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مقدمه
بخشنیابهتردركبمنظور. باشدیمافغانستاندرلیبه حقوق فاممربوطیوضعنیقوانیکتاب معرفنیهدف ا
مطالعهموردخاصبطورلیفامحقوقمنابعوعمومطوربهافغانستانحقوقمنابعنخستتااستالزمحقوق

در افغانستان منابع (آمده است انیبمیچندگانه حقوقایافغانستان از منابع متعدد یچون نظام حقوق.رندیگقرار
ـ قانون مقیتا بعضاً هنگام تطبدهیامر سبب گردنی، ا)مختلف در کنار هم قرار دارندیحقوق و نیمـتن قـوان  انی

، البتـه  یقیتطبحقوقجوانبازیبرخبهکتابنیبعمل آمده تا در ایلذا سع. دیآانیآنها تنازع بمیقیتطبۀجنب
یمـدن قانونمندرجلیحقوق فامیاما قبل از همه به بررس.ردیاشاره صورت گزیتا آنجا که در دسترس بوده، ن

نظردر) یکتب(یوضعحقوقيریبکارگبخشنیادرالبته. شودیها پرداخته مپوهنتوناستادانونیمحصليبرا
لیتشـک راافغانسـتان یمدنقانونمواداکثراساسکهیحنففقهبهمربوطلیمسايروبحث. استشدهگرفته

.باشندیمخورداربرعرصهنیادرشتریبمعلوماتازکهشودیاگذار مویکسانبهدهد،یم
ةنافذنیقوان،ییاروپايهالسانریسا،یآلمان،یسیپشتو، انگل،يدریخذ حقوقمأازاستفادهبایدرسکتابنیا

گزارشـات اسـت، دهیـ گردملحـق آنهـا بهافغانستانکهیالمللنیبيهاثاقیموهاقراردادشمولبهافغانستان
ـ  تیکه در افغانستان فعالیدولتریو غیولتد،یالمللنیو بیسسات ملمؤ الملـل،  نیدارند مانند سازمان عفـو ب

Medica Mondiale ،USAIDبراه انداخته شده قاتیکتاب از تجارب حاصله از تحقنیدر ا. استدهیگردهیتهرهیو غ
مـارچ سـال   یالـ يجنـور يآلمان در مـاه هـا  یفدراليماکس پالنک شهر هامبورگ جمهوروتیتیتوسط انست

در شهر لیراجع به حقوق فام2006که در ماه جون سال يناریمیو س) 2005راپور ماکس پالنک : الًیذ(20051
. بود، استفاده صورت گرفته استافتهیریتدو) 2006ماکس پالنک ناریمیس: الًیذ(کابل 

ایقضایینهاحليهاراهوجینتابوده،یکاستبدونوکاملجهتهرازیدرسکتابنیاکهکردادعاتوانینم
نیقـوان درمندرجیحقوققواعدکتابنیاکمکبهبتوانندخوانندگانتااستنیایاصلهدف. کندیماحتوارا
هردیباافغانستانچون. رندیگبکارونمودهریتعبقانونتیحاکمنیموازمطابقرایحقوقروزمرهکردعملو

تـا گـردد هیـ تهيسـو یمقاحقـوق ةویشبهیدرسکتابنیاتاشدهکوششگردد،میسهزمیگلوبالدرشتریبچه
دولریسـا يه تالشـها ژیبـو . شـوند مطلـع زیـ نیاسالميهاکشورریسانیقوانازبتوانندافغانستانحقوقدانان

جالـب خواننـدگان يبـرا هـا کشورنیادر) نیقوانۀعرصدرفورمیرآوردن (نیقوانيسازنوبریمبنیاسالم
ـ اینیعطیشراباحقوقتاشدهدهیورزیسعهاکشورنیادر. گرفتقرارخواهدتوجه دادهتطـابق جوامـع نی
.گرددحاصلیحقوقشتریباعتبارقیطرنیاازتاشود

حقوق یخیافغانستان و رشد تاریدر بخش اول منابع حقوق. استافتهیمیچهار بخش تنظدریسیتدرکتابنیا
لیـ در بخش سوم و چهارم احکام حقـوق فام . ندگردیمیبطور عام معرفلیودر بخش دوم حقوق فامیخصوص

1 Yassari/Saboory, Family Structures and Family Law in Afghanistan – A Report of the Fact-Finding Mission

to Afghanistan January-March 2005, 11, unter www.mpipriv-hh.mpg.de/deutsch/Forschung/

LaufendeProjekte/Afghanistan/MPI-Report_Family.pdf.
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نیـ ایحقوق ازدواج، طالق و اطفال نکات اساسـ لیالبته مسا. ندشویمیبررسلیتفصافغانستان بطور خاص به 
.نددهیملیدو بخش را تشک
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افغانستاندرلیفامحقوقرشدخیمنابع حقوق و تار: بخش اول
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افغانستاندرلیمنابع حقوق فام: فصل اول
تعدد در حقوق ایسمیپلورال: مبحث اول

کـدام هـر وباشـند موجودیحقوقمختلفمنابعیحقوقنظامکیدرکهگفتسخنحقوقدرتعددازتوانیمیوقت
درکـه اسـت ممکنهمچنان. باشندداشتهراهمسانياهیقضکیيباالقیتطبتیاولووتقدمحقيادعامنابعنیا
ـ آنهاقیتطبيادعاکهباشندداشتهوجودیحقوقيهانظامازییهابخشکشورکی ـ یمعبخـش کی ایـ وحقـوق ۀن

مختلـف يهـا گروهیحقوقاتینظراستممکنبینترتیبد. دیاز مردم را احتوا نمایگروهایوقلمروۀنیمعقسمت
امکـان  عالوتاً. رندیبپذکسانییۀقضکیيباالرامختلفيهانورمایمقرراتقیتطبیمذهبتیجمعکیایویقوم

هـر کـدام   رایـ زرنـد، یدر رقابـت قـرار گ  يستم حقوق منطقویسبایدولتحقوقستمیسیحقوقنظامکیدارد تا در 
کـه  یوقتـ گردد،یتر مدهیچیبه مراتب پیتعدد حقوقنیچن. کنندیکسب میخود را از منابع مختلف حقوقتیمشروع

کـه  یاز تعدد در حقوق حرف زد وقتـ زینتوانیمبیترتنیبد. آنها تفاوت بزرگ داشته باشندیعملقینورم ها با تطب
. ودشـ یممشاهدهافغانستاندرالذکرفوقیحقوقتعدداشکالتمام. باشدداشتهتفاوتیقیبا حقوق تطبیحقوق دولت

.کندیت منشأ) یموگرافید(یاجتماعویخیتارطیشراازافغانستاندریحقوقمنابعیچندگانگنیچن
در نظـام  یو بخصوص فقه حنفیاسالمعتیشر،يالدیاسالم در افغانستان در قرن هشتم منیپس از استقرار د

ـ بـار در اوا نینخسـت يدر افغانسـتان بـرا  2.کشـور حکمفرمـا شـد   نیـ ایو قضائیحقوق عصـر  1920ۀدهـ لی
بـه نـام   19293- 1919افغانستان در زمـان سـلطنت امـان اهللا خـان     یقانون اساسنیاول. افتیآغاز يقانونگذار

بوجود یعنیانکشاف نیبا وجود ایول. دیرسبیبه تصو1923افغانستان در سال هیعلدولت یاساسۀنظامنام
. دیـ نگردجـاد یايرییـ کدام تغلیحقوق فامیکتاب قانون در چگونگکیبه شکل نیاز قوانيآمدن مجموعه ا

بـه  هیـ و ترکرانیاهیکه کشور همساافتیآغاز یدرست زمانیخیدر افغانستان از لحاظ تارنیقوانجادیعصر ا
خواسـت یامان اهللا خان م. دندیورزیکشورها تالش منیساختن ایبر قانون و مترقیمبتنينظام هاجادیمنظور ا

یمترقافغانستانکیيمرکزحکومتتیتقوونیقوانبیتصوباهیو آتا ترك در ترکرانیهمانند رضا شاه در ا
ۀعرصـ درکـه یحقوقۀمجموعنیاول.شدمواجهیناکامبهافغانستاندرهاتالشنیااکثریول. اوردیببوجود
یتسلط محمد داوود بوجود آمد، عبارت بود از قانون مدنةدر دور1977در سال افغانستاندریخصوصحقوق

با وجود آنکه در قرن گذشته 4.باشدیمیفقه حنفباالخصسنتاهلفقه ينورمهاۀمجموعکیکه آنهم در واقع 
چگـاه یشـد، امـا ه  دهیکشـ يادیزحمات زتیمقتدر و با صالحيحکومت مرکزکیجادیدر افغانستان جهت ا

. امدیواحد بوجود نیحقوق دولت

عتیشرگاهیجا: در کتاب هیبه احوال شخصژهیوهافغانستان با اشار2004یدر قانون اساسعتیاسالم و شر،یهاشم کمال2
. 35ه، صفح)2005(یآن در حقوق خصوصریو مصر و تأثرانیافغانستان، ایدر قانون اساس

3 Leon Poullada, Reform and rebellion in Afghanistan, 1919-1929 (Cornell University Press.)

1973, 92.
درعتیشـر گـاه یجا: کتـاب درافغانسـتان دریفعلتیضعویابیارزخانواده،حقوقویحقوقییگراهمه،يسارینجما 4

.56صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصرورانیاافغانستان،یاساسقانون
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دولـت  کیـ جـاد یو ايالدیمـ 1826سالتاکهباشدیمگوناگوناقوامازمتشکلکشورکیبه عالوه افغانستان 
البته اقوام افغانسـتان کـه   5.شدیاداره میفیملوك الطواةویبه ش) 1863ـ1826(دوست محمد ریتوسط اميمرکز

رسـوم و  ۀلیرا بوسـ لیـ مربوط به حقـوق فام يو دعاولیداشتند، مساستیخود مختار زییایدر مناطق جغراف
که در شورا ها و جرگه هـا  یمیو تصاميو عنعنویحقوق عرفیعنی6.کردندیشان حل و فصل میعنعنات قوم

بیـ ترتنیبـد 7.دهندیملیتشکافغانستاندررایعرفحقوقمنبعکیامروزهموگذشتهدرهمشدندیاتخاذ م
نیقواننیوهمچنيالهیقباییاصول عرف،يمنطقوی، حقوق عرففقهافغانستان متشکل است از یحقوقستمیس

8.یدولت

درتعدداییچندگانکۀمعضلدیتشدباعثاندموجودافغانستاندريدعاوحليبراکهیمختلفيهاسمیمکان
ـ یزمدرآنهـا را  تیـ که فعالیدر افغانستان در کنار محاکم دولت. ندگردیمحقوق قـانون اصـول   یحقـوق مـدن  ۀن

یالمللـ نیبه اساس گزارشات ب. وجود دارندزینیدولتریمراجع غد،ینمایممیتنظ13699سال یمحاکمات مدن
ـ اکثربیـ ترتنیبـد 10.گردنـد یاحالـه م یبه محاکم دولتـ يدعاوصدیف15تنها  يو دعـاو یئـ جزايایقضـا تی

رفتاروهیشنیچنبهافغانستاندرنکهیاعلت. گردندیحل و فصل میدولتيخارج از محاکم و ارگانهایخصوص
. باشندیمفعالریغایوندارندوجودمحالتازياریدر بسیکه ادارات قضائباشدین میابخصوصشودیم

افغانستاندرلیمنابع حقوق فاماتیجزئ: مبحث دوم
موضوعهو حقوق فقه: گفتار اول

علم به احکام شرعی عملی است که از  : فقه عبارت از ازعبارتاصطالحدرواستفهمیمعنبهلغتدرفقه
یفقهـ مـذاهب انیـ در منیابنابر. باشندیمیحنفمذهبرویمردم افغانستان پتیاکثر11.تفصیلۀ گرفته شده استادلۀ 

صورت یرسميریگهیدر افغانستان احصائنسویاز ده ها سال بدچون. باشدیبرجسته تر میحنفمذهبدر افغانستان 
.  مذاهب در افغانستان در دسترس قرار ندارندروانیبر تعداد پیمبنقینگرفته، ارقام دق

ـ عـرب، قرع مـاق، یا،ینورسـتان ،یـی پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشـه  : اقوام افغانستان متشکل اند از5 ز،ی
).فغانستانا1382سال یقانون اساس4ماده ( اقوام ریو سايقزلباش، گوجر، براهو

6 Smith/Bernier/Bunge,Rintz, Afghanistan: A Country Study (1980), 97.
7 Vafai, Gholam, Afghanistan: A Country Law Study ( 1988), 10.

درعتیشـر گـاه یجا: کتـاب درافغانسـتان دریفعلتیضعویابیارزخانواده،حقوقویحقوقییگراهمه،يسارینجما 8
.47صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصرورانیاافغانستان،یاساسقانون

.1369اسد 31مورخ 10شماره یرسمدهیجر9
:مالحظه شودیباره گزارشات آتنیدر ا10

Asia Foundation, Afghanistan in 2006, A Survey of the Afghan People, 59; Austrian Centre for Country of Origin an

Asylum Research and Documentation, November 2007, 11th European Country of Origin Information Seminar, Vienna, 21

– 22 June 2007, 19.

.»العلم باألحکام الشرعیة العملیة المکتسب من أدلتها التفصیلیة«. ١١
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دوگانـه یحقـوق نظـام يدارایاسالميکشورهاریسامانندافغانستانافغانستان،درمشروطهنظامجادیقبل از ا
مربـوط بـه   گرموضـوعات یدياز سـو . ندشدیممیتنظیدولتحقوقلهیبوسيادارویدولتلیمساکسویاز. بود

دولـت  یاساسـ نظامنامـه دریحقوقدوگانهنظامنیا. ندشدیحل و فصل میفقهاحکامطبق یحقوق خصوص
ـ ا16مـاده . بودافتهیبازتابزین.) ش.ه1302(1923سال مصوبافغانستان هیعل مقـرر  ینظامنامـه اساسـ  نی
.  ندیاطاعت نمایلتدوویاسالمنیقوانازتااندمکلفافغانستاناتباعکهداشتیم

آغـاز يالدیمـ سـتم یبقرنلیاوادرافغانستاندرنیقوانانسجامويقانونگدارپروسهشد،ذکرباالدرکهیطور
گردند که میتنظنیدر چوکات قوانیحقوقيهابخشآنکسویازتابودآنيقانونگذارروندنیاهدف. افتی

ـ بر آنها تطبیفقهاحکامرا که ییهابخشگریديسوازوکردیآنها را احتوا نمفقه حقـوق ماننـد دیـ دگریمقی
حقـوق يعلمـا وقضـات تـا شونددهیگنجانیدولتنیقوانةمحدوددرزین) عقود(هاقراردادوتیالکمل،یفام

12.باشندداشتهیدسترسعتیشرنیموازبهتربهشکلبهبتوانند

بـار از  نیاولـ يعلت بود که بـرا نیبه هم. استیکوتاهیخیسابقه تاريدر افغانستان دارايپروسه قانونگذار
بیدر دوره سلطنت ظاهرشاه بتصو) 1343(1964افغانستان که در سال یاساسقانوننیدر ششم» قانون«ةواژ
: بودنیچن1964یقانون اساس69متن ماده . بعمل آمدفیتعرد،یرس

، قانون عبارتسـت  دهیگردحیتصریقانون اساسنیدر ایآن طرز عمل خاصيبراکهیحاالتيبه استثنا«
وجـود  ممصـوبه نیچنـ کهیدر ساحه ا. باشددهیپادشاه رسحیاز مصوبه موافق هر دو جرگه که به توش

».اسالمعتیشرینباشد عبارتست از احکام فقه حنف
ن،یبنـابرا . شدمنتقل) یشمسيهجر1382(يالدیم2004سال یقانون اساس94ةمادبهماده نیحکم اسپس،

: کهنمودیمحیتصرنیچنقانونفیتعرةباردر94ةماد
مگـر باشـد، دهیرسـ جمهـور سیرئحیکه به توشیمليهر دو مجلس شوراۀقانون عبارت است از مصوب«
».باشددهیگردحیتصريگریدطوریاساسقانوننیادرنکهیا

یحقوق عرف: گفتاردوم
دراقـوام تعـداد . باشـد یمختلـف م يهـا زبـان واقـوام مسـکن بوده،متنوعکلتورواقواميداراکشورکیافغانستان 
و عـرف جـاد یامـر باعـث ا  نیا13.باشندیمشیخویتعامکه همه تابع حقوق رسدیبه پنجاه و پنج مباًًیتقرافغانستان

ازعبـارت یعرفحقوق. باشدیمافغانستانحقوقدرگریدمنبعکیعرفبینترتیبدودهیدمتفاوت گرباًیعادات تقر
رفتـه یپذيهـا نورمثیحبهمشخصگروهکیوابستگانيبرایقومويکلتورلحاظازکهاستيهانورممجموع

عتیشرگاهیجا: کتابدرهیشخصاحوالبهژهیواشارهباافغانستان2004یاساسقانوندرعتیشرواسالم،یهاشم کمال12
.35صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصرورانیاافغانستان،یاساسقانوندر

13 Amy Senier, Rebuilding the Judicial Sector in Afghanistan: The Role of Customary Law in: al Nakhlah,

The Fletcher School Online Journal for Issues Related to Southwest Asia and Islamic Civilization, Spring

2006, 2;
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غـرض رفـع اختالفـات بکـار     یمحلـ يجرگه هاایشورا ها لهیمقررات همواره بوسنیا14.باشندیماعتبارموردشده
دارند، شـباهت  ادیبا هم تفاوت زییایجغرافتیموقعایو یقومۀشیبنابر ریحقوق عرفنکهیباوجود ا. شوندیگرفته م

همه اقوام به خاطر حل منازعات شـان بـه مقامـات    باًًیتقرکهشودیمشاهده ممثالًً. گرددیممشاهدهشاننیبزینییها
ـ 16.شوندیمادیشورا ایجرگه، مرکه و يمقامات به نام هانیا15.ندینمایمراجعه ميگریانجیم یبه اساس گزارشات مل

خـانواده  یدرونـ طینخسـت در محـ  يهرزناشووراثیمربوط به خشونت در خانواده، طالق، ميدعاویالمللنیو ب
يآنها بـرا ایافشا گردند و يدعاونیاکهیدر صورت17.گردندیفصل موحلیدولتاییبدون مراجعه به مقامات محل

گردنـد، یابـالغ م یکه به شـکل شـفاه  یمیتصام. گردندیارائه میو عرفیبه بار آورند، به مقامات قومیعواقبجامعه
يگریانجیـ میرسـم ریـ مقامـات غ نیـ ايارج گـذار ایتقدم یاساسلیدال. باشندیماالجرایمرعيجوانب دعويبرا

بزرگان با رسوخ اقوام قرار دارند، که آنهـا  معموالًًمقاماتنیس اأکه در رستآن اکسویاز یدولتمقاماتنسبت به 
عنعنـات ةدهنـد بازتـاب کـه قومبزرگانمیتصامنیاگریديسواز. اندشدهشناختهعادلونیبعنوان اشخاص متد

اسـت کـه   شـه یقابـل اند 18.داردقیعمۀشیرقومایومحلمردمافراد،اذهاندربوده،یمحليهاارزشودهیپسند
امـا بـه اسـاس    19.اندسازگاربشرحقوقاینه وینه با حقوق اسالم و نه با حقوق وضعیحقوق عرفياکثر نورم ها

انـد  دهیـ عقنیـ مردم افغانستان اساساًً به اتیکثرا. شوندیمطابق حقوق اسالم درك مایو یاغلباًً اسالم،گزارشات آنها
ـ 20.ظ شکل تطابق داردو هم از لحايهم از لحاظ محتویاسالماحکامکه عملکرد شان با  کـه  یاز جمله حقوق عرف

14 Barfield/Noumi/Thier, The clash of Two Goods, State and Non-State Dispute Resolution in Afghanistan

unter: www.usip.org/ruleoflaw/projects/clash_two_goods.pdf, 6.

: گزارش مراجعه شودنیدر افغانستان به ایدر باره حقوق عرف15
International Legal Foundation, The Customary Laws of Afghanistan (2004)

ـ تعداد کم و کیبر حسب نوشته وردك اصطالح جرگه مطابق لغتنامه پشتو از زبان پشتو منتج شده و عبارت از اجتماع 16 ای
ـ جرگـه بکـار م  هکلمزینیلسان فارسدر . دینمایافاده مزیمشوره را نیبر طبق آن جرگه معن. باشدیاشخاص ميادیز و رودی

در . گرفته گرفته استأمنشیجرگه از لسان ترکژهاند که وادهیعقنیبه اگریديعلما. دهدیرا ممهیگروپ و خره،یدايمعنا
قـانون درعتیشـر گـاه یجا: کتابدرافغانستاندرجنگازبعدیعدلستمیساعماروردك،یعلبهشودمراحعهموردنیا

گرفته منشأمشورهیعربکلمهازشورا. 69صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصرورانیاافغانستان،یاساس
.دهدیمیمعنزیاست که مصلحت ن

و رانیافغانستان، ایدر قانون اساسعتیشرگاهیجا: بعد از جنگ در افغانستان در کتاب یعدلستمیوردك، اعمار سیعل17
.69ه، صفح)2005(یآن در حقوق خصوصریمصر و تأث

و رانیافغانستان، ایدر قانون اساسعتیشرگاهیجا: بعد از جنگ در افغانستان در کتاب یعدلستمیوردك، اعمار سیعل18
.70ه، صفح)2005(یآن در حقوق خصوصریمصر و تأث

19 Amin,Law Reform and Revolution in Afghanistan (1992), 70.

20 Barfield/Noumi/Thier, The clash of Two Goods, State and Non-State Dispute Resolution in Afghanistan

unter: www.usip.org/ruleoflaw/projects/clash_two_goods.pdf, 6.
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دهیـ عدم پرداخت مهر به زوجـه و نـا د  21بد،بدل،توانیمباشند،یمعتیشریحقوق بشر و حت،یخالف حقوق وضع
. باشدیحقوق بشر منیافغانستان و همچنیحقوق وضعزضدیازدواج اطفال ن22.بردنامرازنانراثیمحقوقگرفتن

یالمللنیباسناد: گفتار سوم
ـ نمـوده اسـت، ن  بیرا که افغانستان امضا و تصـو یالمللنیبيوافقتنامه هاموهاقراردادها،ثاقیم حقـوق  شـامل زی

ند تـا از  سـاز یعضـو را مکلـف م  يمعاهدات کشورهانیگرچه اکهداشتنظردردیباحالنیبا ا.گردندیافغانستان م
يند کـه شـورا  گردیمعاهدات منیتابع ایتنها زمانیدولتيمحاکم و ارگانهایند، ولینمايرویمندرجه آنها پاحکام

.باشدنمودهدییتا2004سال یقانون اساس90ةآنها را طبق فقره پنجم مادیمل
اسـت، نمـوده  دییـ که افغانستان به آنها ملحـق شـده و آنهـا را تا   لیحقوق فامۀموافقتنامه ها در عرصنیمهمتر

:عبارتند از
.10/12/1948مورخبشرحقوقیجهانهیاعالم) 1
ـ افغانسـتان ا . باشـد یمـورد اجـرا م  2/9/1990خیکه از تار5/12/1989حقوق اطفال مورخ ونیکنوانس) 2 نی

.کرددییات27/4/1994خیرا بتارونیکنوانس
اطفـال  یو پورنـوگراف فحشاءاطفال،فروشمورددرطفلحقوقموافقتنامهبهراجعياریپروتوکول اخت) 3
ــار25/5/2000مــورخ ) یو محــرك احساســات جنســزیــعکــس هــا و مطالــب شــهوت برانگ( خیکــه بت

.دیگرددییتوسط افغانستان تا19/10/2002
افغانسـتان . باشـد ینافذ م23/3/1976که از 16/12/1966مورخیاسیسویمدنحقوقیالمللنیبثاقیم) 4
23.کرددییتا24/4/1983خیبتارراسندنیا

به ). 2004(یین دردآور، راپور نهاسکِّحقوق زنان و اطفال، بد میقاتیتحقنهاد: مراجعه شودلیباره به گزارشات ذنیدر ا21
کـه در افغانسـتان   دینمایجبران جرم قتل را افاده ملهیوسکیبد . وجود داردعاًیگزارش بد دادن مانند گذشته وسنیاساس ا
. کنـد یممیعقـد ازدواج تقـد  يمتضرر دو دختر مقبول و باکره را بـرا لیفاميمجرم برالیکه فامبیترتنیبد. باشدیمروج م

دیشـد یدشمنلهیوسنیو بددهیگردشاوندیازدواج با هم خوقیاز طرلیاست که هر دو فامنیمورد انیدر ایمفکوره اصل
کامالً مورد توجه قرار گذارد،یمبجارایراتیثتأچهزنان يازدواج باالکینیمسئله که چننیا. رددگلیتبدیآن ها به دوست

حقوق بشر است که افغانستان به آنها ملحق شـده  يهاثاقیوارد کردن به محهیو جریاحترامینوع معامالت بنیا. ردیگینم
. است

حقوق بشر است که از سـال  نیگروپ از مدافعکیتزیگلوبل را. 1حهافغانستان، کتاب دوم، صفلیحقوق فامتز،یگلوبل را22
. را آغاز کرده استتشیحقوق بشر فعالجیو ترونیبه عدالت، تأمیقانون، دسترستیبه خاطر حاکم2002

داده و حق دارد از لیجامعه را تشکیرکن اساسلیفام) 1: (کندیحکم میاسیو سیحقوق مدنیالمللنیبثاقیم23ماده 23
ـ فامکیسیسأبر عقد ازدواج و تیحق مرد و زن بالغ مبن) 2. (گرددتیطرف جامعه و دولت حما شـناخته تیرسـم بـه لی

کننـده امضـا يهاکشور) 4. (استمجازندهیآشوهروزنکاملوآزادتیرضاحالتدرصرفازواجکیعقد) 3. (شودیم
ـ حقوق و وجايکه زن و شوهر در هنگام عقد ازدواج و انحالل آن داراندینمایمنیثر تضممؤریتدابلهیوسبهقراردادنیا بی

. ردیصورت گيجدتیباشند و در حالت انحالل ازدواج از اطفال حمايمساو
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. باشدینافذ م3/9/1981خیکه از تار18/12/1979زن مورخ هیعلضیبر رفع هر نوع تبعیمبنونیکنوانس) 5
.استهکرددییتا5/3/2003خیسند را بتارنیافغانستان ا

ـ متعهـد بـه ا  يکشـورها 24.باشـد یبرخـوردار م هژیوتیاهماززنهیعلضیرفع هر نوع تبعونیکنوانسدییأت نی
ـ باشـد، یممعاهـده نیاقیکه ناظر تطب)CEDAW-Kommission(مربوط ونیسیمکلف اند، به کمونیکنوانس کی

تیبر مسـئول برادرافغانستانبینترتیبد. دهندگزارشموردنیادرسالچهارهرسپسوآندییتاازبعدسال
ان سازگار سازد و آنها زنهیعلضیخود را با معاهده رفع هر نوع تبعنیتا قوانباشدیظف مؤقرار دارد و میبزرگ

. دینماقیرا تطب

سلسله مراتب نورم ها/ منابع حقوق نیروابط ب: مبحث سوم
ـ  یچگـونگ . قرن در کنار هم قـرار داشـتند  کیيدر افغانستان براموضوعهو حقوق فقه و  حقـوق  فقـه نیرابطـه ب

سـاده  شـه یاند که پاسخ بـه آنهـا هم  یافغانستان سواالتیفعلیدر نظام حقوقمنابع،نیانیو سلسله مراتب بیوضع
. ستین

یقانون اساسـ 2ماده . باشدیمیاسالميجمهورکیکه افغانستان کندیمانیب2004سال یماده اول قانون اساس
را یماقبل فقه حنفیاساسنی، بدون آنکه مانند قواندهدیکشور تذکر میرسمنیدثیاسالم را به ح2004سال 

مخـالف  توانـد ینمیقـانون چیدر افغانسـتان هـ  : کهدینمایمحکم2004سال یقانون اساس3ماده . بر تر بداند
معتقـدات و احکـام   «مشخص اصطالحات چـون  حیتوضکهیدر حال. مقدس اسالم باشدنیمعتقدات و احکام د

. وجود نداردیسدر قانون اسا»یاسالميجمهور«و » مقدس اسالمنید
هییقـوه قضـا  ۀلیرا بوسـ یقواعـد حقـوق  يدرجه بنـد يتا حدودتوانیم2004یقانون اساس130فقط در ماده 

تنهـا ورندیگیمد نظر م،را که دولت وضع کردهینیمحاکم قوان،یقانون اساسةمادنیااساسبه. نمودمشاهده
: 2004سال یقانون اساس130ماده . ندینمایممراجعه یبه فقه حنفیقانونيخالکیتیموجودصورتدر

ییهیقضيهرگاه برا. کنندیمقیرا تطبنیقوانریو سایقانون اساسنیاحکام ا،یدگیمورد رسيایمحاکم در قضا«
و یاز احکام فقـه حنفـ  يرویموجود نباشد به پیحکمنیقوانریو سایدر قانون اساس،یدگیمورد رسيایاز قضا

کـه عـدالت را بـه    نـد ینمایحل و فصـل م يرا به نحوهیوضع نموده، قضیفانون اساسنیکه ايدر داخل حدود
».دینمانیوجه تأمنیبهتر

مشخص تر شده و محـاکم را بـه همـان شـکل     یتوسط فقره دوم ماده اول قانون مدنیقانون اساساحکامنیا
فقره دوم مـاده  . ندیرفتار نمایطبق اساسات فقه حنفیانونقاحکامتیتا در صورت عدم موجودسازدیمکلف م

:دکهینمایمحیباره تصرنیدر ایاول قانون مدن
اسـالم حکـم   عتیشـر یفقه حنفیکه حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کليدر موارد«

».دینمانیوجه آن تأمنیکه عدالت را به بهتردینمایصادر م

عتیشرگاهیجا: در کتابهیبه احوال شخصژهیوهافغانستان با اشار2004یدر قانون اساسعتیاسالم و شر،یهاشم کمال24
.41صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصرورانیاافغانستان،یاساسقانوندر
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زیـ نیفقه حنفیقانون وجود دارد و در اساسات کليکه خاليکه در مواردکندیمنییتعیقانون مدنماده دوم 
. مراجعـه نمـود  یبه عرف عمومتوانیها متیاز محدودیوجود نداشته باشد با درنظر داشت بعضیکدام حکم

:دکهینمایحکم منهیزمنیدر ایماده دوم قانون مدن
مطـابق محکمـه نباشد،موجودیحکماسالمعتیشریحنففقهیکلاساساتایکه در قانون و يدر موارد«

».نباشدعدالتاساساتایقانوناحکاممناقضعرفنکهیابرمشروطد،ینمایمصادرحکمیعمومعرفبه
در دیعه به عرف نباجمرا. شودیبکار گرفته میقانونيامکان بخاطر رفع خالنیآخرۀه مثاببعرفبیترتنیبه ا

به . سازدیعرف را محدود مقیتطبةماده، نحونیمندرج احکم. اساسات عدالت باشدایقانون و احکامتضاد با 
. با اساسات عدالت همنوا باشندزیکه مطابق قانون باشند و نردیگیمراجعه صورت میعرف تنها زمان

نیقوانریساویاساسقانونریفست: مبحث چهارم
در افغانسـتان در  یقانونچیتا هستیمجاز ن2004سالیاساسقانونسوممادهمطابقشد،دادهتذکرباالدرکهیطور

میمفـاه يمقـدس اسـالم دارا  نیمعتقدات و احکام دکهییاز آنجا. مقدس اسالم باشدنیتضاد با معتقدات و احکام د
بارانیقوانتطابقتادارندتیصالحخاصاشایومرجعکه کدام شودیسوال مطرح منیند، اباشیمتنوع و چند گونه م

.ندینمایبررسآنسوممادهباهمچنانویاساسقانون
نیفـرام ن،یمطابقـت قـوان  یبررسـ 2004یقـانون اساسـ  121طبق  ماده : گفته کهدیپاسخ به سؤال فوق بادر
محاکم، ایحکومت و يآنها بر اساس تقاضاریو تفسیبا قانون اساسیالمللنیبيهاثاقیمعاهدات و م،ینیتقن

ریتفستیدر افغانستان ستره محکمه صالحن،یبنابرا. باشدیستره محکمه متیمطابق به احکام قانون از صالح
.دارداسالمراآنمطابقتویقانون اساس

را فهیوظنیا26نگهبانيشورارانیدر اایو 25یقانون اساسیدر مصر محکمه عال: مثالگر،یممالک دیبرخدر
. به عهده دارند

جهینت: مبحث پنجم
،  فقـه و  یتعـامل است از حقوق يدر افغانستان مجموعه الیت که حقوق فامگرفجهینتتوانیاز آنچه که گقته شد م

هرگاه در مورد . ندینماقیرا تطبیظف اند تا نخست از همه حقوق وضعؤهمچنان محاکم افغانستان م. یحقوق وضع
آنهـا  . نـد یمراجعـه نما یظف اند به اساسات فقه حنفـ مؤمورد سوال حکم قانون موجود نباشد، محاکم ياهیقضکی
.رندیعرف را به شکل محدود بکار گم،یتصامافتیمرحله غرض درنیدر آخرتوانندیم

مصر، یقانون اساسیدر باره محکمه عال1979اگست 29مورخ 48مصر و قانون شماره یقانون اساس175مطابق ماده 25
محـاکم  : ارتباط مراجعه شـود بـه  نیدر ا. باشدیرا دارا میبا قانون اساسنینظارت مطابقت قوانفهیدر مصر وظیمحکمه عال
.به بعد104از صفحه 2005با آلمان سهیدر مقاهیدر مصر، لبنان و سوریقانون اساس

همچنان طبـق اصـل   . نگهبان استيشورافهیوظیقانون اساسریتفسرانیایاسالميجمهوریقانون اساس98طبق اصل 26
نگهبـان  يتوسط شـورا یتطابق تمام مصوبات پارلمان با اسالم و قانون اساسدیبارانیایاسالميجمهوریاساسقانون 94

.کنترول شود
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امـروز تااندنتوانستهقواعدنیایدر عملکرد حقوقیول. باشندیواضح میلیخيقواعدنیچنکهرسدیبه نظر م
مردمتیاکثریزندگدرواقعدریوضعنیقوانانکشافبهرويهاکشورگریدهمانند. رندیگقرارقیتطبمورد

افغانسـتان  یحقـوق سـتم یکه تا کنون در مورد سیقاتیبدون استثنا تمام تحق. باشندینمکنندهنییتعافغانستاندر
کاغـذ يرودرتنهـا افغانسـتان درقواعدمجموعویرسمنیقوانکهاندمطلبنیایصورت گرفته است، حاک

ـ باشده، کـه بـه اسـاس آن    ینیشبیکه در قانون پيدرجه بند27.باشندیمموجود یوضـع نیدر قـدم اول قـوان  دی
یعرفـ قواعـد یقواعد فقه حنفـ ایو یقانونقواعدتیگردند و صرف در صورت عدم موجودقیمراعات و تطب

یدر امورحقـوق یکـه اساسـاًً حقـوق عرفـ    گـردد یهمـواره مشـاهده م  . گرددینمتیبکار گرفته شوند، قطعاًً رعا
.شوندیدر افغانستان بکار گرفته ملیبخصوص حقوق فام

افغانستاندرلیفامحقوقانکشافخیتار: فصل دوم
یخیانکشاف تار: مبحث اول

ـ فامیدند که روابط حقوقبودهیقانون نافذ گردنیچنددبه تعدا1977در سال یانفاذ قانون مدنیال1921از سال  لی
راجع به فرمان شماره هفـتم  عالوتاًً. گردندیمحیتوضآنهایخیبه اساس مراحل تارالًًیذنیقواننیا. کردندیماحتوارا

. ندگردیارائه میحاتیصادر شده بود، توضیکه در زمان حکومت نور محمد تره ک1978سال 
ـ یالـذکر، فوقیخیمتون تار و فرمـان  1971، 1969، 1949، 1934، 1926، 1921يسـالها ازدواجنیقـوان یعن
کوتاه بـوده و مـواد و پراگـراف    یلیمتون خنیا. نبودندلیکامل در امور حقوق فامنیقوان1978سال 7شماره 

اقالً بطالن ایرا منع و زیبودند تا اعمال ناجادهیهدف نافذ گردنیکه همه به انمودندیرا احتوا ميمحدوديها
نیـ کدام آنها نتوانستند ابزار الزم کـار درا چیاست که هنیمتون انیوجه مشترك اگانهی. بخشندعیآنها را تسر

خواسـت نظـام   نیتفاوت بـ تیعالوه موجودهب. بخش بدهندنیعرصه را به دست محاکم و دست اندرکاران ا
يمنـافع گـروپ هـا   ایـ جامعه و یعرصه و وضع انکشافنیآوردن تحوالت دراایيبر نوسازیحاکم مبنيها

بردن رفتارو سـنن  نیرا از بنیقواننیهدف تمام ا. اثر بمانندیبنیقواننیاتیتا اکثردیمختلف باعث آن گرد
،يازدواج اطفال، ازدواج اجباریقانونتیممنوعۀلیبوسبرآن بود تایسع. دادیملیناپسند در هنگام ازدواج تشک

.گردندمحدودزوجاتدرتعددومهر، )انهیطو(ولور،یعروسمحافلایو يخورینیریاز حد ششیمصارف ب

1926و 1921يقانون ازدواج سال ها: گفتار اول
سـنبله اولخیکه به تـأر استيو ختنه سورینکاح، عروسۀنظامناملیفامحقوقعرصهدرقانونۀمجموعنینخست
ـ ا28.الهـام گرفتـه بـود   هیـ ترک1921يهـا سـال  يهـا فورمینظامنامه از رنیا). 1921(دیگردنافذووضع1303 نی

:نمودیرا احتوا ملیذمطالب
ياجباريازدواج اطفال و ازدواج ها

27 Lau, An Introduction to Afghanistan’s Legal System, in: Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law, VIII

(2001-2002), 28.

28 Gregorian, The Emergence of Modern Afghanistan – Politics of Reform and Modernization 1880-1946

(1969), 243.
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 تعدد زوجات
یعروسمحافلایو يخورینیریاز حد ششیمصارف ب
 بد دادن(تبادله زنان جهت رفع اختالفات (

تعدد زوجات) الف
يبـاال اکثـراًً آنکـه لیدلبهکهاستآمدهآنجادرچنانچه. استافتهیآن تذکر ۀدر مقدمنظامنامهنیاحکام انیمهمتر

به نظامنامهنی، ا29دیآیو اختالف بوجود ميدفاع دعویشوهران و پامال کردن حقوق زنان بيمخارج، ظلم و تعد
تا قبل از هـر عقـد نکـاح    خواست،یم1921يو ختنه سورینکاح، عروسۀنظامنامگونه نیبد. ه استدیرسبیتصو

محکمه حاضر شده و شهادت دهند که نکاح مجدد ناکح عادالنه بـوده و مشـروع   شگاهیدر پ) نیام(شاهدان راستکار 
محکمـه را ارائـه   ۀصـل یفنیچنيشوهرکهیدر صورت. ممکن بودگرینکاح دمحکمه عقدقیتنها بعد از تصد. باشدیم

نکاح،ۀنظامنام2و1مواد( محکوم گردديمجازات نقدایدو سال حبس و یبه مدت اليممکن بود تا وداشت،ینم
).يسورختنهویعروس

و ازدواج اطفاليعقد نکاح، ازدواج اجبار) ب
نـزاع ویاجتمـاع یآرامنارایزنمود،یازدواج اطفال را محکوم م1921يو ختنه سورینکاح، عروسۀنظامناممقدمه 

نیکمتـر آنششـم مادهوکردیازدواج صغار را منع م1921ماده پنجم قانون ازدواج بینترتیبد30.آوردیجود مبورا
ـ ا. ابـد ینکـاح انعقـاد   یسالگ13سنلیتکمازقبلتانبودمجازآناساسبه. نمودیمنییتعراازدواجسن قاعـده نی
.شدیمقیتطب) زنومرد (جنسدوهريباال

در حقوق اسـالم  ییهایآزادنیچن31.مودنیزنان و دختران اعطا ميرا برايادیزيهايآزاد1921قانون ازدواج 
حیصـر قیالبته با بوجود آوردن شرط تصـد . باشدیموجود مياصل تساویو در فقه حنفرسدیبه مالحظه مزین

انیماز) خانوادهدووندیازدواج به مثابه پ(عقد نکاح یعرفمفهوم ) و قبولجابیا(عقد نکاح توسط زن و مرد 
. افتیریعروس و داماد تغیعنیشخص،دورابطهمثابهبهوشدبرداشته

بد دادن) پ
بـه مقابـل جانـب بـه زنکیدادنمیتسلیعنیدادن،بدرسمکهبودآننهممادهقانوننیاقواعدنیترمهمازیکی

.دادقرارممنوعرادعوارفعغرض

. دادلیتحصۀاداميسفر به خارج از افغانستان را براةو اجازلیاهللا خان به زنها حق تحصامان

29 Erica Knabe, Frauenemanzipation in Afghanistan (1977), 196.

30 Stewart, Fire in Afghanistan 1914-1929 (1973), 263, Hashem Kamali, Law in Afghanistan (1985), 110.

. دادلیتحصهاداميسفر به خارج از افغانستان را براهو اجازلیامان اهللا خان به زنها حق تحص31
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مخارج عقد نکاح) ت
، )ينـامزد (يخـور ینیریشـ يضـرور ریغمخارجبیترتنیبد. همچنان الزم بود تا مخارج عقد نکاح محدود گردد

لباس کـه دامـاد   يمخارج مجاز برازیمحدود ساخته شد ونهیروپ30بهمهر. دیگردمنعیعروسمحفلونهیخشب
.دیگردممنوع) انهیطو(ولورپرداختضمناً. شدساختهمحدودنمود،یمهیبخاطر عقد نکاح تهدیبا

1926قانوندرراتییو تغ1921اثرات قانون ازدواج ) ث
ـ ااحکـام . نافذ بماندیشکل مدت طوالننینتوانست به چنيو ختنه سورینکاح، عروسۀنظامنام قـانون مـورد   نی

آنهـا شـاه را   . دنـد یدیامـان اهللا در خطـر م  يهافورمیآنها موقف خود را در اثر ررایقرار نگرفت، زینیديعلمادییتا
بـه یحقـوق يهـا فـورم یاقـوام افغانسـتان بـا ر   یبرخنیچنهم. اسالم نمودندعتیشرریمغانیقوانبیمتهم به تصو

ـ امان اهللا خـان لو رد،یصورت گيریجلوگامیبمنظور آنکه از ق32.پرداختندمخالفت را دعـوت  ينفـر 700جرگـه  هی
و ختنـه  ینکاح، عروسـ ۀنظامنامو در 1923یدر قانون اساسیالتیتعدیجرگه پس از مشاوره طوالنهیکه لو33نمود
.دیرسانبیبه تصو1921يسور

یمـ ادیـ ینظامنامه نکاح و سـنت نام بهگریدۀنظامنامکی) 1305سنبله 8مطابق (31/8/1926خیبتارنسانیبد
21مـاده  . مـاده 22مقدمـه و  کیـ متشکل بود از ینظامنامه نکاح و سنت.دینافذ گرد1306دلو 11د در یگرد

.را لغو کرد1921قانون ازدواج حاًیصر1926قانون ازدواج 
ازدواج اطفـال مجـدداًً مجـاز    . ازدواج اطفال را ساده تـر سـاخت  طیشرا1926ینظامنامه نکاح و سنت3ماده 

ینیشـب یرا پ»ارالبلوغیخ«ینظامنامه نکاح و سنت9عالوه ماده هب34.شدیمهیاجتناب از آن توصیدانسته شد ول
یقـانون سـن لیـ تکمباتوانستندیمبودند،دهینرسبلوغسنبهازدواجزماندرکهیکسانآناساسبهکهنمودیم

ً. ندینمافسخراخودازدواج از قینخست شرط اخـذ تصـد  . ازدواج با چند زن ساده تر ساخته شداحکامضمناً
ـ معتقـد بـه د  کهیاز آنانینظامنامه نکاح و سنتآن ماده يبجا. فسخ شدگریبر ازدواج دیمحکمه مبن اسـالم نی

ـ ا. نـد ینماتیـ در قرآن ذکر شده بود، رعاکهرایعدالتآنتانمودیبودند، مطالبه م تیـ مکلفکـدام خواسـت نی
تنها امکان عارض شـدن بـه محکمـه    1926ازدواجقانوندوممادهاساسبهزنيبرا. نداشتقبالدریحقوق

ممکن بود تا مرد محکوم بـه مجـازات   يدعونیماند که در اثر ایباقگریشوهرش بخاطر ازدواج با زن دهیعل
.گردديریتعذ

: بودنیچن6متن ماده . بد دادن ممنوع ماندینظامنامه نکاح و سنت6به اساس ماده 
دانستن مطلقاً ممنوع خودۀموروثرایشخصالیعوگرفتنراثیمبهکرهوجبربارایزنایرسوم بد دادن «

».و موقوف است
یبه اساس آن مجاز نبود کسـ . نمودیمینیشبیرا پوهیحق عقد نکاح زن ب1926ینظامنامه نکاح و سنت7ماده 

.ورزديمطلقه را با جبر و اکراه مجبور سازد تا از ازدواج دوباره خود دارایو وهیزن بکی

32 Poullada, Leon B., Reform and Rebellion in Afghanistan, 1919-1929 (1973), 94, Gregorian, The

Emergence of Modern Afghanistan – Politics of Reform and Modernization 1880-1946 (1969), 255.

33 Hashem Kamali, Law in Afghanistan (1985), 110.

34 Hashem Kamali, Law in Afghanistan (1985), 112.
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1934يو ختنه سوریعروسۀاصولنام: گفتاردوم
افغانستان اعالم هیدولت عالیافغانستان را بنام اصول اساسیقانون اساسنیدوم1931نادرشاه خلف امان اهللا در سال 

ـ بلکه بنام اصـولنامه  شدند،ینمدهینامگرنظامنامهینافذه در افغانستان دنیزمان به بعد قواننیاز ا. کرد . دنـد یگردیمادی
ــ  1933دوره سـلطنت  (سـاله اش ظـاهر شـاه    18پسر 1933دوام نمود و در سال ینادرشاه مدت کوتاهییحکمروا

.دیگرديونیجانش) 1973
و ختنـه  ینکـاح، عروسـ  ةدر بـار لیحقوق فامتیبا اهمدیقانون جدکی) 1313جوزا 3(24/5/1934خیبتار

ـ ا.  دینافذ گرد) 1934(1328، 6، 11خیتأردرکهدیگردوضعيو ختنه سوریعروسۀبنام اصولناميسور نی
خـود قـرار   یدر برداشت، مورد توجـه اساسـ  ياقتصادیمنفراتیثأرسم و رواج مراسم ازدواج را که تزیاصولنامه ن

تا از آن احتـراز  خواستینموده و محیرا تقبیمورد عروسیو بیمصارف افراطاشدر مقدمه اصولنامهنیا. داده بود
ویعروسـ اصـولنامه بنـام يسـور ختنهویعروسنکاح،مورددرازدواجگریدقانونکی1949در سال .دیبعمل آ

بـود یدسترسـ قابلیسیانگلزبانبهتنهاقانوننیا. دیرسبیبتصو)1328حمل8(28/3/1949مورخيسورختنه
.باشدیممادهدوازدهومقدمهکیازمتشکلکه

قانون نیابیهدف تصو. نموده استبیماقبل خود را تعقنیاهداف مشابه قوانشیخوۀمقدمدرزینقانوننیا
و ختنـه  یعروسيمورد در جشن هایکارانه و بایو مصارف رزیمراسم ناجاریاز تدويریآن جلوگۀدر مقدم

تـا  ل تقاضا بعمـل آمـده اسـت   مسئووکارمندانویدولتاداراتازنیعالوه بر ا35.استدهیوانمود گرديسور
ـ قانون را به غرض تعقنیانیقانون آشنا سازند و ناقضنیااتیمردم را با محتو یبـه محـاکم شـرع   یعـدل بی

. ندینمامیتسل

عقد نکاح) الف
ونـاکح موافـق ارادهاظهـار توسـط صـرف یمـذهب حقـوق مطـابق نکاحعقدکهکردیحکم م1949ماده اول قانون 

.تواندیمشدهبرقرارمنکوحه

مخارج ازدواج) ب
نیا2مادهبینترتیبد. بودازدواجیاضافمخارجیمنفياقتصاداثرات1949ازدواجقانونبحثموردگریموضوع د

لبـاس يبـرا رادامـاد مصـارف قـانون 3مـاده . دادقرارممنوعرایعروسیاصلجشنازقبلمراسميبرگذارقانون

و بـه  يو ختنه سـور ينامزد،یعروسيدر جشن هاهودهیو مخارج بياکاریبه مراسم نامشروع ،رقابت، ردنیبخشانیپا35
داران هیو قر) شاروال ها(مردم، حکام، شهردارها نیآنها در بحیموارد بعد از تشرنیاجرا درآوردن احکام  نظامنامه ها در ا

و راجع به اضرار دهیکه آنها شخصاً در آنها اشتراك ورزندینماریدایمذهبيمسئول و مکلف اند تا جلسات به اشتراك علما
همچنان . کنندغیجامعه اند، به مردم تبلیو اخالقيمنافع اقتصادریمراسم و مصارف هنگفت که خالف قانون و مغانیبزرگ ا

مراسم عـزا  دیقانون تذکر رفته که بانیدر ا. شده استيمنوال جمله بندنیبه همياسم عزادارمرهدر بار1949قانون سال 
اخالق و اقتصـاد  يو رسم و رواج ناروا که براجایتا عادات ناپسند، مصارف بردیصورت گیدر تطابق به احکام مذهبيدار

.بروندنیمردم مضر اند، کامالً از ب
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منـع رایعروسجشنحدازشیببابینیریشهیتهومحدودراغذامصرفمخارج4ماده. ساختمحدودیعروس
.کردمنعرایعروسمراسمبرقوزرقپرویافراطيایهداقانوننیا8و7مواد. نمود

ولورایوگریديتواند به جز مهرکدام  تحفه ایمشعر بود که عروس نم1949قانون ازدواج 5همچنان ماده 
خودخسرهیعلتادادیمآنراامکانداماديبرا1949ازدواجقانون6مادهکهبودنیاتوجهجالب. دینمااخذرا
خاطر عدم پرداخت ولور از رفـتن  بهنکاحعقدازبعدعروسپدرکهیصورتدر. دینماتیشکا) عروسپدر (

بـوده نیاقانونگذارقصداگر. کنديدعواقامهاوهیعلتوانستیمدامادنمود،یميریعروس به منزل داماد جلوگ
قبلولوررایزکند،ینماثباتهدفبهحکمنیایکمالۀگفتبنابربردارد،داماديهاشانهازراولوربارکهباشد

36.گرددینممنعقدقطعاًًنکاحآنپرداختازامتناعحالتدروشودیمپرداختهنکاحعقداز

1340خطنکاحنکاحبیترتوازدواجاصولنامه: گفتار سوم
بیازدواج و ترتۀبه نام اصولناميگریقانون د1340در سال ،يو ختنه سورینکاح، عروسۀاصولنامبیبه تعق

بردن عرف و عادات مخالف قـانون و شـرع   نیقانون عالوه بر از بنیمنظور از ا. دینکاح خط وضع و نافذ گرد
بالغ صورت ۀناکح و منکوحتیاصولنامه بر اساس اراده و رضانیطبق ا. مسائل مربوط به نکاح خط بودمیتنظ

رهینکاح صغ). 2ةماد( پسر و دختر بوديسال برا15اصولنامه نیازدواج طبق ایسن قانون). 1ةماد( گرفتیم
و ریجهـت اعتبـار نکـاح صـغ    ن،یبـاوجودا . نکاح خطبیو ترتیولتیجواز نداشت، مگر در صورت موجود

). 19و 18مواد ( مشهور نباشدیبه فساد اخالفیکه ولشرط بودرهیصغ

1960قانون ازدواج : گفتار چهارم
وضـع  37وبه عوض آن قانون ازدواجیملغيو ختنه سورینکاح، عروسۀدر زمان حکومت محمد ظاهر شاه اصولنام

بردن عرف و عادات مخالف قانون کـه  نینکاح خط و از ببیقانون عالوه بر احکام مربوط به ترتنیا. دیو نافذ گرد
شـد و  یقانون مهر حق زوجه پنداشته منیطبق ا. طالق و مهر بودةدر بارنیاحکام معيشرح آن فوقاً گذشت، دارا

توانست با مـرد  یقانون زن مسلمان نمنیطبق ان،یهمچن). 26ةماد( دیتوانست هر نوع تصرف در آن نمایزوجه م
توانست آن یشوهر م،یول. شدیقانون، طالق حق شوهر پنداشته منیمطابق ا). 22ةماد( دیمسلمان ازدواج نماریغ

صـالح یذۀطـالق بـه محکمـ   قـاع یتوانسـت غـرض ا  یو زن مدینماضیانعقاد عقد نکاح به زوجه اش تفونیرا ح
). 33ةماد( شدینیبشیقانون پنیطالق خط در ابیبار ترتنیاوليبران،یهمچن). 4و 32مواد ( دیمراجعه نما

1977سال یقانون مدن: گفتار ششم
قـانون  نیاولـ بیدر افغانستان با تصوراثیو حقوق ملیحقوق فام،یمدنیجامع در ساحه حقوقيقانونگذارنیاول
ـ نافـذ گرد 1977سـال  يکه در مـاه جنـور  یقانون مدننیا. وستیبوقوع پ1977افغانستان در سال یمدن شـامل  د،ی

. منسـوخ نمـود  حاًًیرا صـر 1971قـانون ازدواج  یعنـ ی،ین نافذه قبلیقوانیقانون مدن2416ماده . باشدیماده م2416

36 Hashem Kamali, Law in Afghanistan (1985), 87; Nancy Tapper, Bartered brides – Politics, Gender and

Marriage in an Afghan Tribal Society (1991), 144.

.1390سال، 109شمارهیرسمدهیجرهمنتشر. 37
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ـ 60مـواد  . اسـت دهیگردمیتنظیقانون مدن336یال56در مواد لیمجموع حقوق فام يدارایقـانون مـدن  216یال
شده اسـت  میوبه چهارمبحث تقسدهیگرد»اشخاص«که مربوط به فصل دوم باشدیبر حقوق ازدواج میمبنیاحکام

:که عباتند از
. ازدواج-1
.آثارازدواج-2
.انحالل ازدواج-3
.آثارانحالل ازدواج-4

وتیوصـا ت،یـ والاطفـال، حقـوق بـاره دریاحکـام يحـاو لیحقوق فام) یمتن(يبخش ماهون،یعالوه بر ا
.باشدیممومتیق

مختلفيهاکشوریمدننیقوانیبوده که عمدتاًً از احکام حقوقیبه اساسات فقه حنفیاساساًً متکیمدنقانون 
ثبـت ازدواج و طـالق،   طیشرا،یحقوقتیاز موضوعات مانند اهلیبرخ. ام گرفته استالهمصرژهیبو،یاسالم

یقـانون مـدن  ریاسناد ثبت شده و سرانجام محل اقامت تحت تـأث تیاصل،يشاوندیو خوتیمدارك اثبات ولد
)Code Civil(باشـد یاحکام طالق مازیبرخيدارازیافغانستان نلیاما حقوق فام38.استدهیگردمیفرانسه تنظ

پرداختـه  یتـر مقـررات قـانون مـدن    قیدقلیبه تفصنیدر پائ39.گرفته اندمنشاءیمالکفقهاساساتازآنهاکه
.شودیم

197840فرمان شماره هفتم : گفتارهفتم

در توافـق بـا اهـداف و    يمانند اتحاد شـورو یحقوقستمیسکیتا دیتالش ورزدیجدحکومت1970ۀدهریدر اخ
ـ یکه بمثابه ارگـان تقن یانقالبيشورا41.آن بوجود آورديو اقتصادیاسیسيولوژیدی، ایستیالیمقاصد سوس جـاد یاین

زانیـ م26(18/10/1978خیبتـار یرا در مـورد مهـر و مصـارف عروسـ    1978بود، فرمان شماره هفتم سال دهیگرد
.باشدیماده م41فرمان شامل نیا42اعالم نمود ) 1357

یمصارف عروس) الف
). 7فرمـان شـماره   1بنـد  6، مـاده  2بنـد  1مـاده  (سال حبس ممنوع قـرارداد  3یالدیولور را با تهد7فرمان شماره 

او اجازه داشتند، مهر متجاوز از ینه عروس و نه ول7طبق ماده سوم فرمان شماره . دیهمچنان اندازه مهر محدود گرد

38 Vafai/ Gholam, Afghanistan: A Country Law Study (1988), 51.

عتیشرگاهیجا: کتابدرهیشخصاحوالبهژهیواشارهباافغانستان2004یاساسقانوندرعتیشرواسالم،یهاشم کمال39
.32صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصرورانیاافغانستان،یاساسقانوندر
.1357، 7، 27مؤرخ409شمارهیرسمدهیجرهمنتشر. 40
ورانیاافغانستان،یاساسقانوندرعتیشرگاهیجا: کتابدرافغانستاندرجنگازبعدیعدلستمیوردك، اعمار سیعل41

.68صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصر
.1357زانیم26خیبتار409شماره یرسمدهیمنتشره جر42
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ـ امثال آن به تهایو ينوروز،يدیعالوه مجاز نبود که تا داماد به نام عهب. رندیرا بپذیسه صد افغان ایلبـاس و هـدا  هی
43).7فرمان شماره 2ماده (مجبور ساخته شود یعروسایياز نامزدلیاو بخاطر تجللیدختر و فاميبرا

عقد نکاح و ازدواج اطفال) ب
چیهـ وردیگیمصورتنیطرفکاملتیرضابافقطازدواجوينامزدکهنمودیاظهار محاًًیصر7فرمان شماره 4ماده 

سـن ازدواج ماننـد   . ممنـوع بـود  حاًًًیصـر يآن ازدواج اجباربنابر. دینمااقدامياجبارازدواجبهندارداجازهشخص
دیـ فرمـان ق نیـ در ا). 7فرمان شـماره  5ماده (سال بود 18مردان يسال و برا16زنان يبرا1977سال یقانون مدن

6مـاده  (گـردد یسه سـال محکـوم م  یبه حبس شش ماه الفرمان حسب احوال نیبود که متخلف از احکام ادهیگرد
44).7فرمان شماره 

اهللا براساس بیفرمان در زمان دوکتور نجنیبود، اما ا1977یقانون مدنةکنندلیفرماند تکمنیاحکام اهرچند
45.دیگردیملغ1369/ 16/4مؤرخ 719یرسمةدیجرةمنشر30/2/136مؤرخ 220فرمان شماره 

و طالبان نیدر زمان حکومت مجاهدنیقوان: هشتمگفتار 
را به عنوان اساس اسالمعتیدر قدرت بودند، شر1996-1992که از نی، مجاهدیستیبعد از سقوط حکومت مارکس

ـ نگردابالغمهمقانونکداموقتنیدر ا. اعالم نمودندیدولت اسالم تـا 1996ازکـه طالبـان زمـان درهمچنـان . دی
ماندهعقبیلیخمفهومبهالبتهودادیملیاساس حقوق را تشکاسماًًعتیشرکردند،یمحکومتافغانستاندر2001

.ییقهقراو
افغانستاندرحاضرحالدرمروجهلیحقوق فام: مبحث دوم

بـرگ شـهر بـن اسـاس     تـرس یپدر2001دسـمبر  5قرارداد لهیبوس2001طالبان در خزان سال میبعد از سقوط رژ
دیـ جدیقانون اساسبیتصویقرارداد النیبه اساس ا. افغانستان گذاشته شدیو حقوقیاسیسدیساختمان نظام جد

. قابل اعتباربود1964سال یافغانستان قانون اساس

کهداردیمانیبهمچنانبرگترسیپقرارداد. دیگردنافذافغانستاندیجدیاساسقانون2004يجنور26خیبتار
یکـه تعهـدات حقـوق   باشـند یاالجرا میمرعیدر صورتدیجدنیقوانبیتصویالمقرراتریساونیقوانتمام

43 Hashem Kamali, Law in Afghanistan (1985), 104.

44 Hashem Kamali, , Law in Afghanistan (1985), 105.

هشـتم وچهـل کصـدو یودوممواداحکامازیتأسبه« :کهنمودحکمموردنیادر220شمارهفرماناولماده. .45
عمـل مـالك افغانسـتان مردمیاسالمیافغانپسندهریشعاوعنعنانورسوح،یاسالمیعالاصولکهیحالدریاساسقانون
1357سالزانیم26مؤرخ) 409( شمارهیرسمدهیجرمنشرههفتمشمارهفرمانيالغاباشد،یمافغانستانيجمهوردولت

نیـی تعوازدواج،ينامزدبهمربوطاحکاممیتنظفرمان،نیادومماده» .گرددیماعالمرسماًیعروسمصارفومهربارهدر
مهرنییتعوازدواج،ينامزدموضوع« :کهنمودیمحکمبارهنیادرفرماننیادومماده. نمودمحولیمدنقانونبهرامهر
.»باشدیمکشورنافذهنیقوانوسائریمدنقانوناحکامتابع
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امر نیا.دار نسازندحهیکه افغانستان به آنها الحاق نموده است، جریالمللنیبيافغانستان را در قبال قراردادها
.درج شده استیو قضائیحقوقيهاستمیدر قسمت اول بخش دوم قرارداد بن بنام س

کهینیتقننیفرامونیقوان،یاساسقانوننیاانفاذبا: کهکندیمحکم2004سالدیجدیقانون اساس162ماده 
ویقبلـ یوضعنیقواندیجدیاساسقانونيمبنابرفلهذا. باشندیمیملغباشند،یاساسقانوننیااحکامریمغا

نیو فـرام نیاست کـه قـوان  نیشرط ا. باشندیممورداعتباردیجدنیقوانبیتصویال1977یمدنقانونمنجمله
اسـاس یمـدن قانوندرلیفامحقوقیفعلمقرراتبینترتیبد. نباشند2004یبا قانون اساسرتیدر مغاینیتقن

46.باشندیمآنازیناشيدعاویبررسویلیفامیحقوقمناسباتدرموردقضاوت

جهینت: مبحث سوم
نـا  یاز قانون بودند که صرف برخـ ییجزوه ها1971یال1921نکاح از نیتمام قوان: کهگفتتوانیه مجینتثیحبه 

درجـامع يقانونگـذار کیقصدآنکهبدونبردارند،نیازدواج را از بیسنتيها، بخصوص رسم و رواج هایبسامان
به اقدامات باًًیتقرنبودهآورالزامیحقوقلحاظازمتوننیعالوه بخش اعظم ابه. باشندداشتهرالیفامحقوقعرصه

اثـرات بـه ازدواجنیقواننیاهمهةعمدتوجه. توانستندینمشدهقیتطبمجازاتفقدانبنابرکهداشتندشباهتیتیترب
وجـا یبمصـارف وصـغار ازدواجدانسـتن مناسبنااقلحدایويریجلوگژهیبوازدواج،یشخصوياقتصادیمنف

ـ ادررایـ داشـتند ز يریدر عملکرد مردم کـدام تـأث  نیقواننیگفت که اتوانینم. بودیعروسمراسمیافراط مـورد نی
هـم هنـوز کـه اندآنبریحاکافغانستاندرلیفامحقوقبهراجعتازهگزارشاتالبته. ستیؤثق موجود نممعلومات

47.اندنرفتهنیبازوجهچیهبهوداشتهوجوددادنبدوولور

یقـانون مـدن  ةمـاد چیهـ . از مشکالت توجـه نکـرده اسـت   کیچیبه ه1977یتعجب آور است که قانون مدن
کنند، میتنظخواستندیازدواج ماقبل منیرا چنانچه قوانیافغانلیخصاریساایعمل بد دادن و ایموضوع ولور و 

کنـار راافغانسـتان جامعهاتیضروریمدنقانوندرلیکه احکام حقوق فامرسدیبه نظر منیچن. کندینممیتنظ
بدون یه از قواعد فقه حنفمجموعکیعلتنیابهبوده،مصریمدنقانونازيبردارنسخهکیاساساًًگذاشته،

در قانون وجـود دارنـد   یمهميخال هانرویاز ا. باشدیمیافغانۀجامعیو اجتماعیحقوقطیدر نظر داشتن شرا
.ندیآبوجودیاحکامهانهیزمنیادرتاداشت،خواهندقراربحثموردندهیکه مطمئناًً در آ

وجـود ایموضوعهنیقواندر1977سالتااحکامنیاکهباشدیمیشامل احکام مهمیون مدنقانگریدياز سو
ایـ ويریجلـوگ وازدواجسـن زوجـات، تعـدد : ازانـد عبارتهابخشنیا. داشتندییهایکاستایونداشتند

در عتیشـر گـاه یجا: در افغانستان در کتـاب یفعلتیو ضعیابیو حقوق خانواده، ارزیحقوقییهمه گرا،يسارینجما 46
.45ه، صفح)2005(یآن در حقوق خصوصریو مصر و تأثرانیافغانستان، ایقانون اساس

:مراجعه شودیآتقاتیرابطه به تحقنیدر ا47

Women and Children and Legal Research Foundation (WCLRF), BAD, Painful Sedative, Final Report (2004);

Saboory/Yassari, Family Structures and Family Law in Afghanistan – A Report of the Fact-Finding Mission to Afghanistan

January-March 2005: www.mpipriv-hh.mpg.de/deutsch/Forschung/LaufendeProjekte/Afghanistan/MPI-Report_Family.pdf.
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سـال  یاز هـدف مطروحـه در قـانون اساسـ    یاحکام قانون مدننیایحتحالنیابا. اطفالازدواجازممانعت
48.حقوق عقب مانده انديتساوۀعرصدرمطالباتاقلحدتیرعایعنی، 2004

عتیشرگاهیجا: کتابدرهیشخصاحوالبهژهیواشارهباافغانستان2004یاساسقانوندرعتیشرواسالم،یهاشم کمال48
.41صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصرورانیاافغانستان،یاساسقانوندر
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افغانستانلیحقوق فام: خش دومب
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لیموضوع و هدف حقوق فام: فصل اول
ـ فامحقـوق یهـدف اساسـ  . اسـت یخصوصـ حقوقيهارشتهازیکیلیفامحقوق مربـوط بـه   احکـام میتنظـ لی

شامل حقوق اطفال لیحقوق فامن،یهمچن. استنیزوجفیتکالوحقوقوطالقآثارطالق،ازدواج،،يخواستگار
لیناظر به حقوق فاماحکام. گرددیمزیرا نمومتیو قتیوصات،یوال: لیاطفال از قبیمالریو غیامور مالةادارو  

خاتمـه  ایـ و جـاد یچگونـه ا یسببقرابتگردد،یمنحل ماینکاح منعقد و طیه تحت کدام شراکدکهینمایمحیتصر
.ندیآیمناسبات بوجود منیایحقوقجیو کدام نتاشودیمعزول مایو نییتعچگونهیوصابد،ییم

لیفامواژهفیتعر: فصل دوم
مشترك با هـم  ) نسب(اصلکیۀلیوسبهآنهاکهدینمایمفیتعریاقاربمجموعبمثابهرالیفامیقانون مدن56ماده 

قرابـت . شـود یملیقافرقمیمستقریغومیمستقشاوندانیخونیبیقانون مدن57عالوه بر آن ماده . متحد شده باشند
اصـل يداراکهاستیاشخاصنیبنسبتمیمستقریغقرابتکهیحالدرباشد،یمفرعواصلنسبتازعبارتمیمستق

زوجمـورد درنیزوجـ ازیکـ یاقـارب یمدنقانون59مادهمطابق. باشديگریدفرعیکیآنکهبدونبوده،مشترك
.شودیمشناختهدرجهوقرابتنیعبهگرید

. با هـم متحـد شـده باشـند    يشاوندیازدواج و خوقیکه از طرگرددیاطالق ميبر مجموع افرادلیاصطالح فام
تیشخصيبه طور کل نه دارالیوجود دارد، فاملیفامياعضاگانینیصرف بیو مالیشخصیحقوقروابط
ـ افغانستان موضوعات ذلیحقوق فام. باشدیمال منحصر به خود ميبوده و نه دارایحقوق نمـوده  نیرا تـدو لی
:است

.ينامزد-1
.ازدواج و آثار ازدواج-2
.موانع عقد ازدواج-3
.انحالل عقد ازدواج و آثار آن-4
. نفقه-5
. نسب-6
. تعرضا-7
. حضانت-8
. تیوال-9

. تیوصا-10
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یاساسحقوقولیحقوق فام: فصل سوم
قانون54ماده. باشدیمشاملرایاساسحقوقازیفهرستکی50یال22افغانستان در مواد 2004سال یقانون اساس

دولـت نقـش   ،يبـرا بنا. دهدیمقراردولتخاصتیحماتحترااطفالومادرانبخصوصخانواده،2004یاساس
:داردیمانیبیقانون اساس54ماده. کندیمفایرا ایمندرج در قانون اساسیحقوق اساسنیدر جهت تضمیمهم

سـالمت  نیدولت بـه منظـور تـأم   . دولت قرار داردتیو مورد حمادهدیملیجامعه را تشکیخانواده رکن اساس«
ـ بـا احکـام د  ریبردن رسـوم مغـا  نیاز بياطفال و براتیخانواده، باالخص طفل و مادر، تربیو روحیجسم نی

».کندیالزم اتخاذ مریمقدس اسالم تداب
ماده. دهدیمقرارممنوعافغانستاناتباعانیمراازیامتوضیتمام انواع تبع2004یقانون اساس22به عالوه ماده 

يمساوبیووجاحقوقيدارابرابرقانوندرمردوزنازاعمافغانستاناتباعکهداردیمحکمیاساسقانون22
مـتمم کلمـات آندررایزباشد،یمتریمترق1964یاساسقانونبهنسبت2004یاساسقانوننرویااز. باشندیم
زنـان ادیزتعدادطرفازدیجدیاساسقانونبیتصوخاطربهمشورههنگامکهرفتهکاربه»مردوزنازاعم«

49.بوددهیگردتقاضاندهینما

یخصوصالمللنیبحقوقولیحقوق فام: فصل چهارم
مقدمه: مبحث اول

دخالـت  ۀبـه واسـط  یخصوصیحقوقۀرابطکیکه قانون کدام کشور در کندیمنییتع50یخصوصالمللنیحقوق ب
هـا  آنتوسـط کهبردیرا نام مییهااریمعآنیخصوصالمللنیحقوق ب. استقیتطبقابلیچند عامل خارجایکی

کـه  دهـد یسوال پاسـخ م نیبه ایعنی. باشدیمنیتابع قانون کدام کشور معنیموضوع معکیکه شودیگرفته ممیتصم
تعارضاصطالحنیامترادفیمعن. باشدیماالجراالزمنهیکدام کشور در آن زم) Private Law(یخصوصحقوق

.سازدیممشخصمتفاوتنیقوانانیرا در مقیتطبقابلکه قانون 51باشدیمنیقوان
ایـ (کشور کیمختلف مناطقنیقوانانیهمچنان از تعارض متوانیمیالملل خصوصنیدر چهارچوب حقوق ب

هیشخصـ احوالنیقوانانی، تعارض م)یفدرالکشورکیمختلف يهاالتیانیقواندرتعارض گریبه عبارت د
.لحاظ زمان نام بردازنیو تعارض قوان

يکه از وحدت قانونگذاریفدرالکشور کیتا در گرددیکشور باعث مکیمختلف مناطقنیقوانانیتعارض م
يویکشور، قانون خاص نـاح يدر کنار قانون عام سراسرنیمعیۀناحخاصطیشراياست، به اقتضاخورداربر
اعتبـار  يداراامـا ،و قانون مختلـف دمندرجموضوع کیةمعناست که در باربداننیو اودوضع شيمنطقوو
.به آن مربوط شودشتریبمذکوریۀانتخاب شود که قضمتذکرهیۀحل و فصل قضيبرایقانونکسانی

عتیشرگاهیجا: کتابدرهیشخصاحوالبهژهیواشارهباافغانستان2004یاساسقانوندرعتیشرواسالم،یهاشم کمال49
.38صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصرورانیاافغانستان،یاساسقانوندر

50 Engl. private international law, frz. droit international privé.

51 Engl. conflict of laws, frz. conflit de lois
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يا نـژاد یـ یمـذهب مختلـف يکه متعلق به گـروه هـا  استینیقواننیبتعارض ه،یشخصاحوالنیقوانانیمتعارض 
52.باشدجیراهايسویعوهامسلمانيبرامختلفازدواجحقوقتواندیمکشورکیبه طور مثال در . باشندیمهامعج

یشخصـ احـوال لیمسـا درکهشودیماشارهیمذهبنیقوانتعارضبهیعنیافغانستانحقوقتیخصوصکیبهالًیذ
.باشدیمتوجهقابل

یمذهبنیقواننیتعارض ب: مبحث دوم
ۀدر درجیدوم ماده اول قانون مدنفقرهقانون طبق يخالها. استقیافغانستان قابل تطبمردمتمام يباالیقانون مدن

وجـود در مـذاهب  یافغانسـتان تعـدد حقـوق   لیماده قانون فامنیاساس ابه . گردندیمرفوع میاول به کمک فقه حنف
يتنهـا بـرا  دهد،یملیاساس آن را تشکیفقه  اسالماحکامافغانستان که لیاست که حقوق فامیبدان معننیا. ندارد

کدام مذهب اند، قابل رویپنکهیتمام اتباع افغانستان صرف نظر از ايبلکه باالست،ینقیمسلمانان افغانستان قابل تطب
. باشدیمقیتطب

نیبـود، تمـام قـوان   دهیها نافذ گردستیافغانستان که در دوره تسلط کمون1980سال یقانون اساسيبه استثنا
2004سال دیجدیهمچنان قانون اساس53.نموده اندفیکشور توصجیرا بمثابه فقه رایماقبل فقه حنفیاساس
یرسمنیدثیاسالم را به حیگر چه ماده دوم قانون اساس. کندیمبیماقبل را تعقیاساسنیمورد قواننیدر ا

یاساسـ قـانون 130مادهنیاوجودبا. دینمادیکأتیبه فقه حنفحاًًیبدون آنکه صرشناسد،یمتیکشور به رسم
نیصرف نظر از ا. ندیمراجعه نمایبه فقه حنفیقانونيخالبودنموجودصورتدرتاداردیؤظف ممرامحاکم

عیفقه تش2004یقانون اساس131در ماده . رسدیبه مالحظه مدیانکشاف جدکی2004ینکته در قانون اساس
يایقضـا درمحاکمکهکندیحکم میقانون اساس131ماده . شناخته شده استتیبه رسمیفقه حنفيدر پهلو
. ندینماقیمطابق به احکام قانون تطبان را آنیمذهبحقوقعیتشاهلهیشخصاحوالبهمربوط

:2004یقانون اساس131ماده 
قـانون احکامبهمطابقراعیتشمذهباحکامه،یشخصاحوالبهمربوطيایدرقضاع،یاهل تشيمحاکم برا«

.ندینمایمقیتطب
بهمطابقراهیقضمحاکمنباشد،موجودیحکمگریدنیقوانویاساسقانوننیادراگرزینيدعاوریدر سا
».ندینمایمفصلوحلمذهبنیااحکام

یقـانون اساسـ  12مطـابق حکـم مـاده    . شده استتیتثبرانیایبه طور مثال در قانون اساسیمذهبنیقواننیتعارض ب52
ـ ایقانون اساس12اصل . باشدیمرانیایرسمنید) ياثناعشر(امامه 12عهیاسالم نوع شرانیایاسالميجمهور حکـم  رانی

ـ ا. شوندیشناخته متیبه رسمتیبدون محدوديدیو فقه سعیکه فقه چهار مذهب سنکندیم یکامـل مـذهب  يهـا از آزاد نی
ـ یدر مورد ارانیایقانون اساس13ماده . باشندیرا دارا مشیخویبرخوردار بوده و مقررات شخص ـ غيهـا یران مسـلمان  ری

آزاد انـد تـا در   باشـند، یمهشناخته شـد تیبه رسميهاتیاقلگانهیکه يهودیو يسویع،یزردشتانیرانیکه اداردیحکم م
. را مطابق مقررات خود انجام دهندشیخویمذهبمیو تعالیو امور مربوط به احوال شخصیحدود قانون، رسوم مذهب

عتیشرگاهیجا: کتابدرهیشخصاحوالبهژهیواشارهباافغانستان2004یاساسقانوندرعتیشرواسالم،یهاشم کمال53
.30صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصرورانیاافغانستان،یاساسقانوندر
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یقانون مدنیۀمربوط به احوال شخصاحکامافغانستان يعه هایشهیشخصاحوالبهمربوطيایدر قضان،یابنابر
قابـل  نهایاامثالوارثت،یوصت،یمومیقت،یوصات،ینکاح، انحالل نکاح، وال،يخواستگارت،یاهل: لیاز قب
و در وضـع یقـانون اساسـ  131ةمـاد يکه بر مبنـا عیاهل تشیۀقانون احوال شخصاحکامنبوده، بلکه قیتطب
. گرددیمقیاست، تطبدهیگردمنتشر988شماره یرسمةدیو در جرنافذ1388/ 5/5خیتأر

ن،یبنـابرا . شوندینم2004یاساسقانون131مادهحکمشاملیاسالممذاهبریساروانیپوگریدانیادروانیپ
تحـت دو  عیاحکام فقـه تشـ  قیالبته تطب. رودیافغانستان به شمار معیاهل تشيبراییحکم استثناکیحکم نیا

دارحـه یرا جرسـتان انغافیومنظـم عمـ  ایـ مخالف قانون باشند و دیاحکام نبانیایعنی. ردیگیشرط صورت م
.سازند
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افغانستانيحقوق زناشوهر: سومبخش 
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يشوهرزناحقوققیساحه تطب: فصل اول
يشوهراحقوق زنيمادقیساحه تطب: مبحث اول

یهـدف اساسـ  . شـود یمیدر قدم اول مربوط بـه حقـوق خصوصـ   لیاز حقوق فامیبه مثابه بخشيهرحقوق زناشو
يشـوهر ازنـ حقـوق يمـاد احکـام . دهدیملیتشکازدواجاموردرنیطرفیحقوقروابطمیرا تنظيشوهراحقوق زن

در يشـوهر احقـوق زن یمـدن قـانون يبنـد میتقساساسبه. استافتهیتذکر یقانون مدن216تا 60عمدتاًً در مواد 
در قسـمت اول فصـل دوم احکـام مربـوط بـه      . اسـت دهیـ گردنیتـدو » اشخاص«قانون تحت عنوان نیفصل دوم ا

ـ 6کـه مباحـث   رنـد یگیها در مجموع ده مبحـث را در بـر م  نیا. شده اندتیتثب»یقیاشخاص حق« آن حقـوق  9یال
.رندیگیرا به بحث ميشوهرازن

آثار ازدواج در . شودیمربوط محیازدواج صحطیاست که به شرايقواعديحاو»ازدواج«مبحث ششم با عنوان 
آثار ازدواج در مبحث هشتم انحالل ازدواج و سـرانجام در مبحـث   بیبه تعق. استدهیگردتیمبحث هفتم تثب

. شـوند یبمثابه مراحل مهم قبل ازدواج پنداشـته م يو نامزديخواستگار. نهم آثار انحالل ازدواج واضع شده اند
احکـام یاصـول محاکمـات  . انـد دهیـ گردانیمختصر بیلیخیفصل ششم قانون مدنیطيو نامزديخواستگار
افتهیوضاحت ) 1990(1369سالیقانون اصول محاکمات مدن120یال101در مواد لیحقوق فاممربوط به 

.است

يشوهراحقوق زنیشخصقیساحه تطب: مبحث دوم
قیـ شـان تطب یتمام اتباع افغانستان صـرف نظـر از تعلقـات مـذهب    يباالاساساًًلیفامحقوققواعدشدگفتهکهیطور

مربـوط بـه احـوال    يایکـه در قضـا  افتیرییتغياصل به گونه انیا2004یقانون اساس131به اساس ماده . گرددیم
و نـه حقـوق   گـردد یمقیـ تطبعیتشـ اهلیۀاحوال شخصقانونمذهب افغانستان عهیاتباع شيباالعیاهل تشهیشخص
.استیمتکیاز همه به حقوق حنفشتریبکهیایوضع

مراحل قبل از ازدواج: فصل دوم
احکـام نخسـت لیـ ذدر. رنـد یگیمراحل مهم ازدواج اند که قبـل از انعقـاد ازدواج صـورت م   يو نامزديخواستگار

معمـول افغانستاندرگونهچهنهایاکهمسئلهنیابهراجعوانیبينامزدويخواستگاربهراجعیمدنقانونمندرج
ياز کشـور هـا  یبرخـ یحقوقاحکاممتعاقباًً تشابهات . ندگردیارائه میحاتیتوضرند،یپذیمانجامشکلچهبهوبوده

.شوندیمیمعرفيسویبه شکل مقايو نامزديخواستگارةدر باریاسالم
يخواستگار: مبحث اول

مفهوم : گفتاراول
درجیـ رایلـ یخۀعنعنـ نیابهیمدنقانون63مادهصرف. نداردوجوديخواستگارازواضحفیتعریدر قانون مدن

طبـق  . بـرد یبه سر م54عدتمدتدرکهاستیزنيخواستگارةباردریمدنقانون63ماده. دینمایماشارهافغانستان
ـ نمایميسپرنیبااییرجعطالقکیازپسراشیخوعدتامیاکهیزنکیاز تاًًیکناایحاًًیصريآن خواستگار د،ی

. دیفوت شوهرش ازدواج نماایآن اجازه ندارد بعد از طالق و یزن طکیاست که یمدت عدت آن مدت54
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مجـاز  حاًًیصـر دارد،قرارشوهرشمرگازبعدعدتمدتدرکهیزنکیازيخواستگارمنوالنیبد. استممنوع
تـاًً یکناگذرانـد، یمشـوهرش مـرگ ازپـس راعـدت مـدت کهیزنکیازموردکیبر عکس در همچو . باشدینم

.مجاز استيخواستگار
حیصرشنهادیپکیعبارت از يخواستگار: نمودفیتعرنیرا چنيخواستگارتوانیقاعده منیبا در نظر داشت ا

. شـود یممیکه با او ازدواج کرده بتوانـد، تقـد  یزنکیيمرد براکیازدواج است که از جانب هیطور کنابهای
.ردیه انجام بپذیکناایحیبه دو شکل، صرتواندیميبنابرآن خواستگار
توازمن«ایو»کنمازدواجتوبالیمکمالباخواهمیمن م«: تواندیبوده میجمالت آتحیصريمثال  خواستگار

شـنهاد یپلیـ ذجمـالت باتواندیمهیکناطوربهوحیصرریغيخواستگارکی. »يشوخانممتاکنم،یمخواهش
کیای(ازدواجمناسبزنکیبادارمقصدمن«ایو»کنمازدواجخوبومقبولزنکیباخواهمیممن«: شود
55.کنم) دایپمناسبزن

يتنهـا در مـوارد  يدر نظر داشت کـه خواسـتگار  دیبایقانون مدن63مندرج ماده يدر جوار موانع خواستگار
یؤقتمـ موانـع نهویمینه موانع دادینبان،یابنابر. مجاز باشندزیو ازدواج نينامزدمجاز است که در آن موارد 

ایو 56ستینیکتابنیدکیرویپایدکه نامزد داریزنکیاز يعالوه خواستگارهب. ازدواج وجود داشته باشند
ـ ابـه هنوزوشدهيخواستگارگریمرد دکیاز طرف  57.باشـد ینمزیجـا اسـت، نشـده دادهجـواب تقاضـا نی

ریـ غیمـذهب ویاجتماععملکیيخواستگارنیارایزآورد،ینمباربهیحقوقجینتامجازریغيخواستگار
.باشدیمیحقوقيمحتوابدونومجاز

یدر جامعه افغانيخواستگارتیاهم: گفتار دوم
قرار و مـدار قبـل   کی. ندیکه زن و مرد قبل از ازدواج با هم مالقات نماستیاز مناطق افغانستان معمول نياریدر بس

خاصتاًً در منـاطق  . مشکالت بزرگ بوجود آوردنیزوجيبراتواندیو عادات  پنداشته شده و معرفریاز ازدواج مغا
جامعـه درمرداناززنانبودنجدا. شوندیممحسوبآنهاناموسده،یگردیتلقمردانیخصشتیزنان ملکییروستا

58.دینمایميریجلوگازدواجمستعدمردانوزناننیبتماسنوعهريبرقراراز

ـ ازدواج در واقع 59.ندیخود را مستقالنه انتخاب نماةندیاجازه دارند تا همسر آدخترو نه پسراساساًً نه  موضـوع  کی
60.سازندیمفراهمرااوالدازدواجلیفاميرؤساییو مخصوصاًً در مناطق روستاباشدیملیمربوط به فام

درریـ اخدروگانیهمسـا ودوروابستگانانیدر مبعداًًک،ینخست از همه همسر مناسب در حلقه اقارب نزد
مـذاکره را بـا   نـده یؤنـث دامـاد آ  ماقـارب اکثـر . شـود یمجسـتجو شـاوندان یخوریـ غیعنیها،لیفامریسانیب

55 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 46.
. باشندیمتیحیو مستیهودیاسالم، یکتابانیشامل اد56
.3صفحهدوم،کتابل،یفامحقوقتز،یگلوبل را57

58 Saboory/Yassari, Family Structures and Family Law in Afghanistan – A Report of the Fact-Finding Mission to

Afghanistan January-March 2005: www.mpipriv-hh.mpg.de/deutsch/Forschung/LaufendeProjekte/Afghanistan/MPI-

Report_Family.pdf., 11.

59 Knabe, Erica, Frauenemanzipation in Afghanistan (1977), 102.

60 Tapper, Nancy, Bartered Brides - Politics, Gender and Marriage in an Afghan Tribal Society (1991), 181.
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مذاکرهانهیطوایولوربارهدروکردهمالقاتهمبالیسپس هر دو فام. ندینمایؤنث دختر آغاز ممشاوندانیخو
يخواسـتگار ندهـد، نشانعالقهکدامدخترلیفامکهیصورتدر. شودیمدهیناميروش خواستگارنیا. ندینمایم

61.ابدییمخاتمهمالقاتنینخستازپس

منجر يازدواج اجبارکیبه تواندیمرد،یصورت گندهیداماد آایو توافق عروس و تیاگر بدون رضاوعدهنیا
بـر  یمبنـ نـده یعـروس آ لیموافقه فامکهیاما در صورت. رودیبشمار نمیحقوقعقدکدام يالبته خواستگار. شود

62.شوندیمدهینامنامزد) بعدبهلحظهنیاز ا(ازدواج ابراز گردد، زن و مرد 

ولورایانهیطو: گفتار سوم
کلمه پشـتو اسـت کـه آن را بـه     کیولور . باشدیمانهیطوایولور و يخواستگارمذاکراتدرمهماریبسموضوعکی

63.استمروجنیقلاصطالحموردنیادرهاازبکنیبدر. ندیگویمربهایشایشکشیپانه،یطويدر

یاساسات حقوق) الف
مـورد  نیـ در ایاحکمـ يحاواسالمحقوقنهوافغانستانلیبوده، نه حقوق فامیفاقد هرنوع اساسات حقوقانهیطو

عروس لیفامسیبه رئانهیطو. سرچشمه گرفته استیتعاملو پرداخت آن از حقوق انهیتوافق در باره طو64.باشندیم
ـ اوپرورشدرمورددخترنیمصارف والدانهیبا پرداخت طو. شودیپرداخته م 65.شـود یزمـان ازدواجـش جبـران م   یال

بـه باشـد شـتر یبانـه یهر قدر طو66.باشدیعروس متفاوت ملیفاميو اقتصادیبه اساس موقف اجتماعانهیمقدار طو

61 Saboory/Yassari, Family Structures and Family Law in Afghanistan – A Report of the Fact-Finding Mission to

Afghanistan January-March 2005: www.mpipriv-hh.mpg.de/deutsch/Forschung/LaufendeProjekte/Afghanistan/MPI-

Report_Family.pdf.,12.

62 Knabe, Erica, Frauenemanzipation in Afghanistan (1977),101.

63 Hashem Kamali, Law in Afghanistan (1985), 84.

قـانون احـوال   62مـاده  . اردن استینظام حقوقباشد،یمانهیدر مورد طویاحکاميکه دارایاسالمینظام حقوقگانهی64
او اجـازه دارنـد تـا در بـدل     شاوندانیاز خویکیزن و نه نیکه نه والدکندیحکم م1976سال 61اردن به شماره هیشخص

را که از او گرفته شـده اسـت، دوبـاره    يایشوهر حق دارد اش.رندیرا بپذيگریديزیچایشوهر دادن زن پول و ایازدواج و 
.   دیآنها را مطالبه نمامتیقتواندیرفته باشند، منیآنها موجود نبوده و از بکهیدر صورت. دیمطالبه نما

65 Tapper, Nancy, Bartered brides – Politics, Gender and Marriage in an Afghan Tribal Society (1991) 143.

66 Saboory/Yassari, Family Structures and Family Law in Afghanistan – A Report of the Fact-Finding Mission to

Afghanistan January-March 2005: www.mpipriv-hh.mpg.de/deutsch/Forschung/LaufendeProjekte/Afghanistan/MPI-

Report_Family.pdf.,13.
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توتیانست2005راپور سال 67.باشدیمشتریبشود،یملیقاعروسلیفامبهدامادلیفامکهیتیثیحواحتراماندازههمان
68.برسدیافغانونیلیمدوبهتاتواندیشروع شده و میاز نود و پنج هزار افغانانهیکه طودهدیماکس پالنک نشان م

البته امروز . هیزیجهمخصوصاًًولباسور،یزدیخريبراعروسلیفامبهاستیمالکمککیانهیاز لحاظ عنعنه طو
بکـار یعروسـ مصـارف يبـرا نـه وباشدینه به نفع عروس مانهیدر اکثر موارد طو69.ستینياجباریمالکمکنیا
تیـ در فعالهیسـرما ثیبه حیآن را گاهگاهيعروس قرار گرفته که ویولایبه تصرف پدر و شتریبلکه ب70رود،یم

71.ردیگیبکار میتجارتيها

مراجعه شود بـه  (کردندیرا منع مانهیبودند که طويقواعديدارایازدواج قبل از قانون مدننیبا وجود آنکه اکثر قوان
که توافـق  باشدیممنوعه میاحکاميو نه حاوباشدیمورد شامل منیرا دراينه قواعد1977یقانون مدن). بخش اول

ماکس پالنـک  توتیانست2006ناریمیسدرافغانستانحقوقداناناظهاراتطبقگرچه. دیرا منع نماانهیو پرداخت طو
ـ بضـ یبـ يهـا لیفامدرکنیلکند،ینميبازرایمهمنقشمرفهوافتهیمیتعليهالیامروز در فامانهیطو یاعت و ب

ـ امـر باعـث آن گرد  نیاناریمیبه نظر شرکت کنندگان س. شودیمدهیهنوز هم دانهیسواد مطالبه و پرداخت طو تـا دهی
جـوان تـوان   يمـرد هـا  رایـ دهـد، ز شیعروس و داماد را افـزا نیحاصل کرده و تفاوت سن بیتجارتۀجنبازدواج

.را ندارندانهیپرداخت طو

انهیطوسقوط) ب
ـ ا. حـذف شـود  يشناخته شـده عنعنـو  تیبرسميروشهاقیاز طرنیدر موارد معتواندیمانهیپرداخت طو مـوارد  نی
: عبارت اند از

مـرد منفعـت   يبراعقدنیا): شوهربرادرمعموالً (یمتوفلیعضو فامکیبا وهیزن بکیيازدواج اجبار) 1
72.شودیپرداخته نمانهیعروس طولیفاميحالت برانیدر ارایدارد، زياقتصاد

ـ یرد،یـ گیزنها صورت مۀاست که در آن تبادلیحالتنیا: در ازدواج بدل) 2 دیـ در بـدل ازدواج مـرد با  یعن
.دیازدواج نمامقابللیمرد عضو فامکیعضو خانواده اش با گریزن دکیایدخترش و 

درعتیشـر گـاه یجا: کتـاب درافغانسـتان دریفعلتیضعویابیارزخانواده،حقوقویحقوقییگراهمه،يسارینجما 67
.57صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصرورانیاافغانستان،یاساسقانون

ـ کـه آ شـود یمربوط مزیامر ننیبه اانهیاندازه طوایپکتتیمرکز والزیمطابق اظهارات جرگه گرد68 ـ ای شـخص ازدواج  کی
و یموقـف فرهنگـ  ،یعروس ماننـد مقبـول  یمنوال صفات شخصنیبه هم. باشدیميچهارم واینموده و ازدواج دوم، سوم و 

.دارندریثٔتاانهیطونییدر تعیلیفامیاجتماع
69 Hashem Kamali, Law in Afghanistan (1985), 85.

درعتیشـر گـاه یجا: کتـاب درافغانسـتان دریفعلتیضعویابیارزخانواده،حقوقویحقوقییگراهمه،يسارینجما 70
.58صفحه، )2005(یخصوصحقوقدرآنریتأثومصرورانیاافغانستان،یاساسقانون

.18کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد71
72 Schneider, Irene, Recent Developments in Afghan Family Law: Research Aspects, ASIEN 104 (Juli 2007),

106-110 f.
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دادن،یآشـت واخـتالف سـاختن مرفـوع ،يگریانجیـ ميهـا تـود یروش ها به مثابـه م نیا: در پور و بد) 3
ـ بهلغتدرپور. روندیمبکارهاخشونتازیناشيدعاوبردننیبازبخاطربخصوص بـوده، قـرض یمعن

لیقرض خود را بپردازد که از فامتواندیمرد آنگاه مکی. دینمایخساره را افاده مجبرانهمویمالقرضهم
کـه  باشـد یميلویقبيعنعنویروش حقوقکیبعالوه پور . در آوردشیخونیازدواج دادیرا به قیخود زن

چنـد دختـر از   ایکیتواندیمجرم مکیبیترتنیبد. رودیبکار میبمنظور برطرف ساختن عداوت و دشمن
اییبد در لغت دشمن73.دینماشکشیمتضرر پلیازدواج به فاميبرایخود را بمنظور جبران و تالفةخانواد

متخاصـم  يالهیدو قبانیبردن عداوت منیاز بيبرا. و ساحه کار آن مشابه به پور استدهدیمیجدال معن
به مثابـه نشـانه صـلح و    انهیبه غرض عقد ازدواج بدون طوگریديالهیبه قبلهیقبکیچند دختر از ایکی

74.ندگردیممیتقدکینةاراد

که یالمللنیاسناد بریمغاهمواسالمحقوقویلیفامیوضعحقوقمخالفهمکهيعنعنويهاروشنیراجع به ا
.گرددیه مئاراشتریبحاتیتوضيتحت عنوان ازدواج اجبار. باشندیافغانستان به آنها ملحق شده است، م

ينامزد: مبحث دوم
ينامزدیحقوقتیو ماهفیتعر: گفتاراول

مرحلـه ثیـ حبـه نـد، یگویده مږکه در پشتو آنرا کويخورینیریشایيموفقانه، اکثراًً دوره نامزديبعد از خواستگار
. شودیمشروعیعروسازشیپگرید

فیـ در بـاره تعر یقـانون مـدن  65و62،64مواد . اختصاص داده استينامزديمجموعاًً سه ماده را برایقانون مدن
. باشندیرا دارا میاحکاميانصراف از نامزدیحقوقجیو نتايموانع نامزد،ينامزد
ـ را به مثابه وعده انعقاد ازدواج تعرينامزدیقانون مدن64ماده  ـ نمایمفی از آن تواننـد یمنیاز طـرف کیـ کـه هـر   دی

.شوندمنصرفآنازتوانندیمنیطرفازکیهرکهاستازدواجبهوعدهينامزدن،یبنابرا. انصراف بعمل آورند

يصحت نامزدطیشرا: گفتار دوم
در مورد حقوق قراردادهـا  یمطابق احکام عموم. انددهینگردمیبطور جامع تنظیدر قانون مدنيط صحت نامزدیشرا

.باشندتیداشته و واجد اهلتیرضايانعقاد نامزديبرانیطرفدیبا
چـون . نباشـد عـدت امیهل نبوده و در امتأمجاز است که یصرف با زنيکه نامزدکندیحکم میقانون مدن62ماده 
نـد  کنازدواجازيریکه جلوگیمؤقتاییمینامزد ها موانع داانیکه مستیقبل از ازدواج است، مجاز نۀمرحلينامزد

. وجود داشته باشند
اسـت کـه آن شـرط در زمـان عقـد نکـاح       تیاهمیآنگاه بيصحت نامزدطیاز شرایکیاست که فقدان دیکتأقابل 

75.و نافذ استحیصحازدواجحیرصحیغينامزدکیوجودباازدواجکینیچن. موجود باشد

73 Hashem Kamali, Law in Afghanistan (1985), 91.

74 Hashem Kamali, Law in Afghanistan (1985), 91.

75 Nasīr, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 46.
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ياختتام نامزد: سومگفتار 
هـردو  ایو کیبا انصراف ایو نیاز طرفیکیقبل از ازدواج بنابر وفات اینیطرف) ازدواج(با انعقاد نکاح ایينامزد

.ابدییطرف  خاتمه م

يانصراف از نامزد) الف
ازدواجةدربـار زنومردکهرایتوافقن،یبنابرا. استازدواجبهوعدهبلکهست،ینازدواجيگفته شد، نامزدچنانچه

ازدواجبـه ملـزم رازنومـرد ،پس. یحقوقنهگرددیمیعرفویاخالقتعهدجادیاموجبصرفندینمایمندهیآ
وعدهينامزد« :کهدیگویمبارهنیدراا. م. ق64ةماد.  ندینمافسخراآنتوانندیمومرداززنکیهرودینماینم
.»شودمنصرفازآنتواندیمنیطرفازکیهراست،ازدواجبه

انصرافیحقوقجینتا) ب
ـ آبوجـود يمادریغایيمادخسارهنیطرفازیکیبهتواندیميانصراف از نامزدۀلیبه وس یالسـو حالـت نیـ درا. دی

ت نمـوده،  نشـأ انصرافقیطرازکهنیطرفيمادریغایيمادخسارهیمدنقانونمطابقحدچهتاکهشودیمطرح م
.باشدیقابل جبران م
وسـائل  یـۀ تهمصـارف : مانند،یمالخسارت : شودیممیدو دسته تقسبه ينامزدزدنبرهمازیناشیخسارات

ازیکـ یيبـرا ينـامزد دراثرفسخکهیروحتأثرات: مانند،يمعنوو خسات نهایاریوقت و نظاعیلباس، ض،یعروس
اسـت شـده متوجهاوبهازدواجازمقابلجانبدراثرامتناعکهنامزدیاجتماعاحترامهتکوگرددیمحاصلنیطرف

.نهایاامثالويباوازدواجبخاطريگریدنشدنکینزدها،زبانسرافتادن: مانند
پرداخت جبـران خسـاره   ۀبه جانب مقابل و مطالبيو معنويوارد شدن خسارت ماديدر صورت فسخ نامزد

:نمودکیتفکگریتوان دو حالت را از همدیم و فقه م. طبق ق
به جانب مقابل را نداشـته باشـد،   دنیو قصد ضرر رساندیرا فسخ نماينامزدنیاز طرفیکیکه یصورتدر ) 1

ـ باشـد و يخواه ماديضررنیعمل موجب تضرر جانب مقابل گردد، چننیایول قابـل پرداخـت جبـران    يمعنـو ای
حـق ازکـه شخصىکند،مىنفىراضمانقانونىجواز« :کهدیگویمباره نیم در ا. ق8ةمادرا،یز. ستیخسارت ن

ـ ا. »باشـد نمىآنازناشىخساراتمسؤولکند،یماستفادهقانونحدوددرخود ـ نفقـه درقاعـده نی . داردوجـود زی
.»..الضمانینافییالشرعالجواز« :دینمایمحکمموردنیادراالحکاممجلت91ةمادچنانچه
بـه جانـب مقابـل    دنیضرر رسـان ياز فسخ نامزديو هدف ودیرا فسخ نمايکه شخص نامزدیدر صورت) 2

نیـ در انیسلسله قواعد معـ کیدر فقه را،یز. م و فقه شخص مکلف به پرداخت جبران خساره است. باشد، طبق ق
ضـرر رسـاندن و مقابلـه    «ةقاعـد :  گونه خسارات را جبران نمود، مانندنیتوان ایباره وجود دارد که به استناد آنه م

76رهیو غ) مجله20ةماد( »شودیضرر دفع م« ةقاعد؛)مجله19ةماد( به ضرر جواز نداردضرر

ایاسترداد هدا)2

200صص،ن حقوق فامیلافغانستایمدنقانونشرحعبداهللا،نیالدنظام. 76
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ـ نمایممیتنظحاًًیصرشیخو65در ماده یبر خالف جبران خساره، قانون مدن بـا  يکـه درصـورت انحـالل نـامزد    دی
ـ آکه گرددیملیقانون فرق قاعالوه بر آن . ردیصورت گيتبادله شده چه معامله ايایهدا يازنـامزد دهنـده هیـ هدای

است؟رفتهنیبازایوباشدیمموجودهیهدایآورندهیگهیهدایوشدهمنصرف
موجـود باشـند   کهیخود را در حاليایدهنده حق دارد هداهیباشد، هددهیانصراف ورزرندهیگهیهدنکهیدر صورت ا

مـت یقداردحـق دهنـده هیهدباشند،دهیرسمصرفبهونبودهموجودنیاز اشیبایهر گاه هدا. دیدوباره مطالبه نما
گـرفتن پـس حـق باشد،دهیورزانصرافينامزدازدهندههیهداگربرعکس. دینمامطالبهآندیخرزمانمطابقآنرا
77.نداردراایهدا

ـ . منقول فرق گذاشته نشده استریاموال منقول و غنیدر متن قانون ب کـه هـم امـوال    شـود یاسـتنباط م نیبنابرآن چن
.ردیگیمبردررامنقولریمنقول و هم اموال غ

بـراه انداختـه شـود،    يبه خاطر استرداد آن دعوایمسترد گردد و ایکه هداستیاساساًً معمول نیافغانۀالبته در جامع
. شودیوعار پنداشته مننگیباره بنیدر ايدعوۀاقامرایز

یقضائت آاحکام اجرا: گفتار چهارم
قانون اصول محاکمات 102طبق بند اول ماده رد،یصورت گتیشکاياز نامزدیدر مورد مناقشات ناشکهیدر صورت

در زیرا نيانصراف نامزدياصل دعونیا. دینمایمصلهیفیاصدار قرار قضائیافغانستان، محکمه موضوع را طیمدن
مـاده  . باشـد ینمیفوقانۀمحکمبهاعتراضبوده، قابل یقطعيانصراف نامزديدعوةمحکمه در بارصلهیف. ردیگیبر م
.دینمایحواله میقانون مدن65را به ماده ایاسترداد هدايماهوطیافغانستان شرایقانون اصول محاکمات مدن103

یافغاندر جامعهينامزدتیاهم: گفتار پنجم
ـ آکـه رنـد یبگمیتصـم وشـناخته بهتـر راگریهمـد تادهدیمامکانندهیعروس و داماد آياساساًًً برايدوره نامزد ای

فرزندان شان را فراهم يخود نامزدنیمرسوم است که والدنیدر افغانستان چن78.نهایندینماازدواجهمباخواهندیم
ـ انـد، یخـود جسـتجو نما  يهرگاه فرزندان مخصوصاًً دختران همسر مناسب برا79.سازندیم از طـرف  اکثـراًً عمـل نی

.شودیمپنداشتهآورشرمنیوالد
نیـ در ا. باشـند یو مشـکل م یطوالناکثراًًرند،یگیصورت مينامزدۀتا مرحليخواستگارۀکه از مرحلیعالوتاًً مباحث

81.گردندتیتثبزینشوند،یتبادله ميکه به مناسبت نامزدییایهدادیبا80انهیمذاکرات عالوه بر طو

ایـ ینیریشـ ويچـا نمـوده، اشتراكلیکه در آن هر دو فام82گرددیبر پا ميجشن پر مصرف نامزدکیبه دنبال آن 
بهنیااز. دهدیمتحفهلباسووریزندهیآعروسيبرانامزدلیفام. ندینمایمصرفرایجشنمراسمکیکامليغذا

.4هکتاب دوم، صفحل،یحقوق فامتز،یگلوبل را77
78 Woman and Children and Legal Research Foundation, BAD, Painful Sedative, Research Report (2003).

79 Knabe, Erica, Frauenemanzipation in Afghanistan (1977), 102.

80 Smith/ Bernier/Bunge/Rintz/Shinn/;Teleki, Afghanistan: A Country Study (1980), 104.

81 Knabe, Erica, Frauenemanzipation in Afghanistan (1977), 101.

82 Smith/ Bernier/Bunge/Rintz/Shinn/;Teleki, Afghanistan: A Country Study (1980), 105.
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رایمتـ یقيایهـدا افـت یدریمـذهب ویملجشنهرمناسبتبه) ندهیآداماد (خودنامزدازتواندیمندهیآعروسبعد
83.شوندیمادیرهیغوينوروز،یبرات،يدیعيهانامبهکهباشدداشتهانتظار

ينـامزد ةبه وقت ضـرورت داشـته باشـد، دور   انهیپرداخت طوينامزد براایباشد و ریصغکیينامزد،ياگر نامزد
ـ از . وردایدوچند را بار مةخساردامادوعروسيبراامرنیا. کندیمدوامسالنیاکثراًً چند سـن تفـاوت طـرف کی

اریبسـ ریثتـأ ) نـده یآدامـاد  (نـامزد ياقتصـاد وضعيباالگریدطرفازواستادیزاریبسدامادوعروسانیماکثراًً
یو عروسـ ين نـامزد یبمدتدرایهدايداریخريبراهنگفتمبالغخاطربهنامزداستممکن. دینمایمواردخراب

84.قرضدار گرددداًًیشد

از وقتشیپيهايو اسباب نامزدلیدال: گفتار ششم
لیـ دالکهشودیممتذکریکمال. باشندیمگوناگونسازندیمنامزدوقتازقبلراخودریصغفرزنداننیوالدکهیلیدال

ـ ا. کننـد یمنـامزد وقتازشیپراخوداوالدنیند که به اساس آن والدداروجوديمتعدد دادهتـذکر الًیـ ذلیـ دالنی
.شوندیم

مادریدرهنگام حاملگينامزد) الف
ـ اشـود، متولدشانخانهدريدخترایپسرواگرکهدهندیموعدهمتقابالًشاوندانیدوستان و خو گریکـد یبـا هـا نی

. دواج کننداز

مساعدتیافتدر مقابل درينامزد) ب
ينـامزد بـه اسـت نمودهحاصلگریدشخصازشیخويازمندینزماندرشخصکیکه یبمنظور جبران مساعدت

.دینمایمموافقت) شخصآنخانوادهازمردکیبا (يسپاسگذارعنوانبهخوددختر

راثیتصاحب مدیبه امينامزد) پ
ـ اطرافواقاربحدازشیبعالقهموردبرسدراثیماوبهکهيدخترکی هـا او را مجبـور   آنکـه ردیـ گیمقـرار انی
.دهددرتنوقتازقبلينامزدکیبهتاسازندیم

منفعت آورينامزد) ت
.کنديبرداربهرهسودمندارتباطنیاازتادینمانامزدنفوذبالیفامکیدرراخوددخترتاخواهدیمخانوادهکی

تیبنابر وصينامزد) ث
رانفـر دونیبينامزدخودمرگازقبلخانواده،سیرئها،خانوادهنیبخوبروابطادامهازنانیصول اطمحبمنظور 

.کندیماعالم

83 Knabe, Erica, Frauenemanzipation in Afghanistan (1977), 101.

84 Hashem Kamali, Law in Afghanistan (1985), 93.
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يجبرينامزد) ج
ينـامزد بـا تـا سـازد یموادارراآنهـا دختـر کینیوالدبهرشوتایوب،یزور، فربهنفوذبامردکیاوقات یبعض

.کنندموافقهاشخانوادهازيگریدمردباایوخودشبادخترشان

يبنابر وفادارينامزد) چ
ـ فامنیـ اعضـو کیبهراشیخودخترد،ینماابرازیمذهبخانوادهکیبهراخوديوفادارشخصکیآنکه يبرا لی

.کندیمنامزد

یهیتنبينامزد) ح
سیرئـ ورزنـد، یماصـرار خـود یشخصـ میتصـم بهونمودهاعتراضخانوادهسیرئبرابردرکهیکسانهیبه منظور تنب

.داردیماعالمگریدشخصکیباراخودلیفامعضوکیينامزدناگهانوکردهیعملراخودةارادخانواده

با توکل به سرنوشتينامزد) خ
کندیمانتخابرایشخصنیبنابرا. کندانتخابرایکیدخترشانخواستگارانانیمازنتوانداستممکنخانوادهکی

.دهدتبارزستهیشارفتارکیباراخوديوکه

جهینت: مبحث سوم
از طـرف  یقـانون مـدن  نیاما آنها در تدو. ندینمایمیمعرفراافغانستانیاجتماعمهماتیواقعيو نامزديخواستگار

ـ بـه ا 1921از سـال  نیاگرچه تمام قوان. قانون گذاران کمتر مورد توجه قرار گرفته اند داشـتند تـا   میطـرف تصـم  نی
توجـه لیمسـا نیابهیمدنقانونامابردارند،انیمازرایعروسکی، بد، مصارف و مراسم زائد انهیمانند طویرسوم
وبـوده کننـده مـرتبط صـفت يداراينـامزد کهانددهیعقنیابهمردممناطقياریبسدرنکهیوجود ابا. استنکرده
ـ نگردمیتنظـ يطـور حیتوسط احکـام صـر  ينامزدکنی، لدیآیمبوجودازدواجوندیپهیشبوندیپکیآنتوسط دهی

وجـود عـرض قیـ طرنیـ که از ایمسائل اجتماع. دیایبوجود نينامزدیحقوقتیدرباره ماهدیاست که شک و ترد
یها خاتمه دهند تا قانون مـدن خالنیابهندهیآدردیقانونگذاران افغانستان با. مورد بحث قرار گرفتندفوقاًًاند،نموده

یراجع به قواعد حقـوق توانندیقانونگذاران افغان منیعالوه برا. افغانستان را بطور بهتر بازتاب دهدیاجتماعاتیواقع
بدسـت معلومـات نـد، یا چگونه توانسته اند بر مسائل مشـابه غلبـه حاصـل نما   که آنهنیو اگریدیاسالميکشورها

.آورند
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یاسالمیحقوقينظامهاریدر ساياحکام نامزد: مبحث چهارم
ينامزدةمفهوم واژ: گفتار اول

ـ به مثابه وعده متقابـل م ينامزدیاسالمياز کشور هاياریدر بس ـ انی ازدواج گریزن کـه بـا همـد   کیـ مـرد و  کی
ـ متفـاوت تـا سـازند یجدا میرا از مرز عروسيمرز نامزدحاًًیکشورها صریبعض. استدهیگردفیتعرند،ینمایم انی
.ورزنددیتاکينامزدیارتباطریغصفتبهوشدهواضحاصطالحدونیا

یمشـابه بـه قـانون مـدن    85)مدونـه الًیـ ذ(2004يبرورف3مورخ 3/70شماره لیقانون فام5حقوق مراکش در ماده 
صـورت یوقتينامزد. باشدیزن مکیمرد و کیانیازدواج مۀوعده دوجانبکیيکه نامزدشودیافغانستان متذکر م

.ندیوعده متقابل ازدواج خود را اعالم نمانیرد که جانبیگیم
در باره احوال 195386سال 59قانون شماره2ماده . کندیمنییتعواضحاًًراازدواجوينامزدانیممرزهیحقوق سور

بمثابـه عقـد ازدواج بـه شـمار     ایهـدا رشیمهـر و پـذ  افتیقرائت سوره فاتحه، در،يکه نامزدکندیحکم مهیشخص
.روندینم

ازدواج بوده ةصرف وعديکه نامزدکندیمدیتاک87تونسیۀهمچنان قانونگذار تونس در ماده اول قانون احوال شخص
. آوردیو نکاح را بوجود نم

فیـ عقـد ازدواج تعر ةوعـد ثیبحينامزد199288مارچ 29مورخ منیهیقانون احوال شخص2طور در ماده نیهم
موانـع کهشودنامزدزنکیباتواندیمیصورتدرصرفمردکیکهاستدهیذکر گردحاًًیصر3در ماده . شده است

.عقد ازدواج وجود نداشته باشندیقتٔمواییمیدا
ازدواج ۀرا صـرف وعـده دوجانبـ   ينـامزد 17در مـاده  89یامارات متحده عربـ 2005هیقانون احوال شخصچنانهم

. داندیم

يانصراف از نامزدیحقوقجینتا: گفتار دوم
از یبرخـ . انـد دهیگردمیبه اشکال مختلف تنظیاسالميهاکشوراز آن در یناشیحقوقجیو نتايانصراف از نامزد

همچنان حق مطالبه جبران خساره را در حالت بوجود آمـدن خسـاره   ایاسترداد هدابهیوجکناردر یاسالميهاکشور
سرنوشـت مهـر چـه کـامالً     يدر حالـت انحـالل نـامزد   یاسـالم يهاکشورازیهمچنان در بعض. نموده اندینیشبیپ

ضـرورت وبـوده ممکنشهیهمينامزدانحاللکهموردنیادر. استدهیگردنییپرداخته شده باشد و چه قسماًً، تع
.دارندشباهتهمباهانظامنیاۀهمنداردلیدلارائهبه

.5.2.2004الصادرة فی 5184الجریدة الرسمیۀ عدد : فی, 3.2.2004االحوال الشخصیۀ المؤرخۀ فی ۀمدون85
31تـاریخ  34و المعدل بالقـانون  17.9.1953المؤرخ فی 59االحوال الشخصیۀ الصادر بالمرسوم التشریعی رقم قانون 86
.111ص 1976و بتاریخ 4783ص 1.10.1953الرسمیۀ بتاریخ تالجرید: فی12.1975.

، قـانون عـدد   1998. تـونس  ۀالتونسیۀالرسمیۀ للجمهوریۀمنشورات المطبع.1956. 13.8الصادرة فی ۀاالحوال الشخصیۀمجل87
.2225ص 1998الرسمیۀ ةالجرید. : فی. و المتعلق بنظام االشتراك بین الزوجین9.11.1998الصادر  فی 1998هلسن91
. 2002صنعاء ،خالد ابن الولیدۀمکتب, االحوال الشخصیۀ و تعدیالته بشان 1992ۀلسن20قانون رقم 88
30.11الصـادرة فـی   439الرسـمیۀ عـدد   ةالجریـد : االحوال الشخصیۀ فی أنفی ش2005لسنۀ 28قانون اتحادي رقم 89

2005.
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هر نامزد . ابدیکه عقد نکاح شان طبق قانون انعقاد شوندینامزد پنداشته میتا وقتنیکه طرفکندیمدونه حکم م6ماده 
حـق جبـران خسـاره را    يمدونه انحالل نامزد7بر حسب ماده . دیرا قبل از عقد ازدواج لغو نمايحق دارد که نامزد

ضرر برساند، طرف متضرر حق دارد تا جبران خسـاره وارده  گریاز نامزد ها به نامزد دیکیاما اگر . آوردیبوجود نم
خـودش  کهیدر صورت. خود را مطالبه کنديایاسترداد هداتواندیقانون مدونه هر نامزد م8مطابق ماده . دیرا مطالبه نما

دهدیرا در باره مهر مورد بحث قرار ميانحالل نامزدیحقوقجیمدونه نتا9ماده . نشده باشديمرتکب انحالل نامزد
صـورت درتوانـد یپرداخته اسـت، م قسماًًایکه مهر را کالً يبر طبق آن نامزد. قسماًً پرداخته شده باشدایکه کامالً و

درراآنهـا روزمـت یقایـ است،شدههیدتامهرثیرا که به حییایاشاستردادنامزدهاازیکیفوتایينامزدانحالل
نموده اسـت  يداریخرهیزیجهآنتوسطکهیپولمبلغاسترداداز) زن(نامزدکهیصورتدر. دینمامطالبهمیتسلهنگام

شـده  يکه مرتکـب انحـالل نـامزد   گرددیملیتحمیبه طرفهیزیجهمتیقافتنیاز کاهش یاره ناشسامتناع ورزد، خ
.است
مهـر ) مرد(نامزداگر. شودمنصرفينامزدازتواندیمنامزدهرکهکندیمینیشبیپهیسوریقانون احوال شخص3ماده 

کـرده و مـرد بعـداًً از    يداریـ خرهیزیجهآناززنوباشدپرداختهاست،نمودهنییتعنقدپولآنراچهارممادهکهرا
را ياگـر زن نـامزد  . دهدیرا پس مهیزیجهاینقدپولخودانتخابحسببرزنحالتنیمنصرف شود، دراينامزد

داوطلبانـه مقـررات هبـه    يایالبته درمـورد هـدا  . آنرا کامالً بپردازدمتیقایمهر دیصورت بانیمنحل کرده باشد، درا
هرگـاه در انصـراف   «: داده اسـت تیهـدا لیبطور ذيدر مورد انصراف از نامزدهیمحکمه نقض سور. گرددیمقیتطب

».کنـد مطالبهدوبارهاست،نمودهمیتقدينامزدانیجردرکهراییایهداتواندیميونباشد) مرد(نامزدمتوجهریتقص
روابـط تـا اسـت نیاينامزدانیجردرایهدف از هدا«: کندیاتکا میبر مفکوره آتهیمحکمه نقض سورنیعالوه برا

ـ ازدادنهیهدلیدلنیار،یتقصبدونينامزدازانصرافبا. گرددهموارازدواجيبراراهومستحکمنامزدهاانیم نیب
90».دینمامطالبهراخوديایهداداردحقنامزدجهتنیازا. رودیم

را که به طرف ییایهدايدر حالت انحالل نامزدتواندیکه هر نامزد مکندیتونس حکم مهیقانون احوال شخص2ماده 
ـ ایـ ونکـرده منحـل راينـامزد خودشکهیصورتدر. کندمطالبهدوبارهاست،نمودهاعطاگرید متفـاوت توافـق کی

.باشدموجود
کـه  ییایهـدا . انصـراف ورزنـد  ياز نـامزد هیقانون احـوال شخصـ  4طبق فقره اول ماده توانندیهردو طرف ممنیدر 

ماننـد  . شوندیدوباره رجعت داده مهیقانون احوال شخص4اند، برحسب فقره دوم ماده دهیاعطا گردينامزدانیدرجر
از طـرف  يرا دوباره رجعـت دهـد کـه انصـراف از نـامزد     ایمکلف است هداینامزد فقط وقتیعربيکشورهاگرید

.باشدیران مقابل جبیاحتمالدهیضرر عاکیمنیهیقانون احوال شخص5مطابق ماده . خودش صورت گرفته باشد
:سازدیرا مشخص ميسه حالت انحالل نامزدیامارات متحده عربهیقانون احوال شخص18ماده 

.جانبهکیياختتام نامزد-1
.مشتركياختتام نامزد-2
.از نامزدهایکیاختتام به اثر وفات -3

يمعنـو ایيضرر مادکیگریطرف ديرابقیطرنیوازادهیگردمنحللیدلبدوننامزدکیاز طرف يهرگاه نامزد
امارات متحـده  هیقانون احوال شخص18ماده 1جمله دوم شماره (دیجبران آنرا مطالبه نماتواندیمتضرر مد،یبوجود آ

.باشدیدر دسترس م50هدمشق، صفح1989د فی قانون االحوال الشخصیۀ المرش:ی ادیبطمبولاسقرار محکمه در کتاب 90



37 رهنمود انستیتوت ماکس پالنک براي حقوق فامیل  

پرداختـه مهراستردادتواندیمزنتوسطينامزداختتامسبببه) مرد(نامزدکهاستآمدهقانوننیعالوتاًً درا). یعرب
ياعطـا کـه برسـد اثبـات بـه هرگـاه . گرددیممستردآنمتیقنباشد،موجودمهرکهیصورتدر. دینمامطالبهراشده
قـانون احـوال   18مـاده  4بنـد (باشدیميصورت استرداد آن جبرنی، درااندبودهمهرپرداختشیپينامزديایهدا

هیـ زیجهآوردهبدسـت کـه يمهـر بازنوابدیاختتام ) مرد(توسط نامزد ياگر نامزد). یامارات متحده عربهیشخص
قـانون  18ماده 3بند(دیشده را مسترد نمايداریخريایاشایمهر وایبه انتخاب خود تواندینموده باشد، ميداریخر

ـ را نقض کند، در اياز نامزدها بدون موجب نامزدیکیهرگاه ). یامارات متحده عربهیاحوال شخص حالـت حـق   نی
کهباشدیمدارایطرفآنصرفراحقنیا. دیرا که به طرف مقابل اعطا کرده است، مطالبه نماییایندارد استرداد هدا

با موجب يدر حالت انصراف نامزد). یعربةامارات متحدهیقانون احوال شخص18ماده 5بند(استشدهدادهترك
وجـود ایاشنیاکهیصورتدرودیرا که به دست آورده است، مسترد نماییایو مستدل طرف مقابل مجبور است تا اش

اثـر بـه ينـامزد هرگاه). یعربةامارات متحدهیقانون احوال شخص18ماده 6بند(را بپردازد آنمتیقباشند،نداشته
18مـاده  7بند(ندینمایممسترددارند،وجودهنوزکهراينامزديایهدانیطرفازکیهرگردد،فسخنیطرفۀموافق

یلـ یدلکیاساسبهاینیطرفازیکیفوتاثردرينامزدکهیصورتدر). یعربةمتحداماراتهیقانون احوال شخص
ـ ادرابـد، یخاتمـه دارد،وجـود ازدواجدرکـه مـانع کیسبببهایوستیل آن نمسئوونیطرفازکدامچیهکه نی

امـارات  هیقـانون احـوال شخصـ   18ماده 8بند(ندینمامستردراایهداکهندارندتیمکلفنیطرفازکیچیهصورت
). یعربةمتحد

ازدواج: فصل سوم
مفهوم ازدواج: مبحث اول
افغانستانیمفهوم ازدواج در قانون مدن: گفتار اول

نیمعـ طیشراتیموجودصورتدرتوانندیند، نامزدها مشوينامزدبهمنجريخواستگاردورهمذاکراتکهیدر صورت
.ندیازدواج نماگریرا ختم نموده با همدينامزد،یقانون

ـ ۀکلمکیاصطالح نکاح که کهی، در حالبردیافغانستان اصطالح ازدواج را بکار میقانون مدن اسـت، در متـون   یعرب
عقـد  نیکه ادهیگردفیعقد توصکیازدواج به مثابه یقانون مدن60در ماده . گرددیاستعمال مزینیو قضائیحقوق
طبـق مـاده   . سازدیمنیرا معنیطرفبیفراهم و حقوق و وجالیفامجادیمرد و زن را به منظور اانیمشترك میزندگ

انعقـاد  . ردیپـذ یتحقـق م ) قبـول (رشیو پذ) جابیا(شنهادیتوسط پگریدیازدواج مانند هر عقد مدنیقانون مدن66
ـ فامجادیمنظور ارا بهنیطرفانیمشترك میازدواج مشروع زندگ ـ ازدواج بـه رعا تیمشـروع . سـازد یمجـاز م لی تی

.داردیبستگیمندرج قانون مدنطیشرا

یاسالمیحقوقينظامهاریمفهوم ازدواج در سا: گفتار دوم
و یاسـالم يدر تمام کشـور هـا  . رسدیمفهوم ازدواج بمالحظه میقانونفیتعریاسالميکشور هاریدر سانیهمچن

ـ ازدواج عبارت اسـت از  نکهینخست ا: مفهوم ازدواج مشترك اندفیدر تعردهیهمچنان حقوق افغانستان دو پد کی
.باشدیملیفامجادیهدف ازدواج انکهیو دوم ایعقد مدن
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زن کیمرد و کیانیعقد مکیکه ازدواج عبارت است از انعقاد کندیحکم مهیسورهیماده اول قانون احوال شخص
هیمـاده دوم قـانون احـوال شخصـ    . مثـل دیـ مشـترك و تول یزندگکیجادیباشد، بمنظور ازیآنها جاانیازدواج مکه 

: ماده دوم مشعر است. ندباشیعقد ازدواج نمیکه چه حاالتداردیمتیتثبهیسور
قبـول ومهـر رشیفاتحـه، پـذ  ةت سورئازدواج، قرايوعده ا،ينامزد: شوندیموارد ازدواج پنداشته نمنیا«

.»ایهدا
مـرد و  کیانیعقد مکیازدواج را به مثابه 197691مورخ 61شماره هیحقوق اردن در ماده اول قانون احوال شخص

. دینمایمفیمثل تعردیو توللیفامجادیزن بمنظور اکی
6فقره اول ماده بر حسب. باشدیملیفامجادیازیهدف از ازدواج نمنیهیقانون احوال شخص6مطابق فقره دوم ماده 

سـاخته و  زیزن را جاکیمرد و کیانیمیاست که روابط جنسییعقد رضاکیازدواج منیهیقانون احوال شخص
).منیهیقانون احوال شخص7ماده (ابدییتحقق مگردد،یعقد ابراز مةمذاکرانیو قبول که در جرجابیاقیاز طر

یقرارداد مـدن کیمدونه ازدواج عبارت است از 4طبق ماده . جالب استزیمراکش نۀمدوندرازدواججامعفیتعر
هـدف از  . نـد یوصـلت نما یمیمشترك و دایزندگکیتا به خاطر ندینمایزن توافق مکیمرد و کیقیکه از آن طر

مطابق احکام قانون نیهردو زوجيو ثابت تحت رهبرداریپالیفامکیجادیو ازهیصادقانه و پاکیزندگکیازدواج 
.باشدیم

حیازدواج صح: مبحث دوم
اتیعموم: گفتار اول

خاصطیشرايارکان دارانیادیباگریاست و از طرف ديارکان عقد ضرورتیموجودکطرفیانعقاد عقد از يبرا
است که ارکـان  يضرور) عقدۀغیص(و قبول جابیو ا) مرد و زن( نیطرفتیانعقاد عقد ازدواج موجوديبرا. باشند

.  شودیمدهیعقد نام
مشـترك را  یاسـت کـه زنـدگ   يکه ازدواج قراردادکندیماده حکم منیا. شودیمنتج میقانون مدن60امر از ماده نیا
.سازدیممشروعلیفامجادیزن به منظور اکیمرد و کیانیم

ـ ازدواجنیاابد،یانعقادجنسهمدوانیمازدواجکیگریدحالتکدامایاشتباهب،یهر گاه به سبب فر ازدواجکی
نريهایگژهیويدارایانسان(زكیاکیباازدواجنیابرعالوه. اوردینمبوجوديآثاروجهچیهبهکهباشدیمباطل

92.گرددیممحسوبباطلازدواجکیونبودهمجاز) مادهو

ـ ایازدواج باطل و کیایاحکام،نقضتیدر عقد ازدواج موجود نباشد، برحسب نوعطیشرانیاز ایکیهر گاه  کی
ـ نمبـار بـه یحقـوق آثاروجهچیهبهباطلازدواجکی. ده استیازدواج فاسد منعقد گرد ـ . وردای کهیدر صـورت یحت

). یقانون مدن95ماده (دخول در آن صورت گرفته باشد 

الصـادرة فـی   2668الجریدة الرسمیۀ للمملکۀ االردنیـۀ الهاشـمیۀ عـدد    : فی1976لسنۀ 61قانون االحوال الشخصیۀ عدد91
. 2756صفحه , 1.12.1976

کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنی، نظام الد7هکتاب دوم، صفحل،یحقرق فامتز،یگلوبل را92
103.
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ـ ابـد یو قبـول تحقـق   جابیکه ازدواج توسط ادیآیبوجود میوقتیقانون مدن96ازدواج فاسد طبق ماده کی یول
کـه بعـد از ازدواج   دیـ آیبوجـود مـ  یازدواج فاسد آثار ازدواج تنها وقتکیدر . نگرددتیازدواج کامالً رعاطیشرا

). یقانون مدن97فقره دوم ماده (دخول صورت گرفته باشد 
بعد از ازدواج کهیدر صورت. گرددیو نفقه ثابت مقیحالت حق مهر، نسب، حرمت مصاهره، عدت، تفرکیمچو در ه

و طبـق مـاده   شودیآن ازدواج باطل پنداشته میقانون مدن97فاسد دخول صورت نگرفته باشد، مطابق فقره اول ماده 
ـ   نیعالوه بر ا.شودیعمل میقانون مدن95 لیـ و ازدواج نافـذ فـرق قا  حیازدواج صـح نیحقـوق ازدواج افغانسـتان ب

ـ . شـوند تیـ عقد ازدواج رعایط قانونیشراواساساتتمامکهدیآیبوجود میوقتحیازدواج صحکی. گرددیم کی
. باشندیحقوقتیازدواج و هم واجد اهلتیاهليهم دارانیکه عاقدشودینافذ شمرده میوقتحیازدواج صح

در داخـل  لیـ رفته است و آن وکگصورتلیوککیۀلیکه ازدواجش بوسیموکلایو یولتیهرگاه هنوز ابراز رضا
طیهـم شـرا  کـه یدرحال93.دیآیمبوجودموقوفازدواجکیوکالت خود عمل نکرده است، ضرور باشد، تیصالح

.دیآیانفاذ ازدواج موجود باشند، ازدواج الزم بوجود مطیصحت و هم شرا

نکاحصحتطیشرا: گفتار دوم
ـ ، با)نیعاقدتیو قبول و موجودجابیا(ارکان ازدواج يدر پهلو. استیعقد توافقکیازدواج  يگـر یدطیشـرا دی

مـورد درلیـ ذطیشرادیبایمدنقانون77مادهطبق. گرددمنعقدحیصحصورتبهبتواندازدواجکیتاابندیتحقق
:باشندداشتهوجودنکاح

.ابراز گرددحیبه صورت صحشانیايوکالایآنها یقانونيایاولاینیتوسط عاقددیو قبول باجابیا) 1
.نکاح حضور داشته باشندتیاهليدو شاهد دارادیبا) 2
.در ازدواج موجود نباشندیقتؤماییمیموانع دا) 3

و قبـول  جـاب یاحیازدواج بـه اظهـار صـح   کیـ صـحت و نفـاذ   يبرایقانون مدن1هشمار77مطابق ماده ،نیبنابر
. شان ارائه گردديوکالایو ایاولۀلیبوسایو نیتوسط خود عاقدایتوانندیو قبول مجابیا. ضرورت است

ـ ازدواج نیابنـابر رد،یعروس و داماد صورت گلهیاشخاص و هم بوسریتوسط ساتواندیچون اظهار اراده م عقـد کی
. طرف قرارداد منعقد گرددنحصراً توسط خود شخص مکه رودیبه شمار نمیحقوق

قـت در ازدواج وجـود نداشـته    مؤاییمیداموانعوباشندحاضرشهودازدواجعقددرتااستضرورتنیعالوه برا
حضـور  : عقـود، مـثالً  یعقود، احکام خصوصـ یاحکام عموميدر پهلوتواندیعقد است، مکیچون ازدواج . باشند

.شهود در نظر گرفته شوند

قبولوجابیا) الف
:اندشدهمیتنظیقانون مدن66ازدواج در ماده کیو قبول در انعقاد جابیاظهار اطیشرا

یبـه عنـوان قبـول تحقـق مـ     حیصررشیپذکیو جابیبه عنوان احیصرشنهادیپکیقیازدواج از طر) 1
.ردیپذ

93 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 75.



40 رهنمود انستیتوت ماکس پالنک براي حقوق فامیل  

.دینماافادهوقتدیقبدونرااستمراروتیفوردیاظهار اراده با) 2
.گردندابرازواحدمجلسکیدردیباقبولوجابیا) 3

ازدواجدراراده ) 1
ـ اوللهیبوسـ ایـ شخصـاً راازدواجقبولوجابیاتوانندیمنیعاقدیقانون مدن1ةشمار77مطابق ماده  ـ ای يوکـال ای

ـ باافـت، یتذکرفوقاًًکههاارادهتوافقبریمبناحکامجواردر. ندینماابرازشیخویانتخاب ـ ادردی طیشـرا مـورد نی
ازوداردیاساسـ نقشآنانعقاددرارادهطرفکین از یبنابراست،قراردادکیازدواجچون. گرددتیرعايشتریب

.باشنددهیرسازدواجيبرایقانونسنبهیعنی،بودهازدواجتیاهليدارادامادوعروسدیباگریدطرف
ـ 497مواددریمدنقانوندرقراردادکیحیتحقق صحياحکام توافق دو اراده برا مـاده طبـق . داردوجـود 533یال

505بعـالوه مـاده   . ازالـه حـق در حـدود قـانون    اینقل ایلیتعدایجادید عبارت از توافق دو اراده است به اقع497
. داندیبدون اکراه و اجبار الزم مرانیعاقدتیقرارداد رضاکیصحت يبرایقانون مدن

اظهار اراده ) 2
اظهـار  نیبنـابر . ردیگیصورت مگریزن به همدکیمرد و کیموافق ةاست که با اظهار ارادیحقوقعقدکیازدواج 

.باشدیميعروس و داماد در عقد ازدواج شرط ضرورةاراد
. شـود رفتـه یپذمقابلطرفتوسطدیباکهازدواجخاطربهگریدطرفبهطرفکیيعبارت است از تقاضاجابیا

را موجب و طرف قبـول را قابـل   جابیطرف ا. گرددارائهزنطرفازایومردطرفازشنهادیپنیاکهنداردیفرق
قـانون  521مطـابق مـاده   . و قبول از لحاظ محتوا با هم مطابقت داشته باشـند جابیادیتوافق اراده ها بايبرا. ندیگو
قراداد ازدواج موافقـت وجـود   یاساسيدر رابطه به تمام بخش هانیعاقدنیکه بدیآیبوجود میامر وقتنیایمدن

لغت بـه لغـت بـا هـم موافقـت      ایهم باشند و هیشباتیظ محتولحاازموافقةارادابرازتاستیضرور ن. داشته باشد
بـا  خواهنـد یمسـئله کـه م  نیایعنی. ندیموافقت نمااتیمورد نظر از لحاظ محتویحقوقۀجیبا نتدیاما آنها با. ندینما

. ازدواج کنند، افاده گرددگریهمد

استمراروتیفور) 3
وقـت  دیـ و اسـتمرار ازدواج را بـدون ق  تیفوردیو قبول باجابیکه اکندیحکم منیعالوه برایقانون مدن66ماده 

ـ به صورت دوامـدار و بـدون ق  دیکه ازدواج باکندیکه امر میحیحکم صرتیبخاطر موجود. واضح سازند زمـان  دی
بـه  یکه متکـ ماندیمیال باقوسنیا94.باشدینمزیجایسنافغانانيبرا) غهیص(زمان دیانعقاد گردد، انعقاد ازدواج با ق

ـ ازدواج با قایآایدینمایصدق مزینعهیامر در مورد افغانان شنیایقانون اساس131حکم ماده  نظـم  ریزمـان مغـا  دی
اظهـار اراده  نیعـالوه بـرا  ). بخـش دوم مالحظـه شـود   یقانون اساس131راجع به ماده . (باشدیمیافغانۀعامه جامع

مـاده  . کندیميرویاز آن پرانیالیکه حقوق فامدهدیرا نشان معیمذهب تشتیخصوصکی) نکاح منقطع(ازدواج مؤقت 94
يبـرا . باشدافتهیانعقاد نیمدت معکیيکه براباشدیازدواج آن وقت مؤقت مکیکه کندیحکم مرانیایقانون مدن1075

مختصـر  ،یاسداهللا امـام / ییصفانیحسدیمراجعه شود به سرانیازدواج مؤقت و ازدواج دائم در حقوق اانیدرك اختالف م
.  24حقوق خانواده، صفحه 
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گردد، هر گـاه  یمنعقد نمحیازدواج به شکل صحیقانون مدن67طبق ماده . ردیازدواج را دربر گتیفوردیبانیطرف
.موکول شده باشدندهیه زمان آبایشده وقیحقق تعلمریغشرطکیانعقاد آن به 

ارادهظهارزمان و مکان ا)4
اظهـار اراده هـا در   دیبنابرآن با. مجلس واحد اظهار گردندکیدر دیبایقانون مدن66و قبول بر حسب ماده جابیا
. زمان ابراز شوندکینیع

گردد،بردوبارهآنکهازپسورودرونیبمجلسازجابیاازبعدطرفکیوباشندحاضرهردوطرفکهیدر صورت
. وجود نداردنیطرفنیحالت توافق اراده بنیرا قبول کند، دراجابیا

لهـذا امکـان دارد کـه در حالـت     . مختلف قرار داشته باشـند يدر هنگام اظهار اراده در جاهاتوانندیمنیهمچنان طرف
نیبه ا95.شودمیتقديریبه صورت تحرایو) قاصد(رسول کیلهیازدواج به وسشنهادیپنیاز طرفیکیعدم حضور 

یقـانون مـدن  523به اسـاس مـاده   . دینمایارائه محاتیتوضیقانون مدن523زمان و مکان ازدواج ماده نییارتباط تع
گـر یکننده از قبـول طـرف د  جابیکه اابدییآنگاه تحقق میو مکانیاز لحاظ زمانبیغانیطرفانیانعقاد قرارداد م

نکرده باشد در حالت بکار برد حکم مـاده  حیقانون مخالف آنرا تصرایو نیطرفنکهیحاصل کند، مشروط برایآگاه
باره توافـق  نیادرتواندی، مگرددیمنعقد ميریبه صورت تحرایرسول لهیکه به وسیازدواجنیطرفیقانون مدن523

.ابدیقبول گردد، ازدواج در آن زمان و مکان تحقق گریتوسط طرف دجابیکه ايداشته باشند که به مجرد
قـانون  524بـر حسـب مـاده    . باشدیمجاز مشرائطسائرتحققصورتدرم .قطبق یلفونیاظهار اراده تکیهمچنان 

مکان، مانند عقـد  ثیو از ححاضرنیطرفنیزمان، مانند عقد بثیمماثل آن از حلیوساایلفونیتۀلیعقد بوسیمدن
.باشدیمممکننیطرفانیميگریدتوافقاتموردنیدراهمچنان. شودیمپنداشتهبیغانیطرفنیب

يازدواج اجبار) 5
بـه شیخـو تیهر گاه آنها به اثر فشار بر خالف رضـا . کننداظهارکاملتیخود را با رضاةاراددیعروس و داماد با

ـ را نبايالبتـه ازدواج اجبـار  . دیـ آیمانیمبهياجبارازدواجکیشوند،ساختهمجبورازدواجکیعقد ازدواج بـا دی
آنها بدون فشار فـراهم گـردد و   يهالیدو نفر توسط فامانیازدواج مکیکهیمادام. اشتباه گرفتبهداده شده بیترت

.دیآینمانیبميازدواج اجبارند،یتوافق نمايفراهم آورنیآزادانه به انیعاقد
یدر برخ. تواندیکار گرفته شده میو اجتماعیلیفامدیو فشار شديتعد،یاستفاده روانسوءازفشارلیوساثیبه ح

فشـار  لیوسـا لهیقتل اشخاص به وسیو حتياف، سلب آزادطلت و کوب، اخت،یکیاز زور فزیحتیحاالت افراط
96.گرددیاستعمال م

. 105کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد95
:مراجعه شودیبه راپور آتنیهمچن96

Amnesty International, Afghanistan: Women still under attack – a systematic failure to protect, AI Index ASA

11/007/2005, 13.
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آنیحقوقجیو نتایملنیقوانلهیبوسيازدواج اجبارتیعممنو) 5.1
حکـم  یقـانون مـدن  505البته ماده . وجود نداردیدر قانون مدند،یرا منع نمايازدواج اجبارحاًًیصرکهیحکمکی
505مـاده  . اسـت يبدون اکراه و اجبار ضرورنیعاقدتیرضاتیموجودحیقرارداد صحکیبستن يکه برادینمایم

:مشعر استیقانون مدن
».اجبارواکراهبدوننیعاقدتیشرط صحت عقد عبارت است از رضا«

دنیـ طبق آن اکراه عبارت است ازمجبور گردان. دینمایمفیخود اصطالح اکراه را تعر551در ماده یسپس قانون مدن
.       يمعنوایباشد يندارد، خواه اکراه مادتیکه به آن رضایعمليشخص، بدون حق، به اجرا

که در اکراه شخص معاملـه کننـده از فشـار    دیآیبرمیقانون مدن551از ماده . نشده استفیمفهوم اجبار قانوناًً تعر
ۀلیوسثیحبه. کندیمنییتعمعاملهکیانجاميبراراگریدشخصکیفشار لیوسايریبکارگلهیبوسایرد،یگیکارم
. بردینام میمالاییبه خطر جسمدیاز تهد553در ماده یدر اکراه قانون مدنفشار

ن،یابنـابر . باشـد ینمحیصـح یقـانون مـدن  558آن عقد بـه اسـاس مـاده    د،یآبوجوداکراهتوسطقراردادکیهرگاه 
) الـف جـزء طبق . باشدینمحیحکم صحنیبه اساس ازیباشد، ندهیفشار منعقد گردلیکه به اثر اکراه و تعمیازدواج
ازدواج . فسـخ گـردد  توانـد یط صحت عقد میااز شریکیعقد ازدواج به سبب فقدان یقانون مدن133ماده اولفقره 

. گرددیمیازدواج باطل تلقیقانون مدن97فاسد قبل از دخول مطابق فقره اول ماده 
ماده . باشدیقانون مریمغاشیخویبنابر حالت قانونيازدواج اجبارکیکه دیایبرمیقانون مدنگریهمچنان از مواد د

که یهرگـاه شخصـ  . توانـد یکس صرف نظر کرده نمچیکه از آن هشماردیانسان میعیرا حق طبيآزادیقانون مدن44
عالوه بر مطالبه منع تجاوز در صـورت  یقانون مدن45حق دارد طبق ماده رد،یاو مورد تجاوز قرار گیحقوق شخص

. گرددزیوقوع ضرر طالب جبران خساره ن
افغانسـتان  ) 1976(1355سـال يجزاقانوندرياجبارازدواجبارهدريریتعزوممنوعهحیصرحکمکیبه عالوه 
يقـانون جـزا  517ماده . باشندیمربوط مدهیرشایو وهیزنان بياحکام صرف به ازدواج اجبارنیالبته ا97.وجود دارد

ـ ایو وهیزن بکییکه هرگاه شخصکندیافغانستان حکم م از آن عمـر دارد،  شـتر یبایـ سـال  18را کـه  يدختـر کی
اگر عمـل  . گرددیمحکوم مریبا او ازدواج کند، حسب احوال به حبس قصایخالف اراده اش به ازدواج مجبور سازد، 

حبس متوسط کـه  کیمرتکب به ءقانون جزا517باشد، مطابق فقره دوم ماده افتهیبه منظور بد دادن ارتکاب یجرم
. گرددیاز دو سال تجاوز نکند، محکوم م

ـ تهدایـ شخص توسط عنف کیقانون جزاء مشعر است که هر گاه 429عالوه بر آن فقره اول ماده  بـه  لـه یحایـ دی
که از هفت سـال تجـاوز   لیبه حبس طود،یبه آن شروع نماایو دیخواه مرد و خواه زن تجاوز نما،یناموس شخص

ـ ازدواج تحت عنـوان اصـطالح نـاموس قـرار گ    آزاد هر شخص در انعقادةهرگاه حق اراد. گرددینکند محکوم م رد،ی
. کار گرفتزیصغار نيقاعده بمثابه اساس مجازات در ازدواج اجبارنیاز اتوانیم

.1355سنبله 31خیبتار920هقانون جزاء، فرمان شمار97
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یالمللنیتوسط اسناد بياجبارازدواجتیممنوع) 5.2
رفع هرگونـه  ونینوانسکو 10/12/1948حقوق بشر مورخ یجهانهیاعالملهیبه وسياجباريازدواجهان،یعالوه بر ا

حقوق بشـر زنـان و   یجهانهیاعالم16مطابق فقره اول ماده . انددهیممنوع گرد18/12/1979مورخزنان هیعلضیتبع
ـ فاموندینماازدواجنیدایتیتابعت،یاز نژاد، ملیناشتیازدواج حق دارند، بدون محدودتیمردان واجد اهل رالی

بـر  . باشـند یميحقوق مساويو در انحالل آن دارايهرازدواج، در تمام مدت زناشوهنگام عقد درآنها. دهندلیتشک
.ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شودحقوق بشر یجهانهیاعالم16حسب فقره دوم ماده 

ـ ازدواج و فاملیدر مسـا زنان هیعلضیرفع هرگونه تبعونینوانسک16همچنان فقره اول ماده  آزاد و تیرضـا بـه  لی
را در جهـت حـذف   یاقـدامات الزم و مقتضـ  طبـق آن  دیشامل در قرارداد بايکشورها. ورزدیمدیتاکنیعاقدکامل 

در يمرد و زن، حـق مسـاو  يو تحقق اصل حق مساوندیازدواج و خانواده اتخاذ نمالیرا در مسازنانهیعلضیتبع
.کنندنیکامل را تضمتیآزاد و رضاةدر انتخاب آزاد همسر و ازدواج فقط با اراديعقد ازدواج، حق مساو

افغانستان ۀدر جامعياجباريازدواجها) 5.3
بوقـوع  ياجبـار يازدواج هـا اکثـراًً افغانسـتان دریالمللـ نیو بـ یملـ يبر طبق مشاهدات و گزارشات سازمان هـا 

ـ ایـ گـر، یشـان و اشـخاص د  نیوالـد ۀلیازدواج ها عبارت اند از ازدواج صغار بوسـ نیا98.ونددیپیم ازدواج نیهمچن
حقـوق بشـر مسـتقل    ونیسیبر حسب معلومات کم99.آنانتیاراده و رضاریمغاباشند،یاکثراً زن مکهدیاشخاص رش

صـورت آنهـا ةارادریمغـا ایـ عـروس و دامـاد و  تیازدواج ها در افغانستان بدون رضـا صدیف80یال60افغانستان 
100.ردیگیم

درکـه نیمعمناطقدرمسلحيهاگروپۀلیبوسداتیتهد،يکاهش قرضدار: گوناگون اندياجباريعلل ازدواج ها
ـ  کهیاشخاص101.پوروبدياجراایندارند،دسترسقضابهمردمونداشتهقدرتدولتآن نیاز طرف سازمان عفـو ب

بیـ غريهـا لیـ مورد پرسش قرار گرفته انـد، معلومـات داده انـد کـه فام    (Amnesty International)یالمل
ـ  102.ابندینجاتيقرضدارازآنباتارندیپذیمراخودجواندخترانازدواجشنهاداتیپ و عـدم  یقـانون یهمچنـان ب

98 Amnesty International, Afghanistan: Re-establishing the rule of law, AI Index ASA 11/021/2003, 40;

Amnesty International, Afghanistan: Women still under attack – a systematic failure to protect, AI Index ASA

11/007/2005, 13.

99 Hashim Kamali, Islam, Pernicious Custom, and Women’s Rights in Afghanistan, National Conference on

Women’s Rights, Law and Justice in Afghanistan, May 26-27 (2003), 11.

.www.aihrc.org.af/wom_rig.htm: ینترنتیاهمراجعه شود به صفح100

:شودمراجعهیآتراپوربهزینوکتابنیادرانهیطوبارابطهدرحاتیدر رابطه با بد دادن به توض101
Woman and Children and Legal Research Foundation, BAD, Painful Sedative, Research Report (2003) .
102 Amnesty International, Afghanistan: Women still under attack – a systematic failure to protect, AI Index

ASA 11/007/2005, 14.
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یآنها تلقـ ةندیآنیتضمۀنموده است که ازدواج قبل از وقت دخترها به مثابجادیرا ایئضاقمسلح يمجازات گروپها
. گردد

زن . هـل باشـد  متأیحتدیشاکهشوهرشبرادرباوهیبزنکیازدواجازاستعبارتياجبارازدواجگریدنوعکی
.دینمايرویپعنعنهنیاازتاشود،یمساختهمجبورگردد،یمیتلقشوهرشلیفامتیملکاکثراًًکهوهیب

را از يحادثه خودسوز644حقوق بشر مستقل افغان در هرات ونیسیکم. زاستیفاجعه آمياجباريازدواج هاجینتا
يخشـونت هـا  لیحادث به دلاتیاکثر103.انددهیثبت نموده که اکثراًًً به مرگ انجام2004دسامبر یال2003سپتامبر 
ـ البته واضح نشده است کـه آ . ندباشیشامل آنها مياجباريبوجود آمده که ازدواج هایخانوادگ هـا دختـر وزنهـا ای
.استگرفتهصورتشانيهاخانوادهياعضاتوسطحادثهنکهیاایخود را آتش زده اند و شخصاًً

گریدیاسالميهاکشوردر ياجباريازدواجها)5.4
. نـد ینمایعمـل م ياجبـار يازدواجهـا هیـ حقوق جـزاء عل اییقواعد حقوق مدنقیاز طرزینگریدیاسالميکشورها

188قـانون شـماره   9فقره اول مـاده  . پنداردیرا ممنوع قرار داده و آنرا جرم ميازدواج اجبارحاًًیقانونگذار عراق صر
ـ ایمرد کیحق ندارد گریشخص دایاز اقارب کیچیه«: مشعر استهیاحوال شخصةدر بار1959104سال  زن کی

ته باشـد،  آن ازدواج  فاز اجبار دخول صورت نگریهرگاه در ازدواج ناش. را بدون موافقه اش مجبور به ازدواج سازد
کیـ حق نـدارد مـانع ازدواج   گریشخص دایاز اقارب کیچیقانون هنیمطابق انیعالوه بر ا. شودیباطل پنداشته م

. کنـد یمیعراق اجبار را جرم تلقـ هیقانون احوال شخص2همچنان فقره دوم ماده . »ازدواج گرددتیشخص واجد اهل
کـه  یشخصـ هیـ علیقانونریبمنظور انتخاب تدابهیمحکمه احوال شخصاییکه محکمه شرعشودیحکم منطوریهم

یشخصنیچنتوانندیمنیچنآنها هم. اطالع دهدقیبه ادارات کشف و تحقسازد،یرا به ازدواج مجبور مگریشخص د
ممانعـت قـرار   ایکه در معرض اجبار یکس. ندینماریحضورش در برابر مقامات فوق الذکر دستگنیرا به خاطر تضم

هیقـانون احـوال شخصـ   9فقره اول ماده (دیمراجعه نمامیجراقیگرفته است، حق دارد فوراًً به شعبات کشف و تحق
).عراق
گـر یازدواج چه پدر باشد و چه شـخص د یکه ولشودیمتذکر م2005105/ 2/ 27مورخ ریالجزالیقانون فام13ماده 

او را بدون اجازه اش بـه ازدواج  تواندیقرار دارد، به ازدواج مجبور سازد و نمتیرا که تحت واليریصغستیمجاز ن
.در آورديگریشخص د

ازدواج  يبـرا یسـالگ 25سن بلوغ و نیدختر باکره بکیه کدهدیو تذکر ممودهیرا پانهیراه مکیتیقانونگذار کو
عصـبه  "آن یکه اصطالح عربـ شودیمنییتعيازدواج به اساس سلسله مراتب از اقارب پدریول. دارداجیاحتیبه ول

ةدر بـار 1984/ 7/ 7مـورخ  51قانون شـماره  29برحسب ماده بالنفسعصبه کیدر حالت فقدان . باشدیم"النفسب

103 Amnesty International, Afghanistan: Women still under attack – a systematic failure to protect, AI Index

ASA 11/007/2005, 23.

. 30/12/1959الصادرة فی 280ۀ عدد یئع العراقالوقا: فی1959لسنۀ 188قانون االحوال الشخصیۀ عدد104
105 Journal Officiel de la République Algérienne no. 15, 27.2.2005.
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حـق انتخـاب در   يکه قبالً ازدواج نمـوده باشـد، دارا  یزنکی. گرددیمحول میبه قاضفهیوظنیا106هیشخصاحوال
ـ  دیبانهمیبا وصف ایول. باشدیازدواج م ـ نماضیتفـو شیخـو یانعقاد ازدواج را بـه ول قـانون احـوال   30مـاده  (دی

).تیکوهیشخص
مانـد یمیامکـان بـاق  نیفقط ایوليبرا. ندادهیگردمنعقانوناًياجبارازدواجاشکالتماممراکشواردنه،یدر سور

63در مراکش ماده 107.کندصلهیفنهیآن زمدرمحکمهتادینماتیشکاشیخوتیازدواج شخص تحت والهیکه عل
که به عقد ازدواج مجبور شده است، هم قبل و هـم بعـد   یکه کسدینمایمینیشبیپيمدونه در ارتباط با ازدواج اجبار

را دارد کـه از ازدواج  ياو همچنان حـق مطالبـه جبـران خسـاره ا    . فسخ ا آنرا از محکمه تقاضا کندتواندیاز دخول م
.بوجود آمده استياجبار

تـونس  هیاحـوال شخصـ  قـانون  22البته ماده . باطل استيتونس ازدواج اجبارهیقانون احوال شخص21مطابق ماده 
:ندیآیبوجود میآثار آتزیازدواج باطل نکیکه بعد از دخول در دینمایمتیتثب
.عروسيحق مهر برا-1
.ینسبروابطجادیا-2
. عدتتیرعا-3
.ازدواجازیناشيشاوندیخوبنابرازدواجموانعآمدنانیبه م-4

هیقانون احوال شخص31ماده (عقد ازدواج مراعات نشده باشد طیرکان و شرااکهگرددیمباطلیوقتازدواجمنیدر 
ـ بانباشـد، موجودازدواجعقددرشرطنیاگاههر. باشدیمحیصحازدواجکیانعقادشرطنیزوجتیرضا). منی دی

کیـ قیـ طرنیبـد . باشدشدهجبرانبعداًیقبلتوافقعدمنکهیامگر. شوندجداگریهمدازمحکمهحکمبهنیزوج
هیقانون احوال شخصـ 320البته مطابق حکم ماده ). منیهیقانون احوال شخص31ماده (گرددیمحیصحباطلازدواج

:آوردیرا به بار میآتیحقوقجیکه در آن دخول صورت گرفته است، نتایازدواج باطلمنی
.پرداخت مهربهیوج-1
.نسبجادیا-2
.مرگوییجداحالتدرعدتتیرعا-3
. از ازدواجیناشيشاوندیخوروابطجادیا-4
.که از باطل بودن ازدواج نا آگاه اندینیطرفيحذف مجازات حد بعد از دخول برا-5

اجبـار سـبب بـه ازدواجکـه نمـود یمادعاکهبوددانستهمردودرازنکیازدواجفسخيدعواردننافیمحکمه است
108.بودکردهقیتصدراازدواجصحتقبالًموصوفهرایز. بودافتهیانعقاد

.1570/1984الکویت الیوم عدد :فی ,  بشان االحوال الشخصیۀ1984لسنۀ 51قانون رقم 106
107 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 55.

1998قانون االحوال الشخصیۀ االردنی التطبیقیالشرح: ملحمسالماحمد: کتابدر8809رقمناف،یقرار محکمات االست108
.57عمان، صفحه 
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ازدواجتیاهل) ب
سـن ازدواج  يدر پهلـو . باشنددهیازدواج رسیکه به سن قانونباشندیازدواج متیاهليدارایوقتمردکیوزنکی

.رندیگیمورد توجه قرار منیعاقدیروانيو صحتمندیعمومتیدر عقد ازدواج اهل

سن ازدواج ) 1
و در زنان 18سن لیتکمبامرداندرازدواجتیطبق آن اهل. استهدیگردمیتنظیقانون مدن70سن ازدواج در ماده 

یاست، مشابه نمـ دهیگردتیتثبیقانون مدن39سن ازدواج با سن رشد که در ماده . گرددیکامل م16با اکمال سن 
ـ اهلآنـان يبراودیایبوجود میسالگ18سن رشد هم در زنان و هم در مردان با اکمال . باشد کامـل در  یت حقـوق ی
.آوردیمعامالت را به بار مياجرا
معـامالت  يکامـل در اجـرا  یحقـوق تیاهليداراهموازدواجتیهم واجد اهلیسالگ18مردان با اکمال ن،یابنابر

ـ اهليهنـوز دارا یولشوندیازدواج متیواجد اهلیسالگ16لیبر عکس زنان با تکم. شوندیم کامـل در  یحقـوق تی
.باشندیمعامالت نمياجرا

به حکم محکمه فسـخ  تواندیازدواج فاسد است و مابد،یازدواج انعقاد تیبه سن اهلدنیکه قبل از رسیازدواجکی
کـه  کنـد یمـاده حکـم م  نیا. استتیقابل رعایقانون اصول محاکمات مدن108مورد حکم ماده نیالبته در ا. گردد

ـ ازدواج در هنگام عقد بعـد از تکم تیاهللینکوحه به علت عدم تکمفسخ نکاح مياقامه دعو جـواز  یسـالگ 17لی
.گرددیمیتلقیبر عقد ازدواج قانونیاو مبنتیرضاد،ینمالیرا تکمیسالگ17که هر گاه زن یمعننیبد. ندارد

یروانيصحتمند) 2
شخص کینیچننیا. باشدیمنیعاقدیروانيازدواج مستلزم صحتمندتیبه سن اهلدنیازدواج در کنار رستیاهل

.در مورد عقد ازدواج باشدحیصحةداظهار ارايبراتیازدواج فاقد اهلتیبه سن اهلدنیبا وجود رستواندیم

تیفقد اهلاینقص) 1. 2
کـه بـه  اخـتالل    یاشخاصـ . رونـد یبه شـمار م تیفاقد اهلیقانون مدن40تمام اشخاص طبق حکم ماده یسالگ7تا 

مجنون کـه  . باشندیمتیفاقد اهلزینیقانون مدن40مبتال اند، برحسب ماده ) جنون(یروحیضیمرای) معتوه(یروح
ـ ا. عاقالنه عمل کنـد ایدیسالم اتخاذ نمامیتصمستیقادر نباشد،یمبتال میروحیضیبه مر هـم  توانـد یحالـت م نی

گفتار يباشند و به سبب آن طوریمبتال میروحتیلولعاند که به یاشخاصاشخاص معتوه . یباشد و هم مؤقتیمیدا
مجنون که به سـن  ایاشخاص معتوه و 109.باشدیمیمنطقگرشیو بخش دیمنطقریاز گفتارشان غیکه بخشدینمایم

ـ انیابنـابر . را مسـتقالنه انجـام دهنـد   یحقـوق ۀنند کدام معاملـ تواینموشدهپنداشتهتیاند، فاقد اهلدهیبلوغ رس نی
ـ نـاقص اهل یاشخاصـ یقـانون مـدن  41مطابق حکم ماده . ندیرا منعقد نماشیتواتند عقد ازدواج خویاشخاص نم تی

که گر چـه بـه سـن    دینمایهم صدق میدر مورد اشخاصیقانون مدن41ماده . باشندزیممریکه صغشوندیپنداشته م
.انديمبتال به غفلت کارایهیاند، اما سفدهیرشد رس

109 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 191, 192.
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ـ ایمانیـ در حالـت صـحت عقـل بم   یسالگ18لیبا تکمکاملیحقوقتیاهلیقانون مدن39برحسب ماده  ـ . دی کی
.دینماازدواجتواندیبوده و میمعامالت حقوقيکامل برایحقوقتیاهليداراشخص

و غفلت کارهیاشخاص سف) 2.2
ایـ شود کـه آ دهیددیحالت بانیاست، بخواهد ازدواج کند، در ادهیازدواج رستیکه به سن اهلیشخصکیهر گاه 
یولـ کیـ يبـدون همکـار  تواندینميودر کدام حالت وغفلت کار است وهیسفایو بودهیروحیسالمتياو دارا

.دیازدواج را منعقد نما
ـ ا. باشـد یسخاحمقانهوزیراف آماسشکلبهکهشودیمپنداشتههیسفآنگاهشخصکی يدارااشـخاص نیچنـ نی

کـار غفلت. اندبرخورداریروحیسالمتازوبودهزیمماساساًآنهاکهیوجودبا. باشندینممیتصماتخاذسالماستعداد
خـود را درك  يقرارنـدارد، تـا منـافع مـاد    یتیو حماقت در مـوقع یکه به سبب ساده لوحشودیاطالق میبه شخص

110.دینما

یاجازه ول) 3
قـانون  71ةمـاد اولبـر حسـب فقـره    یشانزده سالگیپانزده  النیم صرف در ازدواج  صغار ب. طبق قیولةاجاز
اول پـدر و  ۀدر درجـ یشـانزده سـالگ  یسن پانزده النیبرهیصغیم ول. اول قةفقر71ةطبق ماد. استمعتبریمدن

قـرار  تشیتحت والیقانون مدن78بر حسب ماده کهیحق ندارد با اشخاصیقاض. استصالحیذۀمحکمیقاضبعداً 
). یقانون مدن79ماده ( فروع خود در آورد ایاز اصول یکیآنها را به ازدواج ایدارند، خود ازدواج کند و 

مـورد از فقـه   نیـ در ایقانون مـدن . شودیمعتبر پنداشته نمیولةاجازدهیرشۀدر ازدواج دختر عاقله و بالغن،یبنابرا
یقـانون مـدن  80ماده . باشدینکاح را دارا متیوالهیعلیمولرشدتا زمان یکه به اساس آن ولدینمایميرویپیحنف
: کندیحکم منیمورد چننیدر ا

».باشدیمالزمونافذنکاحعقدد،ینماازدواجیولموافقهبدوندهیرشۀهرگاه عاقل«
. ازدواج نافذ و الزم استنیچند،یازدواج نمایو اذن ولتیعاقله و بالغه بدون رضادخترهرگاه پس،

یالمللنیازدواج در اسناد بتیسن اهل) 4
یاثرحقـوق يطفـل دارا کیـ و ازدواج ي، نـامزد زنـان هیعلضیتبعهرگونهرفعونینوانسک16مطابق فقره دوم ماده 

لیـ را تکمیسـالگ 18که هنوز یطفل عبارت است از شخصکیحقوق اطفال ونینوانسکفیبه اساس تعر. باشدینم
خحقوق اطفال مورونینوانسک1ماده (کرده باشد نییحقوق متبوعه طفل سن رشد را کمتر تعنکهینکرده باشد، مگر ا

گـردد اتخاذيقانونگذارریتدابشمولبه يتمام اقدامات ضرورونینوانسکنیمطابق ادیبانیعالوه بر ا) 5/12/1989
.شودمیتنظقانوناًیرسمراجستردرازدواجثبتودهیگردتیتثبازدواجيبرااقلحدسنتا

110 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 192.
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افغانستانجامعهدرازدواجتیل سن اهلیقبل از تکميازدواج ها) 5
در مورد سن ازدواج در جامعه افغانسـتان ازدواج طفـل بـا اثـرات     )  71ةماد( یقانون مدناحکامتیبا وجود موجود

کـه بعـد از سـقوط طالبـان در     یقـات یگزارشات منتشره تحق. باشدیميجدافتهیشیافزامشکلکیآن میو وخیمنف
ـ ازدواج اطفال را در اعیوساسیمق،داخل افغانستان صورت گرفته اند البتـه معلومـات   111.دهنـد یکشـور نشـان م  نی

از منـاطق نـه تولـدات و نـه ازدواج هـا ثبـت       ياریدر بسـ رایـ زست،یسن ازدواج در دست نتیدر باره واقعیرسم
از هم فـرق داشـته   يو شهریئسن ازدواج در مناطق روستا. که چند ساله انددانندیاز مردم نميادیتعداد ز. گردندیم

ـ ا. داردیبستگزیها نلیفاميو وضع اقتصادیو همچنان به تعلقات قوم ـ امـر ب نی ـ انگری روشـن ازدواج  ۀنمونـ کی
خانمانسوز آنهـا را  جینوع ازدواج ها نتانیایعمليمثالها112.باشدیمیئدر مناطق روستاژهیبوریصغدخترانةگسترد

113.رساندیبه اثبات م

کـه  یخواهد شد که طفـل، قبـل از همـه طفلـ    نیاحتماالً منجر به اازدواج،تیاهلسنبهدنیرسازقبلازدواجکی
قبـل از وقـت   يازدواج هـا ۀلیهر گاه به وس114.با استعمال زور منع گرددیعروس شده است، از رفتن به مکتب حت

بـار بـه آنهـا يبـرا زشـت یروحویکیفزعواقبتواندیمامرنید، انیعروسان خورد سال حامله شده و والدت نما
درمتحـد ملـل سازماننفوسادارهمعلوماتاساسبه. باشندینمدارارایروحویجسمانالزمبلوغآنهارایزاورد،یب

ات زنـان را در تمـام   یتعداد وفنیافغانستان بلند ترجه،یدرنت.رندیمیموالدتهنگامدرزندوساعتهردرافغانستان
مادران جوان است که هنوز خود یجسمی، عدم آمادگیخراب بهداشتطیامر در کنار شرانیعلت ا. باشدیدارا مایآس

.باشندیطفل م
و نفوذ سـنن و  نیقوانتیبزرگ مردم افغانستان از موجوديعدم معرفت کتله ها. باشندیعدد مازدواج اطفال متلیدال

در. باشـد یمآنگـر یدعلـت خـراب اریبسـ ياقتصادطیشرا. دهدیملیتشکآنراعواملدارشهیريعنعنويرواج ها
فروخته ایگوبلند،ۀانیطوکیمقابلدرکنندگاندهیمزايبراوشدهستهینگرالتجارهمالمثابهبهاطفالحاالتنیچن
.کنندیصدق مزیدر مورد ازدواج اطفال نافتیاز وقت تذکر شیبيهاينامزدةکه قبالً در باریلیدال. شوندیم

بهتر فراهم گردد، الزم است تا حکم ثبـت تولـدات و ازدواج   یمدنقانونمندرج سن ازدواج احکامقیآنکه تطبيبرا
یسـن بـه احتمـاالت   نیـی تعکـه یمادام. باشـد یسند تولد معتبر متیسن ازدواج مستلزم موجودتیرعا. گرددیها عمل

ممانعـت ازدواج  يبرایجزائریو نه تدابيویوقاریباشد که آنها به صورت مطمئن کنترول شده نتوانند، نه تدابیمتک
.اطفال قابل تصور است

111 Bahgam/W. Mukhatari, Medica Mondiale, Study on Child Marriage in Afghanistan, Report from May 2004; Amnesty International,

Afghanistan: Women still under attack – a systematic failure to protect, AI Index ASA 11/007/2005; Amnesty International, Afghanistan,

,,Niemand hört uns zu und niemand behandelt uns als Menschen.’’ Den Frauen wird Gerechtigkeit verweigert, AI Index: ASA

11/023/2003; Saboory/Yassari, Family Structures and Family Law in Afghanistan – A Report of the Fact-Finding Mission to Afghanistan

January-March 2005,www.mpipriv-hh.mpg.de/deutsch/Forschung/LaufendeProjekte/Afghanistan/MPI-Report_Family.pdf.

112 Amnesty International, Afghanistan, ,,Niemand hört uns zu und niemand behandelt uns als Menschen.’’ Den Frauen wird Gerechtigkeit

verweigert, AI Index: ASA 11/023/2003.

113 S. Bahgam/W. Mukhatari, Medica Mondiale, Study on Child Marriage in Afghanistan, Report from May 2004.

114 Dr. Suraya Subehrang, deputy minister of women’s affairs in IRIN-Asia- Report, 13.07.2004.
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یاسالميکشور هاریازدواج در ساتیقواعد سن اهل) 6
. نـد یمقابلـه نما یجزائاییمدنیازدواج اطفال توسط قواعد حقوقهیتا علورزندیمیسعزینگریدیاسالميکشورها

محاکمـه  انیجرریاساسات و تدابیبرخمیدر باره تنظ115مصر29/12/2000خمور1قانون شماره 17فقره اول ماده 
ند کـه در وقـت   باشیقابل استماع نمیاز عقود ازدواج در صورتیناشيکه دعاوکندیدر امور احوال اشخاص حکم م

.گرددیازدواج اطفال عمالً دشوار منیابنابر. باشنددهینرس18و زوج به سن 16زوجه به سن ياقامه دعو
هر دو طرف ازدواج بـه صـورت   يسن ازدواج برا2001در سال 1967هیقانون احوال شخصلیدر اردن توسط تعد

اجازه ازدواج بدهد که آنهـا  یکسانيبراتواندیمیقاض. کرده باشندلیسال را تکم18دیآنها با. برده شدبلنديمساو
بـه  يعـالوه بـر آن و  . باشـد یاجازه به منفعت هر دو طرف منیدهد که اصیتشخینموده و قاضلیرا تکم15سن 

در ). اردنهیقانون احوال شخصـ 2ماده (دینمایاتکا مگردد،یالقضات صادر میمورد از طرف قاضنیکه در ایاحکام
قـانون احـوال   34مـاده  (ازدواج فاسد اسـت  کیباشند، ازدواج دهیسن ازدواج نرسنیعروس و داماد به اکهیصورت
بـه فاسـد ازدواجکیـ در مورد اثبات يکه دعوکندیاردن حکم مهیقانون احوال شخص43ماده یول). اردنهیشخص
ایوالدت کرده یزن طفلکیکهیدر صورتشود،یشناخته مباطلازدواج در هنگام عقد ازدواج سنتیرعاعدمسبب

ـ اردن در نافیمحکمه اسـت . کرده باشندلیسن را تکمطیشرايدر وقت دعونیعاقدایحامله بوده و  ياصـله یفکی
زن ادعـا  کیـ هر گـاه  «: تحکم نموده اسنیازدواج چنتیبه سن اهلدنیدر مورد فسخ ازدواج به علت نرسشیخو
را که در آن دخـول صـورت نگرفتـه    یبود و فسخ ازدواجدهیدر هنگام عقد ازدواج به سن ازدواج نرسيکه ودینما

116.»نکندبیزن را تکذيشوهر ادعاکهیالبته در صورتد،یازدواج را فسخ نمایقاضدیاست، مطالبه کند، با

). مدونـه 19ماده (دیگردنییسال تع18زنان و مردان يبرايمساوسن ازدواج به صورت 2004در مراکش در سال 
نباشـد بـه   زیمجوزه سن را حاطیکه شرایازدواج. شودیملیازدواج باطل و ازدواج فاسد فرق قانیحقوق مراکش ب

ـ ازدواج نیچنـ نیگرفت که اجهینتتوانیمنیابنابر). مدونه57ماده (رودیازدواج باطل به شمار نمثیح ازدواج کی
ـ بـه سـن اهل  نیعاقـد کهیدر صورتیعنیتواند،یشده محیفاسد بوده که بعد از عقد ازدواج صح ازدواج برسـند و  تی

.ندینمادییآنگاه ازدواج را تا
قـانون احـوال   6مطابق فقره اول مـاده  . باشدیسال م18زنان يمردان و هم برايازدواج هم براتیدر تونس سن اهل

بـر  . ازدواج و مادران خود ضـرورت دارنـد  یاند به موافقت ولریمستعد ازدواج که هنوز صغنیتونس عاقدهیشخص
ـ نمالیرا تکم20که سن یتونس کسهیقانون احوال شخص153حسب ماده  یقـانون مـدن  8مـاده  . باشـد یبـالغ م د،ی

مـرد و زن  يتـونس بـرا  سـن ازدواج در  . ينسب پـدر نیکتریکه عبارت از نزددینمایمفیازدواج را تعریتونس ول
در عقـد ازدواج بـه   ریـ زن کب. باشـد یالزم مریازدواج و مادر فقط در مورد صغیموافقت ول. شده استنییتعکسانی

.ازدواج ضرورت  نداردیموافقت ول

, 2002القاهرة , ین االحوال الشخصیۀقوان: االحوال الشخصیۀ فیمسائلفیالتقاضیاجراآتواوضاعبعضمیقانون تنظ115
.165ص
.71هعمان صفح1998الشرح التطبیقی تقانون االحوال الشخصیۀ االردنی : احمد سالم ملحم116
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لیوکویوللهیعقد ازدواج بوس) پ
. توانـد یمافتـه یانعقاد زین نیاز عاقدریغگریازدواج توسط اشخاص دکییقانون مدن77ماده 1مطابق شرط شماره 

.شوندیانتخاب ملیوکثیبه حعقدنیکه توسط طرفیو اشخاصیاشخاص عبارت اند از ولنیا

ازدواجدرتیوال) 1
اساسات) 1.1

امـر بنـام   نیـ کـه ا دیمواظبت نماشیخوریطفل صغتیو امنیرشد، سالمتت،یظف است تا از آموزش، تربؤمیول
.گرددیمتیمکلفنیشامل ازیدر ازدواج نتیوال117.شودیمادینفسدرتیوالایوتیدر تربتیوال

اجبـار  تیـ وال118.اریاختتیوال-2و اجبارتیوال-1: باشدیدر ازدواج دو نوع متیوالیاسالمفقهمطابق اساسات 
بـر عکـس در   . سـازد یعقـد م منخـود ازدواج او را  هیـ علیمولتیرضابدونیولکهدیآیوجود مبیدر ازدواج وقت

یمـول کهدیآیمبوجودیحاالتدراجبارتیوال. ابدییمانعقادیولتوسطهیعلیمولتیازدواج با رضااریاختتیوال
تیبدون رضـا یفاقد آن باشد و ولایو تیناقص اهليکارغفلتایبه سبب صغر سن، جنون، عته، سفاهت و هیعل
ـ بـرعکس وال . توانـد یشـده م لیتحمهیعلیموليازدواج باالبیترتنیبد. ازدواج را عقد نموده بتواندهیعلیمول تی
هرگاه که آنهـا بـه   ردیگیرا به عهده متیاهليو دارادیعقد ازدواج اشخاص رشیکه ولدیآیمانیبه میوقتاریاخت

حـاالت ازیکـ یدر اصـل  وهیشنیا119.دارندیذار مخود واگیعقد ازدواج را به ولیاحترام رسوم و عنعنات اجتماع
. باشدیمازدواجدروکالت

یازدواج در قانون مدنتیوال) 1.2
ـ نمایمفیـ در ازدواج را تعرتیدر نفس و نه مفهوم والتینه مفهوم والوتیتربدرتینه مفهوم والیقانون مدن . دی

و طیبـه شـرا  یو قوامـت متکـ  تیـ والت،یوناقص آن را تابع احکام وصاتیاشخاص فاقد اهلیقانون مدن42ماده 
اداره اموال اطفال را 288تا 268در مواد یمبحث دهم فصل دوم قانون مدن. داندیقانون منیشده در اینیشبیقواعد پ

میآن است، قانونـاً تنظـ  شاملزیندر ازدواج تیدر نفس که والتیوالایتیدر تربتیوال. دینمایممیتنظیتوسط ول
ـ  یدر نفس ارتباط دارد، راجع به عقد ازدواج دخترانتیبه والیکه در قانون مدنیتنها حکم. ندنشده ا سـن  نیکـه ب

ـ ازتـوان یمنفسدرتیوالگریدحاالتتماممورددر. باشدیالتصرف محیقرار دارند توسط پدر صح16یال15 کی
ـ ذ. داده خواهـد شـد  حیمفصل تـر توضـ  والدصحبت کرد که راجع به آن در بخش حقوق ایقانونيخال تیـ والالًی

.  شودیمیقرار دارند بررس16یال15سن نیکه بیازدواج در عقد ازدواج دختران

.کتابنیدر اموال مفصل تر در بخش چهارم اتیو والتیدر تربتیوالنیدر رابطه با تفاوت ب117
الشرح التطبیقـی تقـانون االحـوال الشخصـیۀ االردنـی      : احمد سالم ملحم: در کتاب8809رقم ناف،یقرار محکمات االست118

.57عمان، صفحه 1998
.بعدبه142صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد119
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سال16یال15نیبدخترانازدواجعقددرازدواجتیوال) 1.3
کـه یدخترانتیوالحق. باشدیمممنوعحاًًیسال صر15ازدواج دختران کمتر از یقانون مدن71مطابق فقره دوم ماده 

ـ التصرفحیصحپدربه71مادهاولفقرهطبقدارندقرارسال16و15نیب 120.ردیـ گیمتعلـق صـالح یذمحکمـه ای

ایباشدیميدختر ضرورتیکه رضاتواندیالبته از متن قانون معلوم شده نم. باشندیحق محروم منیاز اگریاشخاص د
505البتـه طبـق مـاده    . کنـد یاجبـار را عملـ  تیدختر ازدواج را عقد نموده و والتیبدون رضاتواندیمیولایآ. ریخ

سـوال قابـل البته. باشدیميضرورنیعاقدتیرضاگریدیحقوقۀتحقق حق ازدواج مانند هر معامليبرایقانون مدن
تیرضـا نیجانشـ التصـرف حیصحپدرتیرضادارد،قرار16و15سننیبکهيدخترکیازدواجدرایآکهاست
یمـدن قـانون درسازد،مشروطحیتحقق ازدواج صحيرا براریدختر صغتیکه رضایحکمکی. تواندیمشدهدختر

.رسدینممالحظهبه
ـ  يکه در آنها دختـر شودیمقیتطبزینیحکم در حاالتنیاایکه آستیواضح ننیعالوه بر ا 16و 15سـن  نیکـه ب
محکمـه ةاجـاز قیـ طرازایآکهشودیممطرحسوالنیا. دباشینمیاضپدرش راماکند،ازدواجخواهدیموقرار دارد 

اتیـ حگریدپدرکهباشدیمکنندهجبرانآنگاهصرفمحکمهةاجازایآایوتواندیمشدهجبرانپدرتیرضاصالحیذ
ثیـ حبـه راشیخوۀبیوجکهباشدنداشتهقراریتیموقعدریعملاییقانونلحاظازيوکهیوقتایوباشدنداشته

.دینمافایایول

ازدواجتیاهليدارازیازدواج در عقد ازدواج دختران ممتیوال)1.4
ـ آنانسنکهیدخترانیعنیاند،کردهلیکه سن ازدواج را تکمزیممرهیدر ازدواج دختران صغ ـ 16نیب سـال 18یال

ونافذیولۀموافقبدوندهیرشۀعاقلازدواجعقدتنهایمدنقانون80مادهطبقرایزباشد،یمالزمیولتیرضاباشد،
.باشدیمالزم

یاسالميکشور هاریدر ازدواج در ساتیوال) 1.5
احـوال قانون153مادهحکممطابق. باشدیمیسالگ18زنانيبراهمومردانيبراهمازدواجتیاهلسندر تونس 

يهـا نـامزد تـونس هیشخصاحوالقانون6مادهاولفقرهبرحسب. باشدیممکملسال20رشدسنتونسهیشخص
هیشخصـ احـوال قـانون 8مـاده . دارندضرورتشیخومادرانوازدواجیولتیرضابهازدواجتیاهليداراریصغ

مطابق ن،یبنابرا. دینمایمفیتعريپدرمذکرشاوندانیخویعنی،ینسبۀعصبنیکترینزدمثابهبهراازدواجیولتونس
ـ اهليداراریشخص صـغ کیکه کندیمدایپتیاهمیدر ازدواج در حاالتتیحقوق تونس وال خواهـد یازدواج متی

نشـان تیرضامادروازدواجیولهرگاه. باشدیميازدواج و مادر ضروریولتیرضایحاالتنیدر چن. دیازدواج نما
قـانون 6مـاده دومفقـره  (ردیـ گیممیتصـم یقاضـ حالتنیادرورزند،اصرارازدواجبههانامزدکهیحالدرندهند،
).تونسهیشخصاحوال

. ردیـ گصـورت فـرق دیرشاشخاصوازدواجریصغاشخاصازدواجانیمدیبامراکشدرازدواجتیدر رابطه به وال
یازدواج در مـراکش بـا سـن قـانون    تیسن اهل. شده استنییسال تع18دو جنس هريبرامراکشدرازدواجسن

ـ حبهراشیخوبهیوجکهباشدداشتهقراریتیالتصرف است که قانوناً و عمالً در موقعحیصحیپدر وقت120 ـ ثی انجـام یول
. نباشدرهیغوبندوباریبقمارباز،یعنیدهد،
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ـ ايبـرا . بدهـد اجازهرا) سال18ازکمتر (صغارازدواجتواندیمیمدونه قاض20مطابق ماده . کندیرشد مطابقت م نی
ـ ااثبـات يبـرا ). مدونـه 21مادهاولفقره (استيضرورریصغشخصیقانونیولاینیوالداجازهاساساًمنظور نی
گـاه هـر ). مدونـه 21مـاده دومفقـره  (ندینماامضاراازدواجعقداجازهيتقاضایقانونیولایونیوالددیباتوافق

). مدونه67ماده (شودامضاسالخوردیولتوسطازدواجسندآنبیتعقبهدیباد،ینماموافقهازدواجعقدبهیقاض
یرا بـه قاضـ  شیخـو يبالفاصـله تقاضـا  توانـد یراغب ازدواج مریسند امتناع ورزد، صغيامضاازیولکهیصورتدر

).مدونه21فقره سوم ماده (ردیگیممیتصمریبه اساس منافع صغیالبته قاض. دینمامیتقد
. داشـتند ضـرورت ینسبۀازعصبیولکیيهمکاربهازدواجدرزیندهیزنان رش2004قبل از اصالح مدونه در سال 

انتخـاب دهیرشزنتوسطتنهاازدواجیول. استزنحقازدواجدرتیوالکهدینمایمانیبدیجدقانون24مادهاما
خـود ازدواجقراردادبهشخصاًتواندیمدهیداشت مدونه زن رشادیحاتیتشرحسببر. کندیمعملاونفعبهوشده

ایـ وپـدر همآنوجودباتواندیماو. باشدداشتهضرورتشیخوشاوندیخوکدامتوافقبهآنکهبدوند،ینماموافقه
يشـاوند یخوشـد، دادهتـذکر راًًیکه اخیدر حالت. مور سازدماازدواجعقدانعقاديبراراخودکینزداقاربازیکی

121.کندیمامضاراازدواجسندزنيپهلودربوده،حاضرازدواجعقدهنگامدراست،شدهانتخابزنطرفازکه

ـ الجزایمـدن حقوقدیتجدولیتعد(يریالجزاناولوجودباریدر الجزا زنازدواجعقـد دریولـ کیـ حضـور ) ری
ـ . اسـت شدهمحدوداریبسآنتیاهماما. باشدیميضرورهمهنوزدهیرش زنيجـا بـه توانـد ینمگـر یدازدواجیول
ریالجزالیفامقانون11مادهاولفقرهمطابق. باشدحاضرعقدهنگامدرصرفدیبااو. دینمامنعقدراازدواجدهیرش
بلکـه رد،یبپـذ باشـد شدهنییتعقانونتوسطکهراشاوندانشیخوازنیمعمردکیتانداردضرورتنیاازشیبزن

ـ نماانتخابیولثیحبهيشاوندیخوحلقهازخارجیحترایشخصدلخواهطوربهتواندیم 11مـاده اولفقـره  (دی
. باشـد یمکشینـزد شاوندیخوایپدرکهابدییمانعقادازدواجیوللهیوسبهریصغکیازدواج). ریالجزالیفامقانون
).ریالجزالیفام11مادهدومفقره (نداردیولکهاستیشخصیولیقاض

قـانون  38فقره اول مـاده  (نه با شخص عروس ابد،یازدواج انعقاد میداماد و ولانیازدواج میعربةدر امارات متحد
بـر ازدواج  یاو را مبنـ ۀموافقدیازدواج بایولدهیزن رشکیصرف در ازدواج ). یامارات متحده عربهیاحوال شخص

ـ ). یامارات متحده عربهیقانون احوال شخص39ماده (دیحاصل نما اذن (یبـدون اجـازه قاضـ   توانـد یازدواج نمیول
ـ ازدواج را منعقد نماریصغکیایو تیشخص فاقد اهلکیيبرا) یقاض قـانون  30و فقـره دوم مـاده   28مـاده  (دی

قـرارداد ازدواج را  شیازدواج خـو یولـ يبدون همکاردهیزن رشکیهر گاه ). یامارات متحده عربهیاحوال شخص
اما . جدا شوندگریاز همدنیعاقددیصورت گرفته باشد، بادخولکهیدر صورت. باشدیقرارداد فاسد منیاد،یعقد نما

32زن بر حسب ماده کیازدواج یول). یامارات متحده عربهیقانون احوال شخص39ماده (ماندیمیثبوت نسب باق
مرد عروس شاوندیخوکینخست از همه پدرش و در صورت نبودن پدر یامارات متحده عربهیقانون احوال شخص

.باشدیمراثیبه سلسله مراتب حق م
لحـاظ ازهیـ علیمـول هرگـاه . کنـد یمکیـ تفکگریهمدازراحالتدوازدواجتیوالحقبهرابطهدرتیحقوق کو

فقـره  (سازدیممنعقدراشیخوهیعلیمولنکاحازدواجیولباشد،نکردهلیتکمراسال25سنامابوده،بالغیجنس
29مـاده دومفقـره  (باشـد یميضـرور بارهنیادرهیعلیمولتیرضااما). تیکوهیشخصاحوالقانون29مادهاول

121 Guide pratique du code de la famille, Rabat, Publications de l’association de diffusion de l’information juridique

et judiciaiue, collection des guides pratiques, n° 6, février 2005, 30-31.
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درراخـود نظـر دارنـد حـق اند،کردهلیتکمراسال25سنکهیآنانوباکرهریغزنان). تیکوهیشخصاحوالقانون
احـوال قـانون 30مـاده  (گرددیمعقدیولطرفازشانیندگینمابهآنهاازدواجکنیل. ندینماانیبازدواجعقدمورد

).تیکوهیشخص

وکالت در عقد ازدواج) 2
تیمشروع) 1.1

را که مؤکل میتواند مستقیماً انجام دهـد، انجـام   يهرعقدو مواد مابعد آن یقانون مدن1554ماده یطبق قواعد عموم
ست کـه  ايوکـالت عـقدیقانون مدن1554بر حسب ماده ). یقانون مدن1559ماده (آن توسط وکیل نیز جواز دارد

ـ 534مواد نیعالوه بر ا. و معلوم قایم مقام خود میسازدیرا در تصرفات قانونيآن مؤکل شخص دیگربموجب یال
یمـدن قانون541یال534در مواد کهنـــیابت احکام . باشدیدر عقد مابتیشامل احکام در مورد نیقانون مدن541

کـه بـا وکیـل معاملـه     یبرعالیق وکیل و مؤکل یا شخص ثـالث یقانون مدن1574اند، مطابق حکم ماده شدهیپیشبین
.دنتطبیق میـگردزین،نمـایدیم

. باشدیممجازحاًیصرازدواجعقددرلیوککیگرفتن یقانون مدن77و فقره اول ماده 72بق فقره اول ماده طعالوتاً 
.باشدیکامالً منحصر به شخص نمیحقوقۀمعاملکیازدواج عقدافتیتذکرکهيطور

ـ باابـد، یانعقـاد حیصحصورتبهلیوککیۀلیبوسازدواجعقدکینکهیايبرا ابـت ینیعمـوم قواعـد کنـار دردی
72مـواد درکـه گردنـد تیرعازینیخاصطیشرا) آنمابعدموادو1554مادهوآنمابعدموادو534مادهمندرج (
.انددهیگردحیتوضیمدنقانون75یال

لیاراده توسط وکاظهار ) 2. 1
قـانون  40اشخاص منـدرج مـاده   نیبنابرا. باشدیحقوقتیاهلواجددیبادهد،یمانجامرایحقوقمعاملهلیچون وک

.ندیعقد نماگریشخص دکیيرا برایازدواجتوانندینمیمدن

لیوکتیحدود صالح) 1.3
عالوتـاً ). یمـدن قـانون 1557مـاده  (باشـد ) دیمق(محدودای) مطلق(محدودناتواندیمازدواجعقدتیصالحياعطا

.گردداعطاندهیآزمانکیيبراایگرددمنوطشرطکیبهتواندیموکالت

دیوکالت مق) 1. 3. 1
نمـوده نیـی کـل تع مؤکـه ینیمعطیشرااینیمعشخصکیکل ازدواج را با مؤبناملیوککهاستدیمقیوکالت وقت

بـا  ایـ ودیـ عقد ازدواج انتخاب نمايرا براگریشخص دکیحق ندارد که لیحالت وکنیدرا122.دینماانعقاداست،
دهیـ گردضیتفـو يخارج از حدود وکالت کـه بـه و  لیهر گاه وک. مهر موافقه کندةمثالً در باره اندازيگریدطیشرا

ـ بـه اجـازه مؤکـل    بوده و موقوفیبمثابه عمل فضولیقانون مدن74عمل طبق حکم ماده نیاد،یعمل نمااست، ای
.دینمافسخایوذیتنفراعقدتواندیمؤکله مایمؤکل نیبنابرا. باشدیاو مۀکلؤم

.157صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد122
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خـارج از  زیتصرف ننیانتخاب کند، الیتوکبهلیرا بدون اجازه مؤکل خود به عنوان وکيگریشخص دلیاگر وک
ــــض یتفوقـد ازدواج بـدون   عکـه در  توانـد ینملیوکیقانون مدن73بر حسب ماده . باشدیاو مدیحدود وکالت مق

.دیانتخاب نمالیتوکبهلیرا بصفت وکيرگیخود، شـخص دۀکلومایکل وا اجازه میـت یصالح

وکالت مطلق ) 1.3.2
همسـر  کیشیکه برادهدیتام ماریاختيدیبدون هر نوع قلیوکيکل براؤمطلق است که میوکالت وقتتیصالح

است تیقابل رعایقانون مدن72مورد فقره دوم ماده نیدر ا. کل عقد ازدواج را ببنددؤانتخاب نموده و با او به نام م
نکـه یخـود ازدواج کنـد، مگـر ا   ۀکلـ ؤحق ندارد کـه بـا م  لیماده وکنیطبق ا. دینمایکه اساساً ادغام به خود را منع م

لیـ موافقت شده باشـد کـه وک  حاًیوکالت صريبنابر آن اگر در اعطا. توافق صورت گرفته باشديگریطور دحاًیصر
.استمجازازدواجعقدکینیچنصورتنیکله ازدواج کند، در اؤبا متواندیهم م

آثار وکالت در عقد ازدواج ) 1.4
حالـت  نیـ در اد،یـ خـود عمـل نما  تیبه نام مؤکل و در حدود صالحمجازویقانونصورتبهلیوککهیدر صورت

از عقـد بـه   یناشبیحقوق و وجایقانون مدن538حکم ماده بنابر. کندیمؤکل اثر مهیمعامله بالفاصله به له و بر عل
.لیوکبهنهرد،یگیکل تعلق مؤاثرات ازدواج منعقده به من،یابنابر. ردیگیتعلق ملیشخص اص

، مگـر  باشـد ینممکلفبه زوج و پرداخت مهر وجهزمیتسلبهلیکه وکدینمایحکم میقانون مدن75بر عالوه ماده 
ازآنـرا توانـد ینمباشـد، پرداختـه رامهرلیوکحالتکیهمچودراگر. باشدکردهضمانترامهرپرداختاونکهیا

.باشدگرفتهصورتشوهرۀموافقبهمهرپرداختنکهیامگرکند،مطالبهشوهر

گریدیاسالميوکالت در ازدواج در کشور ها) 1.5
ـ اریاصالحات الجزالهیصرف به وس. مجاز استلیوککیعقد ازدواج توسط یاسالميدر اکثر کشور ها امکـان  نی

).ریاسبق الجزالیقانون فام20ماده . (ابدیازدواج انعقاد لیوککیۀلیکه بوسدیدر آن کشور فسخ گرد
قـانون احـوال   37فقره اول مـاده  (تواندیمافتهیانعقاد لیوککیۀلیقرارداد ازدواج به وسکییدر امارات متحده عرب

ینیشـب یپراامکانکینیچنوکالتنامهنکهیامگرد،یخودعقد نمايکل را براؤمتواندینملیوک). یمتحده عربهیشخص
.باشدکرده

نفاذ ). تیکوهیقانون احوال شخص27فقره اول ماده (وکالت در ازدواج ممکن است تیهمچنان به اساس حقوق کو
ـ ادرامـر نیا. داردیبه اجازه مؤکل بستگابد،یبدون حق وکالت انعقاد ملیوککیکه توسط یازدواجکی مـورد نی
احـوال قـانون 28مـاده  (باشـد کـرده تجـاوز شیخوتیصالححدودازازدواجعقددرلیوککهدینمایمصدقزین

).تیکوهیشخص
ازدواج لیـ وککیتوسط ایتونس شخصاًً هیقانون احوال شخص9طبق حکم ماده تواندیدر تونس هر راغب ازدواج م

با یول. باشدیخاص نميهاتیتابع محدودلیکه وکداردیمانیتونس بهیقانون احوال شخص10ماده . را منعقد سازد
دیـ وکالـت با . کنـد ماتحـت انتخاب لیرا به عنوان وکيگریوجود آن هم او حق ندارد، بدون اجازه مؤکل شخص د

.باشددهیگردقیتصدقیوثایقاضمحضردرونمودهفیتوصراندهیآشوهروزنحاًًیصر
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لیـ ذطیشـرا تحتتواندیممحکمهاما. ابدییمانعقادنیعاقدحضوردرازدواجکهداردیمانیمدونه مراکش ب17ماده 
:دینمااعطارامناسبوکالتکی
کـه شخصـاًً ازدواج خـود را عقـد     کنـد یدهنده را مانع از آن متیکه ماموریحاالت خاصتیدر صورت موجود-1

.دینما
ـ مامورامضـا قیتصـد باهمراهیشخصيریتحرسندکیدرایومحکمهۀقیوثکیوکالت در -2 اعطـا دهنـده تی
.گرددیم
ـ ۀلیوکالـت بوسـ  کهیباشـد و در صـورت  تیداشته  و کامالً واجد صالحیحقوقتیاهلدیدهنده باتیمامور-3 یول

.در ازدواج را دارا باشدتیوالطیاو شرادیازدواج اعطا گردد، با
.کندیذکر مباشد،یاش الزم مدهیرا که به عقیمعلوماتریوکالت دهنده در وکالت نام همسر و سا-4
ـ ب) مهـر مؤجـل  (گـردد یمهیکه بعداً تاديو مهر) مهرمعجل(شودیکه عاجل پرداخته ميمهرةدر وکالت انداز-5 انی
را که تا چه انـدازه آمـاده   نیدر قرارداد درج شود و اخواهدیرا که میطیوکالت دهنده شرادیبانیعالوه بر ا. شودیم

.دینماانیطرف مقابل است، بطیشرارشیپذ
.کندیآنرا امضا میگردد، قاضتیمطابقت وکالت با مطالبات فوق تثبنکهیاز ابعد -6

حضور شهود: سومگفتار 
ازدواجتـا باشـند حاضرتیاهليداراشاهددودیباازدواجعقدهنگامدرکهکندیحکم میقانون مدن77ماده 2بند 

عقـد ازدواج  نیداشـته و در حـ  ییشـنوا دیـ شهود با.آوردباربهیحقوقآثاروافتهیانعقادمشروعصورتبهبتواند
. شهادت دهند

شهودتیاهل) الف
پنداشـته  تیـ شخص صاحب اهلکیمطابق آن دو شرط الزم است تا . شودیمفیتعریقانون مدن39در ماده تیاهل

دارا یمعـامالت حقـوق  يالزم را براتیاهلجهیکرده و در نتلیرا تکمیسالگ18یعنیسن رشد، دیاو با. شده بتواند
یقـانون مـدن  39در حالت صحت عقـل طبـق حکـم مـاده     دیرششخص کی. او روحاًً سالم باشددیباعالوتاًً . باشد
.باشدیکامل میحقوقتیاهليدارا

تعداد شهود ) ب
ن،یبنـابرا . حاضـر باشـند  تیـ دو شاهد بـا اهل دیکه در هنگام عقد نکاح باکندیحکم م77ماده 2در بند یقانون مدن

. ستینحیانعقاد عقد ازدواج بدون حضور شهود صح
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شهودینیتعلقات د) ت
یکتـاب آسـمان  کیرویزن که پکیهر گاه 123.باشندمسلمانزیندیباشهوداند،اسالمنیدرویاگر عروس و داماد پ

یقـانون یولقیاز طريعقد ودیبایقانون مدن92طبق حکم فقره دوم ماده د،یمرد مسلمان ازدواج نماکیاست، با 
.ردیهستند، صورت بپذیآن کتاب آسمانرویپزیکه آنها نياش در حضور دو شاهد

ازدواج) موانع(محرمات ) چهارمگفتار 
. باشـند داشـته وجودیمحرماتایوموانعازدواجزماندردینبابتواند،افتهیانعقادنقصبدونازدواجکینکهیايبرا

زیجـا یحـالت چیمؤبد عقـد ازدواج در هـ  ایو یمیحرمت داکیتیدر صورت موجود. یموقتایاند یمیداایموانع
آنعلـت اگـر . باشـند ینممجـاز مـانع شدنطرفبریالازدواجعقدباشد،موجودیمؤقتحرمتکیهرگاه . ستین

.گرددیمزیجاازدواجانعقادبرود،نیاز بیقتٔموحرمت

ازدواجیمیدا) موانع(محرمات ) الف
حرمـت . سـت ینمجازصورتچیهبهوابديبرانیعاقدانیمازدواجباشد،موجودیمیداحرمتکیکهیدر صورت

:انددهیگردمیتقسلیذنوعچهاربهکهدهیگردحیتوضیمدنقانون84یال81مواددرازدواجیمیدا
.یحرمت نسب-1
.حرمت مصاهره-2
).حرمت ازدواج به اثر زنا(خارج از ازدواج یجنسحرمت ازدواج به اثر روابط -3
.یحرمت رضاع-4

یحرمت نسب) 1
ازدواجآنطبـق . اسـت دهیـ گردحیتوضـ یمدنقانون81مادهدرآوردیمباربهرایمیدامانعکیکه یحرمت نسب

. اسـت حـرام يابـد بطـور اجـدادش فـروع اولطبقهومادرشوپدرفروعوخودشفروعواصولباشخصکی
دختر، دختر پسـر هـر   دختردختر،بابرود،باالآنهاۀدرجچندهرمادرپدرکالن،مادرمادر،باازدواجحکمنیبنابرا

وبـرود نیپـائ آنهـا ۀدرجـ چنـد هـر بـرادر دختـر خواهر،دختر،يمادرويپدرخواهربرود،نیآنها پائۀچند درج
دومۀطبقـ بـا اشـخاص ازدواجکـه یحـال در. باشدیمممنوعکالنمادروکالنپدرمادر،پدروۀخالوعمهنیهمچن
124.باشدیمزیجامامادخترودخترکاکادخترخاله،عمه،دخترماننداجدادفروع

حرمت مصاهره ) 2
برطبـق آن  . داده شـده اسـت  حیتوضـ یمدنقانون82مادهدرد،یایبوجود میحرمت مصاهره که بموجب قرابت سبب

شـخص بـا   کیـ همچنان ازدواج . حرام استمیفروع خودش به طور داۀاصول و زوجۀشخص با زوجکیازدواج 

123 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 56.

.  به بعد165کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد124
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ـ بنابر حکم ا. باشدیحرام ممیاصول زوجه اش مطلقاًً و با فروع زوجه در صورت دخول به طور دا ت احرمـ ممـاده  نی
: دشونیممیمصاهره به چهار دسته تقس

.آنها باال رودۀهر قدر درج) مادرکالن اندر(پدر کالن همسرو )مادر اندر(پدر همسریعنی: اصولۀزوج-1
.برودنیآنها پائۀهمسر پسر، همسر پسر پسر، همسر پسر دختر هر چند درجیعنی: فروعۀزوج-2
. مادر مادر زوجه باشدایمادر کالن مادر پدر نکهیمادر و مادر کالن زوجه اعم از ایعنی: اصول زوجه-3
.رودنیآنها پائۀدختر زوجه، دختر دختر زوجه هرچند درجیعنی: فروع زوجه در صورت دخول-4

: کندیحکم منیرا مد نظر داشت که چنیقانون مدن94ماده دیالبته در موارد گفته شده با
ـ تفرآنمقدماتودخولازقبلزوجهوزوجنیبحیصحریهر گاه در نکاح غ« موجـب رد،یـ گصـورت قی

».گرددینممصاهرهحرمت

)حرمت ازدواج به اثر زنا(خارج از ازدواج یحرمت ازدواج به اثر روابط جنس) 3
. استدهیگردمیتنظیقانون مدن83در ماده دیآیخارج از ازدواج به وجود میروابط جنسقیمانع ازدواج که از طر

: مشعر است کهیقانون مدن83ماده 
اصولازدواج. باشدیمحرامیزانفروعواصولباهیمزنازدواجهمچنانهیبا اصل و فرع مزنیازدواج زان«

».استیمستثنامرنیاازیزانفروعواصولباهیمزنوفروع

یحرمت رضاع) 4
حرمـت . باشدیمهیشبیقانون مدن81مندرج در ماده یبه حرمت نسبیقانون مدن84مندرج در ماده یحرمت رضاع

يمدت دو سال از تـــــولد ولیرا قبل از تکمیطفلیزنیمدنقانون235مادهطبقکهدیایمبوجودیوقتیرضاع
يویبوجـود آمـده باشـد، پـدر رضـاع     ریبه سـبب مقاربـت او شـ   کهیطفل و شخصیمادر رضاعآن زن . بدهدریش

يزن کـه حـاو  کیاز پستان رخواریشدنیمککباریقیاز طریبر اساس فقه حنفیحرمت رضاع.دونشیممحسـوب 
125.دیآیمادر باشد، بوجود مریش

پسـر مادرکالن،یرضاعبرادرمادراییرضاعخواهرمادر،یازدواج با خواهر پسر رضاعءاستثنایقانون مدن84ماده 
حرمـت گـر یدحـاالت تمامدر. داندیممجازرایرضاعبرادرخواهرباباالخرهویرضاعدخترمادرکالناییرضاع

.داردوجودیمیدا

موقت ازدواج) موانع(محرمات ) ب
نیاازدواجیموقتحرمتکیصفت. داردوجودیموقتحرمتحاالتکدامدرکهکندیمنییتعیقانون مدن85ماده 
لیـ دلحـذف ازبعـد . شـود یمآنمـانع موقـت حالتکیوجودامااست،موجودازدواجعقدامکاناساساًًکهاست

:ندیآیمبوجودلیذحاالتدرازدواجموقتحرمت. باشدیمممکنازدواجعقدحرمت
. ازدواج با خواهر زوجه و محارم او-1

125 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 63.
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.ازدواج با مطلقه ثالثه-2
.ریغةازدواج با منکوحه و معتد-3
.که لعان شدهیازدواج با زن-4
.هیکتابریغاهلایازدواج با زن کافره -5

با خواهر زوجه و محارم اوازدواج ) 1
ـ نماازدواجشیخـو ۀزوجکناردريگریدزنباواحدزماندربخواهدمردکیکهکهیدر صورت اولفقـره طبـق د،ی

داشـته وجـود ازدواجحرمـت کیزندونیاانیمکهدیآیمانیبمیوقتازدواجموقتحرمتیمدنقانون85ماده
شیخـو زنخـواهر بـا گـر یدازدواجکیـ بخواهدمردکیاگرمثالبطور. شودفرضمردآنهاازیکیهرگاهباشد،
ـ اازیکیکهاستمتصوریوقتیمیداحرمتکیخواهردونیاانیمد،ینماانعقاد . گـردد فـرض خـواهرمرد دونی
رااوایـ وباشدکردهفوتاواولۀزوجنخستدیبابتواند،نمودهازدواجخودزنخواهربامردنکهیايبران،یبنابرا

اوخالـه ایوخواهرزادهوعمهوبرادرزادهوزوجهنیبنکاحدرجمعفوقةقاعدبموجبنیهمچن. باشددادهطالق
126.داردجوازاوخالهدخترودخترعمهوزوجهنیبجمعکهیدر صورت.نداردجواز

ازدواج با مطلقه ثالثه) 2
یمـدن قانون85ماده2بندحکمطبقد،یازدواج نمايبخواهد دوباره با وهر گاه مرد زن خود را طالق ثالثه بدهد و 

147مـاده لهیبوسـ حکمنیا. ماندیمیباقازدواجموقتحرمتاست،نکردهازدواجگریدمردکیبازنکهیوقتتا
ازدواجدوبارهاست،دادهثالثهطالقرااوکهخودۀسابقزنباتواندینممردآنطبق. گرددیمترمشخصیمدنقانون

راعـدت مـدت ودهیگردطالقدخولازبعدونمودهازدواجگریدشخصکیبااوالًثالثهۀمطلقنکهیامگرد،ینما
.باشدکردهيسپر

ریغةازدواج با منکوحه و معتد) 3
طبـق باشـد، شیخـو عـدت نمودنيسپرحالتدرایو بودهزن شوهردار یعنیباشد، ریغةمعتدایاگر زن منکوحه 

کهاستیزمانۀفاصلکیازعبارتعدت. دیآیمانیبمازدواجموقتحرمتکییمدنقانون85ماده3بندحکم
پـس ای) محکمهلهیبوسطالق (قیتفرازبعدعقد،فسخازپسشوهر،فوتازبعدطالق،ازپسبالفاصلهزنآندر
127.دینماازدواجمجدداًتواندینمفاسدازدواجکیاز

.188صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد126
.انحالل ازدواج مالحظه شودآثاردر مورد عدت مبحث 127
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شده128که لعانیازدواج با زن) 4
ـ تالعـان سوگندۀلیوسبهراشیخويزن خود را به زنا متهم سازد و ادعايهر گاه مرد زنآنسـبب بـه وکنـد دیی

بارزننیابابخواهدکهیصورتدرد،ینمابیتکذراخودیمدنقانون85ماده4بندحکمطبقدیبامردگردد،طالق
.کندازدواجگرید

رمسلمانیازدواج با زن غ) 5
کیـ کـه دیـ آیمـ وجـود بهیوقتاست،شدهذکریمدنقانون85مادهدرحاًًیصرکهازدواجموقتحرمتنیآخر

مـاده  5بنـد  (دیازدواج نماست،ین) تیهودیو تیحی، مس(یآسمانمذهبکدامرویپکهیزنکیبابخواهدمسلمان
مطـابق  . رودیمنیدهد، حرمت ازدواج از برییتغیکتابانیاز ادیکیخود را به نیزن دکهیدر صورت). یقانون مدن85

يدارامـذهب رویپزنکیومسلمانمردکیانیمازدواجکهگفتتوانیمیقانون مدن92جمله دوم فقره اول ماده 
داشـته  مانیصاحب کتاب انیدکیکه به یزنکیبا تواندیمرد مسلمان مکینیبنابرا. باشدیممجازیآسمانکتاب

ـ یکتاب دکیکه به یزنکیمرد مسلمان و کیانیعقد ازدواج مکی. باشد، ازدواج کند نداشـته  مـان یایآسـمان ین
.آوردیبار نمیوجه آثار حقوقچیبه هنیاازدواج باطل بوده و بنابرکیباشد، 

ـ ازدواجيباالهمچنانحکمنیاایآکهنداردوضاحتموردنیدر ایقانون مدن85گر چه ماده  بـا مسـلمان زنکی
داردوجودیزمانزیقت ازدواج نموحرمتکیکهشودیممنتجقانونازاما. ریخایوگرددیمقیتطبمسلمانریغکی

کیـ انیمازدواجحاًیصرخوداولفقرهاولجملهدریمدنقانون92دهما. باشندمسلمانریغمردومسلمانزنکه
حقـوق حسببرباشدافتهیانعقادشکلنیابهکهیازدواجکی. داندیمباطلرامسلمانریغمردکیومسلمانزن

ـ یکتاب دکیمرد به مانیزن مسلمان اکیدر ازدواج با نیبنابرا. آوردینمباریحقوقآثاروجهچیهبهافغانستان ین
ـ پمـرد کیـ يبرا.تعلق داشته باشدیاسالمینیدۀبه جامعدیبلکه مرد باکند،ینمتیکفایآسمان ـ ادازیکـ یروی انی

ـ انیقت ازدواج به سبب اختالف ادموحرمتتااست،يضروراسالمنیدبهالحاقیکتاب عقـد  کیـ رفتـه و  نیاز ب
. ازدواج ممکن گردد

تعدد زوجات : مبحث سوم
در حقوق افغانستان    تعدد زوجاتتیمشروع: گفتار اول

دریمدنقانونالبته. باشدمزدوجزنکیازشیبباواحدزماندرکهدهدیاساساًً به مرد اجازه میقانون مدن86ماده 
انعقـاد  یاسـالم یبر اساس تمام مـذاهب فقهـ  یول. باشدیمرد در زمان واحد ساکت مکیيهاازدواجتعدادبارابطه

نیـ کـه ا باشـد یمجـاز م نیمعطیشراتیفقط با رعاتعدد زوجات129.استممنوعزنچهارازشیبباازدواجیمیدا
اند دهیگردمیتنظیقانون مدن86در ماده طیشرا

ـ متهم سازد يسوگند زن خود را به زناکاريادالهیکه شوهر بوسدیآیبه وجود میلعان وقتیطبق اساسات فقه حنف128 ای
.نشناسدشیطفل متولد شده را از آن خو

129 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 66.
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تعدد زوجاتطیشرا: گفتار دوم
:دینماازدواجزنکیازشیببایآتشرطسهتحتیمدنقانون86مادهمطابقتواندیممردکی
زوجـات  انیـ که از طرف مـرد م باشدیمیمعننیبدنیا. باشدداشتهوجودزوجاتانیمعدالتعدمخوفدینبا-1

130.اجرا گرددنهایو امثال اینوبت همخوابگتینفقه، رعانیأمتلیاز قبيدر امور ماديتساو

.را دارا باشد) یمناسب طبيازمندیننیغذا، لباس، مسکن و تأم(نفقه زوجات نیتأميبرایمالتیکفادیمرد با-2
ـ بودنمیمصلحت مشروع مانند عقکیگریازدواج دکیانعقاد يبرادیبا-3 صـعب العـالج زوجـه اول    یضـ یمرای

.موجود باشد
ۀزوجـ يبـرا تنهـا طیشـرا نیاتیرعاعدم. ستینفاسدباشد، طیشرانیکه مخالف ایازدواجکیامر نیبا وجود ا

ـ تفراساسبریمدنقانون183مادهاحکاممطابقتواندیماولۀزوج. سازدیممساعدراطالقۀنیزماول سـبب بـه قی
شـوهر  گـر یً از سبب ازدواج دواقعاکهسازدثابتدیبااوالبته). م. ق87ماده (دینماطالقيتقاضامحکمهازضرر

. شده استدیضرر عاکیشیبرا
مخالف احکـام  يهنگام عقد ازدواج شرط گذارد که اگر زوج وتواندیزن میقانون مدن88همچنان مطابق حکم ماده 

ـ طـــالقتیصالحازدواج کنـد،گریزن دابیمدنقانون86ةمنـدرج ماد اول ۀاگـر زوجـ  . ه او انــتقال داده شـود  ب
کـرد کـه   دیـ توجـه با . ردیبدون اثبات ضرر طالق بگتواندیميود،یازدواج نماگریکرده باشد و شوهرش بار دنیچن

. نکاح درج شــده بـــاشدۀقیوثکه دردارداعتبار یتوافق فقط وقتنیا
دوم کتمـان  ۀهل بودن خـود را از زوجـ  متأيمردهرگاهکهدینمایحکم میفانون مدن89دوم ماده ۀدر رابطه با زوج

یمـدن قانون183مادهمطابقضررسبببهيوبامعاشرتدوامبهتیرضاعدمصورتدرتواندیمدیجدزند،ینما
.دینماطالقيتقاضا

. زن مسلمان و عکس آن جواز داردينکاح زن اهل کتاب باالیقانون مدن93حکم ماده مطابق 

یتعدد زوجات در جامعه افغان: گفتارسوم
از شیموجوده با بيالبته از مشاهده ازدواج ها131.نداردوجودافغانستاندرزوجاتتعددبارهدرقیدقهیاحصائکی
به عالوه قابل سوال است کـه  132.استدهینگردتیرعایمندرج قانون مدنطیکه در اکثر آنها شرادیآیزن بر مکی
ـ را دارد یحل پرابلم اجتمـاع ییگرفتن طالق توانايزنان برايامکانات موجود براایآ ـ ز. ریـ خای احتمـال  اریبسـ رای
. ردیخود طالق گنکهیشوهر خود را تحمل کند تا ایدهد که چند زنحیکه زن ترجرودیم

قـرارداد شامليکشورهازنانهیعلضیتبعنوعهررفعبریمبنمعاهده16مادهمطابقکهباشدیقابل توجه مهمچنان 
مردیحقوقمساواتاساسواتخاذلیفاموازدواجلیمسادرزنانهیعلضیتبعرفعيبرارامناسبریتدابتمامدیبا
حقـوق و  16بنـد اول مـاده   ) ازدواج و بر حسب جـزء ث يو حق مساو16بند اول ماده ) الفجزءمطابقرازنو

.232کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اولیعبداهللا، بررسنینظام الد130
131 Kamali, Law in Afghanistan (1985), 140.

132 Ertürk, Yakin, Commission on Human Rights, Integration of the Human Rights of Women and a Gender

Perspective: Voilence against Women, Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes

and Consequences, E/CN.4/2006/61/Add.5, 11.
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ـ ارتباط سوال انیبه ا. ندینمانیرا تضمآنانحاللوازدواجدريمساوبیوجا اسـت کـه حـق تعـدد ازدواج بـا      نی
. ریخایوباشدیفوق الذکر مطابق مةاحکام قبول شد

گریدیاسالميتعدد زوجات در کشور ها: گفتار چهارم
شـناخته تیعه به رسـم یو شیم از سنعایاسالميدر اکثر کشور هانیمعطیچهار زن تحت شرایبا الانعقاد ازدواج

ـ ایـ ويریجلـوگ زوجـات تعددازکهداردانیجریسمتبهحرکتحالنیعدر. استشده صـورت ممانعـت یحت
ریتـداب ازیمترقـ یمـذهب يهـا سـت یفورمیر. شـد شـروع 20قرنستمیبدههلیاوادرزوجاتتعددباجدال. ردیگ

ـ بمثابـه راآنآنهاکهازدواجتعددتاکردندیميطرفدارازدواجتعددةکنندمحدود یتلقـ زنـان برابـر دریعـدالت یب
آن هـا  . قانوناًً ممنوع شوددیبودند که تعدد زوجات بادهیعقنیها به استیفورمیریبرخ133.گرددمحدودنمودند،یم

یتیدر مـوقع یتـوان یتو نم«: استنیچنهیآنیکه ادانستندیقرآن م134ءسوره نسا129هیبه آیرا متکشیاستدالل خو
عالوتاً در سـوره فـوق الـذکر    . »یباشصیحرنآدرولو،یزنان منصفانه و عادالنه رفتار کنانیکه میقرار داشته باش

135).3هیآ(»ریبگیکیفقطآنگاه،یبود تا عادالنه رفتار کنیکه قادر نخواهياما اگر تو ترس دار«: آمده است

18مـاده . اسـت نمـوده منـع حاًیصـر رازوجاتتعدد1956سالازتونسحقوق،یاسالمیحقوقنظامگانهیبمثابه 
میتحـر يآزادسـلب وينقـد مجـازات بایحتآنراودادهقرارممنوعرازوجاتتعددتونسهیشخصاحوالقانون

:اندمشعرنیچنکهشدهلیتشکفقرهپنجازتونسهیشخصاحوالقانون18ماده. دینمایم
.زوجات ممنوع استدتعد-1
ـ / سال حـبس و  کیبه د،یرا منعقد نمادیازدواج جدکیشیهل که قبل از انحالل ازدواج خوامرد متکی-2 بـه  ای

. باشدیقانونطیواجد شرادیولو که عقد ازدواج جدگردد،یمحکوم مينقدمهیجرناریدو صد د
یازدواج کرده باشد، بـار دوم ازدواج کنـد و بـه زنـدگ    هیکه خارج از چوکات قانون احوال شخصیهرگاه شخص-3

. شودیشکل مجازات منیش ادامه دهد، به همنمشترك با زنا
باشد، ازدواج کنـد، بـه   ءالذکر مستوجب جزاکه طبق احکام دو فقره فوقیبا شخصیکه با وجود آگاهیشخص-4

.شودیشکل مجازات منیهم
. گرددینمقیشده اند، تطبینیشبیپنجایکه در ایمیجرايباالءقانون جزا57ماده -5

هـم آنوجودبا. دیداشته است تا تعدد زوجات را منع نمانت گام برأقانونگذار مصر برعکس قانونگذار تونس به جر
یـۀ نیفرمان تقن11به اساس ماده . را کاهش دهدزوجاتتعددتادهیورزتالشمختلفاحکامۀلیبوسمصرقانونگذار

ـ  تداریشوهر مکلف است در هنگام عقد ازدواج در برابر شخص صالح10/3/1929136مورخ 25شماره  یکـه در عرب
نام زوجـه  حاتیتوضنیدر ادیباهل باشد، أمتيهرگاه و. را واضح سازدشیخویحالت مدنند،یگویرا مأذون ميو

133 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 67.

. دهدیکه تعدد زوجات را اصوالً اجازه مباشدیميهمان سوره انیا134
بـه  221کابـل، صـفحه   ) 1386(مسائل خانواده، جلـد اول  یعبداهللا، بررسنینظام الدکتاببهشودرجوعشتریباطالعاتيبرا135
.بعد
ینقـوان :فـی 1985لسنۀ 100الخاص ببعض احکام االحوال الشخصیۀ المعدل بالقانون رقم 1929لسنۀ 25بقانون رقم مرسوم136

.23ص , 2002القاهرة , االحوال الشخصیۀ
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. مأذون مؤظف است تا زوجه و زوجات او را از عقد ازدواج اطالع دهـد . کندانیزوجات را با محل سکونت آنها بای
اجازه دینمایازدواج مگریزن دکیکه شوهرش با یزنيخود برا11مصر در فقره دوم ماده 25شماره ینیفرمان تقن

ـ به سـبب ازدواج جد يويثابت سازد که برادیالبته او با. دیتا طالق خود را مطالبه نمادهدیم ضـرر  کیـ چنـان  دی
ـ از اشیاندازه مشکل است تا بـ کیآنها به يهردويبزرگ به وجود آمده که برايو معنويماد ـ بـه ح نی زن و ثی

ـ ر اامر آنگاه هم مدار اعتبار است کـه د نیا. ندینمایشوهر با هم زندگ صـورت  یبـاره در قـرارداد ازدواج تـوافق   نی
در زمـان ازدواج از متأهـل بـودن شـوهر خبـر      کهیحق دارد تا در صـورت دیزن جدایهمچنان زن دوم . نگرفته باشد

هر گاه شوهر در هنگام ). مصر25شماره ینیفرمان تقن17فقره چهارم ماده (دینداشته باشد، طالق خود را مطالبه نما
در . اطالعـات غلـط ارائـه کـرده باشـد، بـه مجـازات محکـوم خواهـد شـد          شیخویحالت مدنةعقد ازدواج در بار

ـ یفرمـان تقن 23مـاده  (گـردد یمجازات مزیخبر ندهد، او ندیاز ازدواج جدگریزن دایمأذون به زن اول کهیصورت ین
).مصر25شماره 
يازدواج بعـد يالبتـه بـرا  . دیچهار زن ازدواج نمایبا الهیقانون احوال شخص37طبق ماده تواندیشوهر مهیدر سور

ازدواج يثابت شـود کـه بـرا   شیکه برادهدیآنگاه تعدد زوجات را اجازه میالبته قاض. ضرورت استیقاضۀموافق
17مـاده  (انجـام دهـد   یمخارج زنـدگ نیاز آنرا در مورد تأمیناشبیوجاتواندیوجود داشته و شوهر میقانونلیدل

.اضافه شده است1975قانون در سال لیحکم در تعدنیا137).هیسورهیقانون احوال شخص
ـ ازدواجدریقاضـ تااستضرورت2001سالدرهیشخصاحوالقانونلیدر اردن بعد از تعد دومزنبـا مـرد کی

هیشخصـ احـوال قـانون 3مـاده  (توانـد یمپرداختهرادومزنۀنفقومهرکهداردقراریحالتدريوکهدینمانیتضم
).اردن

قانوننیمدونه ا40ماده . ضرورت داردیضاقۀمدونه به موافق42زن طبق ماده کیاز شیدر مراکش انعقاد عقد با ب
ـ . باشـد زنهردومتوجهیعدالتیبکیکهاستممنوعیصورتدرزوجاتتعددکهکندیمحکم درهرگـاه نیهمچن

. باشـد یمممنـوع دومازدواجباشد،دیق) مردکیوزنکیمتشکل از يزناشوهر(يهمسرتکشرطازدواجقرارداد
و لیآن مخارج دو فامۀلیوسبهتاباشدنداشتهاریاختبهیکافلیوساشوهرونگرددثابتازدواجتعددکهیصورتدر

کرده بتوانـد، محکمـه تعـدد ازدواج را    نیحقوق آنها بشمول نفقه، مسکن و عدالت در مورد هر دو زن را تضمعیجم
).مدونه41ماده (دهدیاجازه نم

هیقـانون احـوال شخصـ   3فقره چهارم ماده . همچنان طبق حقوق عراق تعدد زوجات به اجازه محکمه ضرورت دارد
تحقـق بـا اجازهنیاکهباشدیممجازمحکمهةاجازبهفقطزنکیازشیببااجازدوانعقادکهدینمایمینیشبیپعراق

:گرددیماعطاشرطدو
.بتواندکردهنیتأمرازنکیازشیبیزندگمخارجتاباشدیمالتیکفايدارادیشوهر با-1
.باشدموجودیقانونلیدلکیدیبا-2

نتوانـد، شـده نیزن ها تـأم يآن وجود داشته باشد که حقوق مساوامکانکه هر گاه کندیماده حکم منیفقره پنجم ا
یقاضـ عالوتـاً . کنـد یمقضـاوت شیخـو دیصوابدحسببرموردنیادریقاض. گرددینماعطازوجاتتعدداجازه
ـ ااگر. ریخایوتواندیمنمودهرفتارعادالنهوانهیها مساوزنبامردایآکهدینمایمیبررسشیخودیصوابدمطابق نی

ایسال حبس کیدر صورت نقض احکام فوق الذکر قانون . دینماینماعطاراازدواجةاجازمحکمهابد،ینتحققامر

.10دمشق، صفحه 1989فی قانون االحوال الشخصیۀ دالمرش:ادیبیطمبولاس137
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در فقره ششم مـاده فـوق الـذکر بـه     یحکم جزائنیا. نموده استنییمناقض تعيبراينقدمهیجریعراقناریصد د
.رسدیمالحظه م

عقد ازدواجضمنشروط: مبحث چهارم
ارادهتیحاکم: گفتار اول

میشـان را تنظـ  ةنـد یرا بگنجاننـد تـا آنهـا ازدواج آ   شیخویازدواج توافقات شخصعقددر توانندیعروس و داماد م
. نـد نشـده ا میقانوناًً بطور مفصل تنظتوانند،یشده مدهیازدواج گنجانعقدکدام توافقات مشخص در نکهیاالبته. ندینما

. شوندیممربوطازدواج عقدتوافقات بهکه باشدیمیاحکاميحاویمدننده قانون گبه طور پرا
ازدواج آنگاه مدار اعتبـار اسـت کـه مخـالف قـانون و      عقدکه هر توافق مندرج در دیآیبدست مجهینتنیاساساًً چن

و حیازدواج صـح یکـه وقتـ  کندیماده حکم منیا. شودیمنتج میقانون مدن68امر از ماده نیا. اهداف ازدواج نباشد
. قانون و اهداف ازدواج واقع شوندریتوافق مندرج در قرارداد ازدواج مغاکیکه گرددیمیتوافق باطل تلق

ذکـر یقـانون مـدن  88در مـاده  ندیآن توافق نمابهتوانندیازدواج معقدکه عروس و داماد در هنگام یطیشراازیکی
مخـالف احکـام   يهنگام عقد ازدواج شـرط گـذارد کـه اگـر زوج و    مدتوایکه زن مکندیماده حکم منیا. شده است

.شودیمدادهانتقالطالق به تیازدواج کند، صالحيگریدیبا زنیقانون مدن86مندرج ماده 
ط یشـرا جـزء زینراآنتوانیمکهباشدیمموجودیمدنقانوندرزوجهبهطالقحقانتقالبارابطهدریکلحکمکی

ایـ یقانونلیوککیقیخود را از طرۀزوجتواندیزوج میقانون مدن142بر حسب حکم ماده .  دانستعقد ازدواج 
شـده گرفتـه پـس زوجطـرف ازطـالق تیصـالح ضیتفـو . طالق به زوجه طالق دهـد تیصالحضیتفوۀلیبوس

).یقانون مدن143هماد(باشدرفتهینپذراطالقتیصالحضیتفوزوجهنکهیامگر. تواندینم

گریدیاسالميعقد ازدواج در کشور هاضمنط وشر: دومگفتار 
طیازدواج را تحت شـرا نیعاقدیشخصيکه توافق هاباشندیميقواعديحاوزینگریدیاسالميکشور هاحقوق

کـه ارزش و  کنـد یقانونگذاران به آن طرف حرکـت م یعموملیعرب تمايایاساساًً امروز در دن. دهندیاجازه منیمع
. رسانندياریعاًًیممکن است، وسکهییرا تا جانیعاقدةارادتیاعتبار حاکم

ـ ا. رنـد یرا بپذیتوافقـات شخصـ  تواننـد یازدواج منیاردن عاقدهیقانون احوال شخص19به اساس ماده  توافقـات نی
راگریدعاقدحقکهتوانندیمبودهعاقدکینفعبهیصورتدرآنها. رندیگقرارازدواجاهدافوقانونهیعلتوانندینم

ـ اتمـام توافـق هرگـاه . باشددهیگردریتحرزینازدواجسنددردیباتوافق. نسازنددارحهیجر بـرآورده راطیشـرا نی
ط ممکـن  یااز شـر يهامثالاردنقانونحکمنیادر. باشدیمقیتطبقابلقراردادگریدطرفيباالوبودهنافذسازد،

ـ اازدواجقرارداددرتواندیمزنمثالبطور. رندیبپذراآنهاتوانندیعقد ازدواج وجود دارد که زن و مرد مدر راحـق نی
ـ ببـرد،  يگـر یديبجاوطنشازرااونتواندشوهرشکهنگهداردمحفوظخوديبرا ـ بـا زن دوم ازدواج نما ای ایـ دی
زوجـه بـه   ينکند، ازدواج به اثـر تقاضـا  تیط را رعایاشرنیهر گاه شوهر ا. کندضیطالق را تفوتیصالحشیبرا

ـ نماادااند،شدهیناشازدواجازکهرازوجهحقوقتمامدیبازوجوتواندیمدهیطالق منجر گرد مـاده اولفقـره  (دی
شـده دهیـ را که از طـرف زوج در قـرارداد ازدواج گنجان  یشرطزوجهکهیصورتدر). اردنهیشخصاحوالقانون19
ایمؤجلمهرکهباشدینممکلفگریدزوجوتواندیمدهیانجامطالقبهشوهريتقاضاسبببهازدواجنکند،تیرعا
مخـالف قـانون و مقاصـد    شرطاگر). اردنهیقانون احوال شخص19فقره دوم ماده (را بپردازد زوجهعدتامیانفقه
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محکمـه ). اردنهیشخصـ احـوال قانون19مادهسومفقره (شودیمپنداشتهباطلشرطوحیازدواج باشد، ازدواج صح
که در قرارداد ازدواج ثبـت نشـده باشـند، مـدار اعتبـار      یطیشراکهنمودهحکمشیخوۀصلیفکیدراردننافیاست

138.ستندین

آنهدف ازدواج باشـد،  ریط عقد ازدواج مغایااز شریکیهرگاهکه کندیحکم مهیسورهیقانون احوال شخص14ماده 
ـ ادرنیزوجـ توافـق کیهیسورزیتممحکمهصلهیفطبق. ماندیمی، اما قرارداد نافذ باقبودهشرط باطل  کـه بـاره نی

ـ نمایميریجلـوگ خانوادهحقوقدرحقکیتحققازشرطآنرایز. باشدیمباطلشوند،طالقتوانندینم همچنـان . دی
دهیـ در قـرارداد گنجان ازدواجعقد ضمنکهرایطیشراقانون. کندسفراوبادیبازنکهبگذاردشرطتواندینمشوهر

.دهدید، اجازه مباشنزننفعبهکهییشده اند، تا جا
شـخص و  ةازدواج هـر توافـق دربـار   يهـا عقـد شده است که در ینیشبیتونس پهیقانون احوال شخص11در ماده 

. توانـد یمشـده مطالبـه طـالق ۀلیانحالل ازدواج به وس،ط عقدیاشرتیدر صورت عدم رعا. باشدیقابل قبول مییدارا
.ط ممکنه ذکر نشده اندیامشخص شريهامثالتونسقانوندراردنقانونبرعکسالبته

ـ یفرمـان تقن 11ماده . ازدواج وجود نداردعقوددرط عقد یارشدر مورد یمیمربوطه حکم مستقنیدر مصر در قوان ین
ـ    توانـد یمد،ینمایازدواج ميگریکه شوهرش با زن دیکه زندینمایمینیشبیپ25شماره  در یطـالق مطالبـه کنـد، حت
ـ به صـورت غ . دیازدواج نمايگریبا زن دتواندیزن در قرارداد ازدواج شرط نکرده باشد که شوهرش نمکهیصورت ری
. باشدیط قانوناً ممکن میاشرنییکه  ضمن عقد ازدواج تعدیآیبدست مجهینتنیقاعده چننیاز امیمستق
با احکام و اهـداف ازدواج وحقـوق   نکهیاند، مگر ایط عقد الزامیشراتمامکهکندیمینیشبیمدونه مراکش پ47ماده 

مدونـه  48عالوتاً فقره اول مـاده  . ماندیقرارداد ازدواج نافذ مکهیباطل اند، در حالیطیشرانیچن. عامه متناقض باشند
منفعت آور باشد، آنوقـت  يويرا در قرارداد بگنجاند که برایطیقرارداد شرانیاز طرفیکیکه هر گاه دینمایحکم م

کـه یموجود باشند، طوریاتیاما اگر حاالت و واقع. نموده باشددییآنها را تايکه وسازدینافذ بوده و همسر را ملزم م
ـ تطبایـ تیاز مکلفییاز محکمه رهاتواندیشرط منیطرف مکلف اد،یبه نظر آرشیقابل پذریشرط غکیقیتطب قی

نیـ در ا. دیخاص ادامه دارند، مطالبه نمااتیحاالت و واقعنیکه ایمدتیخاص موجوده را در طاتیحاالت و واقع
مدونـه تعـدد زوجـات در    40طبـق حکـم مـاده    ). مدونـه 48فقره دوم ماده (باشدیمدونه قابل توجه م40مورد ماده 

یبدسـت مـ  جهینتنیمدونه چن48و 40از مواد . وع است که زن آنرا در قرارداد ازدواج درج نموده باشدممنیصورت
ـ برخوردار است، زیخا صتیشرط از اهمنیعالوتاً ا. باشدیقرارداد مۀشرط ممکنکیکه منع تعدد زوجات دیآ رای

.ابدیییفوق الذکر رهایآن از اجراآت قضائۀلیبوستواندیشوهر نم
بـا  رتیکه آنها در مغـا داندیرا در قرارداد ازدواج مجاز میطیشراخود1119مادهدررانیا1929/1935یقانون مدن

عقـد طیتحـت عنـوان شـرا   ینکاح مطالبقیوثادر نیدر دفاتر ثبت ازدواج و همچنرانیدر ا. اساسات ازدواج نباشند
و یـی ط شامل شرط انتقال تـا نصـف دارا  یشرانیا. رندیبپذوکنندامضاراآنهاتوانندیمنیازدواج چاپ شده که طرف

اراده يآزاد) اصـل (بیامـا چـون در حـق ازدواج پرنسـ    139.موارد استيطالق در پاره ايشرط وکالت بالعزل برا
.دهندجاازدواجقرارداددرزینيگریدیلیو تکمیط شخصیاشرتوانندیمنیطرفباشد،یمسلط معاًیوس

.34عمان، صفحه 1998الشرح التطبیقی تقانون االحوال الشخصیۀ االردنی : سالم ملحماحمد138
. 64، تهران، صفحه )1382(مختصر حقوق خانواده ،یامام/ ییصفا139
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ثبت عقد ازدواج: مبحث پنجم
اتیکل: گفتار اول
.استنمودهینیشبیپحیصرقواعدآنصالحیذاداراتنیثبت و همچنیثبت عقد ازدواج، چگونگيبرایقانون مدن

در دفاتر مخصوص دینموده است، بالیرا تکم18که سن یشخصیکه حالت مدنکندیحکم میقانون مدن46ماده 
47بر حسب فقـره اول مـاده   یحالت مدن. ثبت گرددیقانون مدن50و 49، 48، 47ثبت سجالت مطابق احکام مواد 

ـ باتیـ هوۀورقـ . شـود یشـخص اعطـا م  يو بنابر تقاضا برادهیدرج گردتیهوۀورقکیدر یقانون مدن يحـاو دی
و خیمحل اقامت، نام همسر و اطفال با تـار ت،یتابعفه،یلد، وظو محل توخیتار،یلینام، نام فام: باشدیموضوعات آت

47مادهدومفقرهحکممطابقفهیوظواقامتمحلرییتغفوت،مانندالذکرفوقموضوعاتراتییتغ. محل تولدشان
.شوندیمثبتتیهوۀورقدریمدنقانون

بر حسب حکم گردند،یمبیو اثبات نسب که توسط ادارات خاص ترتبنوتاسناد مربوط به ازدواج، طالق، اقرار به 
ظـف  ؤادارات فوق الـذکر م . شوندیاند، ثبت مدهیذکر گردیقانون مدن46که در ماده يدر دفاتریقانون مدن48ماده 

.کتباً اطالع دهندصالحیاند که موضوعات مربوطه را به مقصد ثبت به ادارات ذ
درجنفوستذکرهدرایکه در دفتر مخصوص ثبت سجالت یقانون مدن49یال46مواد تمام موضوعات متذکره در

برابـر دراعتـراض . باشـند یماعتبارمدارمدركثیحبهاشخاصریسابرابردریمدنقانون50مادهطبقاند،دهیگرد
.باشداسنادریتزوایتیجعلبهمربوطاعتراضنکهیامگرست،ینمجازاسنادنیچن

ازدواجثبتتیمکلف: گفتار دوم
سـه درمربـوط ادارهتوسـط یرسمنکاحنامهکیدرودهیگردثبتازدواجعقدهردیبایقانون مدن61مطابق ماده 

ـ نمایمافـت یدرآنراۀنسخکیعاقدهروشدهنگهداشتهمحفوظمربوطةاداردرآناصل. شودثبتوبیترتنقل . دی
ـ ترتراازدواجسندکه.) م.ق48ماده (ازدواجعقدةادارتوسطثبتازبعدازدواجعقد بـه اسـت، نمـوده ثبـت وبی

ممکـن قیطرنیبدازدواجعقدثبتهرگاه. شودیمدهیرسانیقانون مدن46ثبت سجالت مندرج در ماده ةاطالع ادار
صـورت اسـت، شـده ینیشـب پیثبت اسناد رسميکه برايگریدنحوبهیمدنقانون61مادهدومفقرهمطابقنباشد،

تیسند تنها اثبات موجودنیا. کندیوارد نميریثتأازدواجصحتيباالنشدهثبتازدواجکهافزوددیباالبته. ردیگیم
بـه سـن   دنیمـثالً رسـ  نیشده در قوانینیشبیپطیشراتیرعاتواندیازدواج مکیعالوتاً ثبت . سازدیازدواج را ساده م

. دینمانیازدواج را تضم
نـان یقبل از همه اطمیقانون اصول محاکمات مدن104مربوط به نکاح محکمه بر طبق حکم ماده یحقوقيدر دعاو

مطابق حکم فقره دوم ماده ). یقانون اصول محاکمات مدن104فقره اول ماده (دینمایخود را به شهرت عقد حاصل م
. ردیـ گیمحفـل عقـد صـورت م   نینکاح از حاضـر معلومات در مورد شهرت عقد یقانون اصول محاکمات مدن104

ـ ایکه آردیگیممیتصمیقانون اصول محاکمات مدن105سپس محکمه طبق ماده  ایـ و ردیـ محاکمـه صـورت گ  کی
. کار محکمه را آسان خواهد ساختيثبت ازدواج تا حدود. رد گردديدعو
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مقامات ثبت : گفتار سوم
تمام مشخصات نجایدر ا140.باشدیمنیعاقدستیمحل زۀثبت عقد ازدواج در حال حاضر محکميمقام مسئوول برا

آن بـه سـواالت در   یطـ دیکه آنها بادهدیقرار منیزوجاریپرسشنامه را به اختکیمحکمه . شودیزن و شوهر ثبت م
که در پرسشنامه نیزوجحاتیتوض. جواب دهندشیخویحاالت مدنریو سایحقوقتیاهل،یقبليازدواج هاةبار

محکمـه از هـر   . شـود یفرسـتاده م صالحیو به محکمه ذدهیامضا و مهر گردق،یگذر تصدلیدرج شده اند، توسط وک
سرانجام. کندیدو قطعه عکس تقاضا کرده و آنها را در نکاحنامه نصب نموده و شهود را استماع م) زن و شوهر(کدام 

رانیعاقـد نکاحنامـه ستیزمحلمحکمهیقاض. شودیمثبتودهیگردلیمتکمسئوولکارمندکیتوسطنکاحنامه
.شودیممیتسلشوهروزنبهمحکمهسترهدرامضاازبعدنکاحنامه. داردیمارسالمحکمهسترهبهآنراونمودهمهر

ثبت ازدواج در افغانستان: گفتار چهارم
واضـح  142ثبـت ازدواج هـا در افغانسـتان صـورت گرفتـه انـد،      ةکه تا کنون در بـار یقاتیو تحق141گزارشات موجود

صـرف  . شوندیو نه ثبت مرندیگیصورت میاز مناطق افغانستان ازدواج ها نه به صورت قانونياریکه در بسسازندیم
و جامع به ثبـت ازدواج هـا   کیستماتیادارات ثبت که به صورت س143.منعقده ثبت شده اندياز ازدواج هاصدیپنج ف

. اندامدهیمورد تا کنون در افغانستان بوجود ننیمقررات در اتیبپردازند، با وجود موجود
دولت   مدرن ضرورت مبـرهن  کیحقوق در نینفوس و تضمهیاحصائتیتثبيثبت تولد، ازدواج، طالق و وفات برا

در زمان عقـد ازدواج خـود بـه سـن     کهیافرادهیتا احصائستیممکن نزینهییفقدان ثبت احوال شخصلیبه دل. باشدیم
ازدواج به سبب تیازدواج، اثبات موجوديهمچنان در مناقشات و دعاو. گرددبیبوده اند، ترتدهیازدواج نرسیقانون

. دینمایفقدان اسناد مشکالت خلق م
درراافغانسـتان درازدواجثبـت عـدم لیدالازیکی2006سالدرپالنکماکستوتیانستناریمیاشتراك کنندگان س

کننـدگان شـرکت قولبه. ندینمامراجعهمحکمهبهشانازدواجثبتيبراکهکردندوانمودمردماعتمادعدماولقدم
را بـا رفـتن بـه محکمـه آغـاز      يشوهرزنایزندگکهبودنخواهدسازگارافغانهارسوموآدابوتفکرطرزباامرنیا

.باشدازدواجعقدبخاطرصرفآنهماگریحتوندینما

ارائـه  . وجود نـدارد یآن کدام ضرورتيروزمره برایکه در زندگباشدیمتیواقعنیعدم ثبت ازدواج اگریدلیدلکی
ارائه تیثر مکلفمؤساده و تودیمکیناریمیبه نظر اشتراك کنندگان س. باشدیمياسناد مصدقه در افغانستان کمتر ضرور

.16صفخهدوم،کتابافغانستان،لیفامحقوقتز،یگلوبل را140
141 S. Bahgam/W. Mukhatari, Medica Mondiale, Study on Child Marriage in Afghanistan, Report from May 2004; Final Report,

Registration of Marriage – A Step Towards Justice for Women.

142 Saboory/Yassari, Family Structures and Family Law in Afghanistan – A Report of the Fact-Finding Mission to Afghanistan

January-March 2005,www.mpipriv-hh.mpg.de/deutsch/Forschung/LaufendeProjekte/Afghanistan/MPI-Report_Family.pdf.

143 Ertürk, Yakin, Commission on Human Rights, Integration of the Human Rights of Women and a Gender Perspective:

Voilence against Women, Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, its Causes and Consequences,

E/CN.4/2006/61/Add.5, 8.
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ـ منظـور با نیايالبته برا. کارفرما و صاحب خانه خواهد بوديداد ازدواج براقرار نخسـت مقامـات ثبـت معتمـد و     دی
.ندیآانیدر تمام مناطق افغانستان بمیاحتماالً خارج از قلمرو قضائ

یاسالميکشورهاریثبت ازدواج در سا: گفتار پنجم
از ازدواج منعقده که به صـورت  یناشيکه دعاوکندیحکم میاصول محاکمات مدن17حقوق مصر در فقره دوم ماده 

کیـ است که توسـط  يسندیسند رسم. باشدیدر محکمه قابل سمع نمانکارباشد، در حالت دهینگردقیتصدیرسم
.باشدشده بیرتد را دارد، تاسنانیچنمیتنظتیصالحقانوناًمور مسئوول که ما

کامـل دارد تـا سـند ازدواج    تیمـأذون صـالح  1955سـال  نیذونأراجع به مـ ینیمقرره در فرمان تقن18/19طبق ماده 
. گرددینمیثر تلقؤازدواج شرط میرسمقیالبته تصد. دیوثبت نمابیو مصدقه مسلمانان مصر را ترتیقضائيریتحر

از یناشـ يدعـاو ن،یابنـابر . شـده اسـت  لیتبـد تیـ مکلفکیقاعده فوق الذکر به لهیازدواج بوسقیبا وجود آن تصد
مـورد  نیـ در اییالبتـه حـاالت اسـتثنا   . باشـند یثابت شده نتوانند، قابل سمع نمیسند رسمکیلهیبوسکهییازدواج ها

باشـد یمیکـاف یررسـم یغيریسند تحرلهیحاالت اثبات عقد ازدواج بوسنیدر ا. باشندیمطالبات طالق و انحالل آن م
نامه هم کیکه دینمایميرویپدهیعقنیاز ایقضائهیرو). مصریمدنقانون اصول محاکمات17فقره دوم ماده 2بند (
ـ نماقیمرد از ازدواج با زن مورد نظر تصدکیآن یکه طتواندیپنداشته شده ميریسند تحرکی قابـل سـمع   ریـ غ. دی

نشـده  قیتصدیبصورت رسمکهییدر رابطه با ازدواج هایاصول محاکمات مدن17که در فقره دوم ماده يبودن دعاو
نسـب تیـ کـه در آنهـا تثب  يشده است، در مورد دعاوینیشبیاثبات شده نتوانند، پيریسند تحرلهیاند و همچنان بوس

144.باشندینماجراقابلباشد،مطرحاطفالمشروع

40مـاده  (گـردد  میمحل سکونت تقدینخست درخواست انعقاد ازدواج به قاضدیبه منظور عقد  ازدواج باهیدر سور
يبـه و کهیاسـناد یبعـد از بررسـ  یقاضـ هیسـور هیقانون احوال شخص41مطابق ماده ). هیسورهیقانون احوال شخص

کـه  يمحررکیاییتوسط قاضنیسپس عقد نکاح عاقد. داردیبر ازدواج ابراز میشده اند، موافقت خود را مبنمیتقد
یمعلومـات هیهمچنن قانون سـور ). هیسورهیقانون احوال شخص43ماده (ردیگیصورت مگردد،یموظف مياز طرف و

در دیـ کـه با یمعلومات). هیسورهیقانون احوال شخص44ماده (دینمایمتیدر سند ازدواج موجود باشند، تثبدیرا که با
:اندلیقرار ذهیسورهیقانون احوال شخص44سند موجود باشند، طبق ماده 

.آنهاسکونتمحلونیشهرت مکمل عاقد-1
.قراردادعقدخیمحل و تار-2
.شهرت مکمل شهود و وکال و محل سکونت شان-3
.ریخایواستشدههیدتامعجلمهرایآکهموردنیمبلغ مهر معجل و مؤجل و معلومات در ا-4
.یقاضلهیبوسقیظف شده است و همچنان تصدمؤنکاحانعقاديبراکهیشخصونیعاقديامضا-5

ـ در « : مشعر است10/3/1929حقوق اشخاص مورخ لیمسایدر باره برخ1929سال 25شماره ینیفرمان تقن15ماده144 کی
اگر ثابت باشد که مادر بعد از عقـد نکـاح   -1: کهتواندیشده نمرفتهیپذیاثبات پدر بودن به نفع طفل در صورت انکار آن وقتيدعو

کهیدر صـورت -3. شوهرش تولد شده باشدبتیسال بعد از غکیهر گاه طفل -2. نداشته استیجنسهکدام رابطشیبا شوهر خو
ـ در ا» .باشـد افتـه یفوت شوهرش تولـد  ایسال بعد از طالق کیوهیبایزن مطلقه کیطفل از  بـاره مراجعـه شـود بـه کمـال،      نی

. 381-380صفحه ) 1996-1995(هیاالحوال اشخصنیقوانیقهیموضوعات االمال
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ـ مارسـال نفـوس احـوال ادارهبـه نکـاح عقدازبعدروزدویطآنرانقلکیمحرر سند نکاح را آماده ساخته و  داردی
ازکـه سـازد یمسـاقط رانیعاقـد تیمکلفنیانکاحنامهیکاپارسال). هیسورهیشخصاحوالقانون45مادهاولفقره (

ـ ). هیسـور هیشخصاحوالقانون45مادهدومفقره (دهنداطالعنفوساحوالادارهبهشیخوازدواج ازدواجعقـد کی
ـ ابه. سازدبرآوردهراالزميادارطیشراکهشودیمشناختهتیرسمبهیصورتدرفقطمحکمهازخارج بـر ارتبـاط نی
:گردندیمارائهلیذاسنادهیسورهیشخصاحوالقانون40مادهاولفقرهحکمحسب

ن،ینـام عاقـد  يحاوهیفرد ناحنیمسن ترای) گذرلیعالقه دار، وکه،یناحریمد(هیناحسیتوسط رئقیتصدمیتنظ-1
. باشدینمیموانع قانونيعقد نکاح دارانکهیاحیعقد و عالوه بر آن توضلیسن و محل سکونت آنها، نام وک

.هانامزدازکیتولد هر سندةشدقیتصدیکاپکی-2
يسـار یضـ یمرکدامبهآنهاکهسازدیمواضحيو. شودیمانتخابآزادانهنیعاقدطرفازکهيداکترکیقیتصد-3

ـ اتواندیمیقاض. نداردوجودازدواجعقددرممانعتکدامیصحلحاظازونبودهمبتال ۀلیبوسـ رایصـح قیتصـد نی
.کندکنترولد،ینمایمنییتعخودکهيداکترکی
.باشدیخارجنیعاقدازیکیکهیصورتدریتیموافقه مقامات امن-4

صرفمحکمهطرفازناشدهثبتازدواجشناختنتیبرسمدرخواستهیسورزینقض و تمهمحکمیقضائهیطبق رو
145.باشنددهیرسازدواجیقانونسنبهاقلحدعاقددوهرکهشودیمرفتهیپذیوقت

شـناخته  تیفـوق الـذکر برسـم   يادارطیآشکار ازدواج با وجـود فقـدان شـرا   يحامله دارایطفل کیدر حالت تولد 
هیقانون احوال شخصـ 40فقره دوم ماده (ماندیمیباقیقانونةشدینیشبیمجازات پقیحالت امکان تطبنیدر ا. شودیم

بـه  هیسـور یقضـائ یـۀ اند، روافتهیتذکر هیسورهیقانون احوال شخص45که در ماده یمقررات جزائةدر بار). هیسور
ـ نمایماشـاره هیسـور 1949جون 22مورخ يقانون جزا472یال470احکام مواد  ـ بـر حسـب ا  146.دی احکـام هـر   نی

ـ ا. گرددیمحکوم مياهیپوند سور250یال25از ينقدۀمیجرکیرا ببندد، به یقانونطیکه عقد فاقد شرایروحان نی
.شودیمقیتطبزیشان و شهود حاضر نيزوجه و زوج، وکاليمجازات باال
بـه راثیميدعاوایازدواجاثباتبهمربوطيدعاوکهاستنمودهحکمهاازدواجثبتةباردراردننافیمحکمه است

147.مجازاندزینباشد،نشدهثبتازدواجقرارداداگرهمچنانازدواجلیدل

ریمـد . ردیگیمصورتطالقوازدواجعقدیرسماداراتدربلکهمحکمه،کیعمارتدرنههاازدواجثبترانیدر ا
ثبـت ازدواجراجسـتر درراعقـد بالفاصـله دهد،یمانجامراشوهروزنعقدکهطالقوازدواجعقداداراتمسئوول

148.دینمایم

ثبـت . توانـد یمشدهگرفتهنظردرزینافغانستاندراسنادثبتیرسمادارهکیبهمحکمهعمارتازثبتمقاماترییتغ
خواهـد وکـرد خواهـد توافـق بهتـر نسـبتاًً افغانسـتان مـردم یعمومتفکربااسنادثبتیرسمدفترکیدرهاازدواج

.دمشق1989د فی قانون االحوال الشخصیۀ المرش:ی ادیبطمبولاس145
146 Code pénal, Legislative Decree No. 148 of 22 June 1949 , traduction privée, Recueil des lois syriennes et de

la législation financière, Damas, Syrie, Vol. 4, 146.

1998سالم ملحم، الشرح التطبیقـی تقـانون االحـوال الشخصـیۀ االردنـی      احمدبه اقتباس 27987رقم نافیقرارمحاکمات است147
.31عمان، صفحه 

. به بعد130. ، ص)1382(خانواده، نکاح و طالق، جلد اول یحقوق مدنان،یناصر کاتوز148



69 رهنمود انستیتوت ماکس پالنک براي حقوق فامیل  

بدسـترس رانکـاح یرسـم يهاقرارداداستممکنهمچنان. کندفراهمراافغانستانمردمشتریبتیرضاکهتوانست
ـ باهـا قرادادنیا. شوندقراردادهدهند،یمانجامافغانستاندرراازدواجعقدمعموالًکهیمسئولونیروحانآن توسـط دی

رنـد یبگمیتصمتوانندیمشوهروزن. شوندثبتمربوطاداراتدرمسئوولاماماییروحانۀلیبوسوشدهامضانیعاقد
ازدواجثبـت تیـ رعاعـدم دریقانونمجازاتنییتع. رندینکاح را بپذیمندرج در قرارداد رسمیط ضمنیشراکدامکه

.بودخواهدتصورقابلزین

آثار ازدواج:فصل چهارم
آثار ازدواجیاحکام عموم: مبحث اول

. گردنـد یمذکـر ازدواجآثـار بمثابـه کهآوردیمانیشوهربموزنانیمرایبیوجاوحقوقنافذ،وحیصحنکاحکی
آثـار . انـد دهیـ گردمیتنظـ یقانون مـدن 130یال90مواد ،قسمت اول، مبحث هفتم،دومفصلدرازدواجآثاراحکام
لیـ و نافذ تمام آثـار آن از قب حیآن بر نکاح صحبر حسب . نداشدهانیبمثالطوربهیمدنقانون90مادهدرازدواج

ومهـر بلکـه رد،یپـذ یها خاتمه نمنیاباازدواجآثار. دیآی، ثبوت نسب و حرمت مصاهره بوجود مارثزوجه، ۀنفق
وقوجود ندارد کـه حقـ  یحکمیالبته در قانون مدن. گردندیآثار ازدواج محسوب مۀدر جملزیننیزوجیمالوقحق
مـذاهب  ریمانند سـا یگفت که مذهب فقه حنفتوانیمتیواقعنیاحیتوضيبرا. دینمامیتنظحاًیرا صرنیزوجیمال
ـ بـه  تواندیهم منیان،یوجود ابا . باشدیمیمتکنیزوجاموالکیتفکاصلبه یاسالمیفقه گـر یدیحالـت مـال  کی

.توافق مخالف قانون و اهداف ازدواج نباشدنیهرگاه ارد،یمانند اشتراك اموال در قرارداد ازدواج موافقه صورت گ
احکـام مفصـل   يحـاو یقانون مدن114یال98آثار ازدواج و مواد یشامل احکام عمومیقانون مدن97یال90اد وم

ـ نمایممیتنظـ مسکنهیتهمورددرراشوهربهیوجیمدنقانون116و115مواد. باشندیدر مورد مهر م انجـام سـر . دی
در اًًنـ حرمـت مصـاهره قانو  . شوهران در مورد نفقه انـد بهیوجةباردریاحکاميدارایمدنقانون130یال117مواد

والدادر فصـل حقـوق   قواعد اثبات نسـب بعـداًً  . مورد بحث قرار گرفتفوقاًًکهشودیممیچوکات موانع ازدواج تنظ
.خواهد شدداده حیتوض
یدرعقـد ازدواج توافقـات شخصـ   تواننـد یمنیشـد، عاقـد  انیازدواج بعقدضمنط یاشرال در موضوع ادربکهیطور
مشـترك  یآنهـا را در زنـدگ  بیـ و حقـوق و وجا نـده یآيهرزناشـو یزندگیشکل دهنهایرا بگنجانند که اشیخو

ـ قـانون و اهـداف ازدواج نباشـد، گنجان   ریکه مغـا یازدواج هر توافقعقدبطور عموم در . ندینمامیتنظيهرزناشو دهی
).یقانون مدن68ماده (تواندیشده م

از زن و شوهر کیشده متفاوت هر میتنظبیمتقابل زن و شوهر و حقوق و وجابیوجاوحقوقانیمیقانون مدن
.شودیملیفرق قا

مشترك زن و شوهربیحقوق و وجا:گفتار اول
و یاز سالمتندهیمشترك دارند تا در آبهیآنها وج. باشندیمکلف مگریکدیبهاحترام ومعاشرت حسنزن و شوهر به 

یازدواج حق ارتباط جنسـ ۀلیبه وسنیاز اریبه غ. ندیمواظبت نماند،یآیکه به سبب ازدواج بوجود میاطفالتیترب
بعـد  را با دخول نیزوجحهیخلوت صحیقانون مدن91توجه کرد که ماده دیبایژگیونیبه انجایدرا. دیآیمانیبم
ـ ازدواج ببعـد از دخـول احتمـال  یاسالمیدرمتون حقوقحهیبا اصطالح خلوت صحپندارد،یميمساوازدواجاز انی
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مـردم و  ریسـا دیمحل خارج از دکیکه در آن عروس و داماد در تواندیمتصور شده میدرحالتاحتمالنیا. گرددیم
ـ ا149.باشـند کجـا یشده بتوانـد،  یجنسۀرابطيبدون کدام اخالل که مانع برقرار شـوهر درمـورد   بـه یامـر در وج نی

ـ زیـ ننیزوجـ راثیباالخره حق م. مدار اعتبار استههرمصاپرداخت مهر، در اثبات نسب، نفقه و حرمت  حـق  ۀبمثاب
150.گرددیمیمشترك زن و شوهر تلق

متفاوت زن و شوهربیحقوق و وجا:گفتار دوم
کـه یدرحال. رنـد یگیقرارمگریهمـد مقابلکهشوندیمجادیاشوهروزنيبرامختلفبیبا عقد ازدواج حقوق و وجا

درمنـزلش داشـته، اطاعـت شـوهر بـه تاباشدیممکلفمقابلدردارد،رانفقهومهرافتیدرحقشوهرمقابلدرزن
151.مسکن خارج نشودازمشروع ریبه اهداف غشوهراجازهبدونونمودهاقامت

کـه گرددیمساقطیوقتزننفقهمادهنیاطبقکهشودیممنتجیمدنقانون122مادهمفهوماززنالذکرفوقبیوجا
حقـوق بـرعکس ومردبیوجادرمقابلزنحقوقبیترتنیابه. ندهدانجامراشیخويزناشوهربیوجاموصوفه

.باشندیمشوهربیوجاجملهازنفقهومهرپرداخت. رندیگیقرارمزنبیوجابرابردرمرد

مهر: مبحث دوم
تشکل مهر ویحقوقتیماه:گفتار اول

کـه در  انـه یبا طودیمهر نبا152.پردازدیمزنيبراازدواجاثربهشوهرکهاست) مالایکمقدارپولی(يمهر ارزش ماد
.باشدیمیکدام اساس حقوقيو نه درقانون داراعتینه در شرانهیطو. مغالطه شودند،یگویپشتو آن را ولور م

صـحت آن تحقـق   طیهرگاه شراباشد،ینافذ مزیمهر ننییتععقد ازدواج بدون . باشدیمهرشرط صحت عقد ازدواج نم
در مهرخـود هـر نـوع تصـرف     توانـد یميو. زوجه استتیمهر ملک،یقانون مدن110مطابق حکم ماده . باشدافتهی

153.باشدیمانعقاد ازدواج نیحدرانتقال هر زن رقابلیانصراف و غرقابلیحق غکیمهر ن،یبرابنا. دیمالکانه نما

ـ 98و مـواد  91جمله اول ماده مهردر. استدادهاختصاصمهرمورددررايادیقواعد زیبطور نسبیقانون مدن یال
.استدهیگردمیتنظیقانون مدن114

انواع مهر: گفتار دوم
.و مهر مثلیمهر مسم. مهر بر دو نوع است

149 Mohammed Kadri Pasha, Mohammedan Personal Law, Hanafite Code, (1914), 19.

.30صفحهدوم،کتابافغانستان،لیفامحقوقتز،یگلوبل را150
.25صفحهدوم،کتابافغانستان،لیفامحقوقتز،یگلوبل را151

152 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status, 86.

153 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status, 87.
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یمهر مسم) الف
زنیمـدن قـانون 99مـاده مطـابق . شـود یمدهینامیمسممهرگردد،یمنییتعتوافقاثربهازدواجعقدنیکه حيمهر

مهـر ثیـ حبـه تملـک قابلهرمالیمدنقانون100مادهحکمبرحسب. باشدیمیمسممهرمستحقهمهازنخست
.تواندیمشدهنییتع

:154گرددیتلقحیمهرصحنییباشد تا تعلیذسه شرط يدارادیباشودیمنییکه در عقد ازدواج مهر تعیالبته مال
مـت یقياداروداشـته جـواز قانونـاً آنعیبوتملککهباشدیانیاعجملهازدیبامالیعنی: باشدمتقومدیمال با-1
.باشدقابل تملکیقانون مدن100بر طبق ماده دیمال بانیبنابرا. باشدنیمع
. ممکن نباشدریآن غمیو تسلدینمامیمالک آن بتواند آن را به زوجه اش تسلیعنی: باشدمیتسلقابلدیمال با-2
مگـر در مـورد   گـردد، معلومدیباآنوصفوجنسمقدار،وباشدمجهولدینبامالیعنی: باشدمعلومدیمال با-3

. گرددیمح یشرتالًیذکه یقانون مدن104حکم ماده 
ازدواجعقـد ازبعدتواندیميو. دینماضیرا به زوج تفومهرنییتعحقتواندیزن میقانون مدن104طبق حکم ماده 

حالـت نیـ دراباشـد، نکـرده نیـی هرگاه شوهر مهر را هنـوز تع . را از شوهرش مطالبه کندمهرنییتعدخولازقبلو
مهرمثـل را از محکمـه بـا    نیـی تعتوانـد یزن مامتنـاع، صـورت در. دینمانییمهررا تعيمکلف است تا به زودشوهر
.تقاضا کندتیصالح

مهر مثل) ب
ـ توافـق م ن،یابنابر. گرددیباشد، زن مستحق مهرمثل مدهیگردینفاینشده نییتعهرگاه در هنگام عقد ازدواج مهر انی

زوجـه ازدواجعقـد انعقـاد نیحـ مهـر حیصحریغهیصورت تسمدرنیهمچن. باشدیمهر باطل میدرباره نفنیعاقد
155.گرددیممثلمهرافتیدرمستحق

مثـل  مهـر نییتعيعه برایو شیسنیمطابق مذاهب فقه. نشده استنییقانوناً تعگردد،یمنیچگونه مهرمثل معنکهیا
کـه هـم سـطح زن باشـد،     ينث رشته پدرؤمشاوندیخوکیمهر156.شودیمدرنظرگرفتهزنلیفامیاجتماعتیموقع

157.شودیمگرفتهنظردرسهیمقاشاخصثیحبهکاکادخترایيمانند خواهر، عمه سلسله پدر

يهـا ازدواج (باشـد یممهرمثـل مستحقزنهرکهکندیخود حکم م69درماده یبدل قانون مدنيدرمورد ازدواج ها
بـدل، يهـا ازدواجمـوارد اکثردرکهگرددیمتیتثبقانوناًيخاطربهنیا). شودمالحظه3بخشتحتفوقدربدل
.شودهیداتمهرهازنبهآنکهبدونگردد،یمتبادلهزنمقابلبهزن

مقدار و اندازه مهر:گفتار سوم
. مقـدار و انـدازه مهـر کـامالً آزاد انـد     نیـی در تعنیعاقدن،یبنابرااند،نشدهمیتنظیمقدار و اندازه مهر در قانون مدن

.تواندیشده منییکه هر مال قابل تملک مهر تعدهیذکر گردیقانون مدن100صرف درماده 

.به بعد258کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنیباره رجوع شود به نظام الدنیدر ا154
.270صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد155

156 Abdur Rahmān, Sharīā: The Islamic Law, 161.

157 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status, 90.
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ادیازدالبته. دینمادیئتزازدواجعقدازبعدرامهرمقدارکهدهدیماجازهشوهربهیمدنقانون102مادهنیعالوه بر ا
:باشدیملیذشرطسهتابعمهر

.باشدمعلومدیبامهرشیمقدار افزا-1
.دینماقبولراادیازدنیادیبااویولایزوجه -2
.باشدیباقدیباتیزوجۀرابط-3

پرداخت مهر:چهارمگفتار 
قانون . گرددیالزم منیزوجحهیبعد از خلوت صحای)دخول در نکاح( یوطا تمام مهر بیقانون مدن98مطابق ماده 

نیزوج عنـ کهیدر صورتیحتداند،یميمساودخول در نکاحرا با حهیخود خلوت صح91در جمله اول ماده یمدن
قبـل از خلـوت   ایـ دخـول  هـر گـاه قبـل از    یحتگردد،یالزم مزیننیاز زوجیکیعالوتاً مهر در حالت وفات . باشد
. باشدوستهیبوقوع پنیعاقدحهیصح

بـه مکلفشوهرکهتواندیمشدهنییتعازدواجعقدنیحیقانون مدن101عالوه بر آن بر حسب حکم فقره اول ماده 
صـورت نگرفتـه باشـد، طبـق     حیتصرنیچنکهیدر حالت. باشدیجل مؤمایمعجلبطورمهرازقسمتایکلپرداخت

رداخـت مهـر بـر اسـاس     پ،در صورت مهر مؤجل. شودیبه عرف مراجعه میقانون مدن101جمله اول فقره دوم ماده 
عقـد  نیحنکهیمگر اباشد،یوفات تابع مدت کوتاه تر مایقیدر حالت تفریقانون مدن101جمله دوم فقره دوم ماده 

. شده باشدحیتصرنیمدت مع
یمدنقانون114مادهدومجملهحکمحسببرد،ینماوفاتمهرکلآوردنبدستازقبلزوجهکهیدر صورت

فوت نموده باشد، ورثه زن از ورثه شوهر زیاگر شوهر ن. ندیرا مطالبه نماماندهیاز شوهر مهر باقتوانندیاو مهورث
109حالت مرگ شوهر بر عالوه حکم مـاده  در . ندینمایرا مطالبه مماندهیپس از وضع حق االرث زوجه مهر باق

کشنده مبتال بوده و به اثـر آن  یضیمرکیدر هنگام ازدواج به یهرگاه شخص. باشدیمتیقابل رعایقانون مدن
تـابع یمـدن قانون109مادهحکمطبقادتیزنیاباشد،شدهنییتعمثلمهريااندازهازشیبزنمهروردیبم

. رددگیمتیوصاحکام

دخولحق پرداخت مهر قبل از:گفتار پنجم
واقع گردد، زن صـرف نصـف   حهیخلوت صحایدخولقبل از قیکه هر گاه تفردینمایحکم میقانون مدن105ماده 

.شودیممستحقرامثلمهرنصفآنریو در غیمهر مسم
وزنطرفازطالقمطالبهحالدراصطالحنیاکهبردیمکاربهراقیاصطالح تفریقانون مدن105عالوه برآن ماده 

106مـاده عبـارت یعنی،يبعدحکممتن. رودیمبکارطالقلیدلتیموجودبربنامحکمهتوسططالقحکمصدور
بوجـود اسـت، آمدهبعملذکرآنازیمدنقانون105مادهدرکهقیتفراصطالحیمعنمورددررایشکیمدنقانون

:مشعر استیقانون مدن106ماده .آوردیم
ـ از طـرف زوجـه صـورت گ   حهیخلوت صـح ایقبل از دخول قیهر گاه تفر« سـاقط کـامالً يومهـر رد،ی
».گرددیم
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تیـ موجودصـورت درزنجانـب ازصرفقیو مواد مابعد آن تفریقانون مدن176البته چون بر حسب حکم ماده 
مجهول بـه نظـر   اریبسیقانون مدن106و 105مواد ۀرابطن،یبنابراتواند،یمشدهمطالبهمحکمهازطالقنیمعلیدال

يکه قانوناً صرف از طرف و(قیزن مستحق نصف مهر در حالت تفریقانون مدن105طرف در ماده کیاز . دیآیم
106مـاده درگـر یدطـرف ازوشـود یمشناختهنیزوجحهیقبل از خلوت صحایقبل از دخول ) تواندیحاصل شده م

.گرددیمهر زن کامالً ساقط محهیخلوت صحایقبل از دخول قیتفرۀلیوسبهکهشودیمتیتثبیمدنقانون
که یتوجه معطوف گردد تا حاالتشتریبیقانون مدن106و 105مواد انیبطه ماربهدیباحکمدونیدرك بهتر ايبرا

شـده  نیـی بصـورت واضـح تـر تع   باشـد، یمیمستحق نصف مهر مسمحهیخلوت صحایدر آن ها زن قبل از دخول 
دخول واقـع  نشده و نییمهر تعکه در آنهارایحاالتصحبت خواهد شد کهیآن احکام قانونراجع به متعاقباً . بتوانند
.ندینمایممیاست تنظدهینگرد

ـ به حیحقوق حنفمیتعالدیدرك شده بتواند، بایقانون مدن106و 105مواد انیرابطه منکهیايبرا ـ امنشـاء ثی نی
دخـول کـه قبـل از   شودیمیزن آنگاه مستحق نصف مهر مسمکییبه اساس حقوق حنف. قواعد در نظر گرفته شود

مـثالً باشـد آمـده انیبمشوهرعملکیقیطرازازدواجانحاللنکهیاایطالق شده از طرف زوج یاحتمالاییواقع
اش بـه  وجـه  زکهیدر صورتاسالمنیدقبول نکردن ایاسالم نید، لعان زن، عقامت، برگشت از )ءالیا(ند امتناع گسو

آنگـاه حـق زن را از   قیـ تفرکیکه گرددیدرك منیچنیقانون مدن106از ماده ن،یابنابر158.آورده باشدياسالم رو
ـ از دخول که زن خود موجب انحالل ازدواج قبل سازدینصف مهر ساقط مافتیدر . باشـد شـده حهیصـح خلـوت ای

.باشدیمعامطوربهازدواجانحاللیمدنقانون106و105مواددرقیبرد اصطالح تفراز بکارپس، منظور
از طـرف  حهیخلـوت صـح  ایـ دخـول  زن قبل از کهیبدون شک در حاالتینصف مهر مسمافتیبر دریحق زن مبن

. وجود داردگردد،یشوهرش طالق م
: باشدیمیمستحق نصف مهر مسملیذطیشراتیزن در صورت موجودنکهیخالصه ا

.باشدداشته عقد ازدواج صحت -1
.شده باشدنییدر عقد ازدواج تعحیمهر صح-2
.    باشددهیواقع گردنیعاقدۀحیصحخلوتایدخول طالق قبل از -3
159.طالق توسط شوهر صورت گرفته باشد-4

کـه هـر گـاه    دینمایحکم میقانون مدن111ماده شوهرۀلیبوسطالقدرمضاعفیمالضرراززنتیبه خاطر حما
طـالق واقـع گـردد، شـوهر     دخـول،  بعد از قبض به زوج هبه نموده و قبـل از  ایاز آنرا قبل یقسمتایزوجه کل مهر 

یشـ ایمشعر است که هرگاه مهر پول نقده یقانون مدن112منوال ماده نیبه هم. دینصف مهر را مطالبه نماتواندینم
يزیـ چچیهتواندی، زوج نمدخولکل آنرا به شوهر هبه کند، در صورت وقوع طالق قبل از اینبوده و زن نصف یمثل
.دینمامطالبهمهرعنوانبهرا

اسقاط کامل حق مهر:گفتار ششم
صرف نظر دهد،یمهر را از دست مافتیخلع حق درطالق کیزن در یقانون مدن106حالت مندرج ماده يدر پهلو

هرگاه خلع در بـدل کـل مهـر    یقانون مدن163طبق حکم ماده .باشدوستهیبوقوع پدخولبعد از ایخلع قبل نکهیازا

158 Mohammed Kadri Pasha, Mohammedan Personal Law, Hanafite Code, 1914,  21.

159 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status, 91.
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شـده را اعـاده   میانـدازه تسـل  دیـ شده باشد، بامیاز آنرا تسلیقسمتایزن کل مهر کهیصورت گرفته باشد، در صورت
خـواه خلـع قبـل از    گـردد، یمه مذاليبرمهرپرداختازشوهرباشد،نشدهپرداختهزیچچیبر عکس هر گاه ه. دینما

. بعد از آن صورت گرفته باشدایدخول 
افـت یحق دررد،یصورت گنیعاقدۀحیصحخلوتایدخول در نظر داشت که هرگاه فسخ قبل از دیبانیعالوه بر ا
نکـاح باطـل پنداشـته    یقـانون مـدن  97طبق فقره اول مـاده  قبل از دخولفاسدازدواجکیرایزبرد،یمنیمهر را از ب

حیاز آ ثار ازدواج صـح کیچیهیقانون مدن95دخول فسخ گردد، طبق ماده قبل از کهيفاسدازدواجبر 160.شودیم
. گرددیمرتب نم

انصراف از مهر:گفتار هفتم
قانون103مادهاولفقرهطبقتواندیمیروحویکیفزکامليصحتمندحالدرازدواجسنواجدبالغزنکی

توجـه  . دیـ ساقط نماشیشوهر خوۀذمازقسماًایکالًاستشدهنییتعنقداًکهرايمهرخودتیرضابهیمدن
نیید که در آنها مهر پول نقد تعشبایمقیقابل تطبيصرف در مواردیقانون مدن103کرد که فقره اول ماده دیبا

و زن حـق هـر   دیـ آیزن در متیبه مالکنیبا تحقق نکاح، آن ع، باشدینیمعنیعهرگاه مهر رایز.باشدشده
محـض بـه طـال، ایـ پوليمقدارمانندباشد،یکلنیاگر مهر ع. در آن خواهد داشتراگونه تصرفات مالکانه 

آن هیـ دتاجهتیاقساطایمدتنکهیامگرکند،مطالبهراآنتواندیزن مو گرددیآن مونیمدشوهرعقد،وقوع
161.شده باشدمنظور

ـ فاقـد سـن اهل  کهياهوجزپدرکهدینمایحکم میقانون مدن103عالوتاً فقره دوم ماده  چیازدواج باشـد، بـه هـ   تی
که دختر در هنگـام عقـد   کندیصدق میحکم در حالتنیبنابرآن ا. دیمهر را از ذمه شوهر ساقط نماتواند،یصورت نم

یقـانون مـدن  71پـدر طبـق حکـم مـاده     تیوالقیپانزده و شانزده سال عمر داشته و عقد ازدواج از طرنیازدواج ب
.نداردجوازوجهچیهبهسال15سنریزعقدرای، زصورت گرفته بتواند

خـود دخترمهرندارداجازهپدرکهیطورگردد،یملیتکمقانوننیا113مادهلهیبوسیقانون مدن103فقره دوم ماده 
زنکـه اسـت نمـوده حکـم حاًیخـود صـر  114اول ماده ٔجملهدریمدنقانونهمچنان. دینماهبهقسماًایکامالًرا

.واگذار شوديگریبه شخص دایشیاز مهر خود را به شوهر خویقسمتایتا کل ،شودینمدهیگردانمجبور

حق متعه :گفتار هشتم
کنـد یحکم میقانون مدن105واقع گردد، ماده حهیخلوت صحایدخولاز قبلقیتفروباشدنشدهنییهرگاه مهر تع

:استمشعرنیچنیمدنقانون107مادهنیابراضافه. باشدیممثلمهرنصفمستحقحالتنیدرازنکه
کـه عبـارت از   يزن، متعـه ا يواقع گردد، بـرا حهیخلوت صحایدخول قبل از نیزوجنیبقیهرگاه تفر«

چیزوج در نظر گرفته شده و به هیمتعه، توان مالنییدر تع. گرددیواجب مباشد،یالبسه معمول و امثال آن م
» .کندیآن از نصف مهر مثل تجاوز نممتیصورت ق

160 Global Rights, Book 2, 27.

.بعدبه155صفحهتهران،) 1382(خانوادهحقوقمختصراسداهللا،،یامام/نیحسدیس،ییصفا161
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مثـل مهـر نصـف نیجانشنکهیاایگردد،یمادایمسممهرایومثلمهرنصفيپهلودرمتعهایآکهاستنیسوال ا
ازباشـد؟ شـده نیـی تعیقـانون مجازریغمهرکینکهیاایونشدهنییتعيمهرکدامازدواجعقددرهنگامکهشودیم

آنهـا درکـه ردیـ گیمبـر دررایحاالتتنهامتعهيادادرشوهرتیمکلفایآکهشودینماستنباطیمدنقانون107ماده
. مهر صورت گرفتـه باشـد  ةکه در آنها توافق در بارکندیرا احتوا مییهاازدواجهمایوباشدنشدهنییتعيمهرچیه

مسـتحق نصـف   دخـول  نشده باشد، زن قبـل از  نییکه هرگاه مهر تعکندیحکم میقانون مدن105گرمادهیاز طرف د
ریـ حکـم غ نیـ مالحظه گـردد، ا قیبه صورت دقیقانون مدن107اگر حکم مندرج ماده بینترتیبد. باشدیمهر مثل م

مکلـف  یکه شوهروقتگرددیاستنباط منیچنرایخواهد شد، زیتلقیقانون مدن105و مخالف با حکم ماده يضرور
افغانستان در رابطه بـه پرداخـت مهـر    یدر مجموع احکام قانون مدن. نشده باشدنییبه پرداخت متعه است که مهر تع

.دنباشینمحچندان واضدخول ازدواج قبل از انحاللدر حالت 
مراجعه یمذهب فقه حنفیحقوقمیبه تعالگریبار ددیدرك گردد، بایاحکام به خوبنیبمنظورآنکه مفهوم و هدف ا

نییتعيمهرازدواجعقدنیحکهدیآیمبوجودیوقتمثلمهرافتیحق دریاسالمیمذاهب حقوقریمانند سا. شود
زوجـه ازدواجعقـد انعقـاد نیحـ مهرحیصحریغهیتسمصورتدرنیهمچن. باشدگرفتهصورتآنینفایونشده

يهرگـاه و د،یـ نصف مهر مثل را مطالبـه نما تواندیزن نمیالبته بر حسب فقه حنف.گرددیممثلمهرافتیدرمستحق
متعه اسـت کـه آن هـم عبـارت از     يحاالت شوهر در مقابل زن تنها مکلف به ادانیدر چن. طالق شوددخول قبل از 

ازدواج را يوکـه دهـد یمدسـت ازرامتعهافتیآنگاه حق دروجه البته ز162.باشدیمهلبسامخصوصاًًف،یتحاياعطا
. دیمنحل نمادخول قبل از 

نیحـ زنـان کـه البسهتینوعمحل،جیرارسومدیباگردد،یماعطامطلقهزنيبرامتعهثیکه به حیدر انتخاب لباس
نقـد پـول مقـدار کیایهداایالبسهعوضبه. شودگرفتهنظردرشوهرانیمالتوانودندیپوشیمنیوالدمنازلترك

ـ ند از ارزش نصـف مهـر مثـل تجـاور نما    نتواینمایهدااییپولمبلغاما. تواندیمشدهاعطامتعهثیحبهزین خـواه د،ی
163.بیغرخواهباشد،ثروتمندشوهر

عقـد ازدواج مهـر   نیاست که در آنها حقیقابل تطبیدر حاالتیقانون مدن107حکم ماده حاتیتوضنیبر حسب ا
. شده باشدنو انحالل ازدواج از طرف زن باعث دهیمنحل گرددخول نشده و ازدواج قبل از نییتع
که هرگاه طالق قبـل  کندیماده حکم منیا. شودیاستنباط مزینیقانون مدن108امر عالوه بر آن از فقره اول ماده نیا

. گرددیزن واجب نميمتعه براد،یوفات نمادخول شوهر قبل از ایباشد و یگردد و مهر مسمواقع دخول از 
108البته فقـره دوم مـاده   . باشدیمتعه نميمکلف به ادارد،یگیصورت مدخول که بعد از یطالقکیاصوالً شوهر در 

طـرف ازمتعهيادانه،ایباشد یمسمواقع گردد، خواه مهر دخول که هر گاه طالق بعد از دینمایحکم میقانون مدن
حق مهر يزن در پهلويبرارد،یصورت گدخول حکم هر گاه طالق بعد از نیبه اساس ا. زن جواز دارديبراشوهر

مهـر مثـل را   ایـ یحالت حق دارد تا مجموع مهر مسـم نیدر ايورایدر مورد متعه وجود ندارد، زیکدام حق قانون
نیبنـابرا . که بعد از دخول واقع گـردد، مسـتحب اسـت   یدر طالقمتعهپرداخت یفقه حنفبر حسب . دینماافتیدر

164.شودیمهیتوصکنیولباشد،یواجب نماز طرف شوهر در همچو مواردمتعهيداا

162 Mohammed Kadri Pasha, Mohammedan Personal Law, Hanafite Code, 1914, 21.

163 Mohammed Kadri Pasha, Mohammedan Personal Law, Hanafite Code, 1914, 22.

.273کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد164
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یافغانۀمهر در جامعتیاهم:گفتار نهم
اما د،یدر آن هر نوع تصرفات مالکانه بنماتواندیميزن بوده و وتیمهر ملکیبا وجود آنکه مطابق احکام قانون مدن

ژهیـ شود به ویگردد، اما به زوجه داده نمیمنییانعقاد عقد ازدواج تعنیحصرفدر افغانستان معمول است که مهر 
تا کنون مهـر  ایو آدهیگردنییتعشیبرايمهرایندارد که آیآگاهیوجه حتزحاالتياریدر بس.  مهر مؤجل زوجه

آن قطعـاً  تیـ حـق مهـر در ازدواج و اهم  تیـ موجودیو قانونیشرعلیاکثر زنان از دل.ریخایپرداخته شده است و 
. ندارندیآگاه

ایداشتند که آیموضوع آگاهنینه از اافتهیلیزنان تحصیحت165پالنکماکستوتیانست2005به اساس راپور سال 
مطلب مطلع بودنـد  نیو نه ازار،یخایدر باره مهر قابل پرداخت صورت گرفته است و یعقد ازدواج شان توافقنیح

آنهـا در  رایزنان به مراتب مضرتر است، زيبراییدر مناطق روستاتیوضع. شده استنییتعیکه مهر شان چه مبلغ
ـ ارزش کمتـر قا زنان در افغانستان به مهریبطور کل. باشندیمهر مافتیدريبرایحقيکه دارادانندیاکثر موارد نم لی

کمـک کیراآنبلکهد،یآیمبوجودازدواجعقدباکهپندارندیمزنکیحقثیحبهنهرامهرهاآنرایزشوند،یم
کهدهدیآن را میمعناز طرف زن ينامزدويخواستگارهنگامدرمهرتذکر. ندینمایمیتلقطالقازبعدعاجلیمال
.داردوجودندهیدر آالق طاحتماليويبرا

یاسالميکشور هاریمهر درسا:گفتار دهم
البتـه  . شناخته شده استتیبه رسمیاسالمیحقوقيدرتمام نظام هاوجهزيبرابر پرداخت مهریشوهر مبنۀبیوج
تونس آن را ه یمانند نظام حقوقیاسالميهاکشوریبرخ. ردیگیمهر به صورت متفاوت صورت مکیستماتیسمیتنظ

نیقـوان به اسـاس  . ندینمایمیآن را اثر ازدواج تلقیاسالمياکثر کشور هاکهیدر حالپندارند،یشرط صحت ازدواج م
.کنداستفادهآنازآزادانهمالکثیحبهتواندیميوکهردیگیمهر تنها به زن تعلق میاسالميهاکشور
مؤجل موافقه ایقسماً به شکل معجل ایو پرداخت آن کامالً نییآزادانه تعیحقوقياز نظام هاياریمهر در بسةانداز

ماننـد سـکه   ییایعبـارت از اشـ  تواندیآن مکه شودیمینیمعنیهر عممجرد عقد نکاح مالک البته زن به . تواندیشده م
بـه  آن را از شوهر مطالبه شده باشد، زن حق نییهرگاه مهر پول تع.باشدمهر مؤجلاگریحتباشد،وریزایطال يها

. کول گشته باشدموندهیدر آیمحض وقوع عقد دارد، مگر آنکه پرداخت آن به زمان

: هیسور
باشـد، یممهـر حـق يداراازدواجمعتبرقراردادکیاساسبهزنهیشخصاحوالقانون53مادهحکمطبقهیدر سور

54طبـق مـاده   نیعالوه بر ا. شده باشدینفیحتایباشد و دهینگردنییعتایشده نییعتقراردادعقدنیحمهرخواه
ـ بـه ح یمجاز قانونیشهر. استنشدهنییتعمهراقلحدواکثرحدهیسورهیقانون احوال شخص مهـر در نظـر   ثی

165 Siehe den Bericht über die Feldforschung, Saboory/Yassari, Family Structures and Family Law in Afghanistan

– A Report of the Fact-Finding Mission to Afghanistan January-March 2005, unter www.mpipriv-

hh.mpg.de/deutsch/Forschung/LaufendeProjekte/Afghanistan/MPI-Report_Family.pdf.



77 رهنمود انستیتوت ماکس پالنک براي حقوق فامیل  

. توانـد یمعجل بوده مایقسماً، مؤجل ایمهر کامالً هیسورهیقانون احوال شخص55طبق حکم ماده . تواندیگرفته شده م
مطـابق  . گـردد یاتخـاذ م میبر حسب عرف تصـم نهیوجود نداشته باشد، در زميریتوافق تحرکیمورد نیهرگاه در ا
عـدت  امیـ در اایوتیزوجرابطهنیحو بخشش مهر در فیتخفاد،یازدهیسورهیقانون احوال شخص57حکم ماده 

نکرده ودر حضور او مـتن  حیتوضیقاضشگاهیرا در پرییتغکینیچننیعاقدکهیتا زمانباشد،یبعد از طالق باطل م
و ازدواج قبـل از  دهیـ ت گردیدر آنها مهر در قرارداد معتبر ازدواج تثبکهیزن در حاالت. ندیننمالیتعدقرارداد را متحداًً

مسـتحق نصـف   هیسورهیقانون احوال شخص58باشد، طبق حکم ماده دهیبه طالق انجامحهیخلوت صحایودخول
. شودیمهر م

هیدر آن درج شده باشد، حقـوق سـور  حیصحریغمهر کیاینشده و نییعتمهرازدواجمعتبرقراردادکیهر گاه در 
ـ ادرکـه داردیـ محکـم خودياهیشخصاحوالقانون61مادهاولفقرهدرموردنیادر ـ داتمثـل مهـر حالـت نی هی
مـاده متعـه   نیزن بر حسـب فقـره دوم همـ   يواقع شود، براحهیخلوت صحایو دخولهرگاه طالق قبل از . گرددیم

طبق آن متعه عبـارت  . گرددیکه چگونه متعه ادا مدینمایمتیتثبهیسورهیقانون احوال شخص62ماده . شودیپرداخته م
زمـان مصـلحت شـوهر تـا     نیدر ع. باشدیمنشیزن هنگام ترك منزل والدیمتناسب به وضع اجتماعهلبساياز اعطا
هرگاه طالق به سبب رفتـار زن  . دیاز نصف مهر مثل تجاوز نماتواندیمتعه نممتیکه قشودیدر نظر گرفته ميحدود

قـانون احـوال   59مـاده  (کندیمهر کامالً سقوط مافتیواقع گردد، حق درنیعاقدۀحیخلوت صحایودخولقبل از 
). هیسورهیشخص

کـه نـه   کنـد یخود حکـم م ۀیشخصاحوالقانون59مادهدرهیسورحقوقشود،پرداختهزنبهواقعاًمهرنکهیايبرا
ـ تثبهیسورهیقانون احوال شخص60تنها مهر صرف به زن تعلق دارد، بلکه در ماده  شـوهر  تیـ کـه مکلف دهیـ گردتی

تیـ واجـد اهل زن نکـه یالبته مشروط بـر ا شود،یپرداخت آن به شخص زن ساقط ملهیبر پرداخت مهر فقط بوسیمبن
. نکرده باشدنییتعیلیاخذ مهر کدام وکيبوده و قرارداد ازدواج برایحقوق

:اردن
يمهریمهر مسم. و مهر مثلیمهر مسم: باشدیکه مهر دو قسم مکندیحکم مهیقانون احوال شخص44در اردن ماده 

اینشده باشد، نییمهر تعحیعقد ازدواج صحکیهرگاه در . شودیمنییتعنیعقد ازدواج از طرف عاقدنیاست که ح
توافق بعمـل آمـده باشـد، زن طبـق     حیصحریغمهر کیبه ایکه زن حق مهر ندارد، دیشرط ازدواج نمانیشوهر با ا

مهرچگونهکهداردیمتیتثباردنهیشخصاحوالقانون. گرددیممثلمهرمستحقاردنهیقانون احوال شخص54ماده 
هـم عروسباکهعروسيپدرشاوندیخوزنانآنراکهدینمایممطابقتيمهربامثلمهرآنطبق. شودیمنییتعمثل
وجـود نداشـته باشـد،    يوحعروس زن هم سـط يپدرشاوندانیخوانیهرگاه در م. بدست آورده اندباشند،یمحسط
.شودیاز شهر زن در نظر گرفته محزن هم سطکیمهر مثل، مهر نییتعيبرا

آنگـاه یحتـ يپـدر جدایپدرلهیبوسمهرافتیدر. کندینممنعيپدرجدایالبته قانون اردن اخذ مهر را توسط پدر 
قـانون  64ازدواج طبـق حکـم مـاده    یولبهمهرپرداختالبته. باشدکاملیحقوقتیصالحواجدزنکهاستمجاز

منـع نکـرده   حاًیصـر شیازدواج خویرا به ولوقت درست است که زن پرداخت آناردن صرف آنهیاحوال شخص
. باشد
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. توانـد یمشـده پرداختهمؤجلایمعجلصورتبهقسماًایکامالًمهراردنهیقانون احوال شخص45مطابق حکم ماده 
. فوراً پرداخته شوددینشده باشد، باانیبه صورت مؤجل بمهرپرداختکهیصورتدر. گردددییتاکتباًدیباامرنیا

قبل ییجداکیکه در کندینموده و حکم ممیرا تنظدخول اردن انحالل ازدواج قبل از هیقانون احوال شخص51ماده 
ب شـده  جـ موراییجـدا شـوهر هرگاهباشد،یمپرداختقابلیمسممهرنصفحهیصحخلوتازشیپایدخولاز 

اسـالم  نیـ دقبولازيوامتناعایاسالم نیداز طالق، لعان، عقامت شوهر، برگشت شوهر از یناشییجدانیا. باشد
آورد، انیـ را بميجبـر ةرمـت مصـاهر  حعمـل  نیـ عمل شوهر کـه ا کیایزنش مسلمان شده باشد و کهیدر صورت

. را خودش موجب شده باشـد دخولطالق قبل از کهیدر صورتباشد،یبنابر آن زن مستحق نصف مهر نم. خواهد بود
55به طالق منجر شود، طبـق حکـم مـاده    حهیخلوت صحایدخولاز شیمهر و پةاندازنییهرگاه ازدواج قبل از تع

گـردد یمنییشوهر تعیمتعه بر حسب عرف و متناسب به توان مال. متعه پرداخته شوددیاردن باهیقانون احوال شخص
. دیاز نصف مهر مثل تجاوز نماتواندیکه نم

یمتحده عربامارات
شوهرکهکندیمافادهرایمالمفهوممهرۀکلمکهشودیممتذکرهیقانون احوال شخص49ماده یدر امارات متحده عرب

. شـده اسـت  نیـی حد اکثر آن قانوناً تع، امادهینگردنییتعمهراقلحد. دهدیمهیهدازدواجسبببهزنشيبراراآن
خیها که بتاریمهر در قرارداد ازدواج و مصارف عروسدیدر باره تحد21/1997قانون شماره 1حد اکثر مهر در ماده 

هـزار  سـت یطبق آن مهر  قابل پرداخت به مناسبت عقد ازدواج بـه ب 166.شده استمیتنظده،ینافذ گرد31/12/1997
هرگاه به مبالغ .استدهیمحدود گردناریهزار دیفوت شوهر به سایطالق ۀلیو در صورت اختتام ازدواج بوسنارید
محاکم شگاهیدر پشتریمبالغ بيالبته ادعا. باشدیموافقه صورت گرفته باشد، عقد ازدواج به خاطر آن باطل نميشتریب

قانونـاً شتریبمبالغنییالذکرتعفوققانون5مادهحکمطبقنیابرعالوه. تواندیصورت گرفته نمیتحده عربمامارات 
.شودیمپنداشتهمجازاتقابلجرم

آزادانـه راآنتوانـد یماووبـوده زنتیـ ملکمهریعربمتحدهاماراتهیقانون احوال شخص50بر حسب حکم ماده 
قـانون  51اساساً طبق حکـم فقـره اول مـاده    زن . باشندیمتیاهمیقرارداد بدرمندرجمتفاوتتوافقات. کندتصرف

هر گاه . که در قرارداد ازدواج بدان موافقه بعمل آمده استباشدیميمستحق مهریامارات متحده عربهیاحوال شخص
يمهرکهباشدگرفتهصورتموافقهایباشد، شده نییتعیحیصحریمهر غکیاینشده نییعمهر در قرارداد ازدواج ت

. گرددیزن مستحق مهر مثل م،مادهنیهمدومفقرهطبقنشود،پرداخته
نیمعـ زمـان درایـ وقـبالً قسماًایکالًمهریعربمتحدهاماراتهیقانون احوال شخص52مطابق حکم فقره اول ماده 

ـ بامهرحقیعربمتحدهاماراتهیشخصاحوالقانون52مادهدومفقرهاساسبه. تواندیمشدهپرداخته قـرارداد کی
. شـود یمرگ شوهر کامالً پرداختـه م ایو نیه عاقدحیخلوت صحایدخولعد ازبمهر. دیآیمبوجودحیصحازدواج

باشد، طبق حکم فقـره  اوردهیبدست نيهرگاه زن مهر. باشدیقابل پرداخت منیطالق باایمهر مؤجل با فوت شوهر 
اگـر زن قبـل از   . امتنـاع ورزد بـا شـوهر   یکینزدحق دارد از یامارات متحده عربهیقانون احوال شخص53اول ماده 

ـ یدپرداخـت مهـر  مـاده نیبر حسب حکم فقره دوم همرد،یرا بپذشوهربایکینزدمهر افتیدر شـوهر  ۀبـر ذمـ  ین
. گرددیم

.باشدیهنوز هم مدار اعتبار م2005سال یامارات متحده عربهیمقدار مهر بعد از انفاد قانون احوال شخصدیقانون در باره تحد166
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ـ دینمایحکم میامارات متحده عربهیقانون احوال شخص52فقره سوم ماده نیعالوه بر ا دخـول  قبـل از  یکه اگر زن
کیشوهر را به پرداخت ینشده باشد، قاضنییتعيمهرکهیدر صورت. گرددیمنهیطالق گردد، مستحق نصف مهر مع

. تواندیکه از نصف مهر مثل تجاوز کرده نمسازدیمتعه مکلف م

تیکو
زن پرداختـه  يعقد ازدواج معتبـر بـرا  کیکه مهر به اساس کندیحکم میاسالميمانند اکثر کشور هاتیحقوق کو

مقدار مهر نـه  يبراتیکوهیقانون احوال شخص53همچنان طبق ماده). تیکوهیقانون احوال شخص52ماده (شودیم
شـده  نیـی مهر تعيزیچهرتیکوهیقانون احوال شخص54طبق ماده . در نظر گرفته شده استيحداقل و نه حداکثر

، خـدمات و  والمـ ابینترتیبـد . ازدواج نباشدتیماهریشده بتواند و مغایتعهد با اعتبار حقوقکیکه اساس تواندیم
.توانندیمشدهنییتعمهرثیمنفعت به ح

حیصـح توافـق  کیبه یمهر مسم. شودیملیو مهر مثل فرق قایمهر مسمنیبتیکوهیقانون احوال شخص55ماده 
ـ تثبایـ دهینگردتیکه در آنها مهر تثبشودیپرداخته میمهر مثل در حاالت. باشدیمیمندرج در قراردار متک یآن بـ تی

بعد از مـرگ  اینیعاقدحهی، بعد از خلوت صحدخولمهر بعد از . مهر قطعاً در نظر گرفته نشده باشدایاعتبار بوده و 
. کامالً پرداخته شوددیباتیکوهیقانون احوال شخص61شوهر مطابق ماده حکم 

انحـالل  نینشـده باشـد، حـ   نیـی که مهر تعیدر حالتتواندیزن مکیتیکوهیشخصقانون احوال 64بر حسب ماده 
ـ نمانیـی تعشیبـرا يمتعه ایتا قاضدیتقاضا نماحهیقبل از خلوت صحایدخول ازدواج قبل از  آن از مـت یکـه ق دی

متعـه  ایـ هـر  ميمشعر است که ادعـا تیکوهیقانون احوال شخص65ماده نیعالوه بر ا. نصف مهر مثل تجاوز نکند
. منحل گرددحهیقبل از خلوت صحایدخولکه ازدواج بدون سبب از جانب زن قبل از شودیآنگاه کامالً ساقط م

منی
فیتوصـ حیصـح قـرارداد ازدواج  يجبـر ۀجـ ینتکیثیبحمهرهیشخصاحوالقانون33مادهاولفقرهدرمنیدر 
هرگـاه . ردیـ گقرارمشروعاستفادهموردایبتواند،شدهگرفتهتیملکبهکهباشدییداراهرتواندیممهر. استدهیگرد
مـاده نیهمـ دومفقره. شودیمپرداختهمثلمهرصورتنیادرباشد،دهیگردفراموشآنمقداراینشدهنییتعيمهر
ـ فاقد اهمقانوناًًنیاز اریغتوافق. کندیاست در آن هر نوع تصرفآزادکهاستزنتیملکمهرکهدینمایمتیتثب تی
ـ آکـه توانـد یآزادانه توافق صورت گرفته منیطرفنیبمنیهیشخصاحوالقانون34مادهحکمطبق. باشندیم مهـر ای

وجـه ازدواج زیلوهرگاه. گرددهیداتندهیدر آیزمانکیدرایوشودپرداختهازدواجعقدنیح، فوراًًقسماًًایکامالً
حق دارد که پرداخت عاجل آنـرا  وجهاتخاذ نموده باشد، زمیبه پرداخت مهر بصورت مؤجل تصميوتیبدون رضا
. دیمطالبه نما

بعـد از  کـه  دیـ آیبوجـود مـ  یوقتـ منیهیقانون احوال شخص35بر پرداخت مهر بموجب حکم ماده یحق زن مبن
اگر فوت قبـل از یحتن،یهردو زوجاییکیمهر در حالت مرگ نیعالوه بر ا. باشدبوجود آمدهواقعاًدخولازدواج 
ازدواج به درخواست او ایزن را طالق دهد، دخولهر گاه شوهر قبل از . باشدیقابل پرداخت مزیواقع گردد، ندخول

تنهـا  اینیعاقددو هرانحالل ازدواج از طرف کهیدر صورت. شودینصف آن پرداخته م36فسخ گردد، طبق حکم ماده 
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آنچه را که به تصـرف آورده و مسـتحق آن   دیحالت مهر قابل پرداخت نبوده و زن بانیدر ارد،یگتوسط زن صورت 
. دیمسترد نماباشد،ینم

. گـردد تیامتناع ورزد تا مهر تثبشوهربایکینزدزن حق دارد که از منیهیقانون احوال شخص39ماده حکممطابق 
بـه  نیزمـان معـ  کیهرگاه پرداخت مهر به . داده شودمیتسلشیبرايوکه مهر معجل دیتقاضا نماتواندیبعالوه او م

مـورد مـاده   نیدر ا. باشددهیامتناع ورزد، اگر زمان پرداخت فرا رسشوهربایکینزداز تواندیافتاده باشد، زن مقیتعو
. استتیقابل رعامنیهیقانون احوال شخص34

حکـم  منیهیقانون احوال شخص37باشد، ماده دهیطالق گرددخولنشده و زن قبل از نییکه مهر تعیدر مورد حالت
از مرد هم سـطح شـوهرش   يزن هم سطح وکیاست که يزیمتعه متناسب به چ. باشدیکه او مستحق متعه مکندیم

. از نصف مهر مثل اضافه تر باشدتواندیمتعه نم. بدست آورده باشد

مراکش 
خواهـد یآن ميو با اعطـا دهدیمهیکه شوهر به زن هدباشدیميزیمهر عبارت از چ167مدونه مراکش26مطابق ماده 

عـالوه  . مشترك تبارز دهدیگزندالتیها و تماوندیپتیو تقوداریپالیفامکیجادیعقد ازدواج، ايقصدش را برا
و کیسمبولتیآن نهفته نبوده، بلکه در اهميمهر در ارزش مادیشرعکه اساس کندیره دوم مدونه حکم مقفنیبر ا

ـ به اساس آن هرگاه در . ستیهمچنان طبق حقوق مراکش مهر شرط صحت ازدواج ن. باشدیآن موجود میاخالق کی
ـ البته در قـرارداد ازدواج ق . ستیقرارداد باطل ننینشده باشد، انییتعقرارداد ازدواج مهر ذکر و  بـر  یمبنـ یشـرط دی

. باشدیپرداخته نشود، باطل ميطعاً مهرقنکهیا
نشـده ینیشـب یپيمهرازدواجقرارداددرگاههر. گرددیمتیمدونه مهر در قرارداد ازدواج تثب27بر حسب حکم ماده 

ةانـداز محکمهباشند،دهیموافقه نرسهبزینندهیآزمانکیدرآنمورددرنیزوجوباشددهینگردنییتعآنمقدارای
تعهـد را بـار آورده   کیـ که مطـابق قـانون   یائیهر شعالوتاًً. دینمایمتیتثبنیزوجیمالتیمهر را متناسب به وضع

ادیـ که مهر بصورت نا متناسب زدینمایهمچنان قانون مطالبه م). مدونه28ماده (تواندیشده منییمهر تعثیبتواند، بح
. دینمایمدیمهر تاککیقانونگذار مراکش بر نقش سمبوللهینوسیبد). مدونه28ماده (نشود تیتثب

بعـالوه . دیـ آن آزادانه تصـرف نما در تواندیميزن بوده و وتیکه مهر ملککندیمدونه حکم م29ماده نیاضافه بر ا
. بدست آوردیشده لوازم خانه، موبل و لباس عروسنییاش در بدل مهر تعندهیآۀزوجازکهنداردحقشوهر

ـ نماطلـب  را کامالً شیکه مهر خودهدیبه زن حق م،بعد از ازدواجدخولایدخول و مرگ شوهر قبل از  فقـره ( دی
رد، هـر  وآبدسـت راشدهنییتعمهرنصفتاداردحقزنمدونه32مادهدومفقرهطبقاساساً). مدونه32مادهاول

بـر  یحق خود را مبنـ یکه زن حتشودیمدونه متذکر م32البته فقره سوم ماده . ردیصورت گدخولگاه طالق قبل از 
: منحل گرددلیذۀگانسهحاالتازیکیلیبدلدخولاگر ازدواج قبل از دهد،یاز دست میمسمنصف مهر 

.گرددفسخ صحت عقد وطیاز شرایکیفقدان بودن در اثربه سبب فاسدمثالً هر گاه قرارداد ازدواج-1
.گرددفسخ در شخص شوهرخللکیبموجب ایدر شخص زن خللکیازدواج به سبب کهیدر صورت-2

.شودیمدهیق نامامهر در المغرب صد167
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.باشدنداشتهوجودیمسممهریعنی، نشده باشدنییعتيدر حالت طالق، هر گاه در قرارداد مهر-3

بنـد  (دهیـ گردفسـخ  هر گاه ازدواج باشد،ینمیمستحق نصف مهر مسمدخولانحالل ازدواج قبل از نیبنابرآن زن ح
فقره سه مـاده  سومبند (نشده باشدنییدر قرارداد ازدواج تعيمهرچیاگر هایو ) مدونه32فقره سه ماده مو دواول 
دخـول پرداخت متعه در حالـت طـالق قبـل از    ةدر باریاسالميکشور هاریحقوق مراکش برعکس سا.)مدونه32

. ستینینشده باشد، شامل احکامنییتعيکه مهریهنگام

تونس
عقـد ازدواج  کیـ صحت يبرایمذهب فقه مالکبر نخست از همه به اتکا . استگریطور دیدر تونس وضع حقوق

مهـر را تحـت   نیـی تـونس تع هیقانون احوال شخص3ماده . استیمالزامهر به نفع زن بر مطابق حقوق تونس توافق 
بـوده و بنـابر   فاسـد نشده باشـد، ازدواج  نییازدواج تعهرگاه مهر در قرارداد . دینمایعقد ازدواج ذکر مصحت طیشرا

168.تواندیشده مفسخزن يتقاضا

دهیـ گردمقرر مهر ثیشده بتواند، بحنییتعآن متیکه قيزیتونس هر چهیقانون احوال شخص12مطابق حکم ماده 
ـ تعوایـ عقد ازدواج نیپرداخت عاجل تمام مهر ح. باشدیزن متیمهر ملکماده بنابرآن . تواندیم ـ آن بـه  قی زمـان  کی
عقـد ازدواج و  بـا انعقـاد   وجود نداشته باشد، تمام مهـر  یتوافقنیهرگاه چن. تواندیموافقه شده منیتوسط زوجندهیآ

بـا یکـ ینزدکه زن مکلف به کندیتونس حکم مهیقانون احوال شخص13ماده 169.شدبایپرداخت مقابل دخولقبل از 
يفقط پرداخت مهر را به سـبب عـدم ادا  تواندیزن مدخولبعد از . هر گاه مهرش پرداخته نشده باشدباشد،ینمشوهر

.آن مطالبه کند، نه طالق را

مصر
فرمـان  19مـاده  . نـد ادهیـ گردمیتنظکماریمهر بساحکام در مورد یاسالميکشور هاریدر حقوق مصر برعکس سا

. اسـت قیـ تطبمهرقابـل ةانـداز بهراجعنیزوجمناقشاتهنگامدرکهباشدیممهربهمربوط25/1929شمارهینیتقن
اثبـات زنگـاه هر. شودیممتحملزنرااثباتتیمسئولباشند،داشتهيدعومهرمقدارةدربارنیزوجهرگاهآنطبق
مهر وانمود کنـد کـه   ثیرا بحیاگر شوهر مبلغ. گرددیحاصل منانیسوگند شوهر اطمۀلیبوسموضوعازنتواند،کرده

به اساس مهـر مثـل زنـان هـم موقـف او      ینیمبلغ مهر به طور تخمنصورتیمعموالً با موقف زن مطابقت نکند، در ا
. شودیمتیتثبیقضائصلهیفکیلهیبوس

در صـورت  یجزائـ ییحکم محکمه ابتداکیطبق . انددهیمرفوع گردیقضائۀصلیفلهیدر مصر بوسیقانونيخالها
طـالق  حهیخلـوت صـح  ایـ ودخـول  حالت قبل از نیاما هرگاه در ا. باشدیمهر، زن مستحق مهر مثل منکردن نییتع

170.گرددیواقع گردد، زن مستحق مهر مثل نم

.137ص2006للقانونالتونسیۀالمجلۀ: فی, مقارنۀدراسۀالزواجلعقدۀیالشروط الشکل: عمار الداودي168
.137ص2006للقانونالتونسیۀالمجلۀ: فی, مقارنۀدراسۀالزواجلعقدۀیالشروط الشکل: عمار الداودي169
.القاهرة1995/1996, موسوعۀ المشکالت العملیۀ فی قانون االحوال الشخصیۀ: کمالیأشرف مصطف170
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یمسـم ، تمام مهر موجود نباشدمهربودنمؤجلةتوافق دربارکهیدر حال،مصرنافیاستۀمحکمۀصلیفکیبه اساس 
.             باشدیقابل پرداخت م

نفقه: مبحث سوم
تشکل و مقدار حق نفقه :گفتار اول

و نافذ بر شوهر مطابق حکم جمله اول فقره حیعقد نکاح صحکیبا . باشدیزن در مقابل شوهرش مینفقه حق شرع
مشـتمل از طعـام، لبـاس، مسـکن و     یقانون مدن118نفقه طبق ماده . گرددینفقه زن الزم میقانون مدن117اول ماده 

115بر اساس حکم مـاده  دیبادهد،یزن قرار ماریکه شوهر دراختیمسکن. باشدیشوهر میمتناسب به توان ماليتداو
از شیبـ یکه هرگـاه شخصـ  دینمایحکم میقانون مدن116ماده نیاعالوه بر . مسکن مناسب باشدکییقانون مدن

. گرداندشیآن ها را درمسکن واحد مجبور به رهات،یبدون رضاتواندیزن داشته باشد، نمکی
نفقه از حـد  نکهیمشروط بر اگردد،یمنیمأشوهر تیمطابق به توان مالیقانون مدن123نفقه زن بر حسب حکم ماده 

نفقه طبق حکم جمله اول شیو افزاکاهش. ابدیکاهشو هم ابدیشیهم افزاتواندینفقه م. اقل کفاف زن کمتر نباشد
نیـی تعۀو کاهش نفقـ ادتیزيادعا. باشدیمءایاشمتیقرییشوهر وتغیتوان مالدرتابع تحول یقانون مدن124ماده 

. شودینمرفتهیپذآن يآخرنییتعخیشدن شش ماه از تاريرپقبل از سیقانون مدن124شده مطابق جمله دوم ماده 

نفقه ۀبیوجيفایا:گفتار دوم
جملـه اول  . گـردد یساقط نمياز وءابراایبه ادا جزیقانون مدن128شوهر در مورد نفقه بر اساس حکم ماده ۀبیوج

یو هـم قضـائ  یینفقه هم رضـا نییتع. آن باطل استنییکه ابرا از نفقه قبل از تعکندیحکم میقانون مدن129ماده 
کـه ابـرا از   گـردد یمحیصحیابرا از نفقه صرف وقتیقانون مدن129طبق جمله دوم ماده نیعالوه بر ا. تواندیبوده م

یوقتـ یقـانون مـدن  129مطابق حکم جمله سوم مـاده  ندهیروز، هفته، ماه و سال آۀابرا از نفق. گذشته باشدامیاۀنفق
. شده باشدنییو ساالنه تع، ماهوارطور روزمره، هفته واربیکه نفقه بالترتگرددیمحیصح

از کیـ زن باشد، به اسـاس مطالبـه هر  ۀکه بر ذمینیدایشوهر ۀزن بر ذمۀنفقنیدیقانون مدن130طبق حکم ماده 
.تواندیمجرا شده منیزوج

از پرداخت نفقه زوجامتناعیعواقب حقوق:گفتار سوم
119طبـق مـاده   توانـد یمتیبـا صـالح  ۀمحکمگردد،ثابتآندررشیتقصاینفقه امتناع ورزد يهرگاه شوهر از ادا

نفقه زن يامتناع به اداخیاز تاریقانون مدن125اساس حکم ماده هبيو. نفقه مکلف سازدياو را به ادایقانون مدن
. گرددیمکلف م

انونقـ 120مـاده  (نداشـته باشـد   ا آنـر ياداتواناگریحتگردد،ینمساقطاشذمهاززیننفقه زن به اثر حبس شوهر
. دینمايزن خوددارينفقه اياز اداتواندیهم شوهر نمیحالتنیچنکیدر ). یدنم
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نفقه زن از اموال شـوهر کـه شـامل نفقـه شـده بتوانـد و       یقانون مدن121باشد، طبق حکم ماده بیهرگاه شوهر غا
ـ ) امانت(عتیطور وديگریکه نزد دیآن از اموالریدر غ. گرددیمنیمٔبدسترس زن قرار داشته باشد، تا ـ دای دارد، نی

.شودیمنیینفقه زن تع

اسقاط نفقه :گفتار چهارم
مثابـه بـه شـوهر ییفرمانرواموقفازکهدینمایت مأنشزنۀبینفقه از وجيبر ادایحق زن در برابر شوهر مبناً اساس

عدم اطاعت زن به امور 171.باشدداشتهقراريودرخدمتمجازاوقاتتمامدروآوردهعملبهاطاعتلیفامسیرئ
و اطاعـت زوجـه از زوج در امـور    نیامر بـه عنـوان تمکـ   نیا. گرددینشوز زن باعث اسقاط نفقه میعنی، يهرزناشو

سقوط حق يبرایقانون مدن122ماده . شودیمشاهده مزینینفقه از طرف زوج در قانون مدننیمشروع در مقابل تأم
:باشدیزن مستحق نفقه نمهابه اساس آنکهدهدیمتذکررالیزن سه دلۀنفق

بدون اجازه شوهرخارج شدن زوجه از خانه ) الف
قـانون  122طبـق حکـم بنـد اول مـاده     ،گرددخارجمسکناززیجانامقاصدبخاطرایهرگاه زن بدون اجازه شوهر 

.گرددیزن ساقط مۀحق نفقیمدن
اش در مـورد  بهیوجدر مقابل(شوهر شده است که رفتهیامر پذنیایولست،یموجود نیاً حکمحیصررابطهنیدر ا
را در ينـد و نتوایماشـخاص کـدام وداردراکـس کدامدنیکه زوجه اش اجازه درا دارد نیانییحق تع) نفقهيادا

172.باشندیم) یمحارم شرع(کیاقارب نزدشهیهماشخاصنیا. نندیمنزل شوهرش بب

نفقـه نمودنفراهمباشد،داشتهتیرضاخانهازخارجيوکردنکاربهزوجودیکار نماه زوجه خارج از منزل هرگا
ناشـزه زوجهباشد،نداشتهتیرضاخانهازخارجزوجهکردنکاربهزوجاگریول. استواجبزوجبرزوجهيبرا
173.گرددیمساقطزوجذمهازيونفقهودهیگردیتلق

تیامور زوجزوجه از زوج در اطاعتعدم ) ب
ازراخـود ۀنفقـ حـق باشـد، نداشـته اطاعـت تیزوجاموربهزنکهیدر صورتیقانون مدن122مطابق بند دوم ماده 

عـدم کـه دهـد یمدسـت ازراخودۀنفقحقیوقتصرفشود،یمدهینامناشزهکهنافرمانزنکیالبته. دهدیمدست
طینکنـد و در قـرارداد ازدواج شـرا   فـا یرا اشیخوبیهر گاه زن وجا174.باشدنداشتهیشرعزیجااساساواطاعت

امـور  رایـ ز.گرددیمنجر به سقوط حق نفقه اش محالت قانوناًًنیمجاز است، وجود نداشته باشد، اکهییمتفاوت تا جا
175.باشدیمزیناز طرف زوجه در مقابل فراهم نمودن نفقه یدر استمتاع جنسنیتمکشاملتیزوج

171 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status, 104.

.30هکتاب دوم، صفحل،یحقوق فامتز،یراگلوبل172
.287صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد173
.30هکتاب دوم، صفحل،یحقوق فامتز،یراگلوبل174
.286صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد175
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زوجبه مسکن زوجه انتقال يبرایمانعوجود ) پ
قـانون 122مادهسومبندحکمحسببرشوهرمنزلبهزنانتقاليبرامانعکیتیموجودصورتدرنیعالوه بر ا

یمـدن قـانون 117مـاده حکمطبقشوهررایز. باشدزنشخصبهمتعلقدیبامانع. شودیمساقطزنۀنفقحقیمدن
اسـت، آمـده بوجـود شـوهر جانـب ازکـه یمانعکیبربنانتواندزنکهیصورتدرماند،یمیباقنفقهيادابهمکلف

.دیایببمنزلش
مسـکن درزنکـه باشدینفقه مياه مکلف به اداگآنیشوهر حتیقانون مدن117طبق حکم جمله اول فقره اول ماده 

نفقـه ياداازشـوهر بـه یوجیمدنقانون117مادهاولفقرهدومجملهحکممطابقالبته. باشدداشتهشیرهااقاربش
مسـکن بهرفتنازتواندیموقتچهزننکهیا. ورزدامتناعشوهرمنزلبهرفتنازحقبدونزنهرگاهگردد،یمساقط
رفـتن ازداردحـق یوقتـ زنآنمطابق. استدهیگردحیتوضیمدنقانون117مادهدومفقرهدرد،ینماامتناعشوهر
هیـ تهشـوهر طـرف ازیمـدن قانون116و115مواداحکامبهمطابقمناسبمسکنکهکنديدارخودشوهربمنزل
ازیهنگـام راشیخـو نفقـه حـق زنکـه دیآیمبدستجهینتنیااز. باشددهینگردهیدأتيجل وعممهرایونشده
.ورزدامتناعاست،شدههیتهشوهرشطرفازکهیمناسبمنزلبهرفتنازکهدهدیمدست

زن بـدون  کهیدرصورت. باشدیکه زن زنداندیآیبوجود میمنزل شوهرش بطورمثال وقتبه زن انتقال يمانع براکی
قـانون  122حکـم بنـد سـوم مـاده     ، شامل ندارداقامتشیشوهر خودر مسکن که یمدتآن د،یشوهر خود سفر نما

بوده و در خانه پـدر خـود باشـد و شـوهر     ضیهرگاه زن مر176.شودیآن مدت ساقط ميابريوو نفقه شودیمیمدن
زن از رفـتن  کهیدر انتقال به مسکن شوهر متصور نباشد، در صورتیو خطر صحاوردیرا به منزل خود بيبخواهد و

177.گرددیبه نزد شوهر امتناع ورزد، نفقه اش ساقط م

یاسالميکشورهاریدر ساوجهزۀنفق: گفتار پنجم
از رفتن بـه منـزل شـوهر    مؤجهلیبدون دلزوجهکه هرگاه دینمایمینیشبیپهیقانون احوال شخص87ماده تیدر کو

:دنگردیمحیتوضالًیورند، ذایزن را بار مزیکه امتناع جایحاالت. رودیمنیامتناع ورزد، حق نفقه اش از ب
.استفاده کندءهر گاه مرد از اعتماد زن سو-1
.را نپردازدوجه زجلعمهر مزوجاگر -2
. را آماده نسازدشیمناسب رهاطیشرازوجکهیدر صورت-3

کار مجـاز مصـروف   کیدر خارج از منزل به تواندیکه زن مکندیحکم متیکوهیقانون احوال شخص89عالوتاً ماده 
ـ از اقـارب نزد کـتن یتیـ همچنان زن اجازه دارد بـه مع . سازگار باشدیلیکار با مصلحت فامنیاکهیگردد، مادام کی

شوهر موافق کهیدر حالیحتد،یبه اماکن مقدسه مسافرت نمایمذهبضهیفريادايبرا) یاز محارم شرعیکی(خود 
). تیکوهیقانون احوال شخص91ماده (باشدیدر هنگام مسافرت مستحق نفقه ميو. نباشد

176 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status, 107.

177 Encyclopaedia of Islamic Law, Vol. 6, Law of Marriage and Divorce in Islam, 2006, 359.
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. شـوند یملیـ حق نفقه قا178د،ینمایشوهر کار متیکه بدون رضايوجه ازيوجود دارند که آن ها برایممالک اسالم
مخـالف کـارش کـه باشـد یحـق نفقـه م  يداراش شرط در برابـر شـوهر  نیبطور مثال مطابق حقوق مصر زن تحت ا

نکـرده ابـراز مـورد نیادرراشیخوۀموافقاگرشوهریحتدهد،انجامرامشروعکارکیاوونبودهیلیفاممصلحت
شمارهقانونتوسطکههیشخصاحواللیمسایبرخونفقهةدربار12/7/1920مورخ25شمارهقانوناولماده (باشد
179).استدهیگردلیتکمولیتعد3/7/1985مورخ100/185

وزنتـونس هیشخصـ احـوال دیجدقانون23مادهآنيجابه. دینمااطاعتشوهرازتاستیدر تونس زن مکلف ن
در خارج از منزل بدون اجـازه  تواندیلذا زن م180.ندینمایزندگکویروابط ندرگریهمدباکهسازدیممکلفراشوهر

. باشدینفقه ميتونس شوهر مکلف به اداهیقانون احوال شخص138هم طبق ماده نیباوجود ا. شوهر کار کند
کنـد، یمکـار منـزل ازخـارج شـوهرش ۀموافقبدونکهیزنکهدینمایمینیشبیپاردنهیقانون احوال شخص67ماده 

ـ أتقانونخالفبرشیخوۀصلیفکیدراردننافیاستۀمحکمیول. باشدینمنفقهمستحق نمـوده اسـت کـه زن    دیی
زوجـه شوهر به کـار خـارج منـزل   نکهیصرف نظر ازاماند،یمیمستحق نفقه باقکند،یکار ممنزلاز خارج که شاغل 

181.نهایموافقه داشته باشد و 

نیزوجییداراتیوضع: مبحث چهارم
مطابق حقوق افغانستان نیزوجییداراتیوضع:گفتار اول

کیـ تفکاصـل  یاسـالم یتمـام مـذاهب فقهـ   یول. نشده استمیتنظحاًًیصریدر قانون مدننیزوجییداراتیوضع
شـوهر و زن هرکـدام   182.دیـ آیبوجود نمنیزوجنیبیمالشراکتازدواجعقدتوسط. اندرفتهیرا پذنیزوجییدارا

مطـابق مـذهب فقـه    . نـد نمایمیبدست آورده اند، باقتیزوجۀرابطنیحکه هم قبل از ازدواج و هم در یمالک اموال
ـ به اجـازه  نکهی، بدون اکندیهر گونه تصرفآزادانه شیخوییدارادر تواندیزن میحنف شـوهر ضـرورت   تیرضـا ای

ـ تام دارد، هرگاه واجـد اهل يآزادیو معامالتيامور اقتصادياو در اجرا. داشته باشد از 183.باشـد کامـل یحقـوق تی
موافقـه  نیتوسـط زوجـ  بعـد از آن ایازدواجعقد نیحدر زینيگریدیمالتیوضعقرار که دیایحقوق افغانستان برم

در قـرارداد  تواننـد یمنیبطور مثـال زوجـ  . ردیموافقه مخالف قانون و اهداف ازدواج قرار نگنیهر گاه اتواند،یشده م
. ندینمانییرا تعشیخوییدر داراازدواج شراکت 

178 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status , 106.

: فی,والخاص باحکام النفقۀ و بعض مسائل االحوال الشخصیۀ1985لسنۀ 100المعدل بالقانون رقم 1920لسنۀ 25قانون رقم 179
.11ص , 2002القاهرة , ین االحوال الشخصیۀقوان

ـ   میمورد ضمانیدر ا. 1993يجوال12مورخ هیقانون در مورد احوال شخصالتیتعد180 ملکـات االحـوال   یاحکـام ان نفـاق ف
. 92، صفحه 1995ه،یالشخص

.101، به نقل مول هام صفحه 18900رقم نافیستیقرار محاکمات اا181
182 Tilmann Nagel, Das Islamische Recht, 2001, 71.

183 Mohammed Kadri Pasha, Mohammedan Personal Law, Hanafite Code, 1914, 52.
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یاسالميکشورهاریدر سانیزوجییداراتیوضع:گفتار دوم
تیاز وضعریغگریدیمالتیوضعکیتا در قرارداد ازدواج به دهندیاجازه منیبه زوجزینیاسالميکشور هاریسا
.ندینماال توافقوماکیتفکیعنییقانونیمال

. اجازه داده شده اسـت نیزوجییداراتیوضعۀبمثابتوسط زوج و زوجه ال ومدر ادر مدونه مراکش انتخاب شراکت 
بدسـت  تیـ وجزۀرابطـ نیحـ درکهیاموالمیتقسواستفادهمورددرتوانندیمنیزوجکهکندیمدونه حکم م49ماده 

امـور قضاتازدواجعقدنیح. گرددیمدرجازدواجقراردادازریغسندکیدرتوافقنیا. آورده اند، به توافق برسند
کهیاموالدرنیعاقدسهمتوافقنیادر. دهندیممعلوماتنیعاقدبهتوافقکیهمچوامکانبارهدرهیشخصاحوال

امـوال  در در بـاره شـراکت   یتـوافق نینالبته در صورت فقدان چ184.گرددیمتیتثبدیآیمبدستازدواجعقدازبعد
را کـه زن و شـوهر بـه خـاطر انکشـاف      ییکارهاکهداردوجودامکاننیاد،یآبوجودندهیآدریمالنزاعکیهرگاه 

نظـر درانـد، نمـوده تحملکهرایمشقاتوانددهیرا که بدان مبادرت ورزییهاتالشاند،دادهانجامیلیفامهیسرما
ـ ااز. شـود یپنداشـته م ح ناواضـ یقضائۀیرودرحکمنیا). مدونه49مادهچهارمفقره (شوندگرفته يبـرا لحـاظ نی

در . وجود نـدارد یقضائۀصلیمورد کدام فنیاز قرار معلوم در ایول185.گرددیماعطاعیوسقضاوتتیصالحقضات
نیکه در حالت فقدان چنـ گرددیمدیدر مورد مدونه تاکهیوزارت عدليهاهیاز ابالغیکی،یلیکود فامیعمليرهنما

ـ ثابت سازد که چگونـه در عا دیبانیاز زوجکیهريدعوکیو در صورت یتوافق مالکی گـر یدطـرف مـازاد دی
مـازاد دیعاتشکلدرنیزوجکیهرزحماتوکارچگونهکهدینماغورتااستیقاضفهیوظبناً. استبودهمیسه

یبخش اموال اکتسـاب کییمعننیشده است که کدام کار و زحمات زوجحواضهیابالغدرعالوتاً. استگرفتهسهم
186.کندیافاده نمينصف مساووبعد از ازدواج را به د

بعـد از  ایازدواج عقدانعقادنیحدر آنها امکان داده است که نیزوجيبراریقانونگذار الجزا2005در چوکات ناول 
آورنـد و سـهم   یبه دست مـ تیزوجۀرابطنیحکه در یبه شراکت در اموالیسند مصدقه رسمکیدر عقد ازدواج
). ریالجزالیقانون فام37فقره دوم ماده (ندیتوافق نماکیمربوطه هر 

نیزوجراثیحق م: مبحث پنجم
نیزوجـ راثیهم حق منیبا وجود ا. باشدیاز جمله آثار ازدواج میقانون مدن90طبق حکم ماده نیزوجراثیحق م

حیآن را در چوکات آثـار ازدواج مفصـالً توضـ   یکه قانون مدنباشدیمراثیاز بخش حق میدر قدم اول موضوع ناش
و یقـانون مـدن  1993به سبب وفـات در مـاده   تیدر قواعد انتقال ملکنیزوجراثینکرده، بلکه قواعد درباره حق م

. باشندیمواد مابعد آن شامل م

184 Ministère de la justice marocain, Guide pratique du code de la famille, Rabat, 2005, 43.

185 Foblets/Carlier, Le code marocain de la famille, 2005, 42.

186 Ministère de la justice marocain, Guide pratique du code de la famille, Rabat, 2005, 44.
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بـه راثیماساساً. قرابتوتیزوج: دینمایمذکرراثیمآمدنبوجوداسبابثیبحرالیدو دلیقانون مدن2001ماده 
آنهابهمتروکهنیمعبخشکیکهاندینیوارثفرض،نیوارث. شودیممیتقسعصوبتقهیطربهراثیموفرضقهیطر

.استآمدهبعملحکمقرآنحیصراحکامدرنیوارثنیازا). یمدنقانون2004ماده (شودیمداده
آن هـا  . نـد ینمایحاصل مینیعمسهمکیمتروکهازازدواجکیلیدلهبایصاحبان فرض به سبب درجه قرابت خود 

مـورث بدسـت   يایارث خود را بعد از پرداخت مصـارف دفـن، قـروض و وصـا    نیوارثریحق دارند تا مقدم از سا
تمـام  ایمتروکه و ماندهیباق،ینسبۀدرصورت نبودن صاحبان قرض، عصبایفرض نیوارثۀپس از وضع حص. آورند

187.باشندیمنیصاحبان فرض گروپ اول و مهم وارثنیابنابر). یقانون مدن2013ماده (دارندیمافتیآن را در

ایـ زن نیابنـابر . باشـد یفـرض ممکـن م  قهیتنها به طرتیزوجاساسبهارثکهکندیحکم میقانون مدن2002ماده 
.گرددیم) صاحب فرض(وارث فرض شهیهمنیاز زوجیکیشوهر در حالت فوت 

قـانون  2007مطابق فقره اول مـاده  . استدهیگردنییمفصل تر تعیقانون مدن2007زن و شوهر در ماده ۀیارثةانداز
هر گـاه از  . اوالد پسر نداشته باشدایاوالد و یکه زوجه متوفدینمایحاصل میرا در صورتراثیمشوهر نصف یمدن

بـه اسـاس فقـره دوم    . آوردیرا بدست مراثیمۀچهارم حصاوالد پسر موجود باشد، شوهر ایاوالد و یمتوفوجهز
اوالد پسر ایاوالد و یمتوفزوجکه از داردیمافتیدریرا در حالتراثیمۀحصچهارموجهزیقانون مدن2007ماده 

کـه مطلقـه   يوجـه ا ز. رسـد یبه زن مراثی، هشتم حصه ماوالد پسرایاوالد تیدر صورت موجود. نمانده باشدیباق
.     باشدیمراثیمستحق حق مبیترتنیبه همد،یعدت او وفات نماامیشوهرش در اکهیباشد، در صورتیرجع

انحالل ازدواج: فصل پنجم
ـ تفرایـ توسط فسخ، طالق، خلـع  یقانون مدن131ازدواج به اساس حقوق افغانستان مطابق حکم ماده عقد منحـل  قی
یقـانون مـدن  197-132چهار نوع مختلف انحـالل ازدواج در مـواد   نیا. شودیختم منیزوجاتیحنیو درحدهیگرد

درمورد   حقوق افغانستان به صورت مختصر قواعـد  حاتیپس از تشر. گردندیمحیتوضالًیشده که ذمیمفصل تر تنظ
.گرددیمحیتشريسویمقاطوربهگریدیاسالمْيهاکشوراز یهر موضوع در برخۀمربوط

فسخ نکاح: مبحث اول
فیتعر:گفتار اول

طبق آن فسخ عبارت است از نقض عقد ازدواج به سبب وقوع خلـل . دینمایمفیفسخ را تعریقانون مدن132ماده 
انحالل ازدواج صرف آنگاه ممکن است که نیبرابنا. که مانع دوام ازدواج گردديبعد از آن به نحوایعقد و نیدر ح

. باشـد دهیآمده است، فاسد گردانیکه بعد از عقد ازدواج به میحالتکیۀلیبوسایدر هنگام عقد، ازدواج فاسد بوده 
.استشدهانیبیقانون مدن133حاالت در ماده نیافهرست 

ـ البتـه . شـود یمفاسـد ازدواجبـه مربـوط کـه باشـد یميدر چوکات احکام آثار ازدواج، شامل قواعدیقانون مدن کی
قـانون  96مـاده حکـم طبـق باشـد، دهینگردلیتکمآنطیشرایولدهیگردمنعقدقبولوجابیاتوسطکهیازدواج

187 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 208.
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باشـد، گرفتهصورتدخولکهیصورتدرصرفامرنیااما. گرددیفاسد بوده و احکام ازدواج بر آن مرتب نمیمدن
بعـد . باشـد یقبل از دخول باطل میقانون مدن97مادهفقرهحکممطابقازدواجکینیچننیارایز. استاعتبارمدار

مهر، نسـب، حرمـت مصـاهره، عـدت،     یقانون مدن97مادهدومفقرهحکمحسببرفاسدازدواجکیدردخولاز
ینمـ بـار راحیصحازدواجآثاروجهچیهبهباشد،باطلابتداازازدواجکیهرگاه. ندیآیمبوجودزیننفقهوقیتفر

). یقانون مدن95ماده (باشدگرفتهصورتدخولاگریحتآورد،

فسخ طیشرا:گفتار دوم
آنگـاه فسخلیدلکی. باشدموجودفسخلیدلکیفوقگفتاراساسبهدیبابتواند،شدهفسخازدواجکینکهیايبرا
فسادبهمنجرکهدیآانیمبهیحالتازدواجعقدازبعدایبودهموجودیحالتکیازدواجعقدنیحکهشودیمرفتهیپذ

.گرددازدواج

ازدواجعقدنیوقوع خلل ح) الف
:گرددیمازدواجعقدفسخموجبازدواجعقدنیحدرخللکدامکهدینمایمتیتثبیقانون مدن133فقره اول ماده 

.ط صحت عقدیشراازیکیفقدان -1
).عتهایجنونزوال (یروانخللکیتیموجود-2
.زنمثلمهرةاندازازکمتریمسممهرنییتع-3

ایـ یحرمت موقتتیموجودعقد ازدواج، نیحنیبخصوص عدم توافق عاقدیقانون مدن133بند اول فقره اول ماده 
ردسـال فاقـد سـن    خصوصاً عقـد ازدواج اطفـال خُ  (عقد ازدواج نیازدواج حیقانوننهیسن معتیو عدم رعایمیدا

یقـانون نـه یبه سـن مع دنیکه قبل از رسیازدواجن،یابنابررد،یگیرا در برم) شانیقانونيایازدواج توسط اولتیاهل
در باال تذکر داده شد کهیالبته طور. محکمه فسخ گرددطرفازشخص يتقاضاتوسطتواندیمگردد،یازدواج منعقد م

فسـخ يدعـو اقامهکهکندیمحکممادهنیا. باشدیمتیقابل رعایقانون اصول محاکمات مدن108مورد ماده نیدر ا
بهزنهرگاه. نداردجوازیسالگهفدهلیتکمازبعدعقدهنگامدرازدواجتیاهللیتکمعدمعلتبهمنکوحهنکاح
.شودیمپنداشتهیقانونازدواج،عقدمورددريوتیرضاباشد،دهیرسهفدهسن

ایـ یضیمرکیسبببهیحقوقتیاهلنقصنیحاالت فقدان و همچنیقانون مدن133تحت بند دوم فقره اول ماده 
.استدهیگردمیتنظیالل روحاخت

در عقد ازدواج پنداشته شـده و امکـان   یحالت خللنیباشد، ادهیگردنییتعمهر مثل کمتر ةهرگاه مقدار مهر از انداز
گرچـه شده،تیتثبحاًیصریمدنقانون133مادهاولفقرهسومبنددرامرنیا. آوردیازدواج را بوجود معقدفسخ 

.گرددینمیتلقازدواجعقدصحتشرطمهرنییتع

بوجود آمدن خلل بعد از عقد ازدواج) ب
مجـاز راازدواجفسـخ وبـوده ازدواجدواممـانع کهدهدیخلل بعد از عقد را تذکر میقانون مدن133فقره دوم ماده 

:سازدیم
. حرمت مصاهره-1
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.لعان-2
.باشدشدهمسلماناوزوجکهیصورتدرشدنمسلمانازیکتابریغۀامتناع زوج-3

آنطبـق . اسـت دهیـ گردمیتنظـ یمـدن قـانون 82مادهدروبودهشاملازدواجیمیموانع داةحرمت مصاهره در زمر
زنـش اصـول بـا شـخص ازدواجهمچنـان . استحراممیفروعش به طور دازوجهبا زوجه اصول و شخصازدواج
ـ نمایحکـم م یقانون مدن94ماده ن،یابرعالوه. باشدیمحراممیداطوربهدخولصورتدرزنشفروعباومطلقاًً دی

موجـب  رد،یـ صـورت گ 188قیـ زوج و زوجه قبل از دخول و مقدمات آن تفرنیبحیصحرینکاح غکیکه هرگاه در 
نیزوجـ نیبـ یمـ یهرگاه بعد از عقد ازدواج معلوم گردد کـه حرمـت مصـاهره دا   ن،یابنابر. گرددیحرمت مصاهره نم

شـود یخلل بعد از عقد ازدواج پنداشـته م کییقانون مدن133فقره دوم ماده ) الفءحالت طبق جزنیوجود دارد، ا
.باشدیکه موجب فسخ عقد ازدواج م

بـه لعـان  133فقره دوم مـاده  ) بءدر جزیدر قانون مدنیول. نشده استفیعرمفصالً ت1977یلعان در قانون مدن
به وجود یلعان وقتیطبق اساسات فقه حنف. شناخته شده استگردد،یخلل بعد از عقد که مانع دوام ازدواج معنوان

ـ متهم سازد يکه شوهر زن خود را به زناکاردیآیم ياداۀلینشناسـد و بوسـ  شیطفـل متولـد شـده را از آن خـو    ای
يو چهار شاهد بـرا دیهرگاه شوهر زن خود را به ارتکاب زنا متهم نما189.دیاتهام را ثابت نمانیسوگند در محکمه ا

. اسـت شدهزنامرتکبزنشکهبداندنانیاطمکه شوهر بادهدیمجهیآنگاه نتاتهام وجود نداشته باشد، لعان قیتصد
.دینمااعترافبدانزنایباشددهیدزناحالتدررازنشيوکهدیآیمبوجودیوقتامرنیا

که دخول صورت نگرفتـه باشـد و   شودیمرفتهیطفل تولد شده را از آن خود نشناسد، لعان آنگاه پذشوهر،کهیدر حال
190.باشددهیگردطفل کمتر از شش ماه بعد از دخول تولد ای

اسـالم امتنـاع   نیـ داسـت، از قبـول   هودیو نه يسویاسالم مشرف گردد و زنش که نه عنیشوهر به دکهیدر صورت
ـ ا. فسـخ گـردد  یدنقانون م133فقره دوم ماده ) جءطبق جزشانیورزد، امکان آن وجود دارد که ازدواج ا امـر از  نی

.باشدیمباطلازدواجیکتابریغزنکیومسلمانمردکیانیمازدواجعقدکهکندیت مأنشیحالت

اقدام فسخ : گفتار سوم
برالبته. ردیگیمصورتتیمحکمه با صالحیبه حکم قطعیقانون مدن134فسخ ازدواج مطابق حکم فقره اول ماده 

قـانون 133مـاده دومفقـره درمندرجيبعدخللکیبروزصورتدریمدنقانون134مادهدومفقرهحکمحسب
کـه  یعقد ازدواجفسخيبرا،يبنابرا. داردجواززینمحکمهحکمبدوننیزوجتوافقصورتدرازدواجفسخیمدن

. اسـت يموجـود باشـد، حکـم محکمـه ضـرور     یقـانون مـدن  133خلل مندرج فقره اول ماده کیعقد نیدر آن ح
البته در صورت عدم توافـق  . تواندیفسخ شده مزیکه بعداً بروز نموده است،  بدون حکم محکمه نیخللکیبرعکس 

.ردیگیمحکمه صورت ملهیبوسيخلل بعدکیفسخ عقد ازدواج در حالت بروز ن،یزوج

.باشدیفسخ توسط محکمه میقانون مدن94در ماده قیمنظور از تفر188
.491صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد189
.492صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد190
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طالق: مبحث دوم
فیتعر: گفتار اول

حهیصـح تیعبارت است از انحالل رابطه زوجیقانون مدن135افغانستان طبق حکم فقره اول ماده طالق در حقوق 
اساساًً طالق حق شوهر . که وقوع طالق صراحتاًً از آن افاده شده بتواندیالفاظبهزوجه،وزوجنیبنده،یآایدر حال 

کـه شـوهر   باشـد یماداریحق طالق را در زمـان زینزوجهالبته 191.دهدخاتمهازدواجبهنیمعطیاست که تحت شرا
از طرف زن مـورد اسـتفاده   یطالق وقتن،یابنابر). یقانون مدن142ماده (کرده باشد ضیتفويطالق را بوتیصالح
مـورد  نیـ شوهر بعد از عقد ازدواج در اایخود شرط گذاشته و يحق را برانیکه زن درقرارداد ازدواج اردیگیقرارم
.داده باشدتیصالحيبه و

ـ ا. محکمه ضرورت ندارديخاص و همکارلیشوهر به دالۀلیبه اساس حقوق افغانستان طالق بوس امـر از فقـره   نی
به در خواسـت  تیبا صالحۀمحکمایکه بر حسب آن طالق از جانب شوهر شودیمنتج میقانون مدن135دوم ماده 

درخواست بـه  کیمیتقدایماده مشخص نشده است که آنیدر االبته. گرددیصادر میزن مطابق به احکام قانون مدن
فقـط  ایـ و دهیـ گردضیکه حق طالق از طرف شوهر بـه زن تفـو  شدابیمآن زمان الزم یحتمحکمه در مورد طالق 

به نظـر  . استدهیگرددرجعنوان طالق ریحکم در زنیایبنابر ساختار قانون مدن. شودیاجرا مییقضاقیدرمورد تفر
تیصـالح ضیتفـو حالـت درزنکـه استبودهنیایقانون مدن135که منظور قانونگذار در فقره دوم ماده رسدیم

. گرددیصادر متیو طالق به حکم محکمه با صالحدینمامیتسلمحکمهبهراطالقيتقاضادیبايوبهطالق

حیصحطالقطیشرا: گفتار دوم
حیعقد ازدواج صح) الف

کهیدر صـورت . باشـد دهیمنعقد گردحینکاح صحکیطالق قبل از همه مستلزم آن است که ۀلیوسانحالل ازدواج به
ازدواج فسـخ  عقـد اختتـام ازدواج مناسـب نبـوده، بلکـه     يباشـد، طـالق بـرا   دهیعقد نگردحینکاح به صورت صح

192.گرددیم

زوجشخصدرطیشرا) ب
صـدور البتـه . باشـد بـالغ وعاقـل کهدهدطالقراخودۀزوجتواندیمیشوهر وقتیقانون مدن137طبق حکم ماده 

ـ 193هیسفشوهرکهاستاعتبارمدارآنوقتیحتیمدنقانون137مادهحکمحسببرطالق مختـل  ریـ غضیمـر ای
طـالق زوجپدرایزوججانبازقاصرشخصزوجهکهکندیمحکمیمدنقانون140مادهنیاعالوه بر.العقل باشد

نظـر بـه یمـدن قـانون 140مـاده و137مـاده جمعاز. استنشدهفیتعرقانوندرقاصرةواژالبته. تواندینمشده
ـ ابه. باشدیمتیاهلفاقدشخصکیقاصرشخصازیمدنقانون140مادهمنظورکهرسدیم کیـ زنکـه یمعنـ نی

. تواندیمحکمه طالق شده نمةپدرش بدون اجازایياز طرف وت،یاهلفاقدشوهر

191 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status, 115.

192 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status,107.

.متن فوق مالحظه گرددهیراجع به مفهوم واژه سف193
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ـ نماصادرحیصحطالقتواندینمشیخوشخصدرتیوضعکیاثربهشوهرکهيگریحاالت د و138مـواد درد،ی
پـس، . گـردد ینمـ واقعسکرحالتدرطالقیمدنقانون138مادهحکمطبق. انددهیگردحیتوضیمدنقانون141

قصـد و اراده  تیـ طالق او به سبب عدم موجوداورد،یرا در باب طالق به زبان میکلماتیکه در حالت مستیشخص
194.شودیواقع نم

ذکـر یمـدن قانون141مادهدرتوانند،یمبودهموجودشوهرشخصدرطالقصحتعدميبراکهيگریدلیشش دل
:باشدیماعتباریبلیذاشخاصلهیبوسطالقآنطبق. انددهیگرد

موجـود جنـون حـال درشرطوساختهمعلقیشرطبهجنونازقبلراطالقکهیشخص مجنون، مگر در صورت-1
.باشدیمعقلوادراكمحتاجواستيارادتصرفطالقرایزست،یندرستوحیصحمجنونطالق. شود

.استیحقوقتیاهلفاقدکهباشدیميزیممریغشخصیمدنقانون40مادهطبقاورایشخص معتوه، ز-2
.دهدیزوجه اش را طالق ماکراه،اثردرصرفواستقصدفاقداورایشخص مکره، ز-3
. فاقد قصد و اراده استزیاو نرایزم،یشخص نا-4
.باشددهیگردمختلمرضایوسنادتیکه عقلش به علت زیشخص-5
. نکنـد دركراقـولش ودادهدسـت ازيگـر یدعوامـل ایـ غضبعلتبهرااشزهیممةشخص مدهوش که قو-6

درسـت وحیصـح باشـد، دهیـ گردواقـع یهوشیبوغضبحزن،خشم،اثردرکهیشخصطالقحکمنیامطابق
195.ستین

اثـر کـدام طـالق باشـد، داشـته وجـود الذکرفوقحاالتازیکیوردیهرگاه طالق توسط شوهر صورت گنیابنابر
.باشندیميضرورزوجتیاهلوارادهت،یرضاقصد،طالقتحققيبرااصوالً. آوردینمباریحقوق

زوجهشخصدرطیشرا) پ
ایـ حیصحنکاحکیدرکهتواندیمشدهطالقشوهرشتوسطیوقتصرفیمدنقانون136مادهحکمطبقزنکی

ینمـ شـده طالقزنباشد،افتهیانعقادحیرصحیغازدواجکیهرگاهن،یبنابرا. باشدقرارداشتهیرجعطالقعدتدر
قـانون بتوانـد، شـده واقـع حیصـح طالقنکهیايبرا.ردیگیموارد انحالل ازدواج توسط فسخ صورت منیدر ا. تواند

196.توانـد یمشدهطالقشوهرتوسطزینتیاهلناقصایوفاقدزنکی.باشدتیاهليدارازنکهداندینمالزمیمدن

رایـ زتوانـد، یمشـده طالقشوهرشتوسطگریدبارباشد،قرارداشتهیرجعطالقازبعدعدتزماندرکهیزنکی
ـ توانـد یمشـوهر ودهیگردمحسوباشزوجهثیحبهعدتامیايانقضاتاقانوناًًهنوزيو ـ اشـدن يسـپر یال امی

. گردنـد یمانیـ بلیتفصـ بـه الًیـ ذعدتامیاونیباطالقویرجعطالقبهمربوطقواعد. دینمارجوعيوبهعدت
.ستینممکنگریدطالقکیباشد،قرارداشتهنیباطالقکیازبعدعدتمدتدرزنکیهرگاه

.381,382صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد194
.383کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد195
. 389صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نیالدنظام196
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طالق ۀغیص) ت
هرگـاه . دهـد طالقيریتحراییشفاهصورتبهرازنشیمدنقانون139مادهاولفقرهحکممطابقتواندیشوهرم
ـ نماافـاده راطـالق یمعنـ صـراحتاًً کـه یامعمولهاشاراتبهطالقباشد،) گنگایکر (لهیوسدونیافاقدشوهر د،ی

درکـه یحیصـر الفـاظ بهطالقکهکندیمحکمیمدنقانون139مادهدومفقرهن،یعالوه بر ا.تواندیمگرفتهصورت
طـالق راخـود زنجـداً نخواهـد شـوهر هرگاهنیبنابرا. تواندیمشدهواقعتینبدونکند،افادهراطالقیمعنعرف
.ردیگیمصورتطالقد،ینماافادهراطالقیمعنقاعدتاًکهردیبکارگرایاصطالحاتامادهد،

. گرددانیب) طالق مضاف(ندهیزمان آيکه براتواندیو هم م) طالق منجز(ببار آورد يهم اثر فورتواندیطالق م
معلـق  ایطالق مشروط یسنیمذاهب فقهنیعالوه برا. استدهیگردمیتنظحاًًیصریقانون مدن135امر در ماده نیا

مربوط سازد، طـالق مشـروط مـورد    ندهیدر آيواقعه اکیهرگاه شوهر طالق را به حدوث . سندشنایمتیرا برسم
197.شودیمبحث 

198.ممکن باشدیبوده، ولنیمعریغندهیاست که وقوع شرط آنیالبته شرط طالق مشروط ا

وکالت در طالق ) ث
طـالق دروکالـت . دهـد طـالق یقـانون لیوککیتوسطراخودزنیمدنقانون142مادهحکمطبقتواندیشوهر م

مـاده ومابعـد مـواد ویمـدن قانون534مادهمندرجوکالتیعموماحکامنیبنابرا. استامورریسادروکالتمانند
.اندتیرعاقابلموردنیادرآنيبعدموادو1554

ضیبعد از تفوتواندیشوهر نم. تا خودش طالق را انجام دهددینماتیصالحضیتفوزیبه زنش نتواندیالبته شوهر م
قـانون  143مـاده  (مفوضه را قبول نکرده باشـد  تیکه زن صالحنیمگر اد،یطالق به زن از آن رجوع نماتیصالح

طالق شرط نشده يبرایزمان و مکان خاصیعنیطالق به زوجه ممکن است مطلق باشد، تیصالحضیتفو). یمدن
. طـالق را صـادر کنـد   خواهـد، یميبه درخواست زوجه در هر مکان و هر زمـان کـه و  تیباشد و محکمه با صالح

يبـرا یکه زمـان و مکـان خاصـ   یمعننیباشد، به ادیطالق به زوجه مقتیصالحضیممکن است که تفونیهمچن
گـر یبـه زن د يشرط گـذارد کـه اگـر زوج و   تواندیمزنیقانون مدن88مثالً طبق ماده 199باشد دهیگردنیطالق مع

.  شودیطالق به او انتقال داده متیازدواج کند، صالح

197 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status, 109.
ـ مذاهببرعکسعیاهل تش.416کابل، صفحه) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد198 تسـنن اهـل یفقه

ـ حدوثکهتواندیمانشدهیبشرطکیتحتآنگاهفقططالق. شناسندیمتیبرسمرامشروطریغطالقصرف ـ موجودای شـرط تی
.باشدثابت

.422صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد199
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حضور شهود) ج
مشـکالت  200.باشـد ینمـ طـالق صـحت شرطشوهرجانبازطالقاظهارنیدر حقوق افغانستان حضور شهود ح

ـ ثابت سازد که از طرف شوهرش طالق گرددیاز طالق زن بایناشیحقوقيدعوکیکه در دیآیمانیبمیوقت ده،ی
. باشـد ینمضـرور طـالق اظهارنیحضور زن حیحتیبه عالوه طبق فقه حنف201.دینمایمشوهر حاال از آن انکار یول
202.شوددادهمیتسلزنيبراکهگرددیمحیصحیوقتيریتحرطالق. شوددادهاطالعاوبهدیباطالقازیول

طالق اقسام : گفتار سوم
نیبـا طـالق وکبـرا نیبـا طالقبهزیننیباطالق. دینمایممیتقسنیو بایحقوق افغانستان  طالق را به طالق رجع

:گردندیمانیبلیتفصبهالًیذافغانستانلیفامحقوقدرنیباویرجعطالقطیشرا. شودیممیتقسصغرا

یطالق رجع) الف
دیـ تجدحـق شـوهر کـه استیطالقازعبارتیرجعطالق. باشدیمیطالق اساساًً رجعیقانون مدن146ةطبق ماد

داشـته تیرضـا زوجـه نکـه یاازاعـم دیجدعقدبهازینبدونعدتيانقضاازقبلرااشزوجهدنیبازگردانونظر
مطـابق  204.ودشـ يکه زمان عدت سـپر گرددیآنگاه موجب انحالل ازدواج میپس، طالق رجع203.داردر،یخایباشد

هـر  توانـد یدر زمان عدت، شوهر م. باشدیعدت عبارت از اختتام عادت ماهوار سوم زن میقانون مدن151حکم ماده 
ـ نمابه زوجه اش رجوع یضمنایحیبه صورت صرتیزوجۀمجدد رابطيوقت که خواسته باشد با برقرار بـا  205.دی

ـ ازدواجعقددیضرورت تجدیعنمودن عدت در طالق رجيت شوهر به زن در مدت سپرعمراج ـ پرداخـت ای کی
.باشدینمیرجعطالقدرزوجرجوعحقصحتشرطزنتیرضاشد،گفتهکهآنطور. دیآینمبوجودگریدمهر

قطـع تیزوجرابطهیمدنقانون151مادهطبقگردد،يسپرد،یهرگاه مدت عدت بدون آنکه شوهر به زن رجوع نما
.شودیممنحلازدواجنیبرابناوگرددیمساقطشوهررجوعحقو

یمـ حیتصـر بـاره نیـ دراا. م. ق144مـاده . داردراطـالق بـار سـه حقّزوجهدر برابرزوج144مطابق حکم ماده 
ـ اشمارتعدادکاهشموجبیرجعطالق،یول. »داردراطالقسهتیصالحزوجهدربرابرزوج« :دکهینما طـالق نی
راگـر یدطـالق دوبـار حـقّ يورد،یپـذ صورتاولباريبرازوجتوسطیرجعطالقهرگاهن،یبنابرا. گرددیمها

دومبـار يبـرا رجـوع ازبعـد کـه یدرصـورت ن،یبنابرا. بودخواهدیباقاويبراگریددوطالق؛یعنی: داشتخواهد
ـ اآنازبعدوخواهد ماندیباقاويبراگریدطالقکیبدهد،یرجعطالقرااشزوجه ـ ازراعـدد کـاهش نی نیب

اهـل  یحقـوق برعکس آن طبق اساسات. باشدیاهل سنت حضور شهود در طالق توسط شوهر الزم نمیمطابق تمام مذاهب فقه200
یقانون مـدن 1134در ماده عیبه اساسات فقه تشیمتکرانیبرحسب آن حقوق ا. باشدیميحضور دو شاهد مذکرعادل ضرورعیتش

.دینمایحضور حد اقل دو شاهد مذکر عادل را در طالق مطالبه مرانیا
201 Kamali, Law in Afghanistan (1985), 78 .

202 Kamali, Law in Afghanistan (1985), 167.

. 398کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد203
. مالحظه گردنديدر مورد عدت مطالب بعد204

205 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status,120.
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ـ ننمامراجعتيوبوبدهدیرجعطالقدومباريبرارااشزوجهشوهرهرگاهمثال،بعنوان. بردنخواهد وزوجـه دی
ازدواجشیخـو یقبلـ شـوهر باودوبارهردیبگطالقاوازوسپسدینماازدواجيگریدشخصباعدتانیپاازبعد
. بودخواهدیباقخودحالتبهطالقشمارتعدادکاهشنیاد،ینما

کیـ یقانون مدن145اشاره صورت گرفته باشد، برحسب حکم ماده ایم طالق مقترن به عدد خواه به الفاظ . قطبق
: ردیـ بگصـورت بـار سهنکهیازااعمردیبگصورتوشوهرزنانیمثالثهطالقهرگاهن،یبنابرا. شودیطالق شناخته م

« :دیـ بگواشزوجـه بهخطابواحدةشارایولفظبهایوبدهدطالقمرتبهسهیالبارباررااشزوجهشوهر،؛یعنی
ـ نمااشـاره انگشتانشسهوبه» !دادمطالقراتو« :دیبگواشزوجهبهخطابهشوهرای» !یهستثالثهمطَلََّقهتو ایـ ودی
راتـو ! دادمطـالق راتـو « :دیـ بگواشزوجـه بهنکهیامانندبدهدطالقواحددرمجلسمکرراًرااشزوجهبارسه

.ردیگیمصورتیرجعطالقیمدنقانونطبقمواردنیادرهمه. »!دادمتوراطالق! دادمطالق
سـوم طـالق کـه کنـد یمحکمیمدنقانون146مادهاولبند. باشدینمیرجعطالقسوم،طالقیمدنقانونطبقاما،

.شودیمپنداشتهنیباطالق
یمـدن قانون149مادهحکماساسبهبلکهروند،ینمنیبازدومواولیرجعطالقباشوهرتیآثار ازدواج وصالح

.مانندیمیباقودوماولطالقعدتزمانشدنيسپریال
ـ بـه یرجعـ طالقدرزوجهبهرجوعکهستینزیجایقانون مدن150مطابق حکم جمله اول ماده  نـده یآزمـان کی

یمـدن قانون150مادهدومجملهحکمطبقرجوعصحتدرشهودحضور. شوددادهقرارشرطکیتحتایقیتعل
.ستینالزم

نیطالق با) ب
نیبـا طـالق ثیـ بححالـت چهاردرطالقآنطبق. انددهیگردحیتوضیمدنقانون146مادهدرنیحاالت طالق با

:شودیمپنداشته
.طالق سوم-1
.طالق قبل از دخول-2
206.طالق به عوض-3

.استشدهخواندهنیبایکه در قانون مدنیطالق-4
پرداخـت هرگـاه . رونـد یمنیبازعدتزمانياستثنابهآنآثارتمامودهیگردمنحلفوراًًازدواجنیباطالقلهیبوس
207.شودپرداختهفوراًًنیباطالقدرمهردیباباشد،شدهموکولطالقزمانبهقسماًایکالًمهر

طـالق راخـود زنمـوت مرضنیحشوهرنکهیامگررود،یمنیبازنیزوجراثیمحقنیباطالقکیبرعالوه در 
اتفاقزنعدتزماندرشوهرمرگهرگاهتواند،ینمشدهزنارثحقمانعنیباطالقحالتنیادر. باشددادهنیبا
بـه خـود ارثحـق ازشـوهر مرگزمانیالطالقزمانازمطلقهکهاستاعتبارمدارآنگاهفقطامرنیاالبته. افتدیب

).یمدنقانون155ماده( باشدنشدهمحروميگریدسبب

.  مراجعه شوديمورد به مسائل بعدنیدر ا206
.405. کابل، صفحه) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد207
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.شودیملیکبرا فرق قانیصغرا و طالق بانیطالق بانیقانون بنیعالوه برا

صغرانیطالق با) 1
وهمچنـان دخـول ازقبلزوجهطالقنوعهرازاستعبارتصغرانیطالق بایقانون مدن148به اساس حکم ماده 

آنـرا زوجـه کـه یمالبدلدرعوضبهطالقهمچنان. باشدنگرفتهصورترجوعآندرکهیرجعطالقدوایکی
208.باشدیمصغرانیباطالقحکمدرشود،یمخواندهخلعطالقیحقوقاصطالحدرکهپردازدیمزوجيبرا

. رودیمنیبازآنبرمرتبآثارودهیگردمنحلازدواجعقدیمدنقانون152مادهحکمحسببرصغرانیبا طالق با
.گردندیمساقطصغرانیمجرد وقوع طالق بابهعدت،ياستثنابهتیزوجروابطعیجموشوهرتیصالح

ینمـ شـوهرش بـا مطلقـه ازدواجحرمتموجبصغرانیباطالقکهدینمایحکم میقانون مدن153فقره اول ماده 
ازدواجمجـدداً آنازبعـد ایـ وعدتنیحدرصغرانیباۀمطلقباتواندیمشوهرمادهنیادومفقرهحکمطبق. گردد

باشد،نشدهنییتعمهرهرگاه (ردیبگصورتدیجدمهروعقدبهوزنيرضابهازدواجنیانکهیابرمشروطد،ینما
).گرددیماعتبارمدارمثلمهر

کبرانیطالق با) 2
حرمـت مؤقـت   کیحالت نیدر ا209.دهدطالقسومباريبرارازنششوهرآندرکهاستیطالقکبرانیطالق با

کـه  دیـ مجدداًً ازدواج نمایصرف در صورتشیخوۀسابقۀثالثۀبا زن مطلقتواندیشوهر م210.دیآیازدواج بوجود م
ازبعـد . ردیـ اش بمیشـوهر دومـ  ایـ دهیـ طالق گردیازدواج کرده و بعد از دخول ازدواج دومگریمرد دکیزن با 

).یمدنقانون147ماده (کندازدواجمجدداًشیخوسابقزنباتواندیمیاولشوهرعدت،امیاشدنيسپر

توانـد یمیمـدن قانون154مادهحکمطبقگردد،طالقدخولازپسونمودهازدواجيگریهرگاه مطلقه با شخص د
از اعتبار ساقط یقبليصورت طالق هانیدر ا. دیازدواج نما) نمودن زمان عدتيپس از سپر(با شوهر اول مجدداً 

.کندیسه طالق را کسب متیو شوهر مجدداً صالحدهیگرد

ثبت طالق: گفتار چهارم
ببـرك  1365/ 10/4مـؤرخ  77فرمـان شـماره   1ةاما، مطابق مطابق ماد. نداردیثبت طالق حکمةدر باریمدنقانون

مراتـب ثبـت   ) 1« :1365/ 6/ 15مؤرخ 615شماره یرسمةدیجرةمنتشر،یقانون مدنلیو تکمزادیرد اکارمل در مو
از حضـور امتنـاع   ایـ هرگاه حضور زوجه متعذر باشد و) 2ورد؛یگیآنها صورت ميوکالاینیطالق به حضور زوج

مزبـور بـه   ةاز مفاد ماد. »شودیاو ارسال مکیاز اقارب نزدیکیایمحل اقامت وةبه ادارتیانحالل زوجۀقیورزد وث
صالحیذۀو  ثبت محکمردیپذیآنها صورت ميوکالایو نیگردد که ثبت طالق در حضور طرفیاستنباط میخوب

.411. کابل، صفحه) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد208
209 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status, 121.

.  راجع به موانع مؤقت ازدواج در طالق ثالثه متن باال مالحظه گردد210
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قـانون ثبـت   50و 50مـواد   ( گـردد  یثبت احوال نفوس ارسال مةبه ادارقیثبت اسناد و ثاةادارقیو از طردهیگرد
). احوال نفوس

یاسالميکشور هاریطالق در سا: گفتار پنجم
درخواست طالق از محکمه) الف

شـناخته شـده   تیشوهر که به ازدواج خاتمه دهـد، برسـم  کطرفهیحق طالق بمثابه حق یاسالميدر اکثر کشور ها
. را در بـر دارد يشـمار یمحکمه مشکالت بيو بدون همکارلیحق طالق توسط شوهر بدون اظهار دلياجرا. است

شـوهر آنـرا نکـه یطالق صـرف نظـر از ا  کیتا ردیگیمبارزه صورت میقانون گذاران اسالمیبنابر آن از طرف برخ
طـالق توسـط   کیـ يبراگریدیاسالميهاکشور. باشدریپذامکانمحکمهۀصلیفقیطرازصرفزن،ایوبخواهد

بـه  یاسـالم يهاکشـور در شیرو بـه افـزا  لیـ تماکیـ حال نیدر ع. نندیبیمحکمه را نميشوهر ضرورت همکار
بـار ياثرمحکمهازخارجشوهرتوسططالقکهیطوربه. شوددهیگردانمحدودشوهرطالقحقکهرسدیمالحظه م

-29مـواد  (باشدیمممکننیزوجيمساويتقاضاحقبامحکمهقیدر تونس تنها طالق از طر.نباشدمجازواوردهین
).تونسهیقانون احوال شخص31

هیقانون احـوال شخصـ  39و در عراق مطابق حکم فقرات اول و دوم ماده لیقانون فام49طبق حکم ماده ریدر الجزا
. باشـد یمـدار اعتبـار م  یقضـائ قیتصدثیحکم به حنیا. ابدیاصدار یحکم قضائکییطالق قانونيبرادیاساساً با
قـانون احـوال   88و مـاده  85مطابق حکم فقره دوم ماده هیدر سورنیهمچن. ق فاقد اعتبار استحکم طالن،یبدون ا
.باشدیميضروریطالق قانونيبرایحکم قضائکیهیشخص

دادهانجـام راطـالق تـا دارد،ضرورتمحکمهاذنبهمدونه79مادهحکمبرحسبشوهرزیمطابق حقوق مراکش ن
.بتواند
ازنکـه یاازنظـر صـرف توانـد، یمگرفتـه صورتمحکمهاجازهبهصرفطالقطرفنیابه1967سالازرانیدر ا
درج 212خـاص یاصـل در قـانون محـاکم مـدن    نیا1979بعد از انقالب 211.گرددتقاضازنطرفازایومردطرف
اکنون يالدیم10/11/2002معادل یشمس19/8/1381مورخ رانیایقانون مدن1133ماده لیبنابر تعد. استدهیگرد

از محکمـه تقاضـا شـده    یقـانون طیشـرا تیـ است که طالق توسط شوهر با رعاافتهیتذکر زینرانیایدر قانون مدن
.تواندیم

ثبت طالق ) ب
در مـورد ثبـت   یاسـالم يکشـورها از یقواعد برخ. باشدیمبهیوجکیثبت طالق یاسالمياز کشور هاياریدر بس

:گرددیمحیبه صورت مفصل توضالًیطالق ذ

ثبـت ازدواج و  هو ثبت طـالق بـه مسـئول ادار   غهیصنیحدیباشود،یداشته منعدم امکان سازش پیگواهکیاجازه محکمه که 211
يو صـفحات بعـد  300خانواده، جلد اول، نکاح و طالق صـفحه  ،یحقوق مدنان،یمورد مباحثات کاتوزنیدر ا. گرددمیطالق تقد

.مالحظه شوند
).11/10/1979(19/7/1358، مورخ 10088شماره یخاص، روزنامه رسمیمدنيدادگاه هالیتشکیقانونحهیال212
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مستند ثابت شـده  يریتحرقیتصدکیلهیکه طالق صرف بوسشودیمتذکر میقانون اجراآت قضائ21در مصر ماده 
اسناد در مـورد عقـد   بیترتفیکه آنها از طرف دولت به وظاردیگیصورت میطالق توسط اشخاصقیتصد. تواندیم

را از عواقب طالق مطلع سـاخته و از هـر کـدام    نیزوجدیکننده باقیبرعالوه تصد. ازدواج و طالق گماشته شده اند
بـه اثـر   نیهرگاه زوج. ندینمایدادن شان معرفیبه منظور آشتشیخويهالیاز فامیانجینفر مکیآنها بخواهد که 

صـادر طـالق کهکنددییاهرگاه شوهر تایو ردیکه طالق صورت گندیقبول نماهر دو ایکنند يطالق پافشاريفور
مصر25شمارهینیتقنفرمان5مادهحکممطابق. گرددیمیعملآنيریتحردییتاازبعدطالققیتصداست،دهیگرد

.ردیگصورتصالحیذقیوثایقاضطرفازطالقحکمازبعدروز30ظرفدرطالققیتصددیبا
درراطـالق تیصـالح يووشـده مطالبهزنطرفازطالقکهگرددیمقیتطبزینیتمام مقررات فوق الذکر هنگام

.باشدگذاشتهشرطخوديبراازدواجقرارداد
منظور در نظر گرفتـه شـده   نیکه به ایافورمهدرآنهاانجامخیتارباراآمدهعملبهاقداماتتمامدیبادهندهقیتصد

ـ نمایوارد مریتـاث نیحقوق زوجـ يطالق صرف آنگاه باال). مصریقانون اجراآت قضائ21ماده (دیاست، درج نما دی
هرگـاه  . شده است، موجود باشدنییتعيکه از طرف ویلیوککیایحاضر بوده قیکه شوهر شخصاً در هنگام تصد

کـه زن  یخیصرف از تاریحقوق مالبیو وجاراثیحق ميشوهر طالق را از زن پنهان نموده باشد، آثار طالق باال
ـ یفرمان تقن5ماده (گرددیمقیاز طالق اطالع حاصل نموده است، تطب ـ یفرمـان تقن 23مـاده  ). مصـر 25شـماره  ین ین

213.داندیطالق را قابل مجازات مقیصدتۀبیاز وجیمصر تخط25شماره 

مصـر حکـم   یقانون اجـراآت قضـائ  22مطابق آن ماده . گرددقیتصدیبصورت رسمدیهمچنان رجعت از طالق با
رجعـت توسـط   ياثبـات، ادعـا  يممکنه برالیاثبات رجوع توسط شوهر با تمام وسايکه در کنار حق زن براکندیم

قبل از یسند رسمکیبه زوجه اش را در شیکه شوهر رجوع خوشودیصرف آنگاه ثابت میقضائيشوهر در دعو
و در ) بعـد از عـادت مـاهوار اول   (باشـد یعـادت مـاهوار م  يکـه دارا یروزه در مقابل زن60مهلت کیشدن يسپر

ـ ا. ج کرده باشددریطالق رسمخیعدت بعد از تارنهیمعيروزه بر طبق ماه ها90مهلت کیبعد از گریحاالت د نی
شان اطالع داده شده است، يعدت برالیکه رجوع شوهر قبل از تکمندیاظهار نماکهیامر در مورد زنان حامله و زنان

کـه در حـاالت رجعـت بـه     باشدیمیگوناگونيهاتیقاعده اجتناب از عدم مصوننیمنظور از ا. باشدیمدار اعتبار نم
. دیواضح نمارامورد روابط نیتا در اشودیمجبور ميشوهر تا اندازه انگونهیبد. دیآیبوجود میصورت ضمن

ـ ثبـت نما یشرعۀروز در محکم15در اردن شوهر مکلف است که طالق زن خود را در ظرف  هرگـاه طـالق در   . دی
هرگـاه . دهـد میتسـل زنبـه هفتهکیزن صورت گرفته باشد، محکمه مجبور است که ثبت طالق را در ظرف ابیغ

).اردنهیشخصاحوالقانون101ماده (گرددیممجازاتندهد،انجامراطالقثبتتیمکلفشوهر
. دینمایتلقتیثبت طالق و اطالع آن را به زن مکلفتادر پارلمان وجود دارد یطرح قانونکیيدر عربستان سعود

هر گاه . شودیمجازات مزیکننده نقیتصد. باشدينقدمهیکه از شش ماه تجاوز نکند و جريسلب آزاديجزاکیتواندیجزاء م213
ـ مـورد  نیشده در ایبیشبیپيجزا. اوردیرا بجا ن25شماره ینیفرمان تقن5مندرج ماده یقانونيهاتیمکلفيو مـاه حـبس   کی
.باشدیمينقدمهیجرکیو
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خلع : مبحث سوم
يکشـور هـا  ریافغانسـتان ماننـد سـا   لیـ حقوق فامباشد،یطرفه شوهر در انحالل ازدواج مکیطالق که حق کناردر 

.استدهیگردمیو مواد مابعد آن مفصالً تنظیقانون مدن156که در ماده شناسدیمتیخلع را به رسمیاسالم

فیتعر: گفتار اول
يرا بـرا آنزنکـه یمالبدلدرازدواجعقدانحاللازاستعبارتخلع،یقانون مدن156طبق حکم فقره اول ماده 

فقـره دوم  ( ردیـ گیکه مفهوم خلع را افاده کند، صورت ميگریبه هر لفظ دایآن حیخلع به لفظ صر. پردازدیشوهر م
یقانون مـدن 160مطابق حکم ماده راینشده است، زینیشبیمحکمه در خلع قانوناً پيهمکار). یقانون مدن156ماده 

. خلع به حکم محکمه ضرورت ندارد

خلعطیشرا: دومگفتار 
حیعقد ازدواج صح) الف

حیصـح صـورت بـه ازدواجهرگاه. باشدافتهیانعقادحیخلع مانند طالق مستلزم آن است که ازدواج به صورت صح
.استمناسبازدواجعقدفسخازدواج،اختتاميبراصورتنیادرباشد،دهینگردمنعقد

ـ اکـه یباوجودنـد، ینمامنحـل خلعۀلیبوسراخودازدواجنیهرگاه زوج ـ ازدواجنی باشـد، بـوده فاسـد ازدواجکی
. باشـد ینمحیصـح فاسـد نکـاح عقدصورتدرخلعنکهیایکی. وردایمبارجهینتدویمدنقانون166مادهبرحسب

.دینمااستردادزینآنرابدلتواندیمزننکهیاگرید

نیزوجشخصدرطیشرا) ب
طـالق طیشراواجدشوهرکهگرددیمحیصحیوقتیقانون مدن157حکم ماده به اساس حقوق افغانستان خلع طبق 

مـورد درفوقاًکهزنشخصوشوهرشخصةباردرطالقصحتطیشراموردنیادر. بتواندشدهطالقزنوبوده
.باشندیمتوجهقابلافت،یتذکرطالقهنگامدرزوجهوزوجشخصدرطیشرا

ـ ۀموافقبدونزنمگردارد،جوازیمدنقانون159مادهحکماساسبهباشدتیاهلفاقدکهیزنکیاساساًً خلع  یول
خلـع شیخـو شوهرباونباشدتیاهلواجدزوجههرگاه. شودینمدهیگردانمجبورخلعبدلپرداختبهخود،مال
ـ نکـه یامگـر د،ینمامسترداشزوجهبهدوبارهراآندیباد،ینماقبضرااومالزینزوجودینما اجـازه زوجـه یول

214.دهد

دارد،قرارموتمرضحالدرکهیزنخلعبهاحکامنیاست که ایاحکاميحاو175در ماده یبر عالوه قانون مدن
خلـع  یقـانون مـدن  175مـاده اولبنـد حکمطبقد،ینماخلعزوجباموتمرضحالدرزنهرگاه. شودیممربوط

حـق جملـه ازشـوهر د،ینماوفاتعدتياثنادرزنکهیصورتدر. شودیمواقعنیباطالقآناثربهوبودهحیصح
ترکهثلثجملهازعدت،ازبعدوفاتصورتدر. گرددیممستحقباشد،نیکمترآنچهترکه،ثلثایخلعبدلارث،

.438صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد214
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تمامشوهرابد،یصحتزنهرگاهیمدنقانون175مادهدومفقرهحسببر. شودیآن را مستحق مکمترخلع،بدلو
.دینمایمافتیدرراخلعشدهنییتعبدل

خلعبدلطیشرا) پ
مناسب بودن بدل خلع) 1

. شـده بتوانـد  رفتـه یپذزیـ که به صـفت مهـر ن  گرددیقبول میهر مال،یقانون مدن158بدل خلع به اساس حکم ماده 
هرگاه خلـع  . مهر هم مناسب باشدثیمال بحنیاکهیدر صورتتواند،یبوده مگریمال دکیبدل هم مهر وهم نیابنابر

. باشـد یزن به پرداخت آن مکلـف م یقانون مدن162مطابق حکم ماده رد،یاز مهر صورت گریبه غنیدر بدل مال مع
داشـته گریکدیذمهبهخلعنیحدرنیزوجکهگذشتهامیاۀنفقایمهرلیقبازتیاز حقوق زوجیناشگریمطالبات د

).یمدنقانون162ماده (تواندینمفتهگرصورتباشند،

خلع در برابر مال، رضاع، نفقه و حضانت) 2
ماننـد مـال منـافع برابـر درخلـع بپردازد،شوهربهکهاستمکلفخلعمقابلدرزوجهکهگریدمالایدر کنار مهر 

وزوجطفـل يبـرا نفقـه کـردن فـراهم زوج،طفلحضانتزوج،طفلدادنریشمانندحقوقایوخانهدرسکونت
215.داردجواززینعدتۀنفقاسقاط

بهیمدنقانون167مادهطبقزوجهشود،بردهاستحقاقبهایودهیگردهالكزوج،بهمیهرگاه بدل خلع قبل از تسل
.باشدیممکلفآنمتیقایمثلپرداخت

ونیزوجـ مشـترك طفـل نفقـه نیتـأم ن،یزوجمشتركطفلدادنریشمهر،شاملکهخلعبدلمهمموردچهارالًیذ
.شوندیمیبررسمختصرباشند،یمنیزوجمشتركطفلحفاظت

خلعبدلثیمهر به ح) 2.1
مهـر کلکهیصورتدرتاسازدیزن را مکلف میقانون مدن163هرگاه خلع در بدل کل مهر صورت گرفته باشد، ماده 

نشـده پرداختـه زنبـه هنـوز مهراگر. دینمااعادهاست،شدهمیتسلکهراآنچهباشد،شدهمیتسلراآنازیقسمتای
گرفتـه صـورت آنازبعـد ایـ ودخـول ازقبلخلعخواهگردد،یمساقطمهرپرداختبریمبنشوهرتیمکلفباشد،
.باشد

خلعبدلثیبحمشتركطفلدادنریش) 2.2
بـدل ثیـ بحزنطـرف ازمـدت کیـ درنفقهشمولبهيوحفاظتایرضاعمدتدرطفلدادنریهرگاه اجرت ش

.باشدیمتعهدشيفایابهمکلفزنیمدنقانون169مادهحکمطبقگردد،قبولخلع
ردادنیطفلش، تعهدش را در مورد شـ ایفرار، فوت خودش گر،یازدواج با شخص دلیاز قبیزن به علتکهیدر صورت

مطالبـه رارضـاع مـدت ةمانـد یاجرت باقیقانون مدن170به اساس حکم ماده تواندیشوهر مد،یننمافایطفل کامالً ا
.باشدگرفتهصورتموافقهخلعهنگامدرزنایطفلوفاتصورتدرمطالبهعدمبهنکهیامگرد،ینما

.439کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد215
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ـ نداشـته وجودحملکهشودثابتبعداًیولگردد،نییتعخلعبدلثیبحطفلردادنیاگر قبل از والدت، ش سـقط ای
171مـاده حکمبرحسبتواندیمشوهرد،ینماوفاتیگخوارهریشسالدولیتکمازقبلطفلنکهیاایواستشده

.کندمطالبهآنراةماندیباقمدتایتمامدادنریشاجرتمعادلیمدنقانون

خلعبدلثیبحمشتركطفلنفقهنیتأم) 2.3
مجـرا طفـل نفقهنیدبعوضدارد،اشزوجهبرذمهکهراینیدتواندیشوهر نمیقانون مدن174طبق جمله اول ماده 

. پنداردیمحیصحخلعبدلعنوانبهراریصغطفلنفقهنیتأم174مادهدومجملهدریمدنقانونوصفنیابا. دینما
صـورت در. باشدیمطفلنفقهپرداختبهمکلفزوجباشد،معسرزوجهوگرددنییتعخلعبدلطفلنفقهاگرالبته

.دینمامطالبهيوازراشدهپرداختهمبالغتواندیمزوجزوجه،ساری

کـامالً طفلۀنفقمورددرراتعهدشطفلش،ایخودشفوتفرار،گر،یدشخصباازدواجلیاز قبیهرگاه زن به علت
ـ نمامطالبهراماندهیباقۀنفقیمدنقانون170مادهحکماساسبهتواندیمشوهرد،یننمافایا عـدم بـه نکـه یامگـر د،ی

.باشدگرفتهصورتموافقهخلعهنگامدرزنایطفلوفاتصورتدرمطالبه

بدل خلعثیحفاظت طفل مشترك بح)2.4
ـ نمانییحفاظت طفل را تا سن بلوغ بدل خلع تعتواندیمیزن وقتیقانون مدن172به اساس حکم ماده  کـه طفـل   دی

طفلـش را از زوجـه   توانـد یپدر دختر مد،یازدواج نمايگریمدت با شخص دنیهرگاه زوجه در خالل ا. دختر باشد
گر چه به بودن طفـل نـزد مـادر قـبالً موافقـه      د،یرا مطالبه نماماندهیو معادل اجرت حفاظت مدت باقدهیگردمیتسل

.  صورت گرفته باشد
قانون 173دوره حضانت نزد شوهر شرط شده باشد، بر حسب حکم فقره اول ماده هرگاه هنگام خلع، بودن طفل در

ـ نماحفاظـت خـود نـزد حضانتةدورلیطفل را تا تکمتواندیزن م. باشدیو شرط باطل محیعقد خلع صحیمدن د،ی
ریـ فقطفـل کهیصـورت درطفـل نفقـه وحضانتاجرت. باشدنشدهساقطيگریدعلتبهحقنیانکهیبرامشروط

.باشدیميوپدربدوشیمدنقانون173مادهدومفقرهحکمطبقباشد،
طفـل حفاظـت درراتعهدشطفلش،ایخودشفوتفرار،گر،یدشخصباازدواجلیقبازیعلتبهزنکهیدر صورت

مطالبهراماندهیباقمدتحفاظتاجرتیمدنقانون172و170مادهحکماساسبهتواندیمشوهرد،یننمافایاکامالً
.باشدگرفتهصورتموافقهخلعهنگامدرزنایطفلوفاتصورتدرمطالبهعدمبهنکهیامگرد،ینما

خلعبدلینفونییعدم تع) ت
ۀاز ذمـ تیـ حقـوق زوج عیـ جمیقانون مدن164نشده باشد، طبق حکم ماده نییدر هنگام خلع بدل تعکهیدر صورت

آنچـه تواندینمزنهمچنان. دینمااسترداديوازشدهمیزن تسلبهآنچه را که تواندیشوهر نم. گردندیساقط منیزوج
.آنازبعدخواهباشد،گرفتهصورتدخولازقبلخلعنیاخواهکند،مطالبهاست،ماندهیباقشوهرۀبرذمکهرا

طالقنیاکهشودیمواقعنیباطالقخلع،هنگامدربدلینفباکهکندیمحکمیمدنقانون165مادهگریاز طرف د
.گرددینمگریکدیازتیزوجحقوقاسقاطموجب
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رجوع از خلع : گفتار سوم
قـانون 161مـاده . گـردد ابـراز موافقةاراددوکهدیآیمبوجودیوقتخلع. استجانبهدویحقوقمعاملهکیخلع 

یزوجـ گـاه هرپس. دینمارجوعخودجابیاازمقابلطرفقبولازقبلکهدهدیمحقنیزوجازکیهربهیمدن
.ماندیمیباقتیزوجۀرابطد،ینمارجوعخودجابیاازمقابلطرفقبولازقبلبودهاوجانبازخلعجابیاکه

اثر خلع : گفتار چهارم
صغرانیاحکام در رابطه با آثار طالق بانیبنابرا. باشدیمنیطالق باکیکه خلع کندیحکم میقانون مدن160ماده 

قـانون  212مـاده  2بنـد نیو همچن168مطابق حکم ماده . شوندیاجرا مزیشد، در مورد طالق خلع نیکه فوقاً بررس
. در هنگام خلع صراحتاً به اسقاط آن موافقه کرده باشندنیزوجنکهیمگر اگردد،یدر خلع نفقه ساقط نمیمدن

یاسالميکشور هاریدر ساخلع: گفتار پنجم
قابـل ،را که قانونگذاران مصر و اردن در مورد طالق خلـع بوجـود آورده انـد   ییهايآورنووراتییگفتار تغنیادر

یقاضـ لهیبوسـ کـه داردآنـرا امکانزیدر اردن زن ن2001در مصر و سال 2000بعد از اصالحات سال . باشندیذکر م
216.ردیبپذراخودزنشنهادیپکهنباشدموافقشوهرهرگاهگردد،خلعطالق

ـ قابـل تاک نیـ عـالوه بـر ا  217.باشدیبعد از اصالح قانون مصر توافق هر دو طرف شرط صحت خلع نم اسـت کـه   دی
باشـد یمینهـائ صلهیف. تواندیشده نمنییبدل خلع تعگرشانیحق دکیایانصراف از حضانت اطفال خورد سال، نفقه 

ـ قـرار گ تیمورد اعتراض و شکایدر محکمه فوقانیامکانات حقوققیصورت از طرچیبه هتواندیو نم ریـ در غ. ردی
کـدام  يشوهر در برابـر و نکهیبماند، بدون ایازدواج باقدیدر قیطوالنیمحاکماتيدعوکیۀلیبوستواندیآن زن م

ـ اما البتـه او با 219.دیت نمابشوهر را ثاریزن ضرورت ندارد که تقص218.مثالً نفقه داشته باشدیمالیحقوقتیمکلف دی
شانیانیبيزناشوهراتیشده است که دوام حزاریبا شوهرش آنقدر بیدهد که از زندگحیتوضیقاضيبراحاًیصر

20فقـره دوم مـاده   (را ادا کـرده نتوانـد   يخداوندضیانزجار فرانیهراس دارد که بخاطر ايمحال خواهد بود و و
بدسـت آورده اسـت، دوبـاره مسـترد نمـوده و      يرا که از ويشوهر مهريبرادیزن با). مصریائقانون اجراآت قض

ـ مانند نفقه اشیخویقانونیمصر از تمام حقوق مالیقانون اجراآت قضائ20مطابق حکم فقره اول ماده  عـدت،  امی
و 18مندرج فقره دوم مـاده  یالزامۀانیجویآشتيبدون تالش هاتواندیمحکمه نم.مهر مؤجل منصرف گرددایمتعه 

ـ تثب2001سـال  83قـانون شـماره   6و در اردن در ماده یقانون اجراآت قضائ20قاعده در قانون مصر در ماده نیا216 شـده  تی
.است

:بهشودمراجعهينوآورنیراجع به ا217
O. Arabi, The Dawning of the third Millenium on Sharī’a: Egypt’s Law No. 1 of 2000, or Women may divorce at

will in: Studies in Modern Islamic Law and Jurisprudence (2001), insb. 171 ff.

ـ الفقهذاهب الخلع بین الم: سامح سید محمدراجع به اجراآت محاکم، حاتیتوض218 ـ ۀ األی دراسـۀ تحلیلیـۀ   : ۀ والقـانون المصـري  ربع
.القاهرة, 2002, ألحکام المحاکم المصریۀ

.و صفحات مابعد263الخلع صفحه : سامح سید محمد219
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ابند،یمتذکره تحقق طیهرگاه تمام شرا220.دیحکم خلع را صادر نمایقانون اجراآت قضائ19فقرات اول و دوم ماده 
. باشدیمنیطالق، طالق بانیا. کندیمحکمه حکم طالق را صادر م

یقضائقیتفر: مبحث چهارم
طـالق را  کیـ موجـه لیـ دالتیـ موجودحالدرمحکمهصلهیفقیطرازتواندیمطابق حقوق افغانستان زن همواره م

ـ بر تفریمبنیقانونةشدینیشبیپلیدلکیتیموجوددیالبته او با. شودیمدهینامقیطالق تفرنیکه اموجب گردد قی
کـه شـوهر زوجـه اش را طـالق     یاز شوهر جبراً در صـورت یندگیبه نمایبه حکم قاضیقضائقیتفر. را ثابت سازد

از یفقـه مـالک  يقانون به اتکـا 221.ردیپذینداشته باشد، صورت ماریخلع را در اختيضرورلیوسازیندهد و زوجه ن
کیایبیعکیلیجواز دارد که زن ثابت کند که به دلیدر صورتقیتفر222.بردینام میقضائقیتفريبرالیچهار دل

است، عدم پرداخـت نفقـه از طـرف    دهیگرددیعايکه از جانب شوهر به ويضررکیشوهر، ریعالج ناپذیضیمر
گـاه در حکـم   یقضـائ قیتفر. تواندیبرده نمشیپنیاز اشیرا بيمشترك زناشوهریزندگ،شوهرابتیغایشوهر 

و آثـار  شـوند یمحسوب منیبه سبب ضرر در حکم طالق باقیو تفربیبه سبب عقیتفر. باشدیمنیو گاه بایرجع
یدر حکـم طـالق رجعـ   ابیبه سبب غقیبه سبب عدم انفاق و تفرقیتفرکهیدر صورت. اورندیرا به بار منیطالق با

دوبـاره  تیزوجۀعدت به زوجه اش رابطلیو رجوع شوهر قبل از تکمقیتفرلیرفتن دلنیو با از بشوندیپنداشته م
. گرددیبرقرار م

یقضائقیتفرلیدال: گفتار اول
بیعسبببهقیتفر) الف

باشـد کـه اعـاده    یکه شوهر مبـتال بـه مرضـ   دینماقیمطالبه تفرتواندیمیوقتیقانون مدن176زن مطابق حکم ماده 
یکه معاشرت با شوهر بـدون ضـرر کلـ   يمعالجه او الزم باشد، به نحويبرایمدت طوالنایممکن ریغيصحت و

. ناممکن باشد
ـ بـوده، واقفیمدنقانون176مادهدرمتذکرهوبیعبهآنازقبلایهرگاه زن در هنگام عقد ازدواج  صـورت درای

ینمـ یمـدن قـانون 177مادهحکمطبقباشد،دادهنشانتیرضاآنبهیضمنایحیصرطورعقدازبعدبیعوقوع
.کندمطالبهراقیتفرتواند

اسـتفاده خبـره اهـل اتینظرازیمدنقانون178مادهحکمحسببریمدنقانون176مادهمتذکرهوبیعتیدر تثب
قـانون 179مـاده حکـم مطـابق محکمهباشد،ناممکنآنۀمعالجکهگرددتیتثبیازنوعبیعهرگاه. دیآیمبعمل

باشـد، الزممعالجـه يبـرا یطـوالن مـدت وبـوده عـالج قابلبیعکهیصورتدر. دینمایمحکمقیتفربهفوراًیمدن
هرگـاه عیـب زوج درخـالل مـدت     .اندازدیمقیتعوبهنباشدمتجاوزکسالیازکهیمدتتاراقیتفرمطالبهمحکمه

.شودمالحظهنییپادرمصرحقوقدرانهیجویآشتیالزاميروش ها220
.455صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نینظام الد221
مـذهب ازموردنیادرافغانستانحقوق. دهدیماجازهشوهريخصاایبودنمیعقحاالتدرصرفراقیتفریمذهب فقه حنف222
دهـد، یماجـازه زینيگریدلیدالتیموجودصورتدرراقیتفروکردهیندگینمايآزادتردگاهیدکیازمذهبنیاکهیمالکفقه

.دینمایميرویپ
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بـه  یقـانون مـدن  179حکم مـاده  بر نابو یقانون اصول محاکمات مدن114بنابر ماده محکمه ،یکسال مرفوع نگردد
.تفریق بین زوجین حکم مینماید

تواننـد یمنیزوجـ . شودیازدواج نمیمیحرمت داکیموجب یقانون مدن181طبق حکم ماده بیبه سبب عقیتفر
امیـ بخواهند بعد از انیهرگاه زوج. بعد از آنایعدت باشد انیخواه در جرند،یدوباره با هم ازدواج نماقیبعد از تفر

.داردضرورتدیجدمهرودیجدعقدکینکاح آنها به ند،یازدواج نماگریعدت دوباره با هم د
گـر یطـرف د د،یـ عدت وفات نماانیدر جرشده،واقعقیتفرآنهانیببیعسبببهکهنیزوجازیکیکهیدر صورت

قـانون  180مطـابق حکـم مـاده    بیبه سبب عقیتفر. گرددینميمستحق ارث از ویقانون مدن182طبق حکم ماده 
مالحظـه  یقـانون مـدن  152ماده (گردندیعدت ساقط مياست که با آن تمام آثار ازدواج به استثنانیطالق با،یمدن

).شود

ضررسبببهقیتفر) ب
مطـابق گردانـد، ناممکننیزوجانیمرامعاشرتدوامکهشوهربامعاشرتازیناشدهیعاضررسبببهتواندیزن م
.کندمطالبهراقیتفرمحکمهازیمدنقانون183مادهحکم

اجبـار کـوب، ولتگفتن،راهیبوبدوفحشمانندزوجاعمالوگفتارۀلیبوسزوجهتیضرر عبارت از آزار و اذ
223.استلیدلبدونيوازيدوروقهروقانونخالفيکارهادادنانجامبر

مادهاولفقرهحکماساسبهمحکمهنتواند،گرفتهصورتنیزوجنیباصالحودهیهرگاه ضرر مورد ادعا ثابت گرد
.کندیمحکمآنهاقیتفربهیمدنقانون184

اولفقـره حکـم مطـابق محکمـه باشد،داشتهاصرارخوديادعابهزنودهینگردثابتادعاموردضررکهیدر صورت
فقرهاساسبردیباحکمان. دینمایمنییتعنیزوجنیباصالحجهتحکمثیبحراشخصدویمدنقانون185ماده
نیزوجاقارباگر. باشدزناقاربازيگریدوشوهراقاربازیکیبوده،عادلاشخاصیمدنقانون186مادهاول

ـ اصـالح بـه وداشـته یکافمعلوماتنیزوجاحوالازکهشودیمنییتعیاشخاصانیمازحکماننباشد،موجود نیب
.باشندقادرنیزوج

اصـول قانون110مادهدرنتواند،شدهثابتادعاموردضررآندرکهضررسبببهقیتفريدعوکیدرحکمنییتع
ضرر مورد ادعـا موجـه   ،دعوي تفریق به سبب ضررهرگاه درماده نیاطبق.استدهیگردتکرارزینیمدنمحاکمات

ازاقـارب  یمحکمه دو نفر شخص عـادل را یکـ  ، نباشد ونزد محکمه خوف شقاق واختالف بین زوجین متصور گردد
.ازاقارب زوجه جهت اصالح آنها بحیث حکم تعیین مینمایديدیگرزوج و
خـود را بـه عـدل و    ۀفیکه وظدینماادیدر محکمه سوگند یقانون مدن186به اساس حکم فقره دوم ماده دیحکم با

علـل  یقـانون مـدن  187مطـابق حکـم مـاده    دیباشوند،یمنییحکم تعثیکه به حیاشخاص. کندیمفایايامانت دار
.اصالح کوشش کنندنینموده و در تأمصیرا تشخنیزوجنیاختالف و طرق اصالح ب

ـ بـوده و  نیزوجاید و منشاء اختالف زوج نموفق نشونیزوجنیبه اصالح بانهرگاه حکم اصـالً معلـوم نباشـد،    ای
ـ نمایآنهـا حکـم م  انیمقیبه تفریقانون مدن188محکمه بر حسب حکم فقره اول ماده  زن منشـاء  کهیدر صـورت . دی

. ردیگیممیاز آن تصمیقسمتایدر بدل کل مهر قیحکم به تفریقانون مدن188اختالف باشد، طبق فقره دوم ماده 

. 466کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد223
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اولبنـد حکـم اساسبهگردد،موجوداختالفاند،شدهنییتعحکمثیحبهکهیاشخاصاتینظردرکهیدر صورت
ـ نظراخـتالف دوامحالتدر. گردندیمنظردیتجدبهمکلفمحکمهطرفازیمدنقانون189ماده بـر محکمـه اتی

ثیـ بحیمـدن قـانون 186مـاده منـدرج حکممطابقرايگریداشخاصیمدنقانون189مادهدومبندحکمحسب
کیـ درآنطبـق کهاستتیرعاقابلیمدنمحاکماتاصولقانون111مادهموردنیادرالبته. دینمایمنییتعحکم
.تواندینمشدهنییتعحکمباردوازشیبضررسبببهقیتفريدعو

محکمهبهراخودمیتصامولیحکم دالیقانون اصول محاکمات مدن112و ماده یقانون مدن190مطابق حکم ماده 
گردد،صادرمحکمهطرفازضررسبببهقیتفرحکمهرگاه. کندیمصادرحکمآنبهمطابقمحکمهوکردهمیتقد
.آوردیمباررانیباطالقآثارقیتفر،یمدنقانون184مادهدومبندحکمطبق

انفاقعدمسبببهقیتفر) پ
نتوانـد، شدهثابتزیننفقهياداازيوعجزونبودهییدارامالکظاهراًودهینفقه زن امتناع ورزيهرگاه شوهر از ادا

ثابـت نفقـه ياداازراخودعجزشوهرکهیصورتدر. دینماقیتفرۀمطالبیمدنقانون191مادهحکمطبقتواندیمزن
. دهـد یممهلـت يوبـه نکند،تجاوزماهسهازکهرایمناسبمدتیمدنقانون192مادهحکممطابقمحکمهد،ینما

.دینمایمحکمنیزوجنیبقیتفربهمحکمهنشود،قادرنفقهيادابههمبازهرگاه
دریمدنقانون193مادهحکممطابقرد،یگیمصورتمحکمهحکمبهنفقهياداعدمسبببهکهنیزوجنیبقیتفر

ویمـال تـوان نکهیابرمشروطد،ینمارجوعزنشبهعدتمدتانیجردرتواندیمشوهروبودهیرجعطالقحکم
.سازدثابتنفقهيادايبراراخودیآمادگ

ابیغسبببهقیتفر) ت
شـود، متضرريوابیغاززنکهیصورتدرگردد،بیغامعقولعذربدونآنازادهیزایهرگاه شوهر مدت سه سال 

آناززنوبـوده یـی دارامالـک شوهرگرچه. دینماقیتفرۀمطالبمحکمهازتواندیمیمدنقانون194مادهحکمطبق
.کرده بتواندنیتأمراخودنفقه

یمـدن قـانون 195مـاده حکـم حسـب بـر زنجانبازقیتفرۀمطالباستماعازبعدمحکمهشوهرابیغدر صورت 
ـ فاممسـکن بـه مـذکور شوهرآنخاللدرتادینمایمنییتعرایمدتوکردهاعالمکتباًبیغاشوهربهراموضوع لی
یقانون اصول محاکمات مدناب،یغسبببهقیتفرةباردر. کندطلبشیخواقامتگاهبهراخودزناینمودهعودت

بـه  . گردنـد تیـ رعادیـ که از جانـب محکمـه با  باشدیمزینيگریدیشامل قواعد اجراآت حقوقیقانون مدنکناردر 
زوج مسکن معلوم کهیدر صورتابتیبه سبب غقیتفريدر دعویقانون اصول محاکمات مدن115اساس حکم ماده 

ایـ را جهت عودت به مسکن زوجـه و  یکتباً اعالم نموده، مدتبیع را به زوج غاداشته باشد، محکمه موضونیو مع
. دینمایمنییزوج تعيبه اقامتگاه خودش برايخواستن و
اعـالم وصـول اصالًایبدهد،ادامهخودابتیغبهمعقولعذربدونمحکمهاعالموجودبابیغاشوهرکهیدر صورت

نیزوجـ نیبـ قیتفربهیمدنقانون195مادهدومفقرهحکماساسبهمحکمهاحوالنیچندرباشد،ناممکنزوجبه
دهیـ گردمیترتنظمفصلیمدنمحاکماتاصولقانوندریمدنقانون195مادهدومفقرهمندرجحالت. دینمایمحکم
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116مـاده حکممطابقبماند،بیغاهمبازنهیمعمدتيانقضاومحکمهاعالمافتیدروجودباشوهرهرگاه. است
.دینمایمیدگیرسموضوعبهبیغاشوهريبرالیوکنییتعبامحکمه،یمدنمحاکماتاصولقانون

طبـق نباشد،ممکنبیغازوجبهيریصول اعالم تحرواینداشته و نیمسکن معلوم و معبیشوهر غاکهیدر صورت
ـ ابهمدت. گرددیماعالنویرادعهیذراحضارمدتنییتعبهموضوعیمدنمحاکماتاصولقانون117مادهحکم نی

.تواندینمبودهماهکیازکمتراعالنخیتارازمنظور
حاضر نگردد، محکمه طبق حکم مـاده  نیدر مدت معیه عذر قانونارائبدونویراداعالنوجودبابیهرگاه زوج غا

ـ قیـ و بـه تفر یدگیمسخر در موضوع رسـ لیوکنییبعد از تعیقانون اصول محاکمات مدن118 حکـم  نیزوجـ نیب
. دینمایم

119معلوم نباشـد، بـر حسـب حکـم مـاده      يو ممات واتیشوهر مفقود که حهیانحالل ازدواج عليتقاضاکیدر 
چهـار سـال مجـاز    يقبـل از انقضـا  یقانون مدن326حکم ماده طبقبر یقضائقیتفر،یقانون اصول محاکمات مدن

. باشدینم
ـ از آن محکوم گردشتریبایمحکمه به حبس ده سال یشوهر به حکم قطعکهیهمچنان در حال توانـد یباشـد، زن م دهی
نفقـه را  يگرچه شوهر محبوس تـوان ادا . دینماقیپس از مدت پنج سال مطالبه تفریقانون مدن196طبق حکم ماده 

. داشته باشد
هـر گـاه   . باشـد یمیدر حکم طـالق رجعـ  ابیبه سبب غقیمتذکر شده است که تفریقانون مدن197فقره اول ماده 

قـانون  197طبـق حکـم فقـره دوم مـاده     تواندیميشوهر محبوس از حبس رها شود، وایحاضر گردد، بیشوهر غا
.    دیعدت به زن خود رجوع نمالیقبل از تکمیمدن

یاسالميکشور هاریزوجه در سالهیبوسیقضائقیتفر: گفتار دوم
قیـ مطالبه تفرلیدلکیتیصرف از محکمه به سبب موجودتواندیزن مزینیاسالميکشور هاریبه اساس قواعد سا

طالق از طـرف  تیهرگاه زن بدون آنکه صالح. شودیمادیقیلطبه نام تیاسالمياز کشور هایدر بعضقیتفر. دینما
به قیتفرلیدلیاسالميمطابق اکثر کشور هادیباد،یرا مطالبه نمایقضائقیشده باشد، تفرضیتفوشیشوهرش برا
. اثبات برسد

نیزوجـ ازکیـ هـر بههیشخصاحوالقانوندرتونسدر. شدمتذکراستثناءگانهیثیحبهتونسازتوانیمنجایدر ا
مطابق حکـم  . 224)تونسهیشخصاحوالقانون31-29مواد (استدهیگرداعطامحکمهازطالقيتقاضايمساوحق

:تواندیمشدهتقاضاحالتسهدرطالقتونسهیقانون احوال شخص31ماده 
.نیزوجدوجانبهتوافقنیح-1
.به سبب ضررنیاز زوجیکیيبه اثر تقاضا-2
.زوجهایبه اساس درخواست زوج -3

فـی االحـوال   بعض االنطباعـات حـول فقـه القضـاء فـی مـادة      : مالک غزوانیدر تونس یقضائهینکات رونیراجع به مهمتر224
.و صفحات مابعد95صفحه , 6|2006[مجلۀ القضاء والتشریع : فی, الشخصیۀ
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ارائـه  لیـ طـالق دل يتونس مرد و زن ضرورت ندارند تا بـرا هیقانون احوال شخص31بر حسب حکم بند سوم ماده 
نموده ینیشبیپشود،یطالق متحمل ملهیبوس) زوجهایزوج (را که همسر يماده امکان جبران ضررنیالبته هم. ندینما

. شودیمدهیطالق در تونس تنها طالق نام. است
ـ بمحکمـه درزنجانـب ازکـه طـالق لیـ دالعمـان وسـودان ت،یکور،یالجزااردن،عراق،مراکش،ه،یدر سور انی

بـه قیتفرکهآوردیمبارجهینتآنگاهقیتفربریمبنتقاضاکی. ندینمایممطابقتافغانستانحقوقلیدالباگردند،یم
لیـ دلوشـده مطالبـه شـوهر ناحقابیغاینفقهپرداختازامتناعشوهر،جانبازبیعکیوارده،ضررکیسبب
225.برسداثباتبهطالق

ـ توانـد یزن م. هرگاه طالق از طرف زن درخواست شـده باشـد  شود،یتنها از طالق متذکر مرانیحقوق ا ـ بـه دال ای لی
طالق که در قرارداد ازدواج بـا آنهـا توافـق صـورت     يقراردادلیبه دالایران،یایطالق مندرج در قانون مدنیقانون

ياجـرا طالق وجود داشته باشـد، شـوهر توسـط محکمـه بـه      يبرالیدلکیکهیدر صورت. دیگرفته است، استناد نما
يبـرا یقانونلیسه نوع دال. کندیمحکمه به عوض او حکم طالق را صادر مایو شودیمدهیطالق مجبور گردانغهیص

:تواندیطالق وجود دارد که زن آنها را مطالبه نموده م
).رانیایقانون مدن1029ماده (مفقوداالثر بودن شوهر-1
).رانیایقانون مدن1129ماده (استنکاف شوهر از دادن نفقه -2
226).رانیایقانون مدن1130ماده (عسر و حرج زوجه -3

مشـقت کیـ وبـوده تحمـل قابلریغزنيبرايزناشوهریزندگادامهکهدیآیبوجود میعسر و حرج زوجه وقت
. ردیگیمحکمه ارتباط مدیوابدصعسر و حرج وجود دارد، به ایمورد که آنیقضاوت در ا227.گرددیتلقمیعظ

225 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status, 119.
ـ احقـوق طبقطالقیقانونلیدالتیدر مورد در خواست طالق زن در حالت موجود226 حقـوق مختصـر ،یامـام /ییصـفا : رانی

.يبعدوصفحات202صفحهخانواده،
طبق آن عسـر و حـرج   . مالحظه شودرانیایقانون مدن1130عسر و حرج مندرج تبصره اول ماده یباره حاالت قانوننیدر ا227

ـ مـوارد ذ . زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشـکل باشـد  يرا برايزناشوهریزندگهکه ادامیتیعبارت است از وضع در لی
:گرددیعسر و جرح محسوب مقیصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاد

.مؤجهعذربدونسالکیمدتدرمتناوبماهنهایو یلتوسط زوج حد اقل به مدت شش ماه متوایخانوادگیترك زندگ-
امتناعوآوردواردخللیخانوادگیزندگاساسبهکهیالکلمشروباتبهيوابتالءایومخدرموادانواعازیکیبهزوجادیاعت-
.استبودهالزمادیاعتتركيبراپزشکصیتشخبهکهیمدتدرآنتركبهيوالزامعدمای

.شتریبایسالپنجحبسبهزوجیقطعتیمحکوم-
.نباشدتحملقابلزوجهتیوضعبهتوجهباًعرفاکهزوجرفتارسوءگونههرایضرب و شتم و -
.دینمامختلرامشتركیزندگکهيگریدالعالجصعبعارضههرایيساراییروانالعالجصعبيهايماریابتالء زوج به ب-

فـوق مـاده درمتـذکره لیدالکهدهدیمتیهداعالوهبهقانونونبودهیقطعرانیایقانون مدن1130تبصره ماده البته لست مندرج
.دینماصادرطالقحکمشود،احرازمحکمهدرزنحرجوعسرکهيمواردریسادردادگاهکهستینآنازمانعالذکر
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طالقيدعوانیجردریمقدماتتیحکم:مبحث پنجم
افغانستاندرطالقيدعوانیجردرتیحکم: گفتار اول

کمـه جهـت   حاز طرف منیحکمنییتعزن،خواستدربنابرضررسبببهقیدر حقوق افغانستان تنها در حالت تفر
خود اصرار داشته باشد، قانوناً دسـتور  يو زوجه به ادعادهیکه ضرر مورد ادعا ثابت نگردیدر صورتنیاصالح زوج

قانونـاً در نظـر گرفتـه نشـده     تیـ حکمگریدلیبنابر دالیقضائقیزن به تفريموارد تقاضاریدر سا. داده شده است
محکمه قانونـاً  يهمکاریحاالت حتنیدر ارایاست، زدهینگردینیشبیپتیطالق و خلع حکميهمچنان برا. است

. شدیدر باال در مبحث طالق بررسیقانونيخالنیاازیناشیاجتماعيهابیآس. باشدینميضرور

یاسالميکشور هاریطالق در سايدعوانیدر جرتیحکم: گفتار دوم
قـانون  21مثالً در مصر مـاده  . رندیگیدر نظر مزیانواع انحالل ازدواج نریرا در ساتیحکمیاسالميکشور هایبرخ

را از خطرات طالق آگاه سـاخته  نیاز زوجکیطالق مکلف است هر ةکنندقیکه تصدکندیحکم میاجراآت قضائ
بـر عـالوه   . کنندیمعرفتیحکميبراشیخولیحکم از فاماییانجیمکیکه هر کدام شان دیو از آن ها مطالبه نما

میصـرف آن وقـت تصـم   قیـ تطليکه محکمه در دعـاو شودیمصر متذکر میقانون اجراآت قضائ18فقره دوم ماده 
ـ بامحکمـه باشند،داشتهریصغطفلنیهرگاه زوج. بماندیباقجهیبدون نتیقضائتیکه حکمدینمایاتخاذ م حـد دی

بطـور رایالزامـ تیحکمقهیطرقانوننیهم19ماده. دینماشنهادیپروز60یال30فاصلهدرراتیحکمباردواقل
:دهدیمحیتشرلیذ

مکلـف رانیزوجـ ازکیهرمحکمهدیبااست،دادهدستورراحکمدویمعرفقانونکهقیلطتيدر دعاو«
نیزوجـ ازیکیگاههر. بداردیمعرفشیخولیفامازحکمکیبعدجلسهیالامکان،صورتدرکهبسازد

ـ نمایمنییتعاويبراحکمکیمحکمهنگردد،حاضرجلسهدرحکمایوکندییاعتنایبحکمیمعرفدر . دی
در ایـ و دیـ گویمشـان یاز اکیـ هر ایهر دو حکم توافق نموده اند، کهردیبگمیتصمآنطورتواندیممحکمه

».دینمایبرداشت مهیصورت آنچه را که از دوسنیاریغ
قـانون در سـال   لیتعـد لهیخلع که بـه وسـ  يدعونیح: باشدیمیدر دو حالت انحالل ازدواج الزامتیدر اردن حکم

بـه قیتفردرخواست. مناقشاتسبببهقیو در حالت تفر) 82/2001قانون شماره 6ماده (بوجود آمده است 2001
ـ لفـظ بـه يوبهگریدطرفکهتواندیمشدهمیتقدادعانیابازنلهیو هم بوسشوهرتوسطهممناقشاتموجب ای

ـ اازشتریبيزناشوهریزندگادامهکهاستدهیرسانيضررکیآنچنانعمل قـانون 133مـاده  (باشـد ینمممکـن نی
نشـود، یآشـت بهموفقيوگاههر. دهدیآشترانیزوجکهدینمایمیسعیقاضحالتنیادر). اردنهیشخصاحوال

.اندازدیمقیتعوبهکماهیيبرااقلحدرايدعو
ـ نمایماحالـه حکـم بـه راموضـوع یقاضـ رد،ینگصورتیآشتزیننهیمهلت معيهرگاه بعد از انقضا اسـاس بـه . دی

ـ نمایسعدیباحکم. دینمایمنییتعشوهرشاوندانیخوازحکمکیوزناقاربجملهازحکمکییقاضامکانات دی
بـه باشـد، یممناقشـات مسئولنیزوجازکیکدامکهندینماتیتثبونشوندموفقآنهاگاههر. ردیگصورتیآشتتا

ـ ابـه شـان یاکهیصـورت در. کنندیماتخاذمیتصمپندارند،یممناسبراآنکهیجبرانبدلدرازدواجانحالل جـه ینتنی
میتصـم کنند،یمیتلقمناسبراآنکهیجبرانبدلدرازدواجانحاللبهآنهااست،زنمتوجهکامالًریتقصکهبرسند

کـامالً ریتقصـ گـاه هـر . باشـد تـر نییپامهرمقدارازتواندینمجبران. باشدیمیتالفکنوعیازعبارتنیا. رندیگیم
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تمـام داردحقزنحالتنیادر. گرددمنحلنیباطالقباازدواجکهکندیماتخاذمیتصمحکمباشد،شوهربدوش
حکـم دوهـر . باشـد گرفتـه صـورت شـوهر خودتوسططالقایگوکهدینمامطالبهیقیطربهرايزناشوهرحقوق

ـ نماصـادر صـله یفکیآنمطابقدیبایقاض. کنندیممیتقدیقاضبهراخودیمساعجینتامورددرگزارش مـاده  (دی
133مـاده  (شـود یمپنداشـته نیبـا طالقکیصادرهصلهیفلهیبوسازدواجانحالل). اردنهیشخصاحوالقانون132

.گرددیمقبولجبرانثیحبهشوهربهزنمهراستردادخلعدر). اردنهیشخصاحوالقانون
راتیـ حکمخلعوجانبهکیطالقيایقضادرهیشخصاحوالقانون88مادهحکممطابقتواندیممحکمههیدر سور

ـ ادرکـه ردیگیمصورتضررسبببهقیتفردردهیچیوپیطوالنتیحکمکی. اندازدراهبه ازحکـم دوحالـت نی
يبـرا حکممیتصم). هیسورهیشخصاحوالقانون114و113ومواد112مادهسومفقره (شودیمنییتعیقاضطرف
یقاضـ آن،دیتردصورتدر. ردینپذایوبدهدقرارخودقضاوتاساسراآنتواندیماو. باشدینمقاطعمیتصمیقاض
).هیسورهیشخصاحوالقانون115ماده (دینمایمنییتعگریدحکمدوآخرباريبرا

بـه راياجباريداورگریداصطالحبهایتیحکمکیطالقبریمبنزندرخواستوهمشوهريتقاضاهمرانیدر ا
یآشـت رانیطـرف تـا ورزندیمیسعنیزوجيهالیفامازمنتخباشخاصيداورایتیحکمنیادر. داردخوددنبال
، محکمه 228ندهدجهینتتیحکمهرگاه). 1979یمدنخاصدادگاهبارهدرقانون3مادهدومتبصرهدومجمله (دهند

وطالقۀغیصياجراجهتنیزوجطرفازسازشامکانعدمیگواه. دینمایدم امکان سازش صادر معیگواهکی
وبهطالقويجارمذکرشاهددوحضوردرطالقۀغیصوشدهمیتسلطالقوازدواجثبتیرسمدفتربهآنثبت

، )در حالت مطالبه طالق از طرف زن(طالق يدر صورت امتناع زوج از حضور و اجرا229.شودیمثبتدفترسرۀلیس
ةجزو( کندیو دستور ثبت و اعالم آن را به دفتر ثبت طالق صادر ميطالق را جارۀغیدادگاه به درخواست زوجه ص

230).11/8/1376عدم امکان سازش، مصوب یمدت اعتبار گواهنییواحده قانون تعةماد) ب(

آثار انحالل ازدواج : فصل ششم
میتنظـ » آثـار انحـالل نکـاح   «و مواد مابعد آن تحت عنوان 198افغانستان در ماده یآثار انحالل ازدواج در قانون مدن

.باشندیمازدواجانحاللآثارعدتنفقهوعدتقانوناً. استشده
عدت : اولمبحث 

:عدتفیتعر: گفتار اول
198افغانسـتان در مـاده   یقـانون مـدن  231.دهـد یمیمعنشمردنودهیعده منشعب گردیاصطالح عدت از کلمه عرب

طبـق حکـم   . رودیمنیآن تمام آثار مرتبه ازدواج از بيکه با انقضاینیکه عدت عبارت است از مدت معکندیحکم م
متارکه . گرددیمتارکه در نکاح فاسد آغاز مایو قیعدت به مجرد وقوع طالق، وفات، فسخ، تفریقانون مدن211ماده 

فقره دوم ماده (بعد از عقد نکاح یخلل قانونکیتیکه در صورت موجودباشدیميدر نکاح فاسد فسخ نکاح فاسد

).11/10/1979(19/7/1358خیبتار10088شماره یخاص، روزنامه رسمیمدنيدادگاه هالیتشکیقانونحهیال228
. و صفحات مابعد آن220مختصر حقوق خانواده، صفحه ،یامام/ییصفا: رانیطالق براساس حقوق ااتیدر مورد شکل229
. 26/9/1376خیبتار15384هشماریرسمهنقل از روزنام230
. 526صفحهکابل،) 1386(اولجلدخانواده،مسائلیبررسعبداهللا،نیظام الدن231
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قـانون  134به فسخ نکاح به حکم محکمه ضـرورت نـدارد و در فقـره دوم مـاده     نیو توافق زوج) یقانون مدن133
.  درج شده استیمدن

هدف عدت : گفتار دوم
رانسـب نیـی تعقیـ طرنیبـد وبودهبرخوردارژهیوتیاهمازیحاملگتیتثبينمودن زمان عدت برايهدف سپر

رجـوع زوجـه بـه باشـد، خواسـته کهوقتهریرجعطالقکیعدتامیادرتواندیمشوهرعالوهبه. سازدیمآسان
232.سازدبرقراردوبارهرايزناشوهرروابطونموده

آثار عدت :. گفتار سوم
بـا معتـده   توانـد ینمزوجکـس بـدون از   چیعـدت هـ  لیکه قبل از تکمشودیمتذکر میقانون مدن199فقره اول ماده 

. گـردد یبرد که درآنها بر زن عـدت الزم م ینام میاز حاالتیقانون مدن200وماده 199فقره دوم ماده . دیازدواج نما
باشد،ینمقیاصطالح دقیماده از لحاظ حقوقنیرا که در اقیانحالل ازدواج کلمه تفريبرایقانون مدننیعالوه بر ا

تیکه زن بنابر موجودیعبارت است از انحالل نکاحیدر متون حقوققیتفرافت،یدر باال تذکر کهیطور. بردیبکار م
انحـالل  یمفهـوم عمـوم  قیافغانستان اصطالح تفریمطابق قانون مدنلیدر ذ. دینمایاز محکمه مطالبه میقانونلیدال

بوجـود  یدر حاالت آتـ یقانون مدن200و ماده 199بر حسب آن عدت طبق فقره دوم ماده . دینمایازدواج را افاده م
:دیآیم
ـ فاسد، بعد از دخول و ایحیدر نکاح صحنیزوجنیبقیتفرکهیدر صورت• خلـوت  ایـ حهیبعـد از خلـوت صـح   ای

صورت يکبرنیباایصغرا نیبا،یبه اساس طالق رجعقیتفرنیخواه ا. صورت گرفته باشدحیفاسده در نکاح صح
).یقانون مدن199فقره اول ماده 1بند (گرفته باشد 

ـ بلوغ و افاقه، فسخ، متارکـه در نکـاح فاسـد     ارینقصان مهر، خبیبه سبب لعان، عقیتفرکهیدر حال• بـه  یوطـ ای
).یقانون مدن199فقره اول ماده 2بند (صورت گرفته باشد 233شبهه

مجـدداً ازدواج  نکـه یعدت بر زوجه قبل از اد،یبعد از آن وفات نماایقبل از دخول و حیهرگاه زوج در نکاح صح•
).یقانون مدن200ماده (گرددیالزم مد،ینما

دوام عدت : گفتار چهارم
ـ 201که در مـواد  یعدت هستند بنابر حاالتتیکه مکلف به رعایزنانایدوام عدت معتدات  یقـانون مـدن  210یال

زن نیبـ یطبـق قـانون مـدن   دیـ مدت زمـان عـدت با  نییتعيبرا. با هم اختالف داشته باشندتوانندیدرج شده اند، م

232 Nasīr, The Islamic Law of Personal Status, 146.
آنها با هـم ازدواج  ایکه گوپندارندیموجوده میحقوقتیمرد برعکس وضعکیزن و کیکه دیآیبوجود میبه شبهه وقتیوط233

ـ آنهـا  انیبفهمند که منکهیمثالً هر گاه دو شخص بدون ا. برقرار نموده اندیجنسهبا هم رابطيگمان سهونیاجهینموده و در نت کی
ـ اکـه یبـا وجود ردیازدواج وجود دارد، با هم ازدواج کرده و بعد از ازدواج  دخول صورت گیمیحرمت دا ـ ازدواج نی ازدواج کی

مالحظـه  531جلد اول، صـفحه  ل،یداهللا، حقوق فامعبنینظام الدزیمورد ننیدر ا. به شبهه صحبت نمودیاز وطتوانیباطل است، م
.شود
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بـه  يبه طهـر متـداوم، زن عـاد   يزن عادده،ینگردضیو حادهیکه به سن بلوغ رسيمنکوحه اایسهیزن آض،یحا
. فرق گذاشته شود یمتوفۀمتداوم، زن حامله و زوجيزیخونر

معتـده بـا شـوهر هرگـاه نیبنـابرا . باشدیمتوجهقابلزینیقانون مدن210نمودن عدت حکم ماده يدر رابطه با سپر
ـ ادردهـد، طـالق رااومجـدداً ونمـوده ازدواجعـدت مدتخاللدرخوديصغرانیباطالق زوجـه صـورت نی

گرفتـه صـورت دخـول ازقبـل طـالق نیاچهگر. دینمایملیتکمرادیجدعدتمدتودهیگردکاملمهرمستحق
کهباشدیممالحظهقابلبرند،یدر مورد عدت صرف طالق و تمام انواع فسخ را نام میبا آنکه احکام قانون مدن.باشد

طالقآثارنیبنابراوباشدیمیرجعطالقایونیباطالقایحکمدرقیتفررایزرند،یگیمدربرزینراقیتفرموادنیا
.شودیمزینقیتفرشامل

ضیزوجه حا) الف
نکـاح ازبعـد فسـخ انواعتمامو) قیتفرنیو همچن(عدت در طالق یقانون مدن201بر حسب حکم فقره اول ماده 

دومفقـره . باشـد یمکامـل ضیحسهگردد،ضیحاونبودهحاملهکهیحکماییقیحقيبهامدخولزنيبراحیصح
گـردد ینممحسـوب عدتدرگرفتهصورتقیتفرایطالقآندرکهیضیحکهدینمایمحکمیمدنقانون201ماده

لیـ تکمضیحـ سـه نمـودن يسـپر باگرفته،صورتآنهابايهمبستروبودهحیکه نکاح شان صحیپس عدت زنان
.شودیم

ضیحاریغزوجهوسهیزوجه آ) ب
ضیحـا ودهیرسـ بلـوغ سـن بـه کـه یامنکوحـه ایـ سهیآمنکوحهيبرافسخای) قیتفرنیو همچن(عدت در طالق 

حسـاب بهراشانعدتسهیآومراهقههرگاه. باشدیمکاملماهسهیمدنقانون202مادهحکمطبقاست،دهینگرد
کاملضیحسهشانعدتیمدنقانون203مادهحکمبرحسبشوند،ضیحاماهسهلیتکمازقبلوکردهآغازماه

.باشدیم

به طهر متداوم يزوجه عاد) پ
نکـه یابـر مشروطاست،کاملسالکییقانون مدن204به طهر متداوم طبق حکم فقره اول ماده يعدت زوجه عاد

درمعتـده کـه دومسـال ختمباعدتاول،سالدرشدنضیحاصورتدر. نشودضیحامدتنیاخاللدرمعتده
ـ ندومسـال دراگرکهکندیمحکمیمدنقانون204مادهدومفقره. گرددیملیتکمباشد،نشدهضیحاآن ضیحـا زی

.شودیملیتکمخونمشاهدهبدونآن،ختمبهایوسومسالدرخونمشاهدهمجردبهعدتگردد،

متداوميزیبه خونريزوجه عاد) ت
مـاده حکـم اسـاس بـه باشـد، کردهفراموشراخودماهوارعادتبیترتکهمتداوميزیبه خونريعدت زوجه عاد

.باشدیمکاملماههفتفسخ،ای) قیتفرنیهمچنو (طالقوقوعازبعدیمدنقانون205
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زوجه حامله) ث
تشـکل نکـه یابـر مشروطگردد،یملیبا وضع کامل حمل تکمیقانون مدن206عدت زن حامله بر حسب حکم ماده 

.باشدظاهرقسماًایوتماماًحملياعضا

یزوجه متوف) ج
حاملـه زوجهنکهیمگر ا،مدت عدت بعد از وفات شوهر چهار ماه و ده روز استیقانون مدن207مطابق حکم ماده 

اکمـال نـوزاد تولدباعدتامیاآنمطابقکهگرددیمقیتطبیمدنقانون206مادهمندرجحکمصورتنیادر. باشد
.ابدییم

عـدت طـالق   یقـانون مـدن  208برحسب حکم مـاده  د،یعدت طالق زن خود وفات نمالیهرگاه شوهر قبل از تکم
ایـ طـالق در حـال صـحت و    نیخواه اگرددیالزم میقانون مدن207و عدت وفات مطابق به حکم ماده یتماماً ملغ

. باشدیمدت عدت چهار ماه و ده روز میحالتنیدر چننیابنابر. مرض موت صورت گرفته باشد
وفاتيوعدتخاللدرونمودهنیطالق بايويبدون رضاراکه در حال مرض موت، زوجه اش یهر گاه زوج

مـدت کهراوفاتایطالقعدتازکیهردهیگردراثیممستحقیمدنقانون209مادهحکماساسبهزوجهکند،
.دینمایملیتکمباشد،شتریبآن

نفقه عدت : مبحث دوم
مطـابق حکـم مـاده    . باشـد یاتمام زمان عدت مکلف به پرداخت آن به زوجه میاست که شوهر الياهعدت نفقۀنفق

فسـخ موجـب اسـقاط نفقـه     ایخواه طالق باشد و گردد،یکه از جانب شوهر واقع میقیهر نوع تفریقانون مدن212
قیـ مجـدداً از اصـطالح تفر  212در مـاده  یقانون مدن. در آن نداشته باشديگر چه شوهر قصورگردد،یعدت زن نم

مـاده  نیـ در ازیاز احکام قانون و نیدر برخقیمفهوم تفرد،یذکر گردزینقاًهمانطور که فوکهیاستفاده نموده در حال
. باشدیانحالل ازدواج م

بر پرداخت نفقه عدت یشوهر مبنبهیجو: گفتار اول
:باشدیالذکر به شوهر الزم مینفقه معتدات آتیقانون مدن212بر اساس ماده 

ـ ادریمـدن قـانون 126مـاده همچنان. نهای، خواه زن حامله باشد اکبرنیصغرا و بانیبا،یمعتده طالق رجع-1 نی
.باشدیمنفقهمستحقعدتمدتختمتاطالقخیتارازمطلقهکهشودیممتذکرمورد

.داده باشداءاز نفقه خود ابرنکهیوخلع، مگر ا234الءیمعتده لعان، ا-2
.به اثر امتناع زوج از قبول اسالم صورت گرفته باشديوقیتفرکهیمعتده ا-3
. بلوغ و افاقه فسخ نموده باشداریشوهر عقد نکاح را به سبب خکهیمعتده ا-4

کـه شـوهر در برابـر زن    گرددیمطرح میوقتالءیایبه اساس حقوق اسالم. شده استمیو نه تنظفینه تعرالءیایدر قانون مدن234
که شوهر در آن با یچهار ماهيبا انقضایمطابق مذهب حنف. دینماادیاز آن شتریبایمدت چهار ماه يسوگند امتناع براکیخود 

ـ در مـورد ا حاتیمراجعه شود به تشـر . دیآیبوجود منیطالق باکیاست، دهیامتناع ورزیزوجه اش از ارتباط جنس نظـام  : الءی
.يو صفحات بعد484کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول ی، بررسعبداهللانیالد
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گـردد، یکـه موجـب حرمـت مصـاهره م    یبه اثر ارتکاب فعلـ ایبه سبب مرتد شدن شوهر يوقیتفرکهیمعتده ا-5
.صورت گرفته باشد

اسقاط نفقه عدت : گفتار دوم
واقـع شـده باشـد، موجـب     يکه به سبب قصور زن و مطالبه ویقیمشعر است که هر نوع تفریقانون مدن214ماده 

رفتـه باشـد، معتـده دوبـاره     نیعدت ازبلیقبل از تکمقیدر صورت فوق گرچه سبب تفر. گرددیاسقاط نفقه عدت م
بلـوغ،  اریعقد نکاح را به سبب خکهینفقه معتده ایقانون مدن213البته برحسب حکم ماده . گرددیمستحق نفقه نم

معتـده در مـوارد فـوق قصـور     نکهیمشروط بر اگردد،یبودن شوهر فسخ نموده باشد، ساقط نموبیمعاینقصان مهر 
. نداشته باشد

.نهایباشدحاملهزنخواهگردد،یمستحق نفقه نمیقانون مدن215در صورت وفات شوهر، زن طبق حکم ماده 
آن را تا ختم مدت عدت مطالبه نکرده باشد، طبق حکـم  زیو معتده ندینگردنییمعتده از طرف شوهر تعۀهر گاه نفق

مطلقه در مـورد  يمشعر است که ادعایقانون مدن127برعالوه ماده . گرددیعدت ساقط مۀنفقیقانون مدن216ماده 
ـ  کیـ زوجـه  نیابنابر. ستیطالق باشد، قابل سمع نخیسال از تارکیاز شیعدت اگر بامینفقه ا مهلـت  شیسـال ب

. اوردیعدت به نزد محکمه بامیرا در مورد نفقه اشیخويندارد تا ادعا

متعه: مبحث سوم
قبل از دخـول کـه در   حیازدواج صحکیبر پرداخت متعه طبق حقوق افغانستان در حالت انحالل یشوهر مبنۀبیوج

در جـوار آن حقـوق افغانسـتان از    .دیـ گردحیمهـر توضـ  ةدر بارحاتینشده باشد، فوقاً در ضمن تشرنییآن مهر تع
ـ بلکـه در ا . باشـد یالبته شوهر به پرداخت متعه مکلف نم. دینمایذکر مزیپرداخت متعه بعد از طالق ن حالـت بـر   نی

235.باشدیمستحب مگریبه اصطالح دایشودیمهیپرداخت از طرف شوهر صرف توصیحسب مذهب فقه حنف

: مشعر استنیمورد چننیدر ایقانون مدن108فقره دوم ماده 
زوجـه جـواز   يمتعـه بـرا  ينـه، ادا ایباشد یطالق بعد از دخول واقع گردد، خواه مهر مسمکهیدر صورت«

» .دارد

یاسالميکشور هاریآثار انحالل ازدواج در سا: مبحث چهارم
آثار انحـالل ازدواج  ثیبه حزینیاسالميکشور هاریشوهر بر پرداخت نفقه در مدت عدت در ساتیعدت و مکلف

شوهرتوسطعادالنهریغطالقکیپرداخت متعه را به زن در یاسالميهاکشوریآن برخکناردر . شده اندینیشبیپ
.اندگرفتهنظردرزین

پرداخـت نفقـه   ةپرداخت نفقه عدت به پرداخت متعه به انـداز کنارشوهر در 25شماره ینیدر مصر مطابق فرمان تقن
بوده و در آن دخول صورت گرفته باشد و زوجـه بـدون   حیهرگاه ازدواج صحباشد،یحد اقل دو سال مکلف ميبرا

.273کابل، صفحه ) 1386(مسائل خانواده، جلد اول یعبداهللا، بررسنینظام الد235
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تیـ شـوهر و دوام ازدواج قابـل رعا  یمورد توان مـال نیدر ا. از جانب شوهر طالق شده باشدلیو بدون دلتیرضا
.دتوانیصورت گرفته مزیمبلغ پول از طرف شوهر به اقساط نآنپرداخت . است

ـ نفقـه ا کنـار کـه زن در  دینمایحکم مهیقانون احوال شخص165ماده ) الفجزءتیدر کو عـدت مسـتحق متعـه    امی
نیـی شـوهر تع يمقدار متعـه بـه اسـاس وضـع اقتصـاد     . منحل گردددخولبعد از حیصحازدواج کیهرگاه باشد،یم
مـدت عـدت شـروع    يپرداخت متعه بعد از انقضا.تواندیساله تجاوز کرده نمکیآن از مبلغ نفقه ةالبته انداز. شودیم
.شودیم

مـاهوار قسـط بصـورت آنپرداخـت باشـند، نکردهتوافقگریدقیطرکدامبهمتعهپرداختبهنیزوجکهیدر صورت
کـه  دهدیرا تذ کر میپنج حالتتیکوهیقانون احوال شخص165ماده ) بجزءقاعده،نیاخالفبر. ردیگیمصورت

:تا به زوجه متعه بپردازدستیدر آن ها شوهر مکلف ن
.شوهر به پرداختییبه سبب عدم توانایقضائقیدر تفر-1
.تیبه سبب عدم اطاعت زن به امور زوجیقضائقیدر حالت تفر-2
.در طالق خارج از محکمه به موافقه زن-3
.در صورت فسخ ازدواج بنابر در خواست زن-4
.  نیاز زوجیکیدر حالت فوت -5

ـ نمایرا استعمال مضیتعوۀاصطالح متعه را بکار نبرده، بلکه کلمهیقانونگذار سور را یجبـران و تالفـ  یکـه معنـ  دی
ضیمکلف به پرداخت تعـو یشوهر را وقتتواندیمیقاضهیسورهیقانون احوال شخص117مطابق حکم ماده . دهدیم

وفقـر بـه زوجهآناثربهودادهطالقمعقولسببکیبدونیعنی) سفاًتع: یدر عرب(ظلماًگرداند که زوجه اش را 
ازتوانـد ینمضیتعـو . شودیمنییتعيوتیرضاحدودوشوهریمالتواناساسبهضیتعومقدار. شوددچارغربت

ـ نماتجـاوز قـراردارد، ماننـد همیاجتماعموقفدرکهیزنکیسالهسهنفقهمبلغ پرداخـت تیـ مکلفهمچنـان . دی
هیبـه اسـاس هـر قضـ    توانـد یمیقاضـ . عـدت قـرار دارد  امیاۀنفقپرداختتیمکلفکناردرشوهرطرفازضیتعو

.باشدیمهیدأبه اقساط ماهوار قابل تایبار کیضیکه تعودینمانییجداگانه تع
هیشخصـ احـوال قـانون 134مادهدروبردهبکارراضیتعواصطالحهیهمچنان قانونگذار اردن مانند قانونگذار سور

ـ (ظلماً رايوکهيامطلقهيبراکهسازدیممکلفراشوهر ضیتعـو کیـ طـالق نمـوده اسـت،    ) سـفاً عت: یدر عرب
سـبب معقـول زوجـه    کیـ که شوهر بدون دیآیبوجود میسوء استفاده از حق طالق توسط شوهر وقتکی. بپردازد

نافیمحکمـه اسـت  حاتیزن به اساس توضییو شنوایینایو نقصان در ببودنمیطالق به سبب عق. اش را طالق دهد
ضیتعـو مسـتحق مطلقـه حاالتنیدر ا. صورت گرفته است) سفاًعت: یدر عرب(که ظلماً شودیپنداشته میاردن طالق

مطلقـه مسـتحق   در کنـار آن   . شـود یبه اسقاط پرداخته مایبار و کیشوهر یوضع مالتیبا رعاضیتعو236.باشدیم
. باشدیمانند نفقه عدت مرد،یگیکه قانوناً به او تعلق مگریحقوق د

نبـوده آنياجـرا بـه مکلفيزناشوهریزندگانیجردرزنکهیخدماتيبرارانیاحقوقدرجبرانگریدنوعکی
یکـه شـوهر زن را در صـورت   ردیـ گیصـورت م یشرطتحتالمثلاجرت). المثلاجرت (استشدهینیشبیپاست،

6تبصـره  (را قبول داشته باشد يزناشوهریزندگۀنکرده و ادامغیدرشیخوبیوجايطالق داده باشد که زن از ادا

1998الشرح التطبیقی تقـانون االحـوال الشخصـیۀ االردنـی     : احمد سالم ملحمدر کتاب22299رقم نافیقرار محکمات ا الست236
.203هصفح،عمان
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يزن خود حق ندارد که ويباالرانیشوهر مطابق حقوق انیابنابر237).قانون اصالح مقررات مربوط به طالق1ماده 
ـ نماحفاظتیقانونسنبهدنیرسازبعدراهاآن، )رانیایمدنقانون1176ماده (دهدریاطفال مشترك شان را ش دی

کـه ذکـر شـد مسـتحق اجـرت      یطینوع خدمات، زن بنابر شرانیدر عوض انجام ا. کار منزل را انجام دهدیحتایو 
.گرددیالمثل م

).10/12/1992(19/9/1371خیبتار13914شماره یرسمهامنوزر237
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مومتیقوتیوصات،یوالاوالد،حقوق: چهارمبخش
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حقوق اوالد: اولفصل 
مقدمه: مبحث اول

روابـط اصـالً حقـوق نیا. باشدیماویلیاست که مربوط به طفل و روابط فامیحقوقيقواعدحقوق اوالد عبارت از 
ـ فامحقوقازیقسمتثیحبهاوالدحقوقافغانستانحقوقدر. دینمایممیتنظراطفلونیوالد دهـم، مبحـث درلی

نیطفل، حق نفقه والـد ردادنیشۀبیاست، ثبوت نسب طفل، وجدهیگردمیتنظ1977یجلد اول قانون مدندومفصل
کیـ والدت لهیبوسـ کـه اندیمهمیحقوقجینتاریصغطفلکیبراموال تیو والنفسبرت یو طفل، حضانت، وال

او ازآنهـا وببـرد راثیـ منیوالدازکهردیگیمتعلقیحقوقحاالتآنبهطفلحقهمچنان. ندیآیمبوجودطفل
.بتوانندبردهراثیم

حیتشـر لیبـا تفصـ  نـد، یآیمو طفل طبق حقوق افغانستان بوجود نیروابط والدقیاز طرکهیایحقوقجینتالیدر ذ
. گردندیم

نسب: مبحث دوم
ـ مقـانون . استدهیگردمیتنظیقانون مدن228یال217نسب در حقوق افغانستان در مواد  ـ ازنسـب انی نکـاح کی

قـانون  221و 220مـواد  (بعد از وفات شـوهر  ای، نسب بعد از انحالل ازدواج )یقانون مدن219-217دموا(حیصح
ـ 222مـواد  (اقرار ۀلیو باالخره نسب به وس) یقانون مدن223و 222مواد (نکاح فاسد کی، نسب از )یمدن 225یال

.شودیملیفرق قا) یقانون مدن
انیـ میحقوقۀرابطنیا. باشدیماوالدوپدرمادرنییتعیعنیطفلکینسبتیتثبازدواج،یحقوقمهمجیانتازیکی

گریبه عبارت د. دینمایطاء ماعتیمشروعطفليبرانسب. آوردیمانیمبهمختلفبیوجاوحقوقنیوالدواوالد
238.بار آمده استبهیمجاز قانونۀرابطکیکه طفل از گرددیمتیتثب

ازدواجکیازیناشچهتواند،ینمگرفتهصورتانکارآنازودیآیمبوجودطفلکیوالدتۀلیمادر بودن به وس
239.باشدنبودهموجودیازدواجیحتایوبودهفاسدایحیصح

اقـرار،  ۀلینسـب بـه وسـ   نیـ گذشته از ا. دیبوجود آ) زناقیطراز(اوالد نامشروع يتواند براینم) تیابو(پدر بودن 
.آوردیبه شبهه بوجود میوطایازدواج فاسد ایحیازدواج صحکینوزاد را از تابو

حیصحنکاحکیاثبات نسب از : گفتار اول

مـاده حکممطابق. باشدیمازدواجکیتیموجودانیجردرشوهرازطفلکینسباثباتاساسح،یصحنکاحکی
حمـل مـدت نیکمتـر نکهیابرمشروطگردد،یمزوجبهمنسوبحیصحازدواجدرزوجههرطفلیمدنقانون218
.باشدثابتنیزوجنیبحهیصحخلوتومقاربتشده،يسپر

238 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 145.
239 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 146.
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اتحـاد عـدم کـه دهیگردتیتثبيطوریمدنقانون217مادهدرافغانستانحقوقدرحملمدتنیترادیزونیکمتر
نیکمتـر یمـدن قـانون 217مادهحکمطبق. ماندیمیباقتیاهمیبحملمدتنیترادیزبهرابطهدریاسالميفقها

ـ ا. باشدیمکنندهنییتعحملمدتۀمحاسبيبرانکاحعقدزمان. استکسالیآناکثروماهششحملمدت امـر نی
رانکـاح عقـد ازبعـد مـاه شـش ازکمتروالدتکییحقوقجینتاکهدیآیبرمیمدنقانون219مادهاولۀجملاز
دررامطلقـه ایوهیبزنکیطفلتولدکهیحنففقهازافغانستانحقوقحملمدتاکثرحدمورددر. دینمایمنییتع

ـ بلکـه در ا نکرده،يرویپد،ینمایمیتلقيزناشوهریزندگبهمتعلقزینازدواجانحاللازبعدگریدسال مـورد از  نی
.کندیميرویپیفقه مالک

نیـ ايمـاد عنصـر  . گـردد یمطالبه ميمعنوعنصر کیو يمادعنصر کیحهیو خلوت صحیجنسۀاثبات رابطيبرا
يمعنـو عنصـر  . بتواندکردهبرقراررایجنسۀباشد که رابطیدر حالتیبالغ بوده و از لحاظ روحدیاست که شوهر با

240.موجود بوده باشدیجنسۀرابطداشتنحد اقل امکان دیکه باباشدیمنیا

شـود، ینمپنداشتهمشروعنامطلقاًطفلنیاد،یشش ماه از عقد ازدواج وضع حمل نماهرگاه زوجه در مدت کمتر از 
فـوت صـورت دروسابقشوهرایشوهرکهدینمایمصدقمشروعطفلکیحالتآنگاهاطفالنیچنمورددربلکه

مـادر بـا مشـروع ۀرابطـ کیۀلیبوسسابقشوهرایشوهرازطفلکهکنداظهارطفلمادربرابردريووارثشوهر
ـ تثبیمـدن قانون219مادهدومجملهدرحاًیصرامرنیا. باشدامدهینبوجودزنااثربهیعنی. استشدهتولدطفل تی
ازریـ غبـه راطفـل نسـبت شوهرنکهیگردد، مگر اینمشوهربهمنسوبیطفلنیچنجملهنیاطبق. استدهیگرد
الًیـ ذکهآنجینتاوطیبه نسب، شرااقرارۀلیوسبهطفلنسبحالت،کینیچندرلهذا. دینماادعاخودبهزناقیطر
.تواندیثابت شده مد،یگردخواهدذکرمفصالًاقرارسبببهنسباثباتمبحثدر

شوهرفوتازپسایثبوت نسب بعد از انحالل ازدواج : دومگفتار 

بـه مالحظـه   یقانون مدن221و 220از وفات شوهر در مواد پسایاثبات نسب بعد از انحالل ازدواج ةقواعد در بار
انحاللحاالتتماممقننمنظورالبته. بردیمبکارراطالقۀکلممتن،دروقیتفراصطالحعنوان،درقانون. رسندیم

.دیآیمبوجودعدتآنهادرکهاستازدواج
مـاده حکـم مطابقد،ینماحملوضعزوجوفاتایطالقازسالکیازشتریبمدتدروفاتایطالق ةهرگاه معتد

شوهر و در حالت وفات طالق،صورتدرنکهیامگرباشد،ینمسمعقابلمعتدهنیچننسبيدعویمدنقانون220
ثبوت نسب صرف توسـط اقرارصـورت   یحالتنیهمچندرنیبنابرا. دیاو نسبت طفل را به خود ادعا نماۀشوهر، ورث

.تواندیگرفته م
قـانون  221بر حسب حکـم مـاده   د،یعدت خود اقرار نمالیزوجه بعد از وفات شوهر به تکمایمطلقه کهیصورتدر 
کیـ کمتر از ایکه وضع حمل در مدت کمتر از شش ماه از اقرار وگرددیثابت مینسبت طفل او به شوهر وقتیمدن

.باشدگرفتهصورتشوهروفاتایالق طسال از 

.2هکتاب سوم، صفحتز،یگلوبل را240
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نسب در نکاح فاسد و دخول به شبهه ثبوت : سومگفتار 

. سـت ادهیـ گردتیتثبیقانون مدن223و222در مواد 241ثبوت نسب در نکاح فاسد و دخول به شبههةاحکام در بار
کـه طفـل اقـالً    گـردد یبه شوهر منسوب میطفل زوجه در نکاح فاسد وقتیقانون مدن222طبق حکم فقره اول ماده 
کـه در آن زمـان عقـد نکـاح قابـل محاسـبه       حیبر عکس ازدواج صح. تولد شده باشددخولبعد از شش ماه  بعد از 

يضـرور طیشراریسا. کننده استنییمحاسبه شش ماه تعيبرا) دخول(شدن همبستردر ازدواج فاسد زمان باشد،یم
یدر حـالت ) یکیفز(یبالغ بوده و از لحاظ جسمدیشوهر بایعنی. باشندیمحیثبوت نسب در نکاح صحطیبه شرااشم

242.وجود داشته باشددخولحد اقل امکان دیرا برقرار کرده بتواند و بایجنسۀباشد که رابط

قـانون  222مطابق حکـم فقـره دوم مـاده    رند،یگیفاسد صورت ميازدواج هایکه در پقیتفرایدر صورت متارکه 
گـر  .  از متارکه تولد شـده باشـد  بعدال سکیکه حد اکثر در خالل مدت شودیبه شوهر منسوب میطفل وقتیمدن

ـ امـا ا برد،یازدواج فاسـد بکـارم  کیـ در ییامکانـات جـدا  ثیـ را بـه ح قیـ چه قانون اصطالحات متارکـه و تفر  نی
ازدواج موجـود  فسـخ ازدواج فاسـد تنهـا امکـان    کیقانوناً در رایز. باشندیدرست نمیاصطالحات از لحاظ حقوق

243.است

ازالبتـه . ریـ خایـ وگـردد یمقیـ تطبشبههبهیوطحاالتدریمدنقانون222مادهایآکهدهدینمتذکرحاًیقانون صر
ـ نمایماحتـواء راشبههبهیوطهموفاسدازدواجهم222مادهکهدیآیمبدستجهینتموردنیادرقانونعنوان . دی
ـ نماتصورشوهرکهیاشتباهاً صورت گرفته باشد، مثالً در حالیجنسۀهرگاه رابطنیابنابر ـ بـا کـه دی ۀرابطـ کـه یزن
ـ باشـد، بـوده موجـود ازدواجدریحرمتکهیصورتدرای، 244باشدیمزنشقانوناًًاست،نمودهبرقراریجنس بـا یول

منسـوب مـرد بـه زن،نیحاالت طفل تولد شده از انی، در ا245استمجازقانوناًازدواجکهکندتصورمردآنوجود
.باشددهیگردتولددخولازبعدماهششاقالًطفلگاههرشود،یم

آنطبق. باشدیمیمدنقانون222مادهشاملزینشبههبهیوطحاالتکهدیآیبر میقانون مدن223همچنان از ماده 
ـ   ایچه در نکاح فاسد گرنسبثبوتصورتدر ـ قرابـت از قب ۀدخول به شبهه باشد، تمـام آثـار مرتب نفقـه، ارث،  لی

.ندیآیمحرمت و امثال آن بوجود 

نسب به اقرار: چهارمگفتار 

بـه یوطـ دروشـوهر مـرگ ازبعدایازدواجانحاللازبعدفاسد،ایحیصحنکاحکیازنسبثبوتطیهرگاه شرا
کـه  باشـد یاقـرار بـه نسـب آنگـاه مهـم م     246.توانـد یمگرفتـه صورتزیناقرارتوسطنسبثبوتابند،ینتحققشبهه

. مالحظه گردد246شماره یدررابطه با دخول به شبهه مراجع به پاورق241
.3هکتاب سوم، صفحتز،یگلوبل را242
.در رابطه با فسخ نکاح مراجعه شود به فصل پنجم، مبحث اول243
.4هکتاب سوم، صفحتز،یگلوبل را244

245 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 149.
246 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 150.
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ـ تولزمـان در يویمادر طفل و پدر احتمـال انیم) فاسدایحیصح(نکاح کیتیموجود ثابـت نگـردد، امـا    مثـل دی
.نتواندشدههمبیتکذ

ـ 224مـواد درافغانسـتان حقوق. تواندیمگرفتهصورتطفلتوسطهمومادروپدرۀلیاقرار به نسب هم به وس یال
.باشدیمدارارایاحکامموردنیادریمدنقانون228

ریغنکهیندارد، مگرايریتأثریبر غیقانون مدن227ت طبق حکم ماده موت، ابوت و اموبناقرار به نسب در خارج از 
شخص برادر، کاکـا  کیکه دیادعا نمایکه کسگرددیحادث میحالت وقتنیبطور مثال ا. نموده باشدقیآن را تصد

. باشدیاو مۀنواسای
ر بـه  اقـرا یقـانون طیشـرا رینموده و ساقیاقرار را تصدهکه مقرلدینمایاعتبار حاصل میاقرار صرف وقتنیچننیا

247.ابندینسب تحقق 

پدرۀلیاقرار به وس) الف
وت گـر  نـ طبق آن ثبوت نسب به ب. باشدیقبل از همه مربوط به ثبوت نسب به سبب اقرار پدر میقانون مدن224ماده 

:ابندیتحققیآتطیشراکهردیگیصورت میموت باشد، وقتچه در حال مرض 
.  شده بتوانديباشد که مقرله فرزند ویمقر در سن. -1
.  مقرله نسب معلوم نداشته باشد. -2
. دینماقیرا تصدمقريادعازیمقرله مم. -3

مشروع بوجود آمـده و  ۀرابطکیاز دیاست که طفل بانیثبوت نسب به سبب اقرار عبارت از ايبرايگریدطیشرا
248.زنا تولد نشده باشدیعنیمشروعناۀرابطکیقیاز طر

مادرۀلیاقرار به وس) ب
ایـ زوجـه اقـرار توسـط نسـب آنطبـق . استدهیگردمیتنظیقانون مدن225اقرار مادر در ماده لهیثبوت نسب بوس

.باشددهیگردارائهمثبتهادلهزوجهطرفازایوکندقیتصدرازوجهاقرارشوهرکهگرددیمثابتیوقتمعتده

طفلۀلیاقرار به وس) پ
یقـانون مـدن  226بر حسب حکم ماده د،یاقرار نمایت شخصماموایمعلوم نباشد و به ابوت يکه نسب ویشخص

:کهگرددیثابت میوقتينسب و
.باشد که فرزند مقرله شده بتواندیمقر در سن-1
.دینماقیمقر را تصديمقرله ادعا-2

.دگردنیمثابتگریکدیوت در برابر بنوابوتحقوقصورتنیدر ا

.5صفحهسوم،کتابتز،یگلوبل را247
248 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 151.
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شـهادت دو  اولقدمدرمثبته ۀنیکه بتواندیشده منیمثبته جانشۀنیبقیاز طر،لهمقرتوسطمقرنسبيادعاقیتصد
249.باشدیمرد و دو زن مکیایمرد بالغ، عاقل و مسلمان 

اطفال به طورعام یحقوقگاهیجا: سوممبحث 
را یبیوجـا وحقوقنیوالدطرفازهموطفلجانبازهمنسبثبوتتوسططفلونیوالدانیمرابطهکیجادیا

ـ بمفصـالً طفـل مقابـل درنیوالدبیطفل به طور عام و متعاقباًً وجایحقوقگاهیجانخست لیدرذ. آوردیبار م انی
.گردندیم

طفلتیتابع: اولگفتار 

يبـرا . نـد یآیبوجـود مـ  بیدولت که از آن حقوق و وجاکیشخص به کییحقوقرابطهعبارت است از تیتابع
ـ قـانون تابع نینخسـت 250.باشـد یمـدار اعتبـار م  خـاك بیو پرنسخونبیپرنستیکسب تابع خیافغانسـتان بتـار  تی

2000سـال درکهدیگرداعالمتیتابعدیجدقانونکی1986سالدرالبته. دینافذ گرد) 1315/ 16/7(8/11/1936
قـانون  لیبا تعدUNHCR(251(سازمان ملل متحد یپناهندگدفترحاتیتوضاساسبه. شدواردآندریاصالحات
ـ نمـوده و محتو لیتعدیاسالماماراتافغانستان به کیدموکراتيصرف نام جمهور2000در سال  قـانون گـر یداتی

. ماندیباقرییتغبدون
ـ تابعقـانون 9مـاده . دیـ مانیميرویخون پبیاز پرنس2000تیتابعقانون  ـ نمایمحکـم 2000سـال تی تمـام کـه دی
انیـ ماخـتالف . باشـند یمافغانسـتان اتبـاع گردنـد، تولدافغاننیوالدازخارجدرایافغانستانقلمرودرکهیاشخاص

.باشندیشان اتباع خارجنیاز والدیکیحداقلگاه هرکهباشدیمیاطفالتیتابعنییتعدرنیقوان
متولـد یخـارج کیافغان و کیانیازدواج مکیۀجینتدرکهیاطفال2000سالتیقانون تابع10مطابق حکم ماده 

:کهگردندیممحسوبافغانستاناتباعثیحبهآنگاهگردند،یم
.طفل در قلمروافغانستان تولد شده باشد-1
قلمـرو درثابـت مسکنطفلتولدهنگامدرنیوالدازتنکییولدهیافغانستان متولد گردطفل خارج از قلمرو -2

.افغانستان داشته باشد
زمـان در خـارج از سـرحدات افغانسـتان اقامـت      نیش در عـ نیطفل در خارج از قلمرو افغانستان تولد شده، والد-3
.ده باشندافغانستان را انتخاب نموتیطفل تابعيبرایداشته، ولیمیدا

ـ تابعیقبـول بریمبنيریتحريتقاضاکیاما اگر اطفال بعد از اکمال سن رشد در مدت شش ماه  نیوالـد ۀسـابق تی
. گرددیسلب ميریتحريتقاضانیقبول اخیآن ها از تاریافغانتیتابعند،ینمامیخود تقد
ـ اتوماتبصورتباشد،داشتهراافغانستانتیکه شوهرش تابعیزن خارج ـ تابعکی کنـد، ینمحاصـل راافغانسـتان تی

ـ نمامیتقديریتحريتقاضاتیتابعکسبيبرا2000سالتیتابعقانون19مادهحکمحسببردیبااوبلکه در. دی

.5هکتاب سوم، صفحتز،یگلوبل را249
.و ما بعد127هجلد اول، صفح،یالملل خصوصنیحقوق ب،یمحمود سلجوق250

251 United Nations High Commissioner for Refugees.
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ـ تابعکسبحالتدرباشند،آمدهبوجودازدواجکیهمچوازکهیاطفالةبار اطفـال يبـرا زنتوسـط افغانسـتان تی
ۀتبعکیانیمازدواجکیدر امرنیا. باشدیمقیتطبقابل2000سالتیتابعقانون9مادهازدواجکیهمچوازیناش

.استاعتبارمدارزینیخارجۀتبعکیویافغان
متولـد افغانسـتان قلمرودریخارجنیوالدازکهیاطفالکهکندیمحکم2000سالتیقانون تابع13سر انجام ماده 

شـوند، یمشـناخته افغانسـتان اتبـاع ثیـ بحیسـالگ 18لیتکمازبعدباشند،داشتهافغانستاندریمیدااقامتوشده
اطفـال . باشـند نکـرده تقاضارایخارجتیتابعکیکسبیسالگ18اکمالازبعدسالکیتاآنهانکهیابرمشروط

.باشندیمامرنیاازیمستثنیالمللنیبيهاسازمانویخارجیقونسلندگانینماوکیپلوماتیديسا و اعضارؤ

طفلیحقوقتیاهل: دومگفتار 

اداتیاهلووجوبتیاهل) الف
ـ از . وجود داردتیدونوع مختلف اهلیاسالميدر کشور ها ـ اهلةطـرف از واژ کی و دارا بـودن  وجـود مفهـوم  تی

يو اجـرا اعمالتیبه اهلتیاهلگراصطالحیاز طرف د. شودیمدهیوجوب نامتیکه اهلگرددیدرك میحقوقتیاهل
. شودیمادیاداتیاهلبنامکهدینمایشخص داللت مکییحق معامالت

هـر . باشـد یمبیوجاوحقوقحملتیعبارت از قابلویحقوقتیبه وجود حق اهلراجعوجوب تیاهلبینترتیبد
ـ اهلنیـ واجـد ا قروضـش هیتسـو وراثیـ ممیتقسـ یالمرگزمانتاونیجنحالتدرتولدازقبلیحتانسان، تی

نیبه اساس اکثر قوانوجوبیحقوقتیالبته اهل. ضرورت نداردنیشعور معکیاینیسن معکیبنابرآن به . باشدیم
ـ تولـد اکمـال بـا محضکهانسانتیشخصبهنسبتراشتریبیزمانۀفاصلکییاسالميمدرن کشور هایمدن کی

انسان در حقوق افغانستان در فقره اول مـاده  تیشخص252.ردیگیمبردرابد،ییمخاتمهمرگباوافتهیآغاززندهطفل
:مشعر استنیکه چندهیگردتیتثبیقانون مدن36

».ابدییمانجاموفاتباوآغازبودنزندهشرطبهيوکاملوالدتباانسانتیشخص«
.نموده استحیکه قانون بر آن تصرباشدیمیحقوقيدارانیکه جنکندیدوم خود حکم مهةفقردرقانونمادهنیهم

. توانـد یانجـام داده شـده م  یآورد که بر اساس آن معامالت حقـوق یرا بوجود میتیقابلاداتیاهلایمعامالت تیهلا
بـوده کـه بـا    انتقالقابل ریحق غکیاداتیاهل. باشدینمموجودهر شخص يبرااداتیوجوب، اهلتیاهلبرخالف

معـامالت ياجرابهقادرتواندیمدیرششخص کیالبته آن وقت . دینمایمکسبن آن را ابه سن رشد، هر انسدنیرس
افغانستانیمدنقانون39ماده. باشدنشدهمنعآنازیحقوقلیدلکیبربناوبودهیروحيصحتمنديداراکهباشد

:استمشعرمادهنیا. رسدیمرشدسنبهانسانکیوقتچهکهدینمایمنییتع
معـامالت ياجـرا درعقـل صـحت حالتدردیرششخص. باشدیمیسال مکمل شمس18سن رشد «

».شودیمشناختهکاملیحقوقتیاهليدارا

252 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 190.
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نمـوده لیـ تکمرا18سـن کـه کندیمحاصلراکاملیحقوقتیاهلآنگاهافغانستانحقوقمطابقطفلکینیابنا بر
253.باشد

تیو فقدان اهلنقصانکامل،یحقوقتیاهل) ب
ـ اهلکامـل، یحقـوق تیاهلنیبدیبا) یانجام معامالت حقوقيبراتیاهل(اداتیرابطه با اهلدر فقـدان ونـاقص تی
مفصالً تذکر بعمـل  آمـده   .ازدواجسنبارابطهدردوممبحثسوم،فصلدرمورد فوقاً نیدر ا. شدلیقافرق تیلاه

ـ فاقد اهلیقانون مدن40باشد، بر حسب حکم ماده دهینرسیکه به سن هفت سالگیطفل. است ) زیـ ممریـ غ(اداتی
وسـن ازنظرصرفودهدانجامرایحقوقمعامالتتواندینمجنونایه بودن واز نگاه معتکهیشخص. شودیپنداشته م

.باشدیمتیفاقد اهلیقانون مدن40ش  طبق حکم ماده سال
يبـرا . را انجام دهـد یبوده و قسماً حق دارد تا معامالت حقوقتیقرار دارد، ناقص اهل18یال7نیسننیکه بیطفل

ضـرر بـار   ایمفاد تیطفل ناقص اهليمورد نظر برایحقوقۀمعاملایکه آگرددیمصیتشخیصحت معامالت حقوق
.آوردیم

جمله اول فقره (جواز دارد يویقانونیولۀباشد، بدون ابراز موافقيکه کامالً به منفعت وزیممریصغکیتصرفات 
یاگر ولیحتشود،یباشد، باطل پنداشته ميتصرف مذکور کامالً به ضرر وکهیدر صورت). یقانون مدن541اول ماده 

ینفع و ضرر بار مریصغيکه برایصحت تصرفات). یقانون مدن544جمله دوم فقره اول ماده (اجازه داده باشد يو
.باشدیموقوف میقانونیبه اجازه ولیقانون مدن544آورد، طبق حکم فقره دوم ماده 

بـه مطابققوامتوتیوالت،یتابع احکام وصایقانون مدن42و فاقد آن بر حسب حکم ماده تیاهلناقصشخص 
.باشندیماند،دهیگردذکرقوامتوتیوالبخشدرمفصالًکهیمدنقانونةشدینیشبیپقواعدوطیشرا

رسد،یکه چه وقت طفل به سن بلوغ میقانونةقاعدکیاما . دینمایذکر مزیافغانستان بعضاً سن بلوغ را نیقانون مدن
اصطالح سن بلـوغ در  استعمالکه منظور از دیآیبر میاحکام قانونيالبته از فحوا. در حقوق افغانستان وجود ندارد

.باشدیمیقانونسنایاکثراً سن رشد و یقانون مدن

قانون در 215در لبنان بر حسب حکم ماده . دیآیبوجود م18با اکمال سن زینگریدیاسالميکشورهااز یسن رشد در برخ253
، در عراق به اساس فقره اول ماده 1949یقانون مدن46مطابق به حکم فقره دوم ماده هی، در سور1932تعهدات و حقوق سال هبار
209و در مراکش بنابر حکم ماده 1976یقانون مدن43، در اردن طبق حکم فقره دوم ماده 1980صغار تیقانون در مورد حما3

سن 1948سال یقانون مدن44در مصر بر حسب حکم فقره دوم ماده . دیآیمانیبه میسن رشد قانون،یسالگ18مدونه با اکمال 
بـه اسـاس حکـم    تیو در کو1953سال یقانون مدن44طبق حکم فقره دوم ماده ایبیهمچنان در ل. باشدیمیسالگ21رشد اکمال 

قانون احـوال  153مطابق حکم ماده . شده استنییبه سن رشد تعدنیرسيبرا21اکمال سن 1980یقانون مدن96فقره دوم ماده 
سن رشد بـا اکمـال   ریالجزایقانون مدن40به اساس ماده . رسدیبه رشد میسالگ20شخص در تونس با اکمال کیتونس هیشخص

.  دینمایمطابقت میسالگ19
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طفلاقامتگاه: گفتار سوم

نیـ اسـت کـه شـخص عادتـاً در آن سـکونت دارد، خـواه ا      ییاقامتگاه جـا یقانون مدن51طبق حکم فقره اول ماده 
اقامتگاه کیاز شیبتواندیشخص مکیکه دینمایماده حکم منیفقره دوم هم،به عالوه. باشدمؤقتایمیسکونت دا
عبـارت از اقامتگـاه   بیفقود و غاممحجور، وت،یاقامتگاه ناقص اهلیقانون مدن52بر حسب حکم ماده . داشته باشد

اشـخاص مسـتحق   ایو یقانونیبا اقامتگاه ولتیطفل ناقص اهلکیاقامتگاه نیابنابر. باشدیشان میمقام قانونمیقا
.دینمایمصدقزینتیاهلفاقدطفلمورددرامرنیا. باشدیحضانت او مشابه م

صـاحب مجـوزه تصـرفات ومعـامالت ياجـرا يبـرا تواندیذون به تجارت باشد، ممأکهتیاهلناقصشخصکی
معـامالت ياجـرا جواز. استشدهدادهاجازهیمدنقانون52مادهدومفقرهدرامرنیا. شودشناختهخاصاقامتگاه

بعـد بـه خیتـار نیاازفقطکهتواندیمشدهاعطامحکمهطرفاز16سنبهدنیرسباتیاهلناقصشخصیتجارت
254.باشدداشتهخاصاقامتگاهکیتواندیم

طفلتوسطنفقهپرداخت: گفتار چهارم

یقـانون مـدن  264طبق حکم مـاده  سال،وسنوتیجنسازنظرصرفباشد،ییتواناوهیکه صاحب سرمايفرزند
ـ تعلـق . نهایباشندداشتهراکاروکسبتوانآنهاخواهباشد،یمشیخوریو اجداد فقنیوالدۀنفقنیتأممکلف به  هب

255.کندینمریتأثتیمکلفنیايباالزینگریدیکتابنیدکی

میتنظـ گریهمـد مقابـل درنفقـه يادابـر یمبنـ راشـاوندان یخوریسـا تیهم وجود دارد که مکلفيدر قانون قواعد
طبـق باشـد، نداشـته راکـار وکسـب توانیعصبویعقلاییجسمیضیمرعلتبهکهریفقشخصۀنفق. ندینمایم

بـر فـروع، واصـول ۀنفقـ ياسـتثنا بـه . باشدیمموسراقارببدوشارثسهمتناسببهیمدنقانون265مادهحکم
خیاقـارب از تـار  ۀقابل توجه است که نفقـ 256.گرددیمساقطنیداختالفبانفقهیمدنقانون266مادهحکمحسب

). یقانون مدن267ماده (گرددیآن الزم مۀمطالب

ارثحق: گفتار پنجم

اتیعموم) الف
راثیـ مگریکـد یاز تواننـد یش منیوالدهموطفلهم. دیآیمبوجودارثیحقوقمهمحاالتنسبثبوتۀلیبه وس
گریث از همـد ؤنـ طفل مذکر و طفل مکیراثیوجود دارد که به اساس آن سهم میمورد تفاوت جنسنیدر ا. ببرند

.داردوجوداختالفمادروپدرانیمهمچناننیوالدمورددر. دارنداختالف
فرض و قیبه طرراثیرا به مراثیتذکر رفت، حقوق افغانستان منیزوجراثیدر باال تحت عنوان حقوق مکهیطور

). یقـانون مـدن  2004ماده (باشدیوارث منیفرض سهم معقیبه طرراثیم. دینمایممیعصوبت تقسقیبه طرراثیم

. کتابنیتوسط صغار در ایتجارتيهاتیفعالهمحکمه در بارمیمراجعه شود به تصم254
255 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 182.
256 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 182.
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فـرض صـاحبان . برنـد یمارثبهنیمعسهمکیعقد ازدواج از متروکه کیقرابت خود با ۀصاحبان فرض بنابر درج
مـورث يایوصـا يو اداونیـ دو نیو بعد از پرداخت مصارف تدفنیوارثریرا قبل از ساخودیۀارثسهمدارند،حق

نبودنصورتدرایفرضصاحبانارثپرداختازپس. شوندیمادیینسبۀعصببنامماندهیباقنیوارث. آورندبدست
مهمواولگروپفرضصاحبانبنابرآن). یمدنقانون2013ماده (ندینمایمحاصلراماندهیباقارثینسبۀعصبآنها
257.باشندیمنیوارث

گـر یدنیمعـ نیوارثـ تیموجودبهمربوطگردند،یتلقینسبۀعصبایفرضصاحبانثیحبهنیوارثازیبرخنکهیا
طبـق دختـر پـدرو مـادر، . باشـند ینسبۀعصبایوفرضصاحباناییلیفامحاالتاساسبهتوانندیمهانیا. باشدیم

بودهزینینسبۀعصبيگریدحاالتدردختروپدرکهیحالدرباشند،یمفرضصاحبانیمدنقانون2004مادهحکم
.ببردراثیمینسبۀعصبثیحبهشهیهمتواندیعکس پسر مبر. توانندیم

:شوندیممیبه سه بخش تقسینسبۀعصب
).بنفسهۀعصب(حق کیعصبه به سبب -1
).ریغسبببهعصبه (گریدشخصکیلیعصبه به دل-2
).ریغمععصبه (گرانیعصبه همراه با د-3

گریکدیازنیوالدواوالدارثحق) ب
نشـده باشـد   جـاد یمؤنـث ا شخصکیقیقرابت آنها از طرۀبنفسه عبارت اند  از اقارب مذکر وارث که رابطۀعصب

البتـه  . رنـد یگیگروپ تعلق منیکه کدام اشخاص به ادینمایممیتنظیقانون مدن2016ماده ). یقانون مدن2015ماده (
سـلب رايبعـد جهتنیوارثراثیمحقیقبلجهتنیوارثشهیهمکهیدر حال. ستچهار جهت ايداراگروپنیا
پسـران اولگروپدر). یمدنقانون2017ماده (باشدیمکنندهصلهیفقرابتیکینزددرجهجهاتداخلدر. ندینمایم
رود، شـامل  بـاال آنهـا ۀدرجـ گرچـه حیصحجدوپدردومگروپدروابدیلیتنزهاآنۀدرجگرچهپسرپسرانو
کـه باشـد ینسبۀعصبتواندیمیوقتصرفپدر. تواندیبوده مینسبۀبنابر آن پدر هم وارث فرض و هم عصب. باشندیم
.باشدنداشتهوجودمذکرفرعکداموارثاز

ریـ محتاج بـه غ تیبت به معصودرکهشودیاطالق مینثمؤبهیمدنقانون2018مادهحکمطبقریعصبه به سبب غ
برنـد یمراثیـ وجود دارند که  مشـترکاً م یدر گروپ دوم پسران و دختران. باشدکیدر عصوبت شرریبا غایبوده و 

فقـره دوم مـاده   (ردیگیث حصه مراازصورت پسر دو چند دختر نیدر ا). یقانون مدن2019بند اول فقره اول ماده (
).یقانون مدن2019

ـ مقرابـت ۀرابطـ جادیادرکهشودیاطالق مینثؤبه میمدنقانون2020مادهحکمحسببرریغالعصبه مع  واوانی
ـ ادر. باشدنداشتهشرکتاوباعصوبتدرگرینث دمؤوبودهمحتاجيگرینث دمؤبهمورث خـواهران گـروپ نی

).یقانون مدن2021ماده (دختران پسر شامل اند ایدخترانويپدرایینیع
رد،یـ گیمارثبـه راراثیـ مۀحصششمفرضصاحبثیحبهفقطشهیهمیقانون مدن2010حکم ماده مادر طبق 

دوتیـ موجودبااوهمچنان. باشدماندهیباقوارثازد،ینمالیچه مراتب آن تنزگرپسرمذکراوالدایاوالدهرگاه

257 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 208.
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احـوال نیاازریغدروراراثیمۀحصششممختلط،ایويمادرایيپدرایینیعخواهرانوبرادراندوازشتریبای
ـ ادرشود،کجایپدرونیزوجازیکیباتنهاکهیحالتياستثنابه. شودیممستحقراترکهکلراثیمثلث حالـت نی
.گرددیممستحقزوجهایزوجۀحصازبعدراترکهةماندیباقثلث

پسـر مـذکر اوالدایپسرکیازشیبایکیهرگاهدارد،یمافتیدرراراثیمۀحصششمفرضصاحبثیپدر به ح
.باشدماندهیباقوارثاز

شودیممتروکهنصفمستحقدخترنیاباشد،نداشتهوجوديپسروماندهیباقدخترکیتنهامورثازکهیدر صورت
مشترکاًًدخترانباشد،نداشتهوجوديپسروبودهموجوددخترکیازشیبهرگاه). یمدنقانون2008مادهاولبند (

هـا  آنباشد،ماندهیباقدخترانایدخترهموپسرانایپسرهممورثازکهیحالدر. شوندیممستحقراراثیمثلثان
فقـره  (شوندیمارثمستحقدخترانایدخترچنددوپسرانایپسرکهیطوربرند،یمراثیمریعصبه به سبب غثیبح

).یمدنقانون2019مادهدوم
تواننـد، گرچـه در   ینمـ شدهمحرومآنازکامالًوبودهمیسهراثیمدرشهیو زوجه همزوجپدر، مادر، پسر، دختر، 

.تواندیمآمدهراتییتغگریدنیمعنیوارثتیسهم آن ها نظر به موجود

طفلبرابردرنیوالدبیوجا: چهارممبحث 
ـ اةزمردر. ندینمافایها را در برابر طفل اآندیباکهندیآیمبوجودیبیوجانیوالديبرانسبۀلیبه وس بیـ وجانی

.گردندیمانیبلیبه تفصالًیمال را شامل اند که ذبرتیو والنفسبرتیوال،حضانت،، نفقه)رضاع(دادن طفل ریش

رضاع: گفتار اول

مادرۀبیوجثیرضاع به ح) الف
ـ احتباشـد، یمیزنـدگ يضـرور يبخش تغذيمادر که محتوریطفل به شکییاول زندگۀدر مرحل ال ؤسـ . اردداجی

دادن ریدادن به طفل خود امتناع ورزد، مجبور بـه شـ  ریشازکهيمادرکیایآکهاستنیاموردنیقابل مناقشه در ا
دهیـ عقنیابـر یحنفـ يافقه. ستندیسوال متفق ننیدر پاسخ به ایاسالمیمذاهب فقه258.ریخایوتواندیطفل شده م

259:تواندیدادن طفل مجبور ساخته شده مریکه مادر در سه حالت به شاند

.بتوانددادهریکه طفل را شباشدنداشتهوجوداز مادر طفل ریغ) هیدا(گریهر گاه کدام زن د-1
.بپردازندهیداکیيبرابتوانندکهباشندهیمارسيراادطفلخودنهوطفلپدرنهکهیدر صورت-2
. داده شودریشگریزن دکیکه طفل امتناع ورزد تا توسط یحالتدر -3

و دهـد  بریا شرمکلف ساخت تا شخصاً طفل توانیاز حاالت فوق الذکر صدق نکند، مادر طفل را نمکیچیهرگاه ه
پـدر طفـل   يفورۀبیطفل فوت نموده باشد، وجرمادایبدهد ریامر امتناع ورزد تا شخصاً طفل را شنیاگر او مطابق ا

.7هکتاب سوم، صفحتز،یگلوبل رامناقشه رجوع شود به نیدر رابطه با ا258
259 Mohammed Kadri Pasha, Code of Mohammedan Personal Law according to the Hanafite School (1914), 94.
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يوبدهـد، حـق اجـرت    ریاً طفل را شصهر گاه مادر شخ260.دهدریتا طفل را شدینمادایمناسب پیۀداکیاست تا 
.دادمیقرار خواهیکه آن را در قسمت بعد مورد بررسباشدیماو يزناشوهریو احوال زندگتیوابسته به وضع

یمـادر رضـاع  ،یقانون مدن235بدهد، طبق حکم ماده ریشيودتولازسالدومدتلیرا قبل از تکمیکه طفلیزن
محسوب شده و احکام منـدرج مـاده   يویبوجود آمده باشد، پدر رضاعریکه به سبب مقاربت او شیطفل و شخص

261.گرددیمقیتطبآنبرد،یآیبوجود میحرمت رضاعکیبه اساس آن هکیقانون مدن84

پدرتوسططفلدادنریاجرت ش) ب
ـ ا. اسـت مکلفيوۀنفقيادابهکهاستیشخصۀذمبهیمدنقانون229مادهحکمطبقطفلدادنریشاجرت نی
مکلـف  يونیابنابر262.باشدیطفل مکلف مۀنفقيادابهپدراولقدمدر. شودیمپرداختهطفلیۀتغذمقابلبهاجرت

دادن طفـل بـه   ریشـ اجـرت باشد،نمودهوفاتایبودهریهر گاه پدر فق. ستازیدادن طفل نریبه پرداخت مخارج ش
دادن ریشـ اجـرت باشد،هیمارسصاحبشخصاًطفلاگراما. باشدیميوۀنفقياست که مکلف به ادایشخصةعهد

263.شودیپرداخته ميویشخصیۀاز سرمایطفل در هر حالت

باشـد،  یدر عدت طالق رجعاینکاح شوهر خود بوده دیکه در قیدهد، تا وقتریرا شخودهر گاه مادر شخصاً طفل 
ش را در یخـو مـادر طفـل   کهیبـرعکس در صـورت  ).یقانون مدن230ماده (گردد یدادن طفل نمریمستحق اجرت ش

مسـتحق  یقـانون مـدن  231بدهد، طبق حکم مـاده  ریشیرجعطالقعدت لیتکمازبعداینیخالل عدت طالق با
ـ بدون اجـرت  یحاالت اگر زننیندر چینقانون مد233است که مطابق حکم ماده قابل توجه . گرددیاجرت م بـه  ای

. گرددیدادن طفل نمریدادن طفل حاضر شود، مادر مستحق اجرت شریبه شد،ینمایاجرت کمتر از آنچه مادر مطالبه م
امـر  نیا. گرددینمطفلدادنریشاجرتمستحقسالدوازشیبمادرکهکندیمحکمیمدنقانون232مادهبعالوه

گـاه  هـر شـود، دادهریشـ طفلبهیسالگدولیتکمیالدیبایاسالمیکه مطابق تمام مذاهب فقهگرددیاز آن منتج م
264.دینمااکمالرادادنریشةمادر خواسته باشد که دور

پرداختـه هاهیدابهحاضردرحالکهاستیاجرتآناریمع. گرددیمنییتعیدادن مطابق حقوق عرفریاجرت شمقدار
طبـق بلکهنشدهساقططفلپدروفاتعلتبهاست،دهیگردنییمادر تعيدادن براریکه نسبت شیاجرت265.شودیم

.شودیمپرداختهونیدریسامثلیمتوفۀترکازیمدنقانون234مادهحکم

260 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 157.
.فوقاً در فصل سوم محرمات نکاح مالحظه شوندیو حرمت رضاعیقرابت رضاعطیدر مورد شرا261
.مالحظه شونديدر مورد نفقه طفل مطالب بعد262
.7هکتاب سوم، صفحتز،یگلوبل را263

264 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 158.

.8صفحهسوم،کتابتز،یگلوبل را265
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اوالدنفقهبهیوج: گفتار دوم

نفقه يبر ادایطفل مبنپدربهیوج) الف
ریصغپسرقسمتدرآنانواعتمامبانفقهآنطبق. استدهیگردتیافغانستان تثبیقانون مدن256اده ماوالد در ۀنفق
وکسـب ییتواناعدماما. باشدیمپدردوشبهازدواجهنگامیالرهیصغدخترمورددروکاروکسبتوانوقتتا

ـ آبوجـود زینیرواناییکیفزحاالتسبببهتواندیمباشد،دهیرسرشدسنبهکهیوجودبااوالدکار نیبرابنـا 266.دی
کـه تـوان   ریـ پسر کبۀنفقیقانون مدن257باشد، بلکه طبق حکم ماده ینممکلفریاطفال صغۀنفقنیمأبه تپدر تنها

.باشدیميدر هر حالت تا وقت ازدواج بدوش پدر ورهیفقرهیدختر کبۀکسب و کار را نداشته باشد و نفق
ـ از عواتیـ صاحب کسب و کار در صورت کفا) رهیصغ(دختر کیای) ریصغ(پسر کیۀمصارف نفق نیشـان تـأم  دی

ـ نفقـه از طـرف پـدر تکم   یـۀ بقیقـانون مـدن  258بر حسب حکم فقره اول ماده تیو در حالت عدم کفادهیگرد لی
قـانون  258مـاده دومفقـره حکـم مطابقباشد،شانۀنفقمصارفازشتریباوالدکاروکسبدیگاه عواهر. گرددیم

.گرددیها مسترد مآنبهبلوغسنبهدنیرسازبعدوشدهرهیاز طرف پدر ذخیمقدار اضافیمدن

نفقهياداقسمتدرشاوندانیخوریسابهیوج) ب
حکـم طبـق اوالدۀنفقتیمکلفباشد،عاجززیاوالد خود را نداشته و از کسب و کار نۀهر گاه پدر توان پرداخت نفق

بـه حیصـح جـد یمدنقانون268مادهحکمطبقپدرازبعد. دینمایمانتقالپدرازبعدیولبهیمدنقانون259ماده
قـانون  260گاه پدر معسر بوده و از کسب و کار عاجز نباشد، بـر حسـب حکـم مـاده     هر. شودیمپنداشتهیولثیح

د، مکلـف بـه   رقـراردا پـدر ازبعـد کـه یایولـ صورتنیدر ا. گرددیساقط نميوۀذماز اوالد ۀپرداخت نفقیمدن
.دینمایممطالبهيوازرانفقهپدرسارینیاوالد بوده، حۀپرداخت نفق

کـه ینباشـد، در حال یشخصـ یـی نداشته و مالـک دارا وجود شپدرکهیطفلکهدینمایحکم میقانون مدن261ماده 
:شودیمپرداختهیآتبیترتبهيوۀنفقباشد،یحواشواصولازمرکبطفلاقارب

پرداخـت بهمکلفنه،ایگرددطفلوارثخواهاصولباشند،طفلوارثیحواشایها اصول و تنکهیدر صورت--1
.باشدیمنفقه

.شودیهر کدام پرداخته مراثیمشترکاً وارث طفل باشند، نفقه به تناسب سهم میاصول و حواشکهیدر حال-2

نفقهبهیوسعت وج) پ
ينـد مازینيبـرا کـه باشـد یميگریديو تمام مصارف ضروریاