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شهادت در زمره اسناد مورد اعتبار

یافته های من از البالی احکام قانون

غالم سخی صمیم

بخش ()۴
پیوست به گذشته

اثرات مرتب برشهادت دروغ اساس قانونی ندارد
منظور ــ ادای شهادت خالف واقعیت و ترتیب اسناد بر مبنای شهادت کذب است .همانطوریکه قبلن در ارتباط به عقد
نکاح بحث کردیم واجرائات آن را از نظر گذشتاندیم وبه همین نتیجه رسیدیم که اگر عقد نکاح با رعایت احکام شریعت
و قانون انجام و عقد شرعی و قانونی بوجود آید و شهود هم وظایف خود ها را در روشنی همین احکام به سر رساند.عقد
درست و نکاح شرعی و قانونی انجام یافته است.
ولی اگر عقد انجام شده مبتنی بر شهادت کذب و خالف واقعیت قانونی انجام پذیرد عقد نکاح  ٬عقد قانونی نبوده و
موافق به احکام قانون جواز اجرائی ندارد و چنین عقد در مخالفت به احکام قانون انجام یافته و مستوجب عتاب قانونی
نیزمی باشد.

شهادت دروغ
فراموش نمی کنیم همانطوریکه شهادت در راه تکمیل معامالت و عقود منحیث سند مدار اعتبار جایگاه برجسته دارد.
استفاده سؤ گردد تخلف قانونی بوده
استفاده ازان در جهات منفی و استفاده های ناجایز که منجر به اعمال خالف قانون و
ٔ
و جرم محسوب میشود.

شهادت کذب عبارت از ادای شهادت غیر واقعی و دروغ توسط شاهد به پیشگاه محکمه (قاضی) یا مقامات رسمی است
که از وقوع اوامر محسوسیکه نتیج ٔه آن زوال عدالت و یا ضعف آن گردد ادا شود .ویا به عبارت دیگر به نوعی از انواع
باعث اتالف حق گردد.
میخواهم به یک تصویری از شهادت کذب و پی آمد های ناگوار آن توجه شما را معطوف دارم :قبول کنید بر روال
ت شخصی در تعامالت حقوقی و کیفری ضرورت باشد که فالن انسان وفات
ت وفا ِ
اجرائات معمو ِل محاکم  ٬برای تثبی ِ
نموده است و این وفات شخص بایست مستند سازی شود به گون ٔه مثال اگر بر فوت و یا مرگ انسانی تعداد از شهود
عمدن با ادای شهادت کذب اشهاد نمایند که فالن شخص فرزند فالن شخص در فالن محل وفات نموده و ما تشییع جناز ٔه
او را نموده و او را بخاک سپرده ایم و او فعلن حیات ندارد .و بر اساس همین شهادت آثار مرگ بر او مرتب گردیده
وثیقهٔ فوت و حصر وراثت ترتیب و اموال متروکه به میراث برده شود و اموال و جایداد آن به تاراج رفته و خانه و
هستی آن مورد دسبرد قرار گیرد .در حالیکه شخص معرفی شده بنام متوفی حیات ثابت داشته و بطور فزیکی و عینی
دور از انظار در داخل و یا خارج کشورش زندگی حقیقی داشته باشند .کنون در برابر چنین قضیه و عملکردیکه بر پای ٔه
شهادت دروغ شهود استوار بوده است چه احساس و عکس العملی برای شما ایجاد می شود؟
ویا بر اساس شهادت کذب و غیر واقعی به نفع شخص ویا اشخاص صاحب غرض وکالت جعلی ترتیب و صالحیت
شخصی به وکیلی تفویض گردد که شخص با صالحیت اصلی ازان آگهی ندارد ووکیل جعلی بر اساس همین وکالت
جای و جایداد شخص اصیل را بفروش رساند و انتقال ملکیت ها بوجود آید .
و یا امثال دیگری ازین قبیل که وثیقه و سند به اساس شهادت غیر واقعی شهود و در مخالفت با قوانین نافذ ترتیب و
توثیق شود چنین موضوعات بدون تآخیر صبغهٔ جزائی بخود گرفته و قابل تعقیب پنداشته میشود.
با تآسف کام جزائی ل وقوع چنین قضایا بسیار دیده و شنیده شده است.
میخواستم به عرض ب رسانم :با در نظر داشت محتوای نبشته های باال و یاد واره های از هدایات و احکام قوانین من
هدایت صریح قوانین مدنی و اصول محاکمات مدنی ــ قانون جزاء  ٬قانون اجرائات جزائی و یا دیگر احکام و نظامیکه
مبین پیگیری و جزای مشخص شهود یاد شده در موضوعات مدنی و حقوقی با لخاصه شهودیکه به استناد شهادت آنها
اسناد مدار اعتبار ترتیب و این اسناد ضرر جانی و مالی را بار می آورد ندیدم شاید هم ناتوانی فکری و فهم و تقصیرو
کوتاه ذهنی من باشد که نتوانسته ام اینچنین موضوع مهمی را در یابم و هدایت آنرا منحیث حکم شایست ٔه حقوقی به مخیلهٔ
خود جا دهم .عذر و تقصیر من قبلن خواسته باشد .اما مقدار از کوششهایم در ارتباط بموضوع به اتصال همین نبشته
قابل مطالعه است:
چون در وقوع چنین قضایا شهادت شهود حایز اهمیت است بهتر است درین زمینه هدایت قانون جزا مبنی بر تعیین و
تقدیر جزا یک بار جهت آگهی از نظر گذشتانده شود:

شهادت دروغ
ماده سه صدو هشتاد و دوم

هرگاه شاهد بعد از ادای سوگند قانونی در پیشگاه محکمه یا نزد مامورین ضبط قضائی عمداٌ به اظهار باطل ٬انکارحق٬
پوشیدن تمام یا بعضی وقایعیکه در مورد آن شهادت ادا می نماید بپردازد ٬شهادت وی دروغ شمرده میشود.

ماده سه صد و هشتاد و سوم
 ۱ـ شخصیکه در یک جرم به نفع یا ضرر متهم به دروغ شهادت اداء نماید ٬به حبس متوسط که از دو سال کمتر نباشد
و جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکندمحکوم میگردد.
شده جرمی محکوم میگردد که
 ۲ـ اگر در اثر شهادت دروغ متهم محکوم علیه قرار گرفته باشد شاهد به جزای پیش بینی ٔ
باالی محکوم علیه صادر گردیده است.
 ۳ـ شخصیکه در دعوی غیر جزائی و یا نزد مامورین ضبط قضائی شهادت دروغ اداء نماید ٬به حبس قصیریکه از سه
ماه کمتر نباشد و جزای نقدی که از ده هزار افغانی تجاوز نکند محکوم میگردد.

ماده سه صد و هشتاد و چارم
شخصیکه به منظور شهادت دروغ چیزی را طلب نماید یا بخشش یا وعدهٔ آنرا گیرد و یا قبول نماید ٬او وشخصیکه
شده جرم رشوت یا شهادت دروغ هریک که شدید
بخشش و عده را داده و یا در آن وساطت نموده ٬به جزای پیش بینی ٔ
تر باشد محکوم میگردد.

ماده سه صد و هشتاد و پنجم
اشخاص آتی به عین جزای پیش بینی شدهٔ شهادت دروغ محکوم میگردند:
 ۱ـ شخصیکه به اکراه ٬اغرا یا وسایل دیگر شاهد را به عدم ادای شهادت یا به ادای شهادت دروغ وادار نماید ٬گرچه به
مقصد خود نرسد.
 ۲ـ شخصیکه در اثر بخشش وعده یا فریب از ادای شهادت امتناع ورزد.

ماده سه صد و هشتاد و ششم
اشخاص آتی به عین جزای پیش بینی شده شهادت دروغ محکوم میگردند:
 ۱ـ شخصیکه از طرف یکی از محاکم یا مامورین ضبط قضائی به صفت اهل خبره یا ترجمان مکلف گردد و حقیقت را
بهر طریقه که باشد عمداٌ تغییر دهد.
 ۲ـ شخصیکه در ترجمه یکی از اسنادیکه امکان استعمال آن در اثبات حق نزد محکمه موجود باشد تزویر وارد نماید.
 ۳ـ شخصیکه تصدیق تزویر شده را با وجود علم به تزویر آن به منظور استفاده در یک دعوی قضائی صادر یا امضاء
نماید مشروط بر اینکه اعطاء و امضاء چنین تصدیق قانونا ٌ مطلوب باشد.
 ۴ـ شخصیکه با وجود علم به تزویر به منظور اثبات در دعوی قضائی یا تحقیق ٬تصدیق ٬اظهار ٬ترجمه ٬سند ٬وثیقه یا
اشیای دیگر تزویر شده را استعمال نماید.
 ۵ـ شخصیکه در اثنای جریان تحقیق یا دعوی در دفتر یا دوسیه یا در اوراق دیگریکه جهت اثبات استعمال آن ممکن
باشد چیز غیر صحیح را درج نماید ٬به نحویکه به اثر آن نزد محکمه رآی خطا پیدا شده و در حکم تآثیر وارد نماید.

احکام قوانین متذکره برای اشخاص ب اورمند و پیرو احکام شریعت و قوانین میهن که دور از وطن زندگی دارند آگهی
می دهد که در مواقع الزم مطابق محتوای اوامر قوانین مذکورعمل و احکام آنرا رعایت نمایند .زیرا ( بیخبری از

قانون عذر پنداشته نمیشود).
باقی دارد
www.hoqooq.eu

