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ميتوان به عقود معین مزارعه ،مغارسه ،مساقات و  ...در اين خصوص اشاره کرد .يکي از انواع اين
عقود؛ قراردادی است به نام استحکار يا حکر ،که علي رغم راهگشا و مفید بودن ،در نظام حقوقي
ايران توجهای به آن نشده است اما در قانون مدني کشور افغانستان و در کتاب چهارم از فرع هفتم
قانون مدني ،که تحت عنوان احکام متفرقه تدوين يافته است و در مواد  ۲۳۲۳تا  ،۲۳۴۹مبحثي
مستقل تحت عنوان «حق حکر» به چشم ميخورد .اين عقد ،در خصوص اراضيای کاربرد دارد که
از قابلیت انتفاع خارج است و احتیاج به عمران و آباداني دارد.
استحکار در اين قانون ،قراردادی است برای ساخت هر نوع بنا بر روی آن در قبال دريافت
عوض ،که در ماهیت با عقود ديگر از جمله عقد اجاره ،تفاوتهای اساسي و مهم دارد .اين نوع از
قراردادها برای ساخت اعیان بر روی عرصهی استیجاری ،در بیشتر نظامهای حقوقي به مانند کشور
ايران ،تحت عنوان عقد اجاره با شرط تملیک يا عقود ديگر ،قرار ميگیرد و به نظر ميآيد ميتواند
تحت اين نهاد فقهي در آيد و از عنوان مستقل و معین فقهي خود ،بهره بگیرد .بررسي اين قانون
حاکي از آن است که؛ استحکار عقدی مستقل از عقد اجاره است و احتیاج به بررسي و مداقهی
فقهي و حقوقي ،دارد .از آنجائیکه؛ اين نهاد در قانون مدني افغانستان ،دارای قوانین مدون و مصوب
است به جهت روشن شدن ماهیت آن و بهرهگیری از مقررات آن در کشور ايران ،بررسي اين قرارداد
در قانون مدني کشور افغانستان مفید فائده است که نگارندگان قصد ورود به اين مقال را دارند.
مهمترين پرسش هايي که با عنايت به عنوان اين پژوهش ،قابل طرح مي باشد ،اين است که:
-۱ماهیّت قراردادهای حکر و استحکار در حقوق کشور افغانستان چیست؟  -۲با توجه به قواعد و
ضوابط دانش حقوق در کشور افغانستان ،چه شرائطي را مي توان برای اين قرارداد مفروض دانست؟
-۲-۱اهداف و ضرورت تحقیق
ارزش مطالعات تطبیقي و اهمیت آن بر هیچ محقق و پژوهشگری ،پوشیده نیست و اين نمونه
پژوهشها ،برای اصالح و تعالي نهادهای حقوقي و شناخت نواقص و رفع آنها و دريافت
راهکارهايي که ديگران برای حل مسائل حقوقي بدان دست يافتهاند تا حدّ زيادی مطلوب و ارزشمند
است .از همین روی؛ همواره بهرهمندی از تجربیات ديگر کشورها ،و بررسي نتايج اتخاذ شده
توسط قانوننگاران و حقوقدانان آنان ،مثمر ثمر بوده و کشورهای دنیا نیز برای تسهیل هر چه بیشتر
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روابط ،سعي بر آن دارند که از تجارب موفق همديگر و همچنین از نظرات کارشناسان و متولیان
امور حقوقي همديگر ،بهره بگیرند و قوانین خود را در اين راستا غنيتر و کارآمدتر نمايند.
ضرورت اين موضوع از آن جهت است که؛ در کشور ايران تاسیساتي مانند "مسکن مهر" پا به
عرصهی وجود گذاشته است که در ظاهر با قرارداد اجاره  ۹۹ساله با شزط تملیک منعقد ميگردد
ولي به نظر ميآيد قابل تطبیق ،با نهاد کهنهی فقهي استحکار است و قانونگذار ايران ميبايست به
فکر احیاء اين نهاد باشد .به همین دلیل ،بررسي تجارب کشور همسايه افغانستان در حوزهی

قانون-

نگاری "حق حکر" به دلیل قرابت دو کشور در قوانین حقوقي و شرعي ،ميتواند الگوی مناسبي
جهت قراردادهای مشابه در حقوق ايران باشد.
-۳-۱روش تفصیلی تحقیق
برای انجام اين پژوهش و دستیابي به نتايج تحقیق ،از میان روشهای متداول جمعآوری
اطالعات ،از روش مطالعهی کتابخانهای(مطالعه و مرور منابع) و از طريق فیشبرداری برای نقل قول
مستقیم يا برداشت محقق از مطلب و به صورت نقل قول غیرمستقیم استفاده شده است .همچنین
مانند همهی مطالعات کتابخانهای از مطالعهی کتابها و مقاالت و مراجعه به سايتها و منابع مرتبط
استفاده شده است.
-۴-۱پیشینه تحقیق
در کشور ايران به دلیل اهمیت بحث مسکن ،تحقیقات بي شماری در رشته های مختلف
شهرسازی ،معماری ،مديريّت ،اقتصاد ،جامعه شناسي و غیره صورت گرفته است و دانش حقوق
نیز از اين مستثني نبوده است .برای مثال پژوهشي با عنوان «انتقال مالکیّت در مسکن مهر» در سال
 ۱۳۹5در دانشگاه پیام نور استان تهران در مقطع کارشناسي ارشد صورت پذيرفته است .و همچنین
در مقاله ای تحت عنوان ماهیت حقوقي قراردادهای واگذاری مسکن مهر در فصلنامه حقوقي
دادگستری اجماالً به اين موضوعات پرداخته است اما به طور خاص نه تنها عقد حکر و استحکار
در حقوق ايران مورد بررسي جدی و دقیق قرار نگرفته و تا کنون پژوهشي در قالب کتاب ،پايان
نامه ،مقاله و  ...به چشم نمي آيد بلکه بررسي تطبیقي اين قرارداد در حقوق کشورهای ديگر نیز
مغفول مانده است.
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هر چند برخي از حقوقدانان در پژوهش های انجام گرفته اشاره هايي به وجود اين قرارداد در
حقوق کشور مصر نموده و مطالبي در خصوص آن بیان نموده اند اما برررسي اين قرارداد در حقوق
کشور افغانستان امری نو و تازه است که نگارنده در اين پژوهش قصد ورود به اين مبحث را دارد.
-۲بررسی عقد استحکار
-۲-۱شناخت مفاهیم اصلی
-۲-۱-۱بررسی مفهوم حکر در لغت و اصطالح
واژهی استحکار؛ از ريشهی «حکر» و مصدر باب استفعال ميباشد .حکر؛ در لغت به معنای
ذخیرهکردن ،انباشتن ،اندوختن و انبارکردن است( .طاهری،انصاری .)۱05/۱۳88/در کتاب بحر الرائق
چنین آمده است ...« :و أما الحکر ،فقال المقريزی في الخطط أن أصله المنع فقول أهل مصر حکر
فالن يعنون به منع غیره من البناء»( .ابن نجیم .)۲۲۱/۲0۱0/استحکار يعني اجاره برای احداث اعیان،
مانند اجارهی زمین برای احداث خانه ،باغ ،گورستان ،مدرسه ،تأسیسات و  . ...در فقه وصفي برای
زمین واگذاری شده جهت ساختن هر نوع بنا بر روی آن در قبال عوض است( .طاهری،
انصاری )۲88/۱۳88/تحکیر نیز مصدر باب تفعیل از همین ريشه به معنای به انتظار واداشتن است.
