري مجازو څيزونو لكه ترياكو او نشه يي توكو پورې تړيل نه 

وي. اوسمهال هغه محدوديتونه چې د سوداگرۍ لپاره د تطبيق وړ دي، په دوه ډوله دي:

يو یې  د ځينو اجناس��و د پري او پلور كيل ممنوعيت دى او بل یي له ټاكلو س��ازمانونو رسه د 

معامالتو محدوديت دى. د معاملې محدوديت په هغو مواردو پورې اړوند دى، چې د خرڅوونيك 

د واك له پلوه، د لېږد رالېږد، بانكوالۍ، بيمې، كارخونې تاسيس او هغو مواردو لپاره چې د دولت 

په ولكه كې دي، ټاكيل رشايط ولري. 

لكه د بهرنۍ س��وداگرۍ انحص��ار او دخانيات او بالخره هغ��ه محدوديتونه چې دولت يې د 

عموم��ي منابعو د س��اتلو لپاره ټايك، لكه ل��ه احتكار څخه مخنيوى، د هغ��و خنډونو او رقابت پر 

وړان��دې چې د توليدوونكو او خرڅوونكو ترمن��ځ د بيو د لوړوايل لپاره موجود وي، د مرصفوونكو 

په مالتړ پورې اړوند مقررات ټاكل. 

د يادونې وړ ده چې د ممنوعه اجناس��و د پ��ري او پلور اړوند مقررات اغلب په جزايي قوانينو 

كې اټكل شوي او اصوالً د دې ډول څيزونو پېر او پلور منعه دى. سوداگريزه بيه ځانگړي سوداگريز 
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مشخصات لري چې د افغانستان د سوداگرۍ د اصولنامې په دريم څپريك كې يې يادونه شوې ده. 

د س��وداگرۍ د اصولنام��ې 62۹ ماده څرگندوي: ) د معينه او د انعقاد د قيمت په نس��بت د 

دواړو لوري��و رض��ا، بيع گڼل كېږي(. جاريه قيمت او د كتالك لېږل او د هغه خرڅالو عرضه چې د 

اشياوو د قېمت، مقدار او ماهيت له ټاكلو پرته رامنځ ته يش، ايجاب نه بلل كېږي. 

البت��ه د يادون��ې وړ ده چې بايع غري ) د بل چا ( مال ن��ه يش خرڅوىل او په هغه صورت چې 

داسې ويش، پريودونىك د هغه مال خاوند نه گڼل كېږي، خو بايع مكلف دى يا مال وپريي او مشري 

ت��ه يې تس��ليم كړي او یا هغه زيانونه چې رامنځ ته ش��وي جربان ك��ړي.  په هغه صورت كې چې 

خرڅالو د سوداگر له خوا د بل شخص د منقوله اموالو په مورد كې تررسه يش او مشري ته تسليم 

يش، په دې رشط يې مالك گڼل كېږي، چې پر دې حقيقت خرب نه وي. د مش��ري مالكيت په هغه 

صورت كې سلبېږي چې دا ثابته يش چې پلورل شوي مالونه مفقود يا مرسوقه دي. 

همداش��ان د يادونې ده چې كه د عقد په وخت كې د سوداگريزو اموالو بيع موجوده نه وي، 

خو د تس��ليم پر مهال د تدارك وړ وي، د اعتبار وړ ده. د هغو اموالو د بيعې په برخه كې چې د 

ات��الف وړ دي، باي��د وويل يش چې كه د عقد په موقعيت كې د دواړو لورو له خوا د مال د اتالف 

احتامل په پام كې نيول ش��وى وي، بيع يې جايزه ده او د احتامل په صورت كې مش��ري د قېمت 

د اسرداد حق نه لري. 

رسه له دې چې د س��وداگريزې بيعې په برخه كې د افغانس��تان د س��وداگرۍ په اصولنامه كې 

احكام ش��تون لري، د س��وداگريزې بيعې ځينې ځانگړي ډولونه چې يوازې د سوداگريزې امتعې په 

ساحه او د كتالك په لېږلو او يا د خرڅالو په عرضه كې، چې د اشياوو د قيمت د مقدار او ماهيت 

له ټاكلو پرته تررسه كېږي، په سوداگرۍ كې مطرح دي. 

لكه ) سيف ( بيع چې د هغې په اړه د افغانستان د سوداگرۍ په  اصولنامه كې داسې راځي: 

) هغه امتعه چې د س��يف په ډول پلورل كېږي، بايد د بايع له خوا د مقاوله رشايطو او د هغه د 

عدم په صورت كې د سيمه ييزو روانو دودنو او عرف له مخې په كښتۍ كې لېږدول كېږي، داسې 

محسوبېږي  چې عليحده پلورل شوې وي.(

د سيف په اړه بايد وويل يش چې CIF د )Insurance Fright Cost مخفف، قيمت، بيمه او 

نقليه مرصف دى. يانې هغه خرڅالو چې په كښتۍ كې د مال د تسليم په رشط د نقليه مرصف او 

بيمې اجرااتو رسبېره تررسه كېږي. 

همداشان بايد وويل يش هغه امتعه چې د سيف په ډول پلورل كېږي، له يوه ښار يا يوه هېواد 

او يا يوه بندر څخه لېږل كېږي، هغه تاريخ چې ياده امتعه د لېږد د لومړنيو وسايلو په وسيله لېږل 

شوې، د حل د تاريخ په توگه قبلېږي. 
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د شپږم څپريك لنډيز

د افغانستان د تجارت د اصولنامې  608 مادې د قراردادونو په تنظیم کې رضا او موافقت کايف 

بللی او داسې رصاحت یې کړی دی: »د تجاريت عقودو لپاره د طرفینو رضا او موافقت کايف دی، د 

قرارداد تنظیم او نورو مراسمو پرځای کول الزم نه دي«.

په تجاريت قراردادونو کې تر ډېره داس��ې اصطالحات کارول کیږي چې کیدای يش وروس��ته یې 

 C and F خرڅالو او د ،C.I.F خرڅ��الو، د F.O.B تفس��یر او تعبی��ر د اختالف وړ و ګرځي لکه د

خرڅالو، له همدې امله د تجارت نړیوال اتاق چې په ۱۹۱۹ کال کې تأس��یس ش��وی دی د حقوقو 

د عل��امؤو، س��وداګرو، بانکونو او پ��ه دې برخه کې له نورو دخیل��و او متخصصینو څخه د دا ډول 

اقتصادي تجاريت اصطالحاتو د تعریف لپاره یو کمیسیون تشکیل کړی دی او په ۱۹5۳ کال کې یې 

پ��ه دې برخ��ه کې د انکوټیرم )Incoterm( په نامه کتاب خپور کړ چې په نړیوال تجارت کې یې د 

عرف ځای خپل کړی او دلته څو اصطالحګانو ته اشاره كېږي.

FOB - ۱ خرڅالو: 

د دغه خرڅالو لنډیز له )Free on Board( څخه اخیستل شوی چې معنی یې په بېړۍ باندې 

ی��ا د بې��ړۍ له الرې ازاد تجارت دی، په دغه خرڅالو )پلور( کې قیمت او بیه د ټولو هغو توکیو او 

اړونده مخارجو قیمت ته شامله ده چې د خرڅالو له ځای څخه بیا تر بیړۍ پورې ورباندې راځي، 

په دې معنی چې پلورونکی مؤظف دی پلورل ش��وي توکي په خپل لګښت رسه د خرڅالو له ځای 

نه د بیړیو تر بندر پورې یويس او په بیړۍ کې یې ځای پرځای کړي.

C&F - 2 خرڅالو: 

د دغه خرڅالو لنډیز له )Cost and Freight( څخه اخیستل شوی دی، یعنې بیه او د حمل کرایه.

دا هغه خرڅالو دی چې له مخې یې پلورونکی د توکیو س��مندري حمل او انتقال په غاړه 

اخ��يل او د خرڅ��الو قیمت تر مقصود بندر پورې د توکیو په  ټولو اړونده لګښ��تونو او انتقال 

کې ش��امل وي.

CIF - ۳ خرڅالو 

يس آی اف د )Cost insurance Freight( ترکیب لومړي توري دي، یعنې بیه، بیمه او د حمل 

او نقل کرایه. 
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د داخيل تجارت قراردادونه

د حمل او نقل قرارداد

د تجارت د قانون په 82۱مه ماده کې داسې ویل شوي دي» په وچه، اوبو یا فضاء کې د اجرت 

په مقابل کې د اموالو یا اشخاصو حمل او نقل د نقلیاتو د محاوله په نامه رسه یادیږي«.

رسقفيل قرارداد

له هغې گټې څخه عبارت دى، چې شخص يې اصيل مالك ته د يو مقدار پيسو په وركړې رسه 

مستحق كېږي، خو مالكيت د اصيل خاوند رسه باقي وي. 

سوداگريزه بيه

پ��ه دې اړه د س��وداگرۍ اصولنامې په 62۹ ماده كې راځ��ي: )) د مبيعې او د قېمت د انعقاد 

په نس��بت د دواړو لوريو رضايت بيه بلل كېږي، د جاريه قېمت اطالع او د كتالك لېږل يا د هغه 

خرڅ��الو عرض��ه چې د څيزونو د قيمت، مقدار او ماهيت له ټاكل��و پرته منځ ته راځي، ايجاب نه 

گڼل كېږي. (( 
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د شپږم څپريك پوښتنې

۱ - عقود او سوداگريز قراردادونه د هېواد د سوداگرۍ د قانون له مخې تعريف كړئ؟

2 – د نړيوالو سوداگريزو قراردادونه په اړه رڼا واچوئ؟

۳ – د FOB او Fand C او CIF خرڅالو په لنډه توگه توضېح كړئ؟

4 – د لېږد را لېږد د قرارداد په هكله د افغانستان د سوداگرۍ د قانون دريځ څه دى؟

5 – د رسقفيل قرارداد څه دى، توضېح يې كړئ؟

6 – سوداگريزه بيع زموږ د سوداگرۍ په قانون كې څه ډول توضېح شوې ده؟
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اووم څپرىك

سوداگريز اسناد

ټولیزه موخه:

د سوداگريزو اسنادو پېژندنه او له نورو اسنادو څخه د هغو تفكيك  او نورو ته يې 
د لېږد ساده او اسانه الرې چارې.

د زده كړې موخې: محصالن به د دې څپريك تر لوستلو وروسته پر الندې معلوماتو  پوه يش:

سوداگريز اسناد به وپېژين.	 

اسناد به له نورو اسنادو څخه تفكيك كړاى يش..	 

ظهر ليكنه یا Endorsemont د سوداگريزو اسنادو د لېږد غوره په توګه درك كړاى يش. 	 

برات، چک او حجت د ځانگړو سوداگريزو اسنادو په توگه وپېژين.	 

س��وداگريز اسناد د س��وداگرۍ د حقوقو په برخه كې ځانگړى رول لري او په سوداگرۍ پورې 

د اړوند معامالتو په وده او بش��پړتيا كې يې ډېرې اس��انتياوې رامنځ ته كړې دي، چې حتا د پېر او 

پلور په معرض كې واقع دي. د سوداگريزو اسنادو اصطالح د حقوقو په علم كې په خاصه او عامه 

مانا استعامل شوې ده. 

عامه مانا يې د هغو اس��نادو له جملې څخه عبارت ده چې په سوداگرۍ كې معمول وي، خو 

په خاصه مانا سوداگريز اسناد يوازې برات، حجت او چك افاده كوي. 

هغه تاريخي ماخذ چې د سوداگريزو اسنادو په اړه له پخوا زمانو څخه السته راغيل، ناڅيز او 

نامتيقن دى او يوازې ويىل شو په منځنۍ پېړۍ كې هغه مهال چې سوداگرۍ په اروپا كې د خپلې 

ودې پړاوونه وهل، د هېوادونو ترمنځ د الرو د امنيت نش��توايل، د نقليه توكو خرابۍ، د اس��عارو د 
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بیالبیلو ډولونو موجوديت او همداشان د قېمتي فلزونو د صدور مامنعت گڼې ستونزې پيدا كولې.  

پر دې بنسټ د دې ډول ستونزو د هواري لپاره د دولتونو او سوداگرو ترمنځ تبادلوي مقاوالت 

من��ځ ته راغلل او هغه س��ند چې مقاوالت ب��ه يې ثابتول، د تبادلوي برايت په نامه ونومول ش��و. 

نن ورځ د س��وداگرو د مايل اړتياوو د پوره كولو او په س��وداگريزو چارو كې د اسانتياوو درامنځته 

کول��و په موخه د س��وداگرۍ د حقوقو په برخه كې د ب��رات، چك او حجت په نامه يادېږي. ددغه 

دري ډوله اس��نادو مقررات د حقوقو د تبادلې په نام��ه هم يادوي او د هغو قوانينو له مجموعې 

څخ��ه عب��ارت دى چې پر برات، حجت او چك  او حقوق��ي ارتباط چې د تدوير او انتقال پر مهال 

څرگندېږي، نافذ وي. 

د سوداگريزو اسنادو په اړه ټوليز معلومات 

د افغانستان د سوداگرۍ اصولنامې په درېيم څپريك كې د سوداگريزو اسنادو په هكله په برات، 

حجت او چك پورې اړوند مقررات بيان شوي دي. خو ياد اسناد يې د ټوليزو سوداگريزو اسنادو تر 

نامه الندې نه دي ذكر كړي. د فرانسې د سوداگرۍ قانون هم دغو اسنادو ته د سوداگريزو اسنادو 

نوم نه دى وركړي، بلكې د هره يوه لپاره يې بېل قواعد ټاكيل دي. 

په حقوقي كتابونو كې پورتني اس��ناد د سوداگريزو اسنادو تر نامه الندې تر بحث الندې نیول 

کیږي. كه څه هم س��فته برات او چك د هغو اس��نادو له ډلې څخه دي، چې كه د غريس��وداگرو 

اش��خاصو ترمنځ هم رد و بدل يش، د س��وداگرۍ د اصولنامې تابع دي او هغو ته سوداگريز اسناد 

ويل كېږي. 

ټوليز سوداگريز اسناد په برات، حجت او چك پورې نه محدودېږي او د سوداگرۍ دنيا له هغو 

اس��نادو ډكه ده، چې تر دې عنوان الندې راځي، لكه د انبار قبضwarehause recipt، د حامل په 

درجه كې سند، بهالرونكې پاڼې، د پور پاڼې، ، د برات مشركې ځانگړنې، حجت او چك په دې ډول 

دي چې د هغو په هكله د س��وداگريزو اسنادو د عنوان پر ځاى، كوىل شو د برايت اسنادو له عنوان 

څخه استفاده وكړو. 

دا اسناد ټول د ظهر ليكنې وړ دي، په جاري پيسو رسه يې ارزښت په خپله په كې ذكر شوى او 

د يوه نقدي تعهد مناينده ګې کوي  او په لنډه موده كې د وركړې وړ وي. هغه څه چې دا اسناد له 

نورو سوداگريزو اسنادو څخه بېلوي، له هغو څخه د پيداكېدونكو تعهداتو د تجريد ځانگړتيا ده. 

د ب��رات، حجت او چك متعهد د دې اس��نادو د الس��ليك په موجب نه يش ك��وىل د لرونيك پر 

وړاندې د سند له لېږدوونيك په خپلو مشخصو اړيكو استفاده وكړي. په بله وينا د برات متعهد نه 

يش كوىل د هغه د درلودونيك پر وړاندې په هغو اراداتو پورې متوسل يش، چې كوىل يش هغوى د 

لېږدوونيك په مقابل كې د هغې معاملې په لحاظ چې د هغه برايت سند په خاطر صادره شوې وي 
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او پ��ه جريان كې وي، مط��رح كړي، ځكه د برات تعهدات د اصيل معاملې د حاصل له تعهد څخه 

بېل او مستقل وي. 

د بحث وړ اسناد له اصيل معاملې څخه له حاصل شوي تعهد څخه جدا او مستقل دي. د بحث 

وړ اسناد د وركړې د وسيلې په توگه د پيسو غوندې رول لري هغه هم په دې توپري چې د مديون 

د تعه��د د اس��قاط المل نه گرځ��ي.  په واقعيت كې د برات، حجت او چك ل��ه الرې  مديون فوراً 

بري الزمه نه كوي. حال دا چې په پيس��و رسه وركړه د متعهد د ذمې برائت كېږي. پر دې بنس��ټ 

كله چې د بيې غوندې معامله كې له پيس��و څخه د وركړې په توگه كار واخيس��تل يش، د متعهد ) 

اخيستونيك ( تعهد چې له اصيل معاملې څخه دى د پيسو د مبلغ په تسليم رسه ساقطېږي. خو كه 

د پيسو پر ځاى له يادو سوداگريزو اسنادو كار واخيستل يش، تر هغه مهاله چې د دې اسنادو وجه 

د پيسو د تسليم يا تحويل په بڼه  د متعهد په حساب کې وانه چول يش، د متعهد تعهد همداسې 

باقي پاتېږي. د س��وداگريزو اس��نادو بل خصوصيت دادى، چې كه څه هم دا اس��ناد لكه په مدين 

قانون كې چې هم راغيل د عادي اسنادو په رديف كې په هغه مفهوم رسه قرار لري، لېكن نسبت 

عادي اسنادو ته يو لړ ښېگڼې لري، چې درلودونيك ته د مندرج دين په حصول كې ډېر ډاډ وركوي.  

د سوداگريزو اسنادو د بشپړتيا پړاوونه: 

د سوداگريزو اسنادو بشپړتيا په الندې پنځو پړاوونو كې څېړىل شو:

لرغونې ورځې

دا چ��ې س��وداگري خپله د انس��انانو زېږنده ده او ډې��ره پخوا موجوده وه، پر دې بنس��ټ د 

سوداگريزو اسنادو منونې هم په لرغونو زمانو كې ليدل كېږي. يوازېنۍ توپري يې دادى، لكه څنگه 

چې له هغې زمانې څخه تر دې دمه برشي ټولنې كوم پرمخيون كړى، همداسې وررسه سوداگريزو 

اسنادو هم لوى بدلونونه كړي دي. له ميالد څخه مخكې)۱۳60-۱850(  د حمورابيانو په دوران كې 

قوان��ن او مقررات موجود وو، بابليانو د لې��ږد را لېږد، وام يا د رشكت د گټې په برخه كې د كاري 

حق العمل اسناد پرېښې دي. 

د فنيقيان��و په دوره كې د س��يند په هكله ډېر مقررات موجود وو، پ��ه لرغوين روم كې بانيك، 

حس��ابداري او س��وداگريز قرادادون��ه موجود وو او د وكالت له الرې د دي��ن انقال تررسه كېده او 

روميانو د سوداگرۍ د ودې او پراختيا په برخه كې پر خپلو سوداگريزو اسنادو ډېر ټينگار كاوه. 

اسالمي دوره

اسالم په داسې ځاى كې ظهور وكړ، چې د ختيځ او لوېديځ ترمنځ سوداگريز كاروانونه له هغه 

ځايه تېرېدل، چې كوىل ش��و په دې دوره كې د قونس��يل، دريايي او بانيك مقرراتو په هكله اس��ناد 
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ومومو، همداشان يو ډول رشكتونه او يو ډول برات هم ليدىل شو، چې وروسته يې په اروپا كې په 

نوې بڼه ځان راڅرگند كړ. 

منځنۍ پېړۍ

په دې وخت كې س��وداگريزو اس��نادو د پام وړ پراختيا او پرمختيا وكړه او د نننيو سوداگريزو 

اس��نادو د اهميت المل شو. په دې زمانه كې د سوداگريزو محاكامتو اړوند اسناد، دريايي او بانيك 

اس��ناد ترس��رگو كېدل او همداش��ان د لومړي ځل لپاره د رشكتونو برات او ډېوايل كېدو نوې بڼې 

مطرح شوې. 

نوې زمانه

پ��ه دې دوره كې چې س��وداگرۍ د اروپايانو په ژوندانه كې مه��م رول لوباوه، بهالرونكې پاڼو 

) س��هام پاڼو او پور پاڼو ( د بلجيم، مس��ردام، هاليند او فرانس��ې د تولوز ښ��ارونو كې د بورس په 

نامه چلند درلود. د دې دورې بله ځانگړنه دا وه، چې په گڼو هېوادونو كې د س��وداگريزو اس��نادو 

مقررات وضعه شول، همداشان په ۱۳76 كال په فرانسه كې د كوليرب له خوا مقررات وضعه شول، 

چې وروسته د ۱80۳ قوانينو په ډله او اصطالحاتو كې شامل شول. 

اوسنۍ زمانه

اوس��مهال د س��وداگرۍ په برخه كې په نړيوال��ه كچه د پراختيا او پرمختيا ش��اهدان يو، چې 

ځانگړي مقررات غوره كېږي او د هېوادونو په قوانينو كې شاملېږي. لكه څنگه چې د لومړي ځل 

لپاره په املان او انگليستان كې د ښه تامن په موخه د برات سند او د هغه د لېږد موارد مطرح شول. 

په انگليس��تان كې داسې قانون وضعه شو، چې د انگلوساكس��ون ټولو هېوادونو ومانه، اما تر 

۱۹۱0 كال وروس��ته د يادو هېوادونو په قوانينو كې د بدلونونو له امله له رسه وكتل ش��و، بالخره د 

دې په لټه كې شول چې يو متحدالشكله قانون وضعه كړي. د ۱۹۳0 كال د جون پر اوومه د برات 

او حجت په هكله درې قراردادونه په ژينوا كې وتړل شول، وروسته د چك په هكله درې قراردادونه 

السليك شول، بالخره پر ۱۹80 كال د برات او حجت كنوانسيون، چې د نړيوالې سوداگرۍ د حقونو 

د كمېسيون له خوا تنظيم شوى و، د ملگرو ملتونو په عمومي مجمع كې تصويب شو.

د سوداگريزو اسنادو اوصاف او توپريونه

سوداگريز اسناد هغه بهالرونكې پاڼې دي، چې د الندې تبادلوي معامالتو او اوصافو لرونكې وي.

س��وداگريز اس��ناد د معاملې وړ پاڼې دي، يانې د هر يوه د مالكيت انتقال په مازې ظهرليكنې 
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رسه او حتا د ځينو هېوادونو د قوانينو له مخې يوازې د الس په الس تس��ليم رسه صورت مومي او 

د حقوقي شكلياتو تابع نه گرځي. 

د دې ډول رشطي او موكولو اسنادو د تاديې د موعد انقضا په يوه غريمعينه  زمانه كې نه يش 

كېداى، همداشان حامل يوازې د موعد د انقضا په ورځو كې حق لري، چې د تاديې په موخه سند 

وړاندې كړي. 

قضات نه يش كوىل مديون ته د تاديې د مهلت په هكله دا ډول اسناد وركړي. 

ب��رات د پرداخت د موعد له غوښ��تنې څخه مخكې، د قبولۍ په موخ��ه مخاطب ته وړاندې 

كې��دىل يش. د قبول��ۍ په صورت كې مخاطب اصيل مديون گڼل كېږي او د نكول په صورت هغه د 

صاردوونكې پر وړاندې حامل دی او ظهرليكونيك د دعوا د كولو حق د تاديې د موعد تر رس��ېدو 

مخكې لرالى يش. 

ك��ه چېرې حامل، برات د ورك��ړې يا پرداخت په موخه وړاندې كړي، خو د هغه مندرجه مبلغ 

ترالس��ه نه كړاى يش، ځينې ش��كليات چې په قانون كې په الزامي ډول بيان شوي دي، رعايت كړي، 

له هغه پرته د س��وداگريزې محكمې پر وړاندې د خپلې دعوا د اقامې حق له الس��ه وركوي، اما د 

هغه د دعوا د اقامې حق د غريسوداگريزو محكمو پر وړاندې خوندي وي. 

هغه اشخاص چې د برات، حجت او چك په وسيله د دين د وركړې متكفل كېږي، په متضامن 

ډول د ورك��ړې مس��وول دي، كه له هغوى څخه يو هم د ب��رات مندرجه مبلغ وركړي، كوىل يش د 

السليكوونكو او مخكېنيو ضامنت كوونكو پر وړاندې د دعوا اقامه وكړي. 

هغ��ه حامالن چې قانوين رشايط يې پوره ك��ړي وي، نه يش كوىل له هغي دعوا رسه مواجه يش 

چې د السليكوونكو پر وړاندې اقامه شوې وي، مگر دا چې ياده دعوا له سند څخه منشاء اخيستې 

وي ) مثالً جعيل سند(.

 د ب��رات، حج��ت او چك له حقوقي ادعا څخه د زمان مرور د خاصو احكامو په وس��يله ټآكل 

كېږي او د زمانو له نور مرور څخه لنډه وي. 

Draft برات

د افغانس��تان د س��وداگرۍ په اصولنامه كې برات تعريف شوى نه دى، خو د دې سند تعريف 

دا ډول دي:  برات س��وداگريز س��ند دى، چې د صادروونيك يا مبتكر له خوا پر مخاطب باندې د 

ترالسه كوونيك په گټه صادر شوى وي. په دې تعريف كې له مبتكر څخه موخه ) صادروونىك (، له 

مخاطب څخه ) هغه شخص چې د پيسو د وركړې دستور وركول كېږي( او له ترالسه كوونيك څخه 

) هغه شخص چې د برات حامل دى او پيسې ورته وركول كېږي( ده.
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د برات حقوقي ماهيت

ب��رات معم��والً د توكو يا خدمت پر وړاندې صادرېږي او صادروونيك ته تس��ليمېږي. دا رابطه 

د برات د صدور المل تش��كيلوي، چې د اصل رابطې پ��ه نامه يادېږي. د برات له صدور او د هغه 

د دوران له پيل وروس��ته، هغه اش��خاص لكه ظهرليكونيك، ضامن او برات اخيس��تونيك په بېالبېلو 

عناوينو پر هغه الس��ليك كوي، چې د هغو پر بنس��ټ نوى تعهد رامنځ ته كېږي، چې برايت تعهد 

ورته وايي. 

په اقتصادي ژوندانه كې د برات رول

له اقتصادي پلوه برات د وركړې او د باور د ترالس��ه كولو وس��يله ده. اوسمهال برات د وركړې 

د وسيلې په توگه په كورنيو سوداگريزو اړيكو كې څرگند رول نه لري، ځكه په دې ډول اړيكو كې 

وركړه په نقدي ډول يا د بانيك چك او يا حوالې په ډول تررسه كېږي او تر ډېره بريده د ډاډ وړ بلل 

كېږي. برعكس په نړيوالو اړيكو كې له برات څخه گټه اخيستل معمول دي، ځكه هغه وسيله ده 

چې له يوه هېواده بل هېواد ته د پيس��و د نقد لېږد او همداش��ان د پيسو د تبادلې مخنيوى كوي 

او د خرڅوونيك يا پلورونيك لپاره تضمن دى. 

د برات له صدور وروسته انتقال

برات د لومړين درلودونيك په الس كې قرار مومي. دا شخص كوىل يش هغه له ځانه رسه وسايت 

او يا د اړتيا له مخې د ظهرليكنې له الرې يې بل شخص ته وركړي. 

ظهر ليكنه

د برات د انتقال وس��يله ده، چې د الس��ليك له الرې منتقل اليه ته تس��ليمېږي. د افغانستان د 

س��وداگرۍ قانون په 482 ماده كې راځي: ) ظهرليكنه يا پخپله پر برات يا له برات رسه په ملحقه 

پاڼه ظهرليكنه الزمي ده او د ظهرليكونيك له خوا بايد السليك يش. كه په ظهرليكنه كې د حامل نوم 

ياد ش��وى نه وي او يا ظهرليكنه د برات په ظهر او يا په متصله پاڼه كې يې يوازې پر الس��ليك اكتفا 

كړې وي، دا ظهرليكنه سمه او معتربه ده ) سپينه ظهرليكنه (. 

د برات وركړه: 

قبلوونيك شخص مسووليت لري، چې د برات د موعد له رسېدو رسه سم په برات كې مندرجه 

وجه وركړي. د ځينو حقوقپوهانو په اند حتا په هغه صورت كې چې برات اخيستونيك شخص قبول 



7۱

كړى نه وي  او محل ) د تعهد قيد ( هم ټاكل شوى نه وي، پر وركړه مكلف دى. البته په دې صورت 

كې صادروونيك ته د مراجعې حق لرىل يش. په دې هكله د افغانستان د سوداگرۍ اصولنامې 507 

ماده څرگندوي: ) حامل اړ دى، په هغه ورځ چې برات وركول كېږي او يا منتها تر دوو كاري ورځو 

وروسته مخاطب ته رجوع وكړي.(

پ��ه هغه صورت كې چ��ې درلودونيك د برات لومړن��ۍ پاڼه وركه كړې وي، هغ��ه ته وركړه د 

وروس��تۍ نسخې پر بنسټ تررسه كېږي، ځكه برات په متعددو نسخو كې چې يو له بل رسه توپري 

ونه لري، صادېرېدىل يش. 

سوداگريز حجت )د دین فته  یا سفته( 

حجت له هغه س��ند څخه عبارت دى، چې د هغه په وس��يله السليك كوونىك د دې پر ځاى د 

وجه د وركړې امر د موعد د پاى ته رسېدو پر مهال درېيم شخص ته وركړي، پخپله د وركړې متعهد 

كېږي يا په بله وينا س��وداگريز حجت هغه س��ند دى، چې د هغه له امله السلیكوونيك ژمنه كوي، 

چې مبلغ به په ټاكيل يا عتداملطالبه موعد  كې د حامل يا معن شخص په وجه كې يا د هغه حواله 

كوونيك شخص ته برابروي. په سوداگريز حجت كې برعكس دوه اشخاص مطرح دي: 

۱- السليكوونىك يا سند وركوونىك.

2- اخيستونىك يا سند ترالسه كوونىك.

قانون د حجت لپاره ځانگړى ش��كل نه دى ټاكىل، خو د هغه ارگان يې مش��خص كړى دى. د 

افغانستان د سوداگرۍ اصولنامې 545 ماده د حجت رشايط په الندې ډول بيانوي: 

۱- د سند پر مخ د حجت د كلمې ليكل، په هره زمانه کې چې ليكل شوې وي 

2- د مبلغ رشط او بالقصده وركړه.

۳- د وركړې موعد

4- د وركړې ځاى

5- د هغه شخص نوم چې د مبلغ وركړه د هغه په وجه يا امر كېږي.

6- د حجت د ليكنې نېټه او ځاى

7- د حجت د صادروونيك السليك.

د افغانس��تان د س��وداگرۍ اصولنامې 545 ماده څرگندوي هغه سند چې يو له پورتنيو مواردو 

څخه ونه لري ) د الندې مواردو په استثنا ( حجت نه بلل كېږي. 
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هغه حجت چې د وركړې موعد يې ليكل شوى نه وي، د غوښتنې پر مهال يانې عنداملطالبه  −

د وركړې وړ دى. 

ك��ه پ��ه يوه حجت كې د وركړې ځاى ليكل ش��وى نه وي، د هغه د ص��دور ځاى د هغه  د  −

وركړې ځاى او په عن وخت كې د صادروونيك اقامت گڼل كېږي. 

كه د حجت په منت كې د صدور ځاى نه وي ليكل شوى، د صدور محل همدا محل بلل كېږي  −

چې د السليكوونيك د نامه ترڅنگ ليكل شوى وي. 

د برات او حجت ترمنځ ځينې مقررات مش��رك دي چې له 480 تر 5۳۹ مادو پورې بيان ش��وي 

دي، چې دوه اصيل اركان يا عنارص لري او په الندې ډول دي:

۱- السليكوونىك، يا متعهد يا مديون،

2- اخيستونىك، چې ممكن معن شخص وي او يا دا چې حامل وي. 

حجت د عمومي قراردادونو او تعهدونو د بنس��ټيزو رشايطو تابع دى او دا چې له سوداگريزو 

اس��نادو څخه گڼل كېږي، د هغه په اړه په س��وداگريزو اس��نادو پورې اړوند احكام او قواعد لكه، 

ظهرليكن��ه، ضامن��ت، د وركړې موعد، د نه وركړې په صورت كې د رجوع حق، باالواس��طه وركړه، 

جعل او تحريف، د وخت تېرېدل او د رس��مي ورځو صورت حس��اب، پر برات باندې د تطبيق وړ 

احكام د اعتبار وړ دي. 

د برات او حجت پرتلنه

برات او حجت دواړه سوداگريز سندونه دي، چې عمده توپريونه يې الندې دي: 

الــف: په ب��رات كې معموالً درې تنه گډون لري، يانې برات ك��ش، د برات درلودونىك او برات 

اخيس��تونىك. د دې اشخاصو له شتون پرته برات منځ ته نه يش راتىل. په حجت كې دوه تنه گډون 

لري يو يې تعهد كوي چې په سند كې مقرره وجه نورو ) متعهد له ( ته وركړي.

ب: په حجت كې د قبولۍ موضوع شتون نه لري، ځكه حواله د بل كس پر غاړه نه ده. 

ج: په برات كې د محال يا محال له  اس��م قيد الزامي دى، حال دا چې په حجت كې دا ډول ا 

لزام نه شته، له دې امله حجت په حامل وجه كې د اسنادو جز گڼل كېږي. 

د: د برات معامالت د س��وداگريزو معامالتو جز دي، هغه كه د س��وداگر يا غريس��وداگر ترمنځ 

ص��ورت وموم��ي، ام��ا حجت كه څه ه��م د ضامنت او اصولو ل��ه پلوه د برات غون��دې دى، ذاتاً 

سوداگريز عمل نه دى او عموماً د عادي وگړو ترمنځ صورت مومي. 
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برات او حجت او بهرين قوانین

ممك��ن برات او حجت په داس��ې هېوادونو كې تبادل��ه يش، چې قوانن يې له يو بل رسه توپري 

ولري، له دې امله د افغانس��تان د س��وداگرۍ اصولنامه لكه د نورو هېوادونو د قوانينو غوندې د 

قوانينو په رابطه يا تعرض مقررات پيش��بيني كړي او په 542 ماده كې يادونه ش��وې ۀ) د برات په 

تعهداتو كې د اشخاصو اهليت د متبوع دولت د قوانينو له مخې تعهدكوونيك اشخاص تثبيتېږي. (

د افغانس��تان د س��وداگرۍ د اصولنامې په 54۳ ماده كې له صدور څخه وروس��ته د تعهد په 

هكل��ه راځ��ي: ) د برات په معامله كې د هر ډول تعهدونو اجراك��ول د هغه هېواد د قوانينو تابع 

دي، چې تعهد هلته رامنځ ته شوى وي.(

چک 

چك د برات او حجت غوندې تاريخي س��ابقه نه لري، ظاهراً د بانكونو له پيدايښ��ت رسه منځ 

ته راغىل.  له سوداگريزه پلوه چك له معتربو اسنادو څخه گڼل كېږي او د وجه د وركړې د موندلو 

لپاره د نقدو پيس��و پر ځاى كارول كېږي. خلك له چك څخه د توكو، مالونو او اجناس��و د پريودنې 

په معامالتو كې كار اخيل او د نقدو پيسو په عوض يې بيې د چك په وسيله وركوي. د يادونې ده 

چې چك له سوداگرو  پرته عام خلك هم كاروي. 

د چك تعریف 

د ن��ړۍ د ډې��رى هېوادونو قوانينو او د افغانس��تان، فرانس��ې، املان، ايټاليا، س��ويس او نورو 

هېوادون��و د س��وداگرۍ اصولنامو د چك لپ��اره تعريف نه دى وړاندې كړى، ي��وازې د هغه اړين 

رشايط يې وړاندې كړي دي، خو د ايران د س��وداگرۍ اصولنامې په ۳۱0 ماده كې یې چك داس��ې 

تعريف كړى دى: 

چ��ك هغه ليكنه ده، چې له امله يې صادروونىك هغه وجوه چې د محال عليه رسه وي ټول يا 

ځينې مسرد او يا بل ته وركوي. 

د برات او چك ترمنځ توپريونه دادي

الف: برات اصالً د قرض وس��يله ده، خو چك د وجه د اس��راد يا وركړې وس��يله ده، يانې چك 

عنداملطالبه حواله ده، خو برات حداكرث مهلتي حواله ده. 

ب: ه��ر ش��خص ) حكمي او حقيقي ( د برات مخاطب كې��داى يش، خو حتمي ده چې د چك 

مخاطب يو بانك وي. 
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ج: ب��رات تر ذخريې مخكې مخاطب ته ايس��تل كېداى يش، خو د چك صدور د افغانس��تان د 

سوداگرۍ اصولنامې د 55۱ مادې له مخې او همداشان د نړۍ د يو شمېر هېوادونو د سوداگرۍ د 

اصولنامو له مخې په داسې حال كې صادرېدىل يش، چې صادروونىك د مخاطب پر وړاندې دارايي ولري.

د: د ب��رات پ��ه ځينو ډولونو كې د پويل ټكټ رشط رصيحاً درج كېدىل يش، خو د افغانس��تان د 

س��وداگرۍ اصولنامې د 552 مادې او د نړۍ د يو ش��مېر هېوادونو د سوداگرۍ د قوانينو له مخې، 

كه چېرې چك د پويل ټكټ په رشط صادر شوى وي، دا ډول رشط معترب نه دى. 

ه�: په برات كې پرته له دې چې صاردوونىك قبويل منع كړي، حامل حق لري په هره لحظه كې 

چ��ې وغواړي مخاطب وغواړي، خو د نړيوالو مقرراتو له مخې چك قبويل نه ايجابوي، ځكه س��ند 

رويتي دى او عندلرويت د وركړې وړ دى. 

د چک لېږد

چ��ك د برات او حجت غوندې د لې��ږد وړ دى او د ظهر ليكنې له الرې يې لېږد ممكن دى. د 

افغانستان د سوداگرۍ د اصولنامې د 55۹ مادې له مخې هر چك حامل ته د محرر چك په استثنا، 

د ظهرليكنې وړ دى، مگر دا چې صادروونيك په چك كې دا جمله ) د لېږد وړ نه دى ( ليكلې وي.

د اووم څپريك پوښتنې

۱ – سوداگريز اسناد څه ته وايي، د سوداگرۍ په برخه کې يې پر اهميت رڼا واچوئ؟

2 – حجت يا سفته څه ته وايي او له برات رسه يې توپري په ځه كې دى؟

۳ – برات څه ډول سوداگريز سند دى او له چك رسه څه توپري لري؟

4 – ظهرليكنه كوم مفهوم لېږدوي؟

5 – ايا برات، حجت او چك د ظهرليكنې په وسيله د لېږد وړ دي او كه نه؟
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اتم څپرىك

دېوايل كېدل )افالس(

ټولیزه موخه:

د دېوايل كېدو پېژندنه، له افالس رسه يې توپري او د دېوايل كېدو ډولونه.

د زده كړې موخې: محصلین به د دې څپريك تر لوستلو وروسته الندې څيزونه زده كړي: 

دېوايل كېدل به زده كړي.	 

د دېوايل كېدو او افالس ترمنځ توپريونه به زده كړي.	 

د دېوايل كېدو ډولونه به وپېژين.	 

كل��ه چ��ې د دېوايل كېدو يا افالس ل��ه اصطالح رسه مخ كېږو، زموږ په ذهن كې د س��وداگر يا 

سوداگريزو رشكتونو ناوړه او ناسم حاالت خطور كوي، چې په ناوړه اقتصادي او حقوقي حالت كې 

قرار لري. البته د س��وداگر ناوړه اقتصادي حالت په دې مانا دى، چې د س��وداگر مالونه او شتمني 

له الس��ه وتلې ده او د س��وداگريز فعاليت پر مخ بېول ورته ستونزمن شوي دي، خو ناوړه حقوقي 

وضعيت په دې مانا دى، چې س��وداگر يا س��وداگريز رشكت د حقوقي ش��خصيت په توگه له ثالثو 

اش��خاصو يا وگړو رسه معاملې تررسه كړي او يو لړ تعهدات او وجايب يئ پر غاړه اخیس��تي، چې د 

دېوايل كېدو په صورت كې نيش كوىل خپل تعيدات ايفا كړي. 

چې په پايله كې يو شمېر نور كسان زيامننېږي، چې دېوايل شوى سوداگر يا سوداگريز رشكت د 

داينينو او ثالثو اشخاصو پر وړاندې مسووليت لري. د دې لپاره هغه دين چې پر دېوايل شوي كس 

باندې دى ادا يش، موضوع عديل او قضايي ارگانونو ته سپارل كېږي، ترڅو د وگړو د حقونو احقاق 
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د عديل او قضايي ارگانونو په وسيله صورت ومومي. نو په دې توگه د دې ډول مسايلو په هكله د 

حقوقي مقرراتو او قواعدو شتون اړين گڼل كېږي او دا ډول قواعد او مقررات د ) دیوايل كېدو او 

افالس د قواعدو ( په نامه يادېږي. 

د دېوايل كېدو ټوليز مفاهيم

په پخوا زمانو كې څوك چې د خپلو بديهيو پر وركړه قادر نه وو، هغه به مفلس بلل كېده او په 

دې زمينه كې حاكم مقررات به يې د افالس د قواعدو په نامه يادول. هر وگړی كه به هغه سوداگر 

و او ك��ه ع��ادي وگړى، چې خپل پورونه به يې ادا كوىل نه ش��واى  د دې حكمونو تابع گڼل كېده. 

كله چې اقتصادي اړيكو پراختيا ومونده او سوداگريزو فعاليتونو له جغرافيايي محدودې څخه رس 

وايس��ت، قانون پوهان دې چارې ته متوجه ش��ول چې د س��وداگرۍ كسب د هغه خصوصيت پر 

بنسټ چې لري يې، د ځانگړو مقرراتو وضع كولو ته اړتيا لري. پر دې بنسټ د خصويص حقوقو په 

ساحه كې نوې څانگه رامنځ ته شوه، چې د سوداگرۍ د حقوقو په نامه ونومول شوه. 

وروسته له دې چې د سوداگرۍ حقوقو له مدين حقوقو څخه خپله خپلوايك ترالسه كړه، طبيعتاً  

 )Bankruptcy( مدين حقوقو پر ځاى نوي مفاهيم ځاى پر ځاى شول، چې يو يې هم دیوايل كېدل

دى، چ��ې ل��ه افالس رسه مرادف گڼل كېږي. د يادونې وړ خربه ده، چې د دیوايل كېدو اصطالح يو 

نوى مفهوم دى، چې په سوداگريزو معامالتو كې يې د افالس ځاى نيوىل دى. زموږ په هېواد كې دا 

مفهوم په بشپړه توگه له يو بل نه مجزا نه دى او دواړه اصطالحگانې بعضاً يوه مانا افاده كوي او 

په يوه مانا كارول كېږي، حال دا چې په يو ش��مېر نورو هېوادونو كې دا دواړه اصطالح گانې ځان 

ځان ته د كارولو موارد لري. دلته تر ډېره بريده هڅه شوې چې دا دوې اصطالح گانې رسه تفكيك 

يش. دا دواړه ځينې وختونه يو د بل مرادف كارول شوي، چې د هېواد له حقوقي دريځ او په دې 

برخه كې له نافذو شويو قوانينو رسچينه اخيل. 

د افالس يا دېوايل كېدو تعريف

اف��الس د فل��س له فصل څخه د ف او ل په فتح��ه رسه د مفلس صفت دى. مفلس هغه څوك 

دى، چې د هغه د افالس حكم د واكمنې محكمې له خوا صادر شوى وي. د افالس د حكم د صدور 

رشط دا دى، چې د پام وړ ش��خيص ديونان ) پوروړوي ( د محكمو په نزد ثابت ش��وي وي او اموال 

او مطالب��ات ي��ې د هغه له ديون څخه لږ وي او لږترلږه يو تن له داينينو څخه له محاكمو څخه د 

هغه د حجر غوښتنه كړې وي.  
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د دی��وايل كېدو او افالس د اوصولنامې په لومړۍ م��اده كې د دیوايل كېدو او افالس د تعريف 

په هكله راغيل دي: ) كله چې يو تاجر يا سوداگريز رشكت تر دې بريده بند يا يې په كار كې ځنډ 

رايش، چ��ې د پورونو او يا نورو نق��دي تعهداتو له وركړې عاجز يش د دې ډول حاالتو په پايله كې 

دیوايل كېدل رامنځ ته كېږي.(

پر دې بنسټ دېوايل كېدل تاجري حالت دى چې: 

لومړى: د خپلو پورونو له وركړې متوقف يش، يانې ونه يش كوىل خپل سوداگريز تعهدات چې 

د وركړې موعد يې پوره ش��وى وي، عميل كړي. ممكن سوداگر مال او شتمني ولري، چې د پورونو 

د وركړې لپاره كايف وي، خو په داسې وضعيت كې وي، چې فعال خپل پورونه ادا نه يش كړاى. مثالً 

د هغه امالك د بل په گرو كې وي، چې د مرتهن له غوښ��تنې ډېر ارزښ��ت ولري او امكان ونه لري 

چې دا مالونه د نورو پوروړو پورونه ادا كړي. 

دويم: ياد توقف د واكمنې محكمې له خوا اعالن ش��وى وي، كله چې واكمنې محكمې د يوه 

سوداگر  د دیوايل كېدو حكم صادر كړى نه وي، د عالقې وړ اشخاص نه يش كوىل د دیوايل سوداگر 

د سوداگريزو معامالتو د تررسه كولو خنډ وگرځي، خو هغوى كوىل يش له محكمې څخه د سوداگر 

يا س��وداگريز رشكت د دیوايل كېدو د حكم غوښتنه وكړي. د دې لپاره چې د دیوايل كېدو او افالس 

تر منځ مو توپري پېژندىل وي، نو الزمه ده چې را ويې سپړو. 

د سوداگر په دیوايل كېدو كې دولتي چاروايك د پوروړو له پالوي رسه دخالت كوي او د شخص 

ټول اموال د پوروړو ترمنځ وېيش، خو د افالس په هكله يوازې مديون كوىل يش د داين پر وړاندې 

دعوا وكړي.د ټولو داينينو په نس��بت د دیوايل ش��وي ش��خص د دیوايل كېدو حكم موثر دى، خو د 

افالس په دعوا كې يې پايلې نسبت هغه كس ته چې په دعوا كې دخالت لري، اثر لري. 

درېیــم: ډې��وايل كېدو كې ټول موجل ديون په معجل بدلېږي، حال دا چې په افالس كې موجل 

په معجل نه بدلېږي. 

څلورم: دیوايل خپل اعتبار له الس��ه وركوي او اع��اده يې هغو رشايطو ته اړتيا لري، چې قانون 

ټاكيل دي، حتا بعضاً دیوايل ش��وى ش��خص ممكن له ځينو ټولنيزو او اقتصادي حقونو څخه هم بې 

برخې يش، خو د مفلس شخص په هكله تل داسې نه وي. 

 پنځم: په دیوايل كېدو كې دیوايل ش��وى ش��خص په خپله ش��تمنۍ او مال كې له ترصف څخه 

محرومېږي، حال دا چې په افالس كې دا محدوديت نشته. 

شپږم: تر دیوايل كېدو وروسته د تصفيې مقررات اجرا كېږي، خو په افالس كې دا ډول مقررات 

نه شته. 
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اووم: دیوايل كېدل او قواعد يې خاص سوداگر شخصيتونه دي، او په افالس كې يې مقررات په 

غريسوداگرو اشخاصو پورې اړه لري. 

اتــم: دیوايل كې��دل ممكن  په بېالبېلو ډولونو ) عاديل، تقصري، تقلب ( باندې وي، خو په افالس 

كې دا ډول تفكيك او تشخيص شتون نه لري. 

دېوايل كېدل او حقوقي ماهيت

دیوايل كېدل په تاجر پورې تړيل، چې د هغه د پورونو په وركړه كې ځنډ راغىل وي.  د محكمې 

رول، د داينين��و وضعيت او د دیوايل كېدو مس��ئله پ��ه دې ډول ده، چې د دیوايل كېدو موضوع د 

خصويص حقوقو د نورو څانگو څخه بېله مشخصوي، په داسې ډول چې ځان ته  حقوقي ماهيت 

ولري، چې په الندې ډول به اشاره ورته ويش.  

الف- د محکمې رول: 

په دې اړه چې محكمه د دیوايل كېدو په وضعيت كې څه رول لري، بايد ووايو چې يو سوداگر 

يا س��وداگريز رشكت تر هغه وخته له حقوقي پل��وه د دیوايل كېدو په وضعيت كې قرار نه مومي، 

چ��ې محكم��ې دخالت نه وي كړى او د دی��وايل كېدو حكم يې نه وي صادر ك��ړى. كه څه هم د 

دیوايل كېدو د حكم په صادرولو  او د ناظر غړي په ټاكلو رسه د محكمې د تصفيې مدير ظاهراً له 

رس��يدگۍ څخه فارغېږي، ولې د محكې عاليه نظارت د دیوايل كېدو د امر په نس��بت د شكايت د 

مرج��ع په توگه  د دیوايل كېدو د دورې تر پايه باقي پاتېږي. د محكمې دخالت حتا بعضاً د دیوايل 

كېدو د چارې تر پاى ته رس��ېدو وروس��ته هم غځېږي او د اعتبار د اعادې د تقاضا لپاره د حكم د 

صادرېدو تر مهاله باقي پاتېږي.

د محكمې رول د داينينو د حقونو د س��اتلو لپاره اصوالً پيش��بيني ش��وى او د دیوايل ش��وي په 

مجازات كې په تقصري او تقلب رسه ډېره محسوس��ېږي. د دیوايل كېدو له الرې د دولت نظارت د 

نظارت كوونيك د اهرام په څېر دى چې په دوامداره توگه د دیوايل كېدو د دعواوو د حل او فصل 

كولو په برخه كې بنسټيز رول لري. 

د داينينو وضعیت 

داين��ن د دی��وايل كېدو په چاره كې خاص حقوقي وضعيت لري، ځكه د محكمې تر دخالت او 

نظارت وروس��ته همدا داينن دي چې دیوايل ش��خص ته د ارفاقي قرارداد د موافقې په ترڅ كې د 

فعاليت اجازه وركوي، برعكس د ارفاقي قرارداد په وړانديز رسه دا مجال له هغه څخه سلب كوىل 

هم يش او په پايله كې د هغه اموال د داينينو ترمنځ د هر داين د حقوقو په نسبت وېشل كېږي. 
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معهذا په دې زمينه كې داينينو اختيار مطلق نه دى، په داس��ې ډول كه دیوايل ش��وى س��وداگر د 

دیوايل كېدو له اړخه په تقلب مفهوم پيدا كړي، د هغه د كار په ادامه رسه د داينينو موافقت موثر 

نه دى او د داينينو د متايل رسه رسه يې مالونه وېش��ل كېږي. په دې ترتيب د قانون جوړوونيك په 

واسطه اټكل شوى مصلحت د داينينو تر متايل مقدم دي. 

په غريس��وداگريزو دعواوو كې معموالً هغه څوك چې د مدعي په توگه دعوا پيلوي، د رضوري 

رشايط��و د ش��تون په صورت كې په يوازې رس كوىل يش د دعوا ل��ه نتيجې څخه د ځان په گټه كار 

واخ��يل، ام��ا د دیوايل كېدو په دعوا كې كه څه هم د قانون ل��ه مخې يو له داينينو څخه كوىل يش 

د مدعي په توگه د دیوايل كېدو د حكم د صدور غوښ��تنه کوکړي خو د حكم تر صدور وروس��ته 

متقايض داينن له دې اړخه د نورو پر وړاندې كوم امتياز نه تر گوتو كوي او صادر ش��وى حكم د 

دیوايل شوي سوداگر ټولو داينينو ته رسېږي. 

د دېوايل په هكله

د حقوقو د نورو څانگو خالف، دیوايل شوى سوداگر د دیوايل كېدو د حكم تر صادرېدو وروسته 

په مايل چارو كې له دخالت نه منع كېږي. هغه معاملې چې دیوايل ش��وي س��وداگر د خپلو ديونو 

د وركړې له نېټې مخكې يا وروس��ته تررسه كړي، ځيې يې د فس��خې وړ او ځينې يې د بطالن وړ 

گرځي. دا هغه خصوصيت دى چې د دیوايل معاملې لپاره په پام كې نيول شوى دى. 

د دېوايل كېدو رشايط

د دې لپاره چې د دیوايل كېدو احكام مو د س��وداگر يا س��وداگريز رشكت په اړوند تطبيق كړي 

وي، د يو لړ رشايطو ش��تون اړين دى. له هغو پرته لكه څنگه مو چې وويل د دیوايل كېدو احكام 

نسبت افالس ته توپري لري، نو ځكه نه شو كوىل د سوداگر او يا سوداگريز رشكت د ديونو نه وركړې 

ته دیوايل كېدل ووايو، ځكه د دیوايل كېدو اطالق د اش��خاصو په يوه مش��خص صنف پورې مختص 

دى، چې نه يش كوىل خپل ديون پر موقع رسه وركړي، رسه له دې چې س��وداگر يو مقدار پانگه او 

شتمني په واك كې ولري، چې دا پانگه د هغه له ديونو څخه لږه وي او دا چې بالفعل د هغه په 

واك كې نه وي. د موضوع د روښانيا لپاره الزمه  ده دا رشايط د دیوايل كېدو د تعريف مطابق او د 

دیوايل كېدو او افالس د اصولنامې رسه سم چې مخكې مو يادونه وكړه، داسې را لنډ كړو. 

۱ - د دې لپاره چې دیوايل كېدل تحقق ومومي، الزمه ده چې دیوايل ش��وى ش��خص سوداگر يا 

سوداگريز رشكت وي.

2 - د سوداگريز اهليت د رشط پوره کیدل، چې دا اهليت د افغانستان د سوداگرۍ د اصولنامې  

له مخې د ۱8 كلنۍ سن پوره كول دي.
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۳ - دېوايل كېدل دسوداګریزو کړونو اومعاملو رسه تړل دي. 

4 - د س��وداگر ديون په س��وداگريزو معامالتو پورې تړيل وي، يانې د يوه سوداگر يا سوداگريز 

رشكت غريسوداگريز ديون د دیوايل كېدو په احكامو پورې مستلزم نه دي. 

5 - پ��ر وخ��ت او موقع د دين يا ديون نه وركړه د هغ��ه د وركړې د ناتوانۍ له امله وي او له 

هغه پرته رصف نه وركړه لكه نكول له برات څخه په دیوايل كېدو پورې مستلزم نه وي. 

6 - شتمنۍ ته نه الرسىس الزم نه دى، د سوداگر شتمني د هغه تر ديون كمه وي، بلكې كه ونه 

يش كوىل خپل ديون وركړي دیوايل دى، څکه ممكنه ده تاجر خپلې ش��تمنۍ ته الرسىس ونه لري يا 

كايف نقديه يا د خرڅالو تويك ونه لري او ونه يش كوىل خپل دين ادا كړي او يا په بله وينا د دیوايل 

كېدو په چاره كې توان او اس��تطاعت ونه لري، بلكې د هغه مالك د ديون په وركړه كې وقفه ده، 

كه څه هم د تاجر له شتمنۍ كم نه وي.  

لكه څنگه چې وليدل ش��ول كله چې پورتني رشايط  د يوه ش��خص په هكله ش��تون ولري او 

ياد ش��خص د دي��ون په وركړه قادر او د محكم��ې مخارج نه يش، د دیوايل كې��دو احكام ورباندې 

تطبيقېږي. د پورتينو رشايطو د نه شتون په صورت كې هغه شخص چې د ديونو د وركړې توان ونه 

لري د افالس احكام چې په مدين قانون كې راغيل ورباندې تطبيقېږي. 

د دېوايل كېدو حکم او آثار 

د دی��وايل كېدو حكم: س��وداگريزې محكمې د دیوايل كېدو د اعالم تر وصول وروس��ته تاجر يا 

س��وداگريز رشكت ته د موضوع د رس��ېدنې لپاره وخت ټاكل كې��ږي او محكمه د دیوايل رشكت يا 

س��وداگر په حضور يا غياب كې او د متقايض ش��خص په حضور كې موضوع ته رس��ېدنه كوي او د 

ديون د وركړې په برخه كې د توقف تر احراز وروس��ته د تاجر د دېوايل كېدو حكم صادروي. ياد 

حكم د الندې ټكو درلودونىك وي:

۱- د موضوع د جريان رشح او مقدمه.

2- د محكمې له نظره په احزار رسه د توقف اړوند داليل

۳- د توقف نېټه د ورځې، مياشتې او كال په قيد رسه.

4- د تصفيې د مدير او ناظر غړي ټاكل.

5- د مالونو او ش��تمنۍ د مهر او موم امر، د ش��تمنۍ  توقف او د غوښ��تنې په صورت كې د 

تاجر توقيف.
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د دېوايل كېدو اثرات

دیوايل كېدل الندې اثرات لري: 

الف- د داینینو ترمنځ د دیوايل ش��ويو مالونو وېش��ل:  د دیوايل كېدو د حكم تر اعالم وروسته، 

دیوايل شوي مالونه د تصفيه كوونيك پالوي له خوا اداره او وروسته د داينينو ترمنځ د دين د تناسب 

پر بنسټ وېشل كېږي. 

ب- د داینینو د غونډې جوړېدل: د داينينو لومړنۍ غونډه بايد د افغانستان د دیوايل كېدو او 

افالس د اصولنامې د 42 مادې له مخې د دیوايل كېدو د حكم تر اعالن لږ ترلږه يوه اونۍ او حداكرث 

۳0 ورځې وروسته جوړه يش. 

ج- د دیوايل ش��وي په نس��بت د حكم اثرات: د دیوايل كېدو او افالس د اصولنامې د ۱6 مادې 

مطابق د س��وداگرۍ د كس��ب خالف اعاملو ارتكاب، ناوړه اغېزې لكه د دیوايل شوي نيول، زنداين 

كول له ځانه رسه درلودىل يش.  

د دېوايل كېدو ډولونه: دیوايل كېدل ممكن له الندې دریو ډولونو څخه وي: 

عادي دیوايل كېدل،- ۱

په تقصري رسه دیوايل كېدل،- 2

په تقلب رسه ډيويل كېدل. - ۳

عادي دېوايل كېدل 

ع��ادي دېوايل كېدل هغه دي، چې س��وداگر د بهرنيو عواملو او يا غريمرقبه پېښ��و له امله له 

تقصري او تقلب پرته متوقف يش، په دې مانا چې يو س��وداگر خپلې ورځنۍ معاملې په ښ��ه توگه 

تررسه كړي او لگښ��تونه يې هم د س��وداگريز عايد رسه س��م وي، خو د ځينو غريمرقبه پېښو يانې 

بهرنيو عواملو له امله دیوايل يش او دا عوامل د افغانس��تان د دیوايل كېدو او افالس د اصولنامې د 

۱۳۹ مادې له مخې په اثبات رسېدى يش. په دې ډول حاالتو كې د سوداگر دیوايل كېدل عادي دي 

او مجازات ورباندې د تطبيق وړ نه دي. رسبېره پر دې د ارفاقي قرارداد د تړون مته هم لري او دا 

داسې سوداگر په نسبت داينن د عمل له شدت څخه كار نه اخيل. 

پــه تقصیــر رسه دیوايل كېدل: تقصري هغه عمل ته وايي، چې ش��خص ي��ې په تر رسه كولو - 1

مكلف وي، خو له خپل توان رسه رسه هغه تررسه نه كړي. تقصري د بې احتياطۍ او غفلت په مانا 

هم دى. تقصري يا خطا له حقوقي پلوه په عمل كې د س��وء نيت نش��توايل ته وايي، چې له امله يې 



  82

ثالث اشخاص زيامنېږي. په جزايي قوانينو كې داسې موارد شته چې له عميل مجرمانه قصد او نيت 

پرته رس راپورته كوي، چې د جزا استحقاق لري. 

دا ډول جرايم غري عمدي وي. د س��وداگرۍ په حقوقو كې دا ډول دیوايل كېدل د عادي افالس 

برعكس، د س��وداگر اراده په خپل دیوايل كېدو كې په غريمس��تقيم ډول دخيله ده او د سوداگريزو 

اصولو د نه مراعاتولو او د نه پاملرنې له امله رامنځ ته شوي. مثالً  هغه سوداگر چې ورځني عوايد 

يې لږ اما برعكس ورځني لگښ��تونه يې دوه چنده وي، په دې صورت كې كه چېرې ياد س��وداگر 

له دیوايل كېدو رسه مخ يش، دیوايل كېدل يې په تقصري رسه دي، رس بېره د خپلو پورونو په وركړه، 

پ��ه بله جزا ه��م محكومېږي. د دیوايل كېدو او افالس د اصولنام��ې د 40 مادې له مخې دې پايلې 

ته رس��ېږو چې په دیوايل كېدو كې څنگه چې س��وداگر يا رشكت سوداگريز اصول او ظوابط رعايت 

كړي نه دي او د س��وداگريزو معامالتو په برخه يې س��هل انگاري كړې وي، نو سوداگر مقرص گڼل 

كېږي او په هغه صورت كې چې تقصري مطرح يش، وررسه د موضوع جزايي اړخ هم مطرح كېږي. 

پــه تقلــب رسه دیوايل كېدل: عميل تقلب دى، چې د فاعل مقصود د نورو حقونو يا گټو ته - 2

زيان رسول يا د قانون نقض دى. تقلب يو جرم دى چې په ناوړه نيت باندې اړه لري. د سوداگرۍ 

په حقوقو كې په دې صورت كې س��وداگر واقعاً مفلس ش��وى نه وي. د دې لپاره چې نور سوداگر 

چې خپل داينينو ته صدمه ورسوي، ځان مفلس ښيي. د اسنادو د جعل له الرې په خپلو سوداگريزو 

دفرونو كې هڅه كوي، خپله خربه ټينگه كړي. خو كله چې موضوع د محكمې له خوا وڅېړل يش، 

ليدل كېږي چې ياد سوداگر واقعاً دیوايل شوى نه دى، بلكې له چل او فرېب څخه يې كار اخيستى 

دى او غواړي له دې الرې د خپلو پورونو وركړه وځنډوي. وروس��ته له دې چې ثابته يش، چې ياد 

س��وداگر په دې حالت كې دیوايل ش��وى نه دى، محكمه په تقل��ب رسه د دیوايل كېدو خپل حكم 

صادروي، سوداگر د خسارې پر جربان رسبېره د محكمې له خوا پر نورو جراميو هم محكومېږي. 

لكه څنگه چې وويل ش��ول، د س��وداگريزې اصولنامې له مخې هېڅكله دیوايل ش��وى نه دى، 

بلكې ځان دیوايل ښيي، چې موخه يې هغه زيان او رضر دى، چې نور يې بايد وگايل. كه دا موضوع 

څرگنده يش چې سوداگر په تقلب رسه عمل كړى دى، د زيان پر جربان رسبېره د مجازاتو مستوجب 

هم گڼل كېږي. 

د دېوايل شوي سوداگر د اعتبار اعاده

د س��وداگرۍ له عمده او بنس��ټيزو اصولو څخه يو هم اعتبار او اعتامد دى، اما د س��وداگر دا 

اعتبار او اعتامد د هغه د دیوايل كېدو له امله له منځه ځي. تر دیوايل كېدو وروس��ته، س��وداگر يا 
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سوداگريز رشكت او ثالث اشخاص نه يش كوىل د هغه پر وړاندې باور وكړي او له هغه رسه معاملې 

ته مخه كړي. په دې کې شك نشته چې دیوايل كېدل د  سوداگر اعتامد له منځه وړي، په ځانگړې 

توگه دا امر په دیوايل كېدو كې د سوداگر د اعتامد د له منځه وړلو المل كېږي، په ځانگړې توگه دا 

امر په دیوايل كېدو كې د ډېر تقلب په تقصري رسه صدق كوي، د دې لپاره چې د دیوايل شوي اعتبار 

بېرته اعاده يش، د يو لړ رشايطو شتون اړين دى، چې په الندې ډول اشاره ورته كېږي:

۱ – دېوايل شوى بايد خپل ټول پورونه )ديون( له مخارجي متفرقاتو رسه چې له هغه رسه اړه 

لري، وركړي. 

2 – دېوايل شوى سوداگر په الندې مواردو كې د عمل د صحت تر ثبات وروسته، د پنځو كلونو 

پ��ه موده ك��ې د دیوايل كېدو او افالس د اصولنامې له مخې، د دی��وايل كېدو له نېټې څخه كوىل د 

اعتبار اعاده وكړي. 

۳ – دېوايل شوي سوداگر چې د ارفاقي قرارداد تحصيل  او ټولو وجوه چې د ارفاقي قرارداد په 

سبب يې پر غاړه اخيستي وي، وركړي وي. 

4 – هغه دېوايل ش��وى س��وداگر چې ټولو داينينو يې ذمه وهلې وي او يا د اعتبار په اعادې او 

رضايت وركړي وي، له همدي امله  اعاده په پنځو كلونو كې د عمل د صحت په اثبات پورې تړلې 

ده، اعاده د دیوايل ش��وي اعتبار او حيثيت په منوط تقلب رسه د حيثيت په اعادې رسه له جزايي 

پلوه ده. 

د دیوايل كېدو د حكم د صدور لپاره واكمنه مرجع، د س��وداگر د اوس��ېدو د ځاى محكمه ده، 

البته د س��يمه ييز س��وداگر د اوسېدو ځاى دى، چې د س��وداگر كړنې او حقوق  هلته قرار لري. د 

منل شويو اصولو له مخې الندې اشخاص كوىل يش د دیوايل كېدو د حكم د صدور غوښتنه وكړي: 

۱ – پخپله سوداگر يا سوداگريز رشكت.

2 – داينن

۳ – ثالث اشخاص )څارنوال، محكمه او پوليس(

۱ – د س��وداگر يا س��وداگريز رشكت د اظهار له امله د دیوايل كېدو د حكم صادرېدل: سوداگر 

تر بل هر چا له اقتصادي ناوړه وضعې څخه ډېر خرب لري، له دې امله قانون هيله لري، چې پخپله 

هغه شخصاًٍ محكمې ته خپل توقف اعالن كړي. 

2 – د يوه يا څو تنو داينينو په غوښتنه د دیوايل كېدو د حكم صادرېدل: لكه مخكې چې وويل 
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ش��ول، ځني وخت س��وداگر دې ته حارض نه وي، ځكه خپل دیوايل كېدل پټوي. په دې صورت كې 

داينن كوىل يش چې د خپلو مطالباتو په وركړه كې د ځنډ له امله، له محكمې څخه د س��وداگر د 

دیوايل كېدو غوښتنه وكړي. 

۳ – د محكم��ې، مدع��ي العموم يا څارنوالۍ د غوښ��تنې پر بنس��ټ د دی��وايل كېدو د حكم 

صادرېدل: د افالس او دیوايل كېدو د اصولنامې د 4 مادې له مخې يوازې دیوايل ش��وى س��وداگر او 

داين��ن كوىل يش له محكمې څخه دا ډول غوښ��تنه وكړي. د دې اختي��ار دليل كوىل يش د موضوع 

اقتصادي اهميت، د داينينو د حقونو س��اتنه او بالخره عامه نظم پيل كېدل وي. له اقتصادي پلوه 

دیوايل كېدل كله كله پر بانکونو او نورو واحدونو باندې هم منفي اغېزې پرېبايس.  
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د اتم څپريك لنډيز

د افالس او دېوايل كېدو د اصولنامې لومړۍ ماده د دېوايل كېدو د تعريف په هكله وايي: كله 

چې د يوه سوداگر يا يوه سوداگريز رشكت كاري بندښت او ځنډ تر دې حده ورسېږي، چې د خپلو 

پورون��و او نورو نقدي تعهدات��و له وركړې عاجز يش، د دې ډول حالت پ��ه څرگندېدو رسه دیوايل 

كېدل رامنځ ته كېږي.  

پر دې بنسټ دېوايل كېدل يو سوداگريز حالت دى، چې:

لومړى، د خپلو ديونو له وركړې متوقف يش، يانې ونه يش كوىل خپل سوداگريز تعهدات د هغو 

د وركړې پر مهال پوره او عميل كړي. 

دويم، ياد توقف د واكمنې محكمې له خوا اعالن شوى وي. 

د دېوايل كېدو د تعريف په پام كې نيولو رسه كوىل شو د دیوايل كېدو رشايط داسې را لنډ كړو: 

 د دېوايل كېدو د تحقق لپاره اړينه ده، دیوايل ش��وى ش��خص يا سوداگر او يا هم سوداگريز ۱- 

رشكت وي.

د سوداگريز اهليت لرلو رشط د ۱8 كلنۍ د سن پوره كول دي.- 2

له سوداگريزو كړنو رسه د دیوايل كېدو تړاو. - ۳

 پر خپل ټاكيل وخت د پورونو نه وركړه. 4- 

د دېوايل كېدو ډولونه: 

عادي دېوايل كېدل،- ۱

په تقصري رسه دېوايل كېدل،- 2

په تقلب رسه دېوايل كېدل. - ۳
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د اتم څپريك پوښتنې 

دېوايل كېدل څه ته وايي او له افالس رسه څه توپري لري؟- ۱

د دې لپاره چې دېوايل كېدل تحقق ومومي، كوم رشايط الزم دي؟- 2

 د دېوايل كېدو ډولونه كوم دي او دیوايل كېدل څه ډول ډلبندي شوی؟۳- 

كوم اشخاص كوىل يش، له محكمې څخه د دېوايل كېدو د حكم د صدور غوښتنه وكړي؟- 4

 د دېوايل شوي سوداگر د اعتبار د اعادې رشايط كوم دي، رشحه يې كړئ؟5- 

څه وخت دېوايل شوى مدیون د مجازات مستوجب پېژندل كېږي او ولې؟- 6
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نهم څپرىك

بانکوايل

ټولیزه موخه:

د بانكوالۍ پېژندنه او د هېوادونو په وده كې د هغې رول.

زده كړه ې موخې:  محصالن به د دې څپريك تر لوستلو وروسته:

بانکوايل یا بانکداري وپېژين.	 

د هېواد د اقتصاد په وده كې به د بانكوالۍ رول توضېح كړاى يش. 	 

د خصويص بانكونو د تاسيس رشايط به  وپېژين.	 

بانك د حكمي ش��خصيت په توگه خپل قانوين حقوق او مكلفيتونه لري او د خپل شخصيت په 

پ��ام ك��ې نيولو رسه په يوه يا څو هېوادونو كې په خپل ټاكيل قلمرو كې فعاليتونه تررسه كوي او د 

مركزي بانك تر څارنې الندې وي. 

د افغانس��تان د بانكوال��ۍ قانون په يوولس��و څپرك��و او ۱0۱ مادو ك��ې د د بهرنۍ او كورنۍ 

پانگونې د ډېرې هڅونې او د اعتامد د راجلبولو د همغږۍ او همداشان په اقتصادي ژوندانه كې 

د هغه د غوره رول لوبولو په موخه د ۱۳82 كال د وږي د مياشتې پر 27 نېټه توشيح او نافذ شو. 

د قانون محتوا د رسمایويئ  جوړښت د فعاليتونو د ډول او د بانكوالۍ د اداري جوړښت او تشكيل 

په برخه كې په افغانستان كې د بانكوالۍ د نورو قوانينو په رڼا كې د عطف او پاملرنې وړ ده. 

د پورتنيو موضوعگانو په پام كې نيولو رسه كوىل شو بانك داسې تعريف كړو:

بانك حكمي شخص دى، چې د قانون له مخې د اعتبارونو يا پانگونې د رامنځ ته كولو په موخه 
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پر راكړه وركړه، له خلكو څخه د پويل امانتونو اخيس��تلو او يا د وركړې وړ نورو وجوه اخيستلو پر 

چارو بوخت وي. د افغانس��تان د بانكوالۍ قانون د يوه بانك د تاس��يس لپاره عمومي او اختصايص 

رشاي��ط پ��ه پام كې نيويل، ترڅو د هغو پ��ه رڼا كې رشكتونه خپل بان��يك فعاليتونه د بانك په توگه 

تررسه كړاى يش. 

د بانك د تاسيس آرونه ) رشايط (

بان��ك، د بانكوال��ۍ د قانون د ۱7 مادې په پام كې نيولو رسه د يوه يا څو تنو حكمي يا حقيقي 

اش��خاصو په وسيله د موس��س يا ونډه  لرونيك په توگه تاسيسېږي. كله چې د موسسې غړي خپله 

ليكلې غوښتنه مركزي بانك ته وړاندې كړي او خپل برخوال يا سهم لرونيك معريف كړي، په حقيقت 

ك��ې مركزي بان��ك د بانكوالۍ چارو د قوانين��و په رڼا كې هغه د رشكت پ��ه ډول د بانك د قانوين 

جوړښت پر بنسټ د بانكونو د ثبت په دفر كې ثبتوي او د بانك قانوين څرنگواىل د افغانستان بانك 

له خوا چې په دې زمينه كې مايل او پويل سياستونه تصويب شوي، واضيح او روښانېږي. 

لومړى: وروسته له دې چې بانك د بانكونو د ثبت په دفر كې ثبت يش، موسسې نه يش كوىل 

د افغانستان بانك له ليكيل اجازې پرته خپل قانوين جوړښت او تشكيل ته بدلون وركړي. د پورتنيو 

طرحه ش��ويو ټكو په پام كې نيولو رسه په ښ��ه توگه څرگندېږي، چې د افغانس��تان بانك واك لري، 

چې د خصويص بانكونو فعاليتونه وڅاري او له متني او ش��كيل پلوه د بانكوالۍ په سيس��تم كې د 

قواعدو نظم او همغږي وسايت.  

دويم: د بانك د تاسيس لپاره د اساسنامې شتون حتمي او اړين دى. د بانك اساسنامه يو رسمي 

س��ند دى، چې له مخې يې د بانك موخې، د فعاليتونو ډول، د مديرانو د واك او مس��ووليت حدود 

او رسمایويئ جوړښ��ت، په ځانگړې توگه واكمن يا اس��تحقاقي سهام د يوه بانك د بانيك محصوالتو 

پ��ه پام كې نيول��و رسه مجاز گڼل كېږي. د مرك��زي بانك له خوا د خصويص بانك د اساس��نامې تر 

تصويب وروسته، خصويص بانك نه يش كوىل په هغه كې بدلونونه وارد كړي، ځكه امكان لري چې 

د تعديالت��و راوړل له هغو پويل او مايل سياس��تونو رسه ټكر ولري، چې د افغانس��تان بانك له خوا 

تصويب شوي وي. 

درېيم: د بانك له تاس��يس رسه په تړاو د هغه پانگوايل جوړښ��ت هم يوه حتمي او اړينه چاره 

ده. يانې د يوه بانك د تاسيس لپاره د بانيك مقرراتو په پام كې نيولو رسه د پانگې شتون د تاسيس 

له اركانو څخه يو ركن تش��كيلوي. مركزي بانك د بانك د تاسيس پر مهال لږترلږه د هغه د اوليه او 

د وركړې وړ پانگې د ميزان د ټاكلو واك د بانك د پانگې له مخې درلودىل يش. بانك مكلف دى چې 

شتمنۍ يې د هغه د دين ) پور ( په نسبت د تاسيس پر مهال ډېره وي. بل ټىك چې د يادونې دى 
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دا دى، چ��ې پ��ه بانكونو كې الزامي زېرمې بايد لږترل��ږه 8% د هغوى د ورځنيو عوايدو له رسجمع 

څخه تش��كيل كړي. خصويص بانكونه نه يش كوىل چې خپله رسمايه يا الزامي زېرمې د س��هامو يا د 

پانگې توزيع د مركزي بانك) د افغانستان بانك ( له قبيل اجرا پرته كمې كړي.  

د بانكونو د پانگې په اړه د واكمنو س��هامو يا اس��تحقاق شتون د توجه وړ دى. واكمن سهم په 

يوه تثبت كې له هغه مس��تقيم يا نامستقيم س��هم څخه عبارت دى، چې درلودونىك يې له پانگې 

ي��ا د توج��ه وړ د نفوذ د اعامل له امكان څخه د ډېرې رايو درلودونىك كېږي. د يادونې ده چې په 

اداره كې يو تثبت چې س��هام په كې ش��تون ولري، قانون قيودات او محدوديتونه وضعه كړي دي، 

چې د افغانستان د بانكوالۍ د قانون په 2۱ ماده كې يې يادونه شوې ده. 

څلورم: بل رشط چې د بانك د تاسيس لپاره اړين او مهم دى، هغه د بانك اداري جوړښت دى، 

يانې بانك بايد يو قانوين تش��كيل ولري او د هغو اش��خاصو موجوديت ) اسناد ( چې په بانيك رتبو 

كې شامل شوي، د افغانستان بانك ته وړاندې يش. هر بانك بايد الندې تشكيالت ولري: 

۱ – د ونډه والو يا سهم لرونكو عمومي مجمعه ) د بانك د تصميم نيولو تر ټولو لوړه مرجع (.

2 – د څارنې پالوى، د ادارې او بانيك فعاليتونو د څارنې د مسوول په توگه.

۳ – عامل پالوى، د بانك د اجرايوي چارو او بوديجې د مسوول په توگه.

4 - د ارزون��ې او څېړن��ې كمېټه، د حس��ابوالۍ چ��ارو، او د عامل پالوي د غ��ړو د انتصاب د 

څرنگوايل په اړوند كنټرول او داخيل ارزونې مس��ووليت لري او د ارزونې كمېټه بايد د غوښ��تنې 

پرمهال د هغوى جواز مركزي بانك ته پشنهاد او اجازه يې وغواړي. 

د پورتنيو موضوعگانو په پام كې نيولو رسه ويىل شو، چې د يادو شويو رشايطو په پام كې نيولو 

رسه يو رشكت د بانيك فعاليتونو په موخه رامنځ ته او ثبتېږي. كله چې رشكت رامنځ ته او ثبت يش، 

د غوښتنې پړاو د بانكوالۍ د جواز د اخيستلو پر بنسټ رارسېږي. 

بانيك اجازه ليكونه يا جواز

د سوداگريزو رشكتونو لپاره چې دبانکې فعالیتونو د تررسه کولو غوښتنه لري دجواز دصدور په 

صورت کې یي دوه موضوعګاين په پام کې نیول کیږي، جديدالتاس��يس رشكت او موجودي رشكت. 

دې رشكتونو ته د جواز وركړه د افغانس��تان د بانكوالۍ د قانون د امتې مادې په پام كې نيولو رسه 

صورت مومي. 

مرك��زي بان��ك، د يوه بان��ك، د هغه د فرعي دفرون��و او څانگو د لغوه كول��و او جواز وركولو 

يوازېنۍ مرجع ده. په واقعيت كې د يوه رشكت ټول بانيك فعاليتونه د داس��ې سند له مخې تررسه 
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كېږي، چې د يوې واكمنې مرجع له خوا د بانكوالۍ د جواز په توگه وركړل ش��وى وي. په حقيقت 

كې د بانكوالۍ جواز هغه اجازه ليك دى چې د بانيك فعاليتونو او پانگوالۍ په موخه د افغانستان 

بانك له خوا يوه رشكت ته وركول كېږي. 

د يادونې دیادوين وړ ده دهغو رشکتونو دابتدايئ بانک مجزا چې دقانون له مخې ثبت اورامنځته 

شوي باید تر250 ملیونه افغانیواویاهغه مفادی کمه نوي چې دافغانستان بانک له الری ټاکل شوي 

وي. ل��ږ ن��ه وي، د بانكوالۍ جواز د افغانس��تان بانك له خوا صادرې��ږي. د بانكوالۍ د جواز له تر 

الس��ه كولو وروس��ته د نافذو قوانينو په پام كې نيولو رسه د هېواد د بانكوالۍ په س��احه كې كوىل 

يش فرع��ي دفرونه او څانگې پرانيزي. له فرعي دفرون��و څخه موخه هغه ځاى دى، چې په هغه 

كې بانيك قانوين راكړه وركړه تررسه كېږي او يا هم ټولې يا ځينې د بانكوالۍ چارې مخ ته وړي. 

داخ��يل بانك نه يش كوىل د افغانس��تان بانك له موافقې پرته فرع��ي داخيل دفرونه يا څانگې 

ولري. همداشان جوازونه او اجازه ليكونه د افغانستان بانك له خوا د يوې نامحدودې مودې لپاره 

د اعتب��ار وړ او د انتق��ال وړ نه دي او د هغو الزاميت او مرعي االجرا توب د صدور له نېټې څخه 

نافذ دى. 

بل��ه موضوع چې د يوه خصويص بانك او د هغه د فعاليتونو په اړه مطرح كېږي داده، چې پر 

داخ��يل بانكونو رسبېره غريمقيم بانكونه هم كوىل يش پ��ه يوه هېواد كې فرعي دفرونه او څانگې 

ول��ري. پ��ه دواړو حالتونو كې د دې ډول څانگو رامنځ ته ك��ول  د هېواد د نافذو قوانينو له مخې 

ارزول كېږي، د مديرانو وړتيا، د داخيل ارزونې مناسبواىل، د اټكل شويو مايل فعاليتونو مناسبواىل او د 

مركزي بانك هر قناعت د يادو فعاليتونو د تضمن پر بنسټ د افغانستان بانك له خوا صورت مومي. 

د بانكوالۍ فعاليتونه

د ناف��ذو قوانينو په رڼ��ا كې د بانكونو د فعاليتونو ډول او څرنگوىل د افغانس��تان د بانكوالۍ 

قانون په ۳۳ ماده كې بيان شوى دى. د بانيك فعاليتونو په پام كې نيولو رسه چې يو  بانك يې تررسه 

كوي، نه يش كوىل له نورو بانيك فعالينو رسه د عامل، اس��تازي، په عمده او پرچون س��وداگرۍ  يا 

صنعتي، حمل و نقل، كرنې، كب نيولو، كانونو، ودانيو كې رشيك يش، چې مامنعت د قانون له خوا 

الزامي نه وي او ياد فعاليت موقتي وي او د موخو د ترالسه كولو لپاره يې الزم وي، بانك د مركزي 

بانك د قناعت تر ترالسه كولو وروسته كوىل يش  د دوام د ميعاد په ټاكلو فعاليت تررسه كړي. 

په بانك كې متوليت

ك��ه چې��رې د خصويص بانكونو د فعاليتون��و په جريان او اداره كې د افغانس��تان بانك له خوا 

نيمگړتي��اوې ومون��دل يش، د بانكوالۍ د قانون د 5۳ مادې له مخې د مركزي بانك له خوا ياد بانك 
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ته متويل ټاكل كېږي. متويل په حقيقت كې د يوې ټاكلې مودې لپاره ټاكل كېږي، بياځيل احيا كول 

او د بانك چارې په الس كې اخيل او د بانك له ش��تمنيو، دفرونو، اس��نادو او زېرمو څخه مواظبت 

او كنټرول كوي. 

ك��ه چې��رې د بانك مايل وضعيت په داس��ې حال��ت كې وي چې د بان��ك د انحالل موضوع په 

اجب��اري ي��ا اختياري ډول مطرح يش، د متويل په انتص��اب رسه د  بانك د مديرانو واك او صالحيت 

ځنډول كېږي. متويل د بانك د مجددې احيا په موخه كوىل يش د خپل واك يوه برخه د رشايطو وړ 

كاركوونكو او مديراتو ته وركړي. هغه شخص چې د بانك د متويل په توگه انتصاب كېږي د بانك د 

بياځيل احيا په اړوند د خپلو دندو د تررسه كولو په برخه كې يوازې د افغانس��تان بانك پر وړاندې 

مس��وول دى. كه چېرې د افغانس��تان بانك وگوري چې د متويل له انتصاب رسه رسه د مركزي بانك 

لپاره د بانك اداره او فعاليتونه مطلوبې او د  ډاډ وړ پايلې نه لري، په دې حالت كې د بانك انحالل 

مطرح كېږي. 

د بانك انحالل

 د بانكوالۍ د قانون د منځپانگې له مخې د بانك انحالل په دوو صوتونو كې مطرح كېږي. يو 

اختياري انحالل او بل اجباري انحالل. 

الف- د بانك اختياري انحالل: اختياري انحالل په هغه حالت كې مطرح كېږي چې د ماليكينو 

د تصميم پر بنسټ د بانيك اجازه ليك او جواز د لغوې پر بنسټ د غوښتنې په وړاندې كولو رسه، 

د بانك دفرونه، څانگې او منايندگۍ له مركزي بانك څخه غوښتنه وكړي.  په دې حالت كې د بانك 

د انحالل پروس��ه د افغانس��تان بانك تر څارنې الندې صورت مومي، بانك مكلف دى خپل مدارك، 

اسناد او دفرونه د مركزي بانك په واك كې وركړي  او د تصفيې عملیه د هغه له مخې تررسه كېږي. 

د بان��يك اج��ازه ليك او جواز د لغوه كولو په تړاو د دیوايل كېدو كړنې او بالخره انحالل د بانكوالۍ 

د قانون له مخې صورت مومي. 

ب- د بانك اجباري انحالل: اجباري انحالل د افغانس��تان بانك د تصميم له امله صورت مومي 

او دا تصميم په يوه ډېره خورېدونكې رسمي ورځپاڼه كې خپرېږي او يا د بانك د داينينو د عريضې 

د وړاندې كولو له امله صورت مومي. په دې موخه د افغانس��تان بانك له خوا د پام وړ بانك لپاره 

ي��و متويل انتصابېږي او د بانك ټوله ش��تمني، مدارك، مصادرې او ام��الك خوندي كېږي. د انحالل 

او تصفيې نور موارد د بانكوالۍ د قانون په 6۳ ماده كې څرگند ش��وي دي. د بانكونو په هكله د 

انحالل د پروس��ې تررسه كول او  دیوايل كېدو كړنې د خاصو قواعدو او ش��كلياتو تابع دي، چې د 

الندې داليلو پر بنسټ پيلېږي: 
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۱ – بانك چې مايل مسووليتونه ) پورونه ( د وخت د پوره كېدو پر مهال ور نه كړي.

2 – د بانك پانگه له هغې پانگې څخه چې الزامي گڼل كېږي، 75 سلنه كمه وي. 

۳ – د بانك د شتمنيو ارزښت د هغه د  پورونو تر ارزښت لږ وي.

له پورتنيو داليلو اس��تنباطېږي، چې د بانكونو د دیوايل كېدو په اړوند، د دیوايل كېدو قانون او 

نور اړوند تقنيني اس��ناد د پيل كېدو وړ نه دي. كله چې د پام وړ بانك د دیوايل كېدو غوښ��تنه د 

مرك��زي بان��ك له خوا ومنل يش، بانك دیوايل اعالنېږي او د بان��ك د تصفيې مدير او متويل د دیوايل 

كېدو كړنې عمالً پيلوي. 
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د نهم څپريك لنډيز

بانك له حكمي ش��خصيت څخه عبارت دى، چې اكرثه د س��هامي رشكت پ��ه ډول بانيك كړنې 

تررسه كوي. په بانيك كړنو كې الندې كړنې ش��املېږي: د پانگونو منل، د جاري حس��ابونو افتتاح، د 

پورونو وركول، د اس��نادو له مخې د معامالتو تررسه كول، په سهامو پورې اړوندې كړنې او د پيسو 

لېږد رالېږد، پويل معامالت او د نجيبه فلزاتو پر بنس��ټ معاملې، د اماناتو په حس��اب كې د پيس��و 

اېښودل او نور. 

د بانك د تاسيس آړونه ) رشايط (

بان��ك، د بانكوال��ۍ د قانون د ۱7 مادې په پام كې نيولو رسه د يوه يا څو تنو حكمي يا حقيقي 

اشخاصو په وسيله د موسس يا سهام لرونيك په توگه تاسيسېږي. 

وروسته له دې چې بانك د بانكونو د ثبت په دفر كې ثبت يش، موسسې نه يش كوىل د مركزي 

بانك له قبيل او كتبي اجازې پرته د بانك جوړښت او تشكيل ته بدولون وركړي.  

د بانك د تاسيس لپاره د يوې اساسنامې شتون اړين دى او همداشان د بانيك مقرراتو په پام كې 

نيولو رسه د بانك د پانگې ش��تون بنس��ټيز ركن دى. د بانك د تاسيس لپاره بل رشط قانوين تشكيل  

دى، چې كاركوونيك يې د افغانستان بانك د رتبو پر بنسټ ټاكل كېږي. 

كله چې د موسس��ې غړي خپله ليكيل غوښ��تنه مركزي بانك ته وړاندې كړي او خپل برخوال يا 

س��هم لرونيك معريف كړي، په حقيقت كې مركزي بان��ك د بانكوالۍ چارو د قوانينو په رڼا كې او د 

رشكت په ډول د بانك د قانوين جوړښ��ت پر بنس��ټ هغه د بانكونو د ثبت په دفر كې ثبتوي او د 

بانك قانوين څرنگواىل د افغانستان بانك له خوا چې په دې زمينه كې مايل او پويل سياستونه تصويب 

شوي، واضيح او روښانېږي.

د افغانستان بانك د بانكونو د لغوه كولو او جواز وركولو لومړنۍ مرجع گڼل كېږي.  
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د نهم څپريك پوښتنې 

بانک  څه ىش دى او د بانك كړنې يا عمليات څه ډول دي؟- ۱

د يوه بانك د تاسيس لپاره كوم رشايط الزم دي؟- 2

كومه مرجع د بانك د جواز د صدور يا لغوه كولو صالحيت لري؟- ۳

متويل څوك دى او په كومو حاالتو كې د مركزي بانك له خوا ټاكل كېږي؟- 4

د بانك انحالل څه مفهوم لري او د بانك انحالل په څو ډوله دى؟ - 5
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لسم څپرىك

د سوداگريزو شخړو حل

ټولیزه موخه:

د سوداگريزو شخړو د هواري بېالبېلې الرې، د سوداگريز حاکمیت پېژندنه، په دې 
برخه كې له قوانينو رسه بلدتيا او منځگړيتوب.

د زده كړې موخې: محصالن به د دې څپريك تر لوستلو وروسته پر الندې موضوعگانو پوه يش:

د سوداگريزو شخړو هوارول.	 

د سوداگريزو شخړو د هواري الرې چارې.	 

سوداگريز حاكميت.	 

منځگړيتوب.	 

س��وداگريزې ش��خړې ل��ه دوو الرو هوارېږي، ي��وه قضايي حل الره ده چې پ��ه محكمه پورې 

اړوندې��ږي او بله ي��ې ناقضايي حل الره ده، چې د جوړجاړي او ي��ا دې قضیې له اړخونو څخه د 

اشخاصو په غوره كولو رسه هوارېږي. 

قضايي حل الرې

په هر هېواد كې د سوداگريزو شخړو د هواري او څېړلو په موخه سوداگريزې محكمې جوړې 

ش��وي، چې يوازې د يوه قضايي ارگان په توگه س��وداگريزې ش��خړې هواروي. البته س��وداگريزې 

محكمې د هر هېواد د قضايي نظام پر بنسټ جوړېږي. د بېلگې په توگه په مرص كې سوداگريزې 
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محكمې له قضات څخه تشكيلېږي. حال دا چې په تونس، فرانسه او ځينو نورو هېوادونو كې، پر 

قضات رسبېره، سوداگر هم په سوداگريزو محكمو كې شاملېږي. د فرانسې په اوسني قانون كې په 

سوداگريزو محكمو كې يوازې سوداگر شاملېږي. د افغانستان قانون د سوداگريزو محكمو تشكيل 

له ۳04 تر ۳0۹ مادو پوري بیانوي چې د لومړي څپريك اړوند دي او سوداگريزو محاكمو د اصولو د 

قانون په شپږم باب كې سوداگريزه دعوا د ابتدايه سوداگريزو محكمو اړونده وي. دغه محكمې له 

رييس او دوو غړو څخه چې د قضات له جملې څخه دي، تش��كيلېږي. د قضايي رشوطو په هكله 

چې په غړيتوب يا رياس��ت باندې گومارل كېږي، د افغانستان قانون د اداري او وظيفه يي اړتياوو 

له مخې ځينې رشايط وړاندې كړي دي. د بېلگې په توگه هغه قايض چې په كابل كې د سوداگريزې 

ابتدايه محكمې د رييس په توگه وړانديز كېږي، بايد د رتبې له پلوه لومړۍ رتبه وي. هغه كس��ان 

چې له كابله بهر پر ياد بست گومارل كېږي، كه دوميه رتبه هم وي، كوىل يش پر ياد پوست باندې 

وټاكل يش. همداش��ان په كابل كې د دې محكمو غړي بايد دوميه رتبه وي او تر كابل بهر درېيمه 

رتب��ه هم كېداى يش. البته د كابل او واليتونو ترمن��ځ دغه توپري چې قانون ټاكىل دى، د توجيه وړ 

دى، ځكه عموماً په پالزمېنه كې د سوداگريزو فعاليتونو حجم او اندازه ډېر وي، دا پخپله ايجابوي، 

چې په پالزمېنه كې قضات بايد ډېره تجربه ولري. 

د حكم په وسيله د شخړو حل

د دې پروس��ې پر بنس��ټ د قضيې دواړه لوري د شخړو د پېښېدو په صورت كې د دې پر ځاى 

چ��ې قض��ا او محاكمو ته مراجعه وكړي، د اړخونو په توافق يو يا څو تنه د حكم په توگه ټايك او د 

ش��خړو د هواري ټول واك وركوي، چې دا پروسه د تحكيم په نامه هم يادېږي. احياناً عقد كوونيك 

د ستونزو د حل دا كړنالره د عقد په منت كې ځاى  پر ځاى كوي، په دې مانا چې په عقد كې لييك، 

چې )د س��تونزو د پېښ��ېدو په صور كې د هغو حل د حكم د ټاكلو او د هغه د پرېكړې له الرې 

مومو( په دې ډول حالت كې، هره ستونزه چې رامنځ ته كېږي، د تحكيم په وسیله هوارېږي. هغه 

رشط چې په عقد كې ځاى پر ځاى كېږي، د ) تحكيم د رشط( په نامه يادېږي.

احيان��اً كه عق��د كوونيك دا ډول رشط په قرارداد كې ذكر نه كړي، خو د ش��خړې تر پېښ��ېدو 

وروسته، په خپل منځ كې خاص تفاهم السليك كړي او دې ته متعهد يش، چې شخړه به يې د حكم 

ټاكلو او پرېكړې له الرې هوارېږي، دغه تفاهم چې د شخړې تر پېښېدو وروسته تررسه شوى وي، 

د )تحكيم د وثيقې( په نامه يادېږي. 

د تحكيم رشط عموماً د عقد په منت كې درج وي او كله هم د بېل عقد په ترڅ كې د ش��خړو 

تر پېښ��ېدو مخكې په هغه تعهد تررسه كېږي. بناً هغه عنرص چې د تحكيم د رشط او د تحكيم د 

وثيق��ې ترمن��ځ متيز رامنځ ته كوي، په اصيل عقد كې ليكل او يا په هغه كې نه ليكل دي. د تحكيم 
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رشط دادى، چې د شخړو تر پېښېدو مخكې پر هغه تعهد شوى وي، خو د تحكيم وثيقه هغه ده، 

چې دواړه لوري د شخړې تر پېښېدو وروسته مخ ور اړوي. 

د يادون��ې وړ ده چ��ې د تحكيم رشط كه هر څومره د عقد په منت كې ذكر ش��وى وي، د يوه 

مس��تقل عنرص پ��ه توگه پېژندل كېږي او له هغه رسه تعامل ص��ورت مومي. نو له دې امله حتا د 

عقد د بطالن په صورت كې، دا رشط د خپل اس��تقالليت له نظره، صحيح شمېرل كېږي او له مخې 

يې عمل تررسه كېږي. خو دا چې د بطالن سبب دې رشط ته هم راجع يش، د بېلگې په توگه عقد 

د اهليت د ناقض ش��خص له خوا الس��ليك ش��وى وي، په دې حالت كې عقد د دواړو د تحكيم په 

رشط رسه باطل گڼل كېږي، الزمه د تحكيم او د شخړو د نورو ډولونو ترمنځ تفكيك ويش. د بېلگې 

په توگه كله چې يو ش��خص د قضيې له يوه لوري څخه، د يوه داس��ې عنرص د ټاكلو په موخه چې 

قان��وين ت��رصف يې هغه ته احتياج لري، وټاكل يش، هغه په تحكيم كې نه ش��و ويىل، مثالً د پري او 

پل��ور پ��ه عقد كې كه دواړه لوري د جنس ده چې د بيې لپاره درېيم ش��خص وټايك، دا ډول تفاهم 

تحكيم نه گڼل كېږي. 

د حكمونو رشطونه

حكم كېداى يش يو يا تر يوه ډېر اش��خاص وي، په دې رشط چې ش��مېر يې جفت نه وي، له 

دې پرته به تحكيم باطل وي. د هغوى د ټاكلو په هكله بايد ووايو: ممكن د اصيل عقد په وس��يله 

صورت ومومي او يا د مس��تقل عقد په واس��طه، په دې رشط چې د هغه خالف خاص قانون شتون 

ون��ه ل��ري. . هر وگړى كېداى يش د حكم په توگه وگومارل يش، كه هغه ډاكر وي، كه انجنري وي او 

كه بل څه، خو په دې رشط چې بش��پړ مدين اهليت ولري. د اهليت ناقصان لكه، محجور او هغه 

څ��وك چې د جنايت له امله له مدين حقونو ب��ې برخې وي، مفلس تر هغه وخته چې خپل اعتبار 

ترالسه كوي، پر دې پوست باندې ټاكل كېداى نه يش. 

د بهرني��و اتباعو په اړه بېالبېل ليدلوري ش��تون لري، مثالً د ايټاليا پ��ه قانون كې حكم بايد له 

س��يايس حقونو ل��ه هغې جملې د انتخاب د حق لرونىك وي، هغ��ه رشط چې حكم توب د بهرنيو 

اتباعو لپاره هم كېداى يش حكم وي. بل رشط چې د حكامنو لپاره وړاندې ش��وى، دا دى چې دغه 

پوس��ت ته نوماند ش��خص بايد قانوناً د دې دندې له احراز څخه منعه شوى نه وي، ځكه احياناً د 

ځينو هېوادونو قانون، ځينې اش��خاص د دې دندې له تررسه كولو څخه منعه كړي دي. لكه څنگه 

چې د مرص قضايي قانون د هرې رتبې لرونيك قضات له حكميت څخه منعه كړي دي.  

ك��ه  څ��ه هم ل��ه مزاحمت پرته وي، مگر دا چ��ې د قضايي پالوي له عايل ش��ورا څخه په دې 

برخه كې اجازه ترالسه كړي. بل رشط دادى حكم په هغه شخړه كې چې پرېكړه يې پر غاړه اخيل 

مصلحت ونه لري. د حكم د اختياري او اجباري ټاكل وجود لري. د حكم ټاكل هغه وخت اختياري 
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وي، چې هغه ته مراجعه د خلكو په اراده وي او په سمه مانا حكم هم همدغه دى. كله كله قانون 

اجباري حكم تنظيموي، د دعوا لورو ته الزمه ده، د شخړې د حل لپاره له حكم څخه مرسته وغواړي. 

كه څه هم موږ پر دې باور يو، چې د اجباري تحكيم نظريه، حكم د هغه له اصيل مانا څخه خارجوي. 

د حكم له خوا د حكم صادرېدل

د حكمو له خوا حكم تر پټې مداولې وروس��ته صادرېږي، دا جواز نه لري چې په هغه كې له 

دوى رسه څ��وك گ��ډون وكړي او قرار يې د رايو په اكرثيت صادرېږي. كه اكرثيت ش��تون ونه لري، 

ډله) گروه ( لږترلږه له دوو گروپونو څخه په يوه پورې تړل كېږي. حكامن مكلف دي چې په ټاكيل 

وخ��ت كې حكم صادر ك��ړي، چې دا موده غالباً په قرارداد كې ذكر كېږي. كه چېرې د قرارداد حد 

ذكر نه وي، ټاكلې موده د تحكيم تر منلو وروس��ته دوې مياش��تې ده. كه د حكامنو ُحكم تر ټاكيل 

ميعاد وروس��ته صادر يش، باطل دى. خو د دعوا لوري كوىل يش د مودې پر متديد باندې په څرگند 

ډول اتفاق وكړي. د حكم صدور بايد د شخړې د موضوع د څرگندو داليلو پر بنسټ وي. 

حكم د افغانستان په قانون كې

په حكم پورې اړوندې موضوعگانې د س��وداگريزو محاكامتود اصولنامې په 208 او 2۳0 مادو 

كې د رشط پر بنسټ ذكر شوي دي، چې په عقد كې راغيل او د شخړې تر پېښېدو وروسته پر هغه 

تواف��ق ص��ورت مومي. البته د تفاهم په صورت كې حكم يا حك��امن د دواړو لورويو له خوا غوره 

كې��ږي. د يادون��ې ده چې د حكميت او منځگړيتوب په هكله پر ۱۳86 كال دوه بېل بېل قوانن د 

ولسمرش د تقنيني فرمان په وسيله نافذ او مرعى االجرا شول، چې د ۱۳85 كال په ۹۱۳ گڼه رسمي 

جريده كې خپاره شوي او د تصويب په موخه ميل شورا ته وړاندې شوي دي. 

د حكميت د ُحكم د نه اعتبار حالتونه

۱ – كله چې د حكم ُحكم د هېواد د قانون خالف وي،

2 -  كله چې د حكم ُحكم د دعوا له موضوع څخه انحراف كړى وي او له موضوع رسه اړه ونه لري،

۳ – په هغه صورت كې چې د حكم ُحكم تر ټاكلې مودې وروسته اصدار شوى وي.

4 – كل��ه چ��ې د حكم ُحكم په س��وداگريزه محكمه كې له  موجودو رس��مي اس��نادو رسه په 

مخالفت كې صادر شوى وي.

منځگړيتوب

منځگړيتوب د س��وداگريزو ش��خړو د غريقضايي هواري يوه بله الر گڼل كېږي. د منځگړيتوب 



۹۹

موخ��ه لك��ه د حكميت غوندې ده. تر څو د دعوا لوريو ته د چټكې، عادالنه او بې طرفه حل الرې 

زمينه برابره كړي. د يادونې ده چې د سوداگريزو شخړو په غريقضايي حل الرو كې، د قضيې لوري 

د دعوا پر چټك هوارېدو رسبېره مته لري، چې هوارول يا حل و فصل كول په بې طرفه او عادالنه 

ډول ت��ررسه يش او همداش��ان د هغوى دعوا د امكان تر بري��ده د هغوى د روابطو په حدودو كې 

پات��ې يش او ثالث اش��خاص له هغې څخه خرب نه يش، ترڅ��و د هغوى اعتبار او اعتامد د هغوى د 

معامله كوونكو او مشريانو پر وړاندې زيامنن نه يش. 

د منځگړي تعريف)1(

منځگړى له يوه يا څو حقيقي اش��خاصو څخه عبارت دى، چې د س��وداگريزې شخړې د دواړو 

لوريو په موافقه، د شخړې د هواري په موخه ټاكل كېږي. له ياد تعريف څخه دې پايلې ته رسېږو، 

چې يو حكمي شخص د منځگړي په توگه نه يش غوره كېدىل. 

د منځگړيتوب تعريف)2(

منځگړيت��وب هغه عمليه ده، چې د هغې پر بنس��ټ منځگړى د دواړو لوريو په غوښ��تنه او 

توافق، د سوداگريزې او اقتصادي شخړې د چټك، بې طرفه او عادالنه حل لپاره اقدام كوي. 

د حكميت او منځگړيتوب ترمنځ توپري

د حك��م د ُحك��م خالف، په حكميت كې چې تر قانوين پړاوونو وروس��ته پ��ه ځانگړې توگه د 

واكمن��ې محكمې له قراره د ش��خړې پر لوريو الزاميت لري، د ش��خړې وړانديز ش��وې حل الره د 

منځگ��ړي له خوا پر دواړو لوريو باندې له دوه اړخيز موافقت پرته د تحميل وړ نه وي. د يادونې 

ده، چې دا توپري كوىل ش��و په كارول ش��ويو اصطالحاتو كې ومومو. په حكميت كې د حكم د ُحكم 

خربه مهمه ده، حال دا چې په منځگړيتوب كې د وړانديز ش��ويو حل الرو په اړه خربې كېږي. له 

بله اړخه ويىل ش��و چې منځگړيتوب ډېر مس��ووليت لري، ځكه پر منځگړي باندې د بې طرفه او 

عادالنه حل الرې او هڅو اعتامد كېږي، چې وروسته حل الر د دواړو لوريو د تاييد وړ گرځي. 

البت��ه په حكمت كې هم حكم بايد بې طريف رعايت كړي، خو امكان لري د هغه ُحكم چې پر 

قانوين او حقوقي داليلو والړ وي، د شخړې د يوه لوري لپاره غريعادالنه وبرېښي. 

د منځگړي ټاكل

منځگ��ړى اص��والً د دعوا د دواړو لوريو له خوا ټاكل كېږي، ل��ه دې پرته او په ځانگړې توگه د 

طرفين��و د ن��ه توافق په صورت كې د ټاكلو په هكله يا په ټ��اكيل موعد كې د ټاكلو د مكلفيت نه 
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مراعاتول، كېداى يش محكمې ته د مراجعې له الرې د منځگړي د ټاكلو موضوع هواره يش. خو په 

عم��ل ك��ې ډېر لږ واقع كېږي، چې طرفن د موافقې په ص��ورت كې منځگړي ته د رجوع په اړه، د 

منځگړي دټاكلو په هكله خپل مكلفيت رعايت نه كړي. 

د منځگړيتوب پيل، له دواړو لوريو رسه كتنه او د طرحې وړاندې كول

د منځگړيت��وب عمليه هغه مهال پيلېږي، چې د ش��خړې ل��وري د منځگړي د حضور او گډون 

پ��ه اړه تواف��ق وكړي. منځگړى كوىل يش له طرفينو رسه يو ځاى او يا په بېله توگه كتنه وكړي او يا 

اړيكې وررسه ونييس. منځگړى كوىل يش، د منځگړيتوب د عمليې په هر پړاو كې د شخړې د هواري 

پ��ه اړه ي��ادو لوريو ته طرحې وړاندې كړي. دا امكان د دې زمين��ه برابروي، چې منځگړى د خپلو 

طرحو په هكله د ش��خړې د طرفينو مالحظات ترالس��ه او په دې پوه يش، چې ايا مطروحه طرحه 

كوىل يش د طرفينو د تفاهم وړ وگرځي يا دا چې بهره ده، چې د نورو طرحو د لټولو اقدام وكړي. 

پ��ه ټول��و حاالتو كې منځگړى مكلف دى، چې د منځگړيت��وب د عمليې په تررسه كولو كې له 

طرفين��و رسه منصفان��ه چلند وكړي، يانې دا چې د هغوى حقونه د مس��اواتو پ��ه رعايتولو رسه د 

طرفيتو هر يوه طرف ته د خربو كولو او په غونډو كې د الزمو كتنو حق وركړي. 

د گټې اخيستنې وړ مدارك

هغه مدارك چې د شخړې د طرفينو له خوا د يوې محكمې، يا حكم يا حكميت بورډ پر وړاندې 

د منلو وړ وي، د منځگړيتوب په عمليه كې هم د وړاندې كولو وړ وي او منځگړى كوىل يش د حل 

د الرو د وړانديز په موخه له هغو څخه گټه واخيل. 

د منځگړيتوب پاى

منځگړيتوب په الندې حاالتو كې د عقد له نېټې يا اعالم وروسته پاى ته رسېږي:

الف: د طرفينو له خوا د شخړې د هواري هوكړه ليك د عقد يا السليك په صورت كې.

ب: په هغه صورت كې چې منځگړى اعالن كړي، چې د منځگړيتوب په عمليه كې تر دې ډېره 

مساعي د توجيه وړ نه ده.

ج: په هغه صورت كې چې طرفن د منځگړيتوب عمليه منځگړي ته اعالن كړي. 

د: پ��ه هغ��ه صورت ك��ې چې يو له طرفينو څخ��ه په طرف يا نورو طرفون��و او منځگړي ته د 

منځگړيتوب د عمليې پاى اعالن كړي ) د منځگړيتوب د قانون ۱6 ماده، د ۱۳85 كال په ۹۱۳ گڼه 

رسمي جريده كې خپره شوې(.
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د لسم څپريك لنډيز

سوداگريزې شخړې كېداى يش له دوو الرو حل يش، لومړى قضايي حل الرې چې د سوداگريزې 

محكمې له الرې حل كېږي او بل غريقضايي حل الرې لكه ) حكميت او منځگړيتوب ( له الرې. 

د حكم د ټاكلو په وس��يله د ش��خړو هوارول داس��ې دي، چې د قضيې دواړه لوري د شخړو د 

پېښ��ېدو پر مهال د دې پر ځاى چې قضا او محكمو ته مراجعه وكړي، د دواړو لوريو په توافق يو 

يا څو تنه د حكم په توگه ټايك، د شخړې د هوارولو واك او صالحيت وركوي او دا پروسه د تحكيم 

په نامه يادېږي. عقد كوونيك د هواري دا كړنالره د يوه عقد په منت كې لييك. 

حكميت د افغانستان په قانون كې يا د رشط پر بنسټ دى چې په عقد كې ذكر كېږي او يا د 

اختالفاتو تر پېښېدو وروسته د هغه په هكله توافق كېږي. 

منځگړيت��وب هغه عمليه ده، چې د هغې پر بنس��ټ منځگړى د دواړو لوريو په غوښ��تنه او 

توافق، د سوداگريزې او اقتصادي شخړې د چټك، بې طرفه او عادالنه حل لپاره اقدام كوي. 



  ۱02

د لسم څپريك پوښتنې

۱ – سوداگريزې شخړې په چټكه او بې طرفانه توگه د كومو الرو په وسيله هوارېداى يش؟

2 – د سوداگريزو شخړو د مناسبو حل الرو په اړه رڼا واچوئ؟

۳ – سوداگريز حكميت څه ته وايي؟

4 – منځگړيتوب څه ىش دى؟

5 – د منځگړيتوب او حكميت ترمنځ توپري څه دى؟
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رسچینې او اخځلیکونه

۱ – سكني، ډاكر ربيعا، حقوق تجارت، تهران، سنت، درېيم چاپ، ۱۳82.

2 – ستوده، دوكتور حسن، حقوق تجارت، تهران، څلورم چاپ، ۱۳80.

۳ – ستانكزى پوهندوى نرصالله، ناصح، پوهنمل ويل محمد، حقوق تجارت، كابل پوهنتون، ۱۳87.

4 – قايم مقام فرهاىن، محمد حسن، حقوق تجارت ورشكستگى و تصفيه، تهران پوهنتون، ۱۳86.

5 – عدليې وزارت، اصولنامه افالس و ورشكست، كابل، ۱۳2۹.

6 – عدليې وزارت، اصولنامه تجارت افغانستان، ۱۳84.

7 – عدليې وزارت، قانون بانكدارى، رسمي جريده، پرلپسې گڼه، 8۱۹، ۱۳82 كال.
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د ښوونیز نصاب د پراختیا د ریاست پیغام

د  پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت د ښوونیز نصاب د انکشاف ریاست د 

ټولنې د عیني او ښکاره رضورت په درک کولو رسه چې د محصلینو او شاګردانو د دريس کتابونو په 

برخه کې یې تخنیکي او مسلکي رشتې درلودې او لري یې، په لومړي رس کې یې تصمیم ونیو، چې 

په ښ��وونیزو پالنونو او دريس مفرداتو باندې بیا کتنه وکړي او ورپس��ې بیا د شاګردانو او محصلینو 

د دريس کتابونو د تالیف لپاره مبادرت او کوښ��ښ وکړي. د خدای)ج( په فضل او مرحمت رسه او 

د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د ښ��وونکو په میړانې او همت رسه د ادارې او حس��ابدارۍ دريس 

کتابونه تالیف شول تر څو په وړیا ډول د شاګردانو او محصلینو په واک او اختیار کې ورکړل يش. 

د علم او معرفت له ټولو لوس��تونکو، عالقمندانو، د ادارې او حسابدارۍ د مکاتبو له ښوونکو، 

ګرانو ش��اګردانو او د تخنیکي او مس��لکي زده کړو د چارو له متخصصینو او همدا ش��ان له ټولو 

څېړونکو او شنونکو څخه صمیامنه هیله کیږي، چې د دې کتابونو په مطالعې رسه چې په لومړي 

ځل د ښ��وونکو او د ادارې او حس��ابدارۍ څانګې د مس��لکي غړو له لوري تالیف او تدوین شوي 

دي. د مس��لکي، تخنیک��ي او علمي مطالب��و او مفاهیمو د څرنګوايل په هکل��ه خصوصاً د هغوی 

امالیي او انش��ایي اش��تباهاتو په اړه مونږ ته الرښوونه وکړي، ترڅو په راتلونکي کې وکړای شو، په 

همدې او نورو برخو کې ګرانو ش��اګردانو ته له دې څخه ښه، غوره، ګټور او ارزښتناکه موضوعات 

وړاندې کړو. 

همدا ش��ان له ګرانو ش��اګردانو او محصلینو څخه هیله کوو ترڅو د دې کتابونو د مطالعې او 

اس��تفادې پر مهال د هیواد اقتصادي س��تونزې، فقر او وروس��ته پاتې والی په نظر کې ونیيس او د 

کتابونو په ساتنه کې کوښښ او زیار وبايس، ترڅو د ډېرو شاګردانو او محصلینو د ګټې وړ وګرځي.

پته: د پوهنې وزارت- د مسلکي او تخنیکي زده کړو معینیت

 د تعلیمي نصاب د پراختیا ریاست

د دريس کتابونو د چمتو کولو عمومي مدیریت