در فقه عبارت از انفاق بر انتفاع از زمین موقوف به بنا و غرس در برابر اجرتي معجل که نزديک به
قیمت زمین باشد( .همان)۶۳۹،
به نظر ميآيد احتکار عقدی مستقل از اجاره است که بنابر ارادهی طرفین پديد ميآيد و چون
توافق آنان بر آن تعلق گرفته است ،متضمن اشکالي هم نیست( .همان )۲88،يکي از حقوقدانان در
اين خصوص چنین بیان کرده است« :استحکار؛ عبارت است از ،اجارهی زمین برای اينکه مستأجر
بتواند در آن خانه بسازد يا درخت بکارد .در عصر حاضر ،اين واژه را نميشناسند و عبارت درازتری
را به کار مي برند که عبارت است از «اجاره برای احداث اعیان» .فايده دانستن اين اصطالحات
اصیل ،رهايي از به کار بردن عبارات دراز و سهولت نقل انديشه هاست»( .جعفری
لنگرودی )۱۱۳:۱۳۷۶،در اين عقد صاحب ملک ،زمین غیر دائر خود را به مستأجر ميدهد تا بعد از
اصالح و آباداني زمین ،از آن منتفع گردد .بديهي است اين امر محتاج مدت زمان نسبت ًا طوالني
است .در اين عقد يک حق عیني برای مستأجر ايجاد ميشود که با حقوق مستأجر در عقد اجاره
که حق ديني است ،فرق ميکند .در کتاب البحر الرائق في شرح کنز الدقائق و بهامشه منحه الخالق،
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س شَجَرَه وَ َوقَفَهَا أَ ْو غَ َرسَ فِي أَرْضٍ َموْقُوفَه َعلَى الرِّبَاطِ»
در بخش کتاب الوقف و ذيل بحث «غَرَ َ
در توضیح «ارض المحتکره» اينگونه آورده شده است ...« :وَ الْأَرْضُ الْمُحْتَکَرَۀُ هِيَ الَّتِي وُقِفَ بِنَاؤُهَا
وَ لَمْ تُوقَفْ هِيَ کَأَنْ اسْتَ ْأجَرَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ عَلَ ْیهَا وَ بَنَى فِیهَا ثُمَّ وَقَفَ الْ ِبنَاءَ  .»...ارض محتکره آن است
که بنا آن وقف ولي عرصه وقف نشده است مانند آن که زمین اجاره گردد جهت احداث بنا بر روی
آن و بنا ساخته و سپس وقف گردد ( ...ابن نجیم .)۲۲۱:۲0۱0،ماده  ۱۲۴۹قانون مدني اردن اين
قرارداد را اينگونه تعريف کرده است« :حکر ،عقدی است که در برابر اجاره بها به مستأجر حق عیني
ميدهد تا بر زمین وقفي ،ساختمان بسازد يا آن را کشاورزی کند يا هر منفعت ديگری ببرد که به
اصل وقف ضرر نرساند» .قانون مدني افغانستان ،در اين خصوص بیان کرده است« :حق حکر،
عبارت از حق عیني است که منظور از آن بقای زمین برای بنا غرس يا يکي از اين دو در مقابل
اجرت معین مي باشد».
همچنین در حقوق فرانسه قراردادی تحت عنوان اجارهی طويلالمدت ()bailemphyteotique
وجود دارد .اين نوع قرارداد به صاحب زمین اجازه ميدهد تا زمین غیرقابل استفاده و غیرقابل کشت
خود را به ديگری اجاره دهد تا مستأجر در ازاء اجاره بها ،با دائر نمودن و قابل استفاده نمودن زمین
از آن منتفع گردد .موضوع اين عقد ،اصالح نمودن زمین از طريق کشت آن و يا ايجاد بنا در آن
است و به همین دلیل است که اين عقد برای مدت زمان طوالني که حداقل آن  ۱8و حداکثر آن ۹۹
سال است منعقد مي شود .در اين نوع عقد اجاره ،يک حق عیني به مستأجر واگذار ميشود که قابل
رهن گذاری است.
-۲-۱-۲بررسی مفهوم حقاالرض در لغت و اصطالح
حق االرض از دو واژهی «حق» و «أرض» مشتق شده است و لذا برای تبیین معنای لغوی آن
ميبايست معنای اين دو واژه را مستقالً بررسي کرد .حق ،معادل واژگان ()claim - title – right
در زبان انگلیسي ميباشد و در لغت ،اسم مصدر به معنای ثبوت و ضد باطل است و جمع آن حقوق
و حقاق است(.طاهری،انصاری )8۳۴:۱۳88،تعريف حق به دلیل تنوع موارد آن کار آساني نیست و
لذا بسیاری از فقیهان حق را به اعتبار موضوع تعريف کردهاند .مصطفي زرقاء در تعريف آن ميگويد:
«حق اختصاصي است که شرع آن را به قدرت و يا به تکلیف مقرر ميدارد»( .زرقاء)۱۲-۱0 :۱۴۲0،
أرض معادل واژهی ( )earthدر زبان انگلیسي ميباشد و واژهای عربي است برابر با زمین ،خاک و
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جمع آن اراضي است( .طاهری،انصاری )۱8۹:۱۳88،در فقه و حقوق به بخش خشکي زمین أرض
گويند که بر دو نوع است :أرض عامره و أرض موات .أرض عامره؛ عبارت از قطعه زمیني است که
به تملک مالک آن درآمده و به موجب يکي از اسباب کسب ملکیت شرعي در اختیار وی قرار
گرفته باشد و بدون اجازهی وی تصرف در آن مجاز نباشد( .همین )۱8۹،أرض موات؛ عبارت از
زمیني است که به دلیل معطل ماندن و يا عدم دسترسي به آن از حیّز بهرهبرداری افتاده باشد و اطالق
موات به آن به همین دلیل است .در فقه امامیه ارض موات از آن امام(ع) بوده و کسي مالک آن
نیست و اگر بدون اذن امام(ع) آنجا را احیاء و آباد کند مالک آن نميشود .اما اهل سنت اراضي
موات را در اختیار دولت ميدانند و إذن پیشگفته را حقّ حاکم شرع ميدانند.
-۲-۲جستجوی نهاد استحکار در قانون مدنی ایران
هیچ کدام از قوانین ايران ,به صراحت از «عقد استحکار» نام نبرده ولي در مادهی قانون مدني
مادهای وجود دارد که در ماهیت آن ،داللت بر عقد استحکار وجود دارد .اين قانون در اين خصوص
بیان داشته است« :هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده ،موجر نميتواند
( .»...ماده  )50۳در اين ماده نسبت به تصرفاتي که مستأجر در عین مستأجره مينمايد و افزودهای
که به صورت بنا يا غرس شجر از عمل او در عین مستأجره حاصل ميگردد ،دو فرض بیان گرديده
است .فرض اول ،حالتي است که مستاجر بدون اجازهی موجر اقدام به احداث مستحدث ميکند
که ارتباطي به موضوع اين پژوهش ندارد و وضعیت آن در اين ماده تعیین تکلیف قرار شده و
قانونگذار به تأسي از فقه امامیه ،برای اين اقدامات غیرمجاز ارزشي قائل نشده است .فرض دوم،
حالتي است که مستأجر بنا بر اذن ،مجاز در تصرفات است که در اين صورت ،وضعیت حقوقي
مستحدثات بايد مشخص گردد .در اين زمینه ماده ديگری از اين قانون بیان داشته است« :هرگاه
مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده موجر نميتواند مستأجر را به خراب کردن
يا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضاء مدت اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقي بماند موجر
حق مطالبه اجرتالمثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه
اجرتالمثل بنا يا درخت را خواهد داشت»( .ماده )50۴مهمترين مسئلهی اين فرض آن است که دو
حق مالکانه يعني حق موجر بر عرصه و حق مستأجر بر اعیاني پس از احداث با هم تالقي پیدا
ميکند .قانونگذار از يک سو قرارداد خصوصي بین موجر و مستأجر و نتیجهی حاصلهی از آن را
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محترم شمرده و از ديگر سو مطالبهی اجرتالمثلي را که حتي منشأ قراردادی ندارد ،موجه شمرده
است .بر اين اساس ،اگر احداث اعیان و شجر در ملک مورد اجاره با اذن موجر باشد چون اين اذن
با مالحظهی اقتضاء دوام است موجر نميتواند مستاجر را به قلع و تنزل آن اجبار کند و همچنین
با انقضاء مدت اجاره ،حق عیني مستاجر از بین نرفته و موجر تنها ميتواند اجرت المثل زمین خود
را مطالبه کند و در صورت که ملک در يد وی قرار گیرد ،بايست اجرتالمثل بنا را به مستاجر
بپردازد .به اين ترتیب در منظر قانونگذار ما دائمي بودن حق مالکیت مستاجر ماذون نسبت به اعیان
مستحدثه با فرض بقا آن ،صرفاً ايجاد اباحه نميکند و به مستاجر حق دائمي داشتن بنا يا درختي را
بر روی زمین ديگری ميدهد .استاد حائری شاهباغ ،حکم مادهی  50۴قانون مدني را بر اساس
قاعدهی «التزام به شيء التزام به لوازم آن است» دانسته و از اين حیث آن را جمع بین حقین ميداند.
(حائری شاهباغ )۴۲۱:۱۳۷۶،به هر حال در اينگونه مواقع به لحاظ تحلیل حقوقي ،ميتوان حقعیني
مستاجر را به دو حق منفک کرد ،يکي مالکیت وی نسبت به منافع عرصه که ناشي از عقد اجاره
است و ديگری مالکیت عین بنا و اعیان که به رسمیت شناخته شده است.

در کتاب «النهايه في مجرد الفقه و الفتاوی» چنین آمده است« :اگر کسي سرائي به کرايه گیرد تا
در وی نشیند و در آن سرای بستاني باشد و در آن بستان چیزی بکارد يا درختي باز نهد اگر آنچه
کرده باشد بدستور خداوند سرا کرده باشد و پس خواهد که از آن سرا بیايد بر خداوند سرا بود که
قیمت آنچه مستأجر کرده باشد از زراعت يا درخت نشاندن بکند و قیمت آن زرع يا غرس با وی
دهد پس اگر بيدستوری خداوند بود خداوند سرای را که آنچه وی کرده باشد از زرع و درخت
بکند و بدو باز دهد» .لذا موضوعي که در اين ماده مورد اشاره قرار گرفته راجع به قراردادی است
که در بردارندهی حق ساختمانسازی و احداث بنا يا درختکاری برای مستأجر با دادن حق تملک
آن ساختمان يا درخت به وی است( .طوسي )۲۹8:۱۳۲۳،هر چند اين ماده اشارهای ندارد که مستاجر
بايد عالوه بر مبلغ حقاالجاره مال ديگری با هر عنوان حقوقي به موجر بپردازد اما جعفری لنگرودی
دربارهی اينکه آيا قراردادی با ويژگي ياد شده را ميتوان اجاره دانست يا از چهارچوب اجاره بیرون
است؟ آن را در شمار عقد اجاره برشمرده ،اما به نامي ديگر يعني استحکار( .جعفری
لنگرودی )۳۱۱:۱۳8۱،ايشان اين عقد را چنین تعريف کردهاند« :گرفتن زمین غیر با رضايت او برای
احداث اعیاني با دادن حقاالرض يا اجارهی زمین برای اينکه مستأجر در آن خانه بسازد يا درخت
بکارد» .نويسندگاني هم با پرداختن به معنای استحکار ،به مستقل بودن آن از اجاره نظر داده و
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آوردهاند چون توافق طرفین قرارداد بر آن تعلق گرفته ... ،متضمن اشکالي هم نیست( .طاهری،
انصاری)۲۲8:۱۳88،
-۲-۳بررسی حق حکر در کشور افغانستان
در کتاب چهارم از فرع هفتم قانون مدني افغانستان که تحت عنوان احکام متفرقه تدوين يافته
است در ذيل مواد  ۲۳۲۳تا  ۲۳۴۹مبحثي مستقل تحت عنوان «حقحکر» آمده است که به بیان
مقررات اين نهاد فقهي و حقوقي بدين شرح پرداخته است:
-۲-۳-۱تعریف حق حکر
قانونگذار اين کشور در قانون مدني ،حکر را در عداد حقوق عیني قرار داده و در ماده ۲۳۲۳
چنین تعريفي از آن ارائه داده است« :حق حکر ،عبارت از حق عیني است که منظور از آن بقای
زمین برای بنا ،غرس يا يکي از اين دو در مقابل اجرت معین ميباشد»( .محقق)۹0۹:۱۳88،
برخالف قانون مدني مصر که هیچگونه تعريفي از اين نهاد ارائه نداده قانونگذار افغانستان در
اولین ماده از اين کتاب به تعريف حکر پرداخته است .يکي از اهداف اين نهاد که اين ماده نیز به
نحوی به آن اشاره کرده است بقای عرصههايي است که از حالت بهرهبرداری و انتفاع خارج و
احتیاج به عمران و آباداني دارد .لذا صاحب حق ميتواند هر گونه تصرفي اعم از احداث بنا يا
غرس اشجار بر روی عرصه داشته باشد و در مقابل اين تصرفات ميبايست مبلغي را به عنوان اجاره
بها به صاحب عرصه پرداخت نمايد .هر چند اين قرارداد در ظاهر به عقد اجاره شباهت دارد و مي
توان آن را يکي از جلوههای عقد اجاره پنداشت اما به دلیل تفاوتهای اساسي با عقد اجاره بايد
برای آن عنوان مستقل حقوقي در نظر داشت.
-۲-۳-۲مدت زمان حکر
يکي از مشخصات اساسي نهاد حکر مدت زمان طوالني بودن آن است که اين قانون در ماده
 ۲۳۲۴به آن اشاره کرده است و مدت زمان  50سالهای را بدان اختصاص داده و بیان کرده است:
«مدت حکر ،از پنجاه سال تجاوز نميکند .در حالیکه مدت حکر بیشتر از پنجاه سال تعیین و يا
اصالً تعیین نگرديده باشد ،برای مدت پنجاه سال اعتبار داده ميشود»( .محقق )۹۱0:۱۳88،اين مدت
زمان طوالني به ماهیت اين قرارداد چهرهی ويژهای بخشیده و آن را از عقد اجارهی معمولي ،متمايز
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ساخته است .اين نهاد در همهی نظامهای حقوقي دارای مدت زمان طوالني است و يکي از تفاوت-
های آن با عقد اجاره نیز همین ويژگي طوالني بودن مدت است.
-۲-۳-۳شرط مصلحت و اجازهی محکمه
به دلیل آثار ويژه و اختالط عقود مختلف و تزاحم حقوق متعدد ،انعقاد اين قرارداد در افغانستان
جز در موارد استثنائي ممکن نیست .اين قرارداد در اين کشور فقط بر اساس ضرورت يا مصلحت
و با اجازه محکمه واليتي که تمام زمین يا قسمت اعظم آن از لحاظ قیمت در حوزه آن محکمه قرار
داشته باشد منعقد ميگردد .ماده  ۲۳۲5اين قانون بیان کرده است« :عقد حکر جواز ندارد ،مگر به
اساس ضرورت يا مصلحت و اجازه محکمه واليتي که تمام زمین يا قسمت اعظم آن از لحاظ قیمت
در حوزه آن محکمه قرار داشته باشد .عقد بحضور رئیس يا عضوی که از طرف رئیس محکمه
تعیین ميشود ،تحرير ميگردد .وثیقه بعداً طبق احکام قانون ترتیب ميگردد»( .محقق)۹۱0:۱۳88،
-۲-۳-۴اختیارات و تکالیف صاحب حق
حق حکر در قانون مدني افغانستان با فوت يکي از طرفین منحل نميگردد و پس از اتمام مدت،
اموال و اعیان و عرصه به مالکیت مالکان اصلي بر ميگردد و لذا اين قرارداد را ميتوان در زمرهی
قراردادهای الزم پنداشت .ماده  ۲۳۲۶قانون مدني افغانستان در اين خصوص بیان کرده است:
«صاحب حقحکر ،ميتواند در زمین تحت حکر خود تصرفات مبني بر انتقال ملکیت يا انتفاع را
بعمل آورد .در تمام اين حاالت زمین ،بنا ،اشجار و ساير اموال غیر قابل انتقال بعد از انتهای مدت
حق حکر ،به مالک اصلي يا ورثه وی يا رعايت مادهی ( )۲۳۲۴اين قانون اعاده ميشود».

(محقق )۹۱0:۱۳88،همچنین مطابق اين ماده صاحب حکر دارای حق مالکیت است و اين حق
قابلیت نقل و انتقال به همراه عرصه را دارد.
ماده  ۲۳۲۷اين قانون نیز يکي از حقوق صاحب حکر را چنین بیان ميدارد« :صاحب حق حکر،
ميتواند در حیازت و غرس به تنهائي يا با حق حکر يکجا تصرف نمايد»( .محقق)۹۱۱:۱۳88،
همچنین يکي از تکالیف صاحب حکر پرداخت اجرت است که صاحب حکر بايد اجاره را در
مواعد مقرر ،به مالک زمین پرداخت نمايد« :صاحب حق حکر ،مکلف است اجرت معینه را در
مواعیدی که به آن موافقه صورت گرفته ،بمالک بپردازد»( .محقق)۹۱۱:۱۳88،
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تکالیف ديگری برای صاحب حکر در اين قانون بدين شرح بیان شده است« :صاحب حق حکر،
مکلف است باتخاذ وسايلي اقدام نمايد که برای حاصل دهي زمین الزم باشد ،و با آن هم شروط
موافقه شده طبیعت زمین ،غرضي که زمین برای آن آماده شده و اقتضای عرف منطقه رعايت
ميشود»( .محقق)۹۱۲:۱۳88،
-۲-۳-۵مبلغ حکر
مبلغ حقحکر بنابر توافق طرفین تعیین مي گردد اما در هر حال نبايد کمتر از اجرهالمثل باشد.
ماده  ۲۳۲۹قانون مدني افغانستان در اين خصوص بیان کرده است« :عقد حکر ،بمقدار کمتر از
اجرت المثل جواز ندارد ،تزئید يا تنقیص اجرت زحماتي صورت گرفته ميتواند که در اجرهالمثل
متجاوز از خمس از حیث زيادت يا نقصان تغیر وارد شده و از تاريخ آخرين سنجش پنج سال،
سپری شده باشد»( .محقق)۹۱۱:۱۳88،
ماده  ۲۳۳0اين قانون نیز در تکمل مادهی قبل بیان کرده است« :در سنجش زيادت يا نقصان
بقیمت اجاره زمین در هنگام سنجش مراجعه ميشود و در آن موقعیت زمین و اندازه تمايل مردم
به آن رعايت ميگردد .بموجوديت بناء اشجار يا آنچه صاحب حق حکر در آن احداث نموده يا
حقوق و اضرار صاحب حق حکر در زمین مذکور در سنجش اجرت اعتبار داده نميشود».

-۲-۳-۶تمدید حق
ماده  ۲۳۳۱اين قانون در خصوص تمديد حق بیان داشته است« :سنجش جديد از تاريخ موافقه
طرفین يا از تاريخ اقامه دعوی مبني به مطالبه سنجش ،اعتبار داده ميشود»( .محقق.)۹۱۱:۱۳88،
-۲-۳-۷حکر در موقوفات
حکر در قانون مدني افغانستان ويژهی اموال طلق نیست و در مورد امالک موقوفه نیز ميتواند
مورد استفاده قرار گیرد .ماده  ۲۳۳۴اين قانون در خصوص رابطهی حکر با امالک موقوفه بیان داشته
است« :هرگاه حکر در زمین موقوفه صورت گرفته باشد و صفت وقف از زمین مذکور به اساس
رجوع وقف کننده از وقف زايل شود ،حکر منتهي ميگردد و اگر مدت وقف از طرف وقف کننده
تنقیص يابد ،در صورتي که مدت باقیمانده از مدت حکر کمتر باشد ،حکر الي زمان انتهای وقف
ادامه مييابد .و در غیر آن الي نهايت مدت حکر طبق حکر دوام داده ميشود»( .محقق)۹۱۳:۱۳88،
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-۲-۳-۸موارد انحالل حکر
موارد انحالل حکر در قانون مدني افغانستان در سه مبحث انقضاء مدت ،فسخ و انفساخ و در
سه مادهی قانوني بیان شده است .ماده  ۲۳۳۳اين قانون در خصوص انقضاء حق حکر بیان کرده
است« :حق حکر به انتهای مدت معینه ،منتهي ميشود .قبل از انتهای مدت ،حق حکر وقتي منتهي
ميگردد که صاحب حق حکر بیش از احداث بناء يا غرس اشجار در زمین مذکور وفات نمايد.
مگر اينکه تمامي ورثه بقای حکر را مطالبه نمايند»( .محقق )۹۱۳:۱۳88،همچنین در ماده  ۲۳۳۴فسخ
حق حکر از جانب مالک زمین چنین بیان شده است« :هرگاه صاحب حق حکر حقوق اجاره زمین
را در دو سال متوالي نپردازد ،مالک زمین ميتواند فسخ عقد را مطالبه کند»( .محقق )۹۱۴:۱۳88،و
ماده  ۲۳۳۷مقررات انفساخ حق حکر نیز در اين قانون چنین پیشبیني شده است« :هرگاه در ظرف
مدت پانزده سال از حق حکر استفاده بعمل نیايد ،حق حکر منتهي شناخته ميشود».
(محقق)۹۱۴:۱۳88،
-۹-۳-۲وضعیت مستحدثات بعد از انحالل حکر
مطابق ماده  ۲۳۳۶بقا يا ازالهی اعیان احداثي و اشجار غرس شده پس از انقضای حق حکر به
اختیار مالک است .چنانچه مالک تصمیم بر بقا اعیان و اشجار داشته باشد ميبايست اقل قیمت
مستحدثات را به مالک پرداخت نمايد .البته حکم مذکور در اين ماده تکمیلي است و طرفین ميتوانند
بر خالف آن توافق ديگری داشته باشند .اين قانون در اين خصوص بیان کرده است« :مالک زمین
هنگام فسخ عقد يا انتهای مدت حکر ،بین ازاله بناء و اشجار غرس شده محتکر يا بقای آن در مقابل
اقل قیمت مستحقه ازاله يا بقاء مخیر است .مگر اينکه موافقه طور ديگری صورت گرفته باشد».

(محقق)۹۱۴:۱۳88،
-۲-۳-۱۰سائل متفرقه
موضوعات متفرقهای در خصوص حقحکر در مواد  ۲۳۳۹ ،۲۳۳8و ۲۳۴0قانون مدني افغانستان
بدين شرح پیشبیني شده است:
مادهی  ۲۳۳۷به مبحث اثر قانون نسبت به سابق پرداخته و چنین بیان کرده است که احکام
حقحکر نسبت به قراردادهای سابق بر تصويب قانون حاکمیت دارد و به عبارت روشنتر اثر قانون
در اين خصوص هم نسبت به سابق است و هم آتیه و قواعد مندرج در آن عطف به ماسبق ميگردد.

2

| 20

دو فصلنامه مطالعات شبه قاره

(محقق )۹۱۴:۱۳88،مادهی « :۲۳۳8احکام عقد حکر مندرج اين قانون ،به حکر زمیني که هنگام نفاذ
اين قانون ثابت باشد ،نیز تطبیق ميشود» .مادهی « :۲۳۳۹از حق حکر مندرج اين قانون ،اشخاص
خارجي اعم از حقیقي و حکمي ،استفاده کرده نميتوانند» .مادهی « :۲۳۴0رويه که دولت افغانستان
در برابر نمايندگيهای سیاسي دول متحابه و موسسات بین المللي مقیم افغانستان در مورد اموال
عقاری اتخاذ ميدارد ،تابع احکام حق حکر نميباشد»( .محقق)۹۱۴:۱۳88،
-۳نتیجه
فقهاء و حقوقدانان اعتقاد دارند که هر چه دايرهی عقود از لحاظ وصف و عنوان ،توسعه يابد
روابط بین مردم تحت نظم و نسق قانوني در ميآيد و به تکامل اجتماعي و تأمین قضائي کمک
خواهد کرد.
يکي از نهادهای فقهي و حقوقي قراردادی است به نام حکر يا استحکار که بیشتر توسط فقهای
اهل تسنن مورد اشاره قرار گرفته است.
اين پیمان ،قراردادی است طوالني مدت و همانطور که بیان گرديد قانونگذار افغانستان برای
انعقاد آن مدت زمان حداکثر  50سال را تعیین نموده است .در اين قرارداد صاحب اعیاني بر روی
عرصه ،حق عیني مييابد و با عنايت به اين موضوع ميتواند رهگشای بسیاری از مسائل حقوقي و
مستحدثات جديد باشد.
از مجموع مباحثي که مورد اشاره واقع شد ميتوان به مشروعیت اين نهاد که جهت واگذاری
زمین استیجاری برای احداث اعیاني کاربرد دارد ،در فقه اسالمي پي برد .اين قرارداد در کشور
همجوار افغانستان دارای نظام حقوقي مدون و جامعي است که در مورد قراردادهايي با شرايط ويژه
قابلیت انعقاد دارد .از آنجائي که بسیاری از عقود جديد در کشور ما قابل تطبیق با اين نهاد فقهي
است و با عنايت به طرح اصالح قانون مدني که توسط محمدجعفر جعفری لنگرودی پیشنهاد
گرديده است و در باب سوم از کتاب پنجم و در ماده  ۱۴۶۱ماده ای را به عقد استحکار و تعريف
آن اختصاص داده اند و با توجه به مطالب مورد پژوهش در کشور افغانستان ،پیشنهاد مي گردد،
قانونگذار ايران نیز مبحثي را در قانون مدني ايران به بحث عقد استحکار و بیان شرائط و قواعد آن
اختصاص دهد تا راهگشای بسیاری از معامالت و قراردادهايي باشد که با اين مفهوم فقهي و حقوقي
شباهت و قرابت دارد.
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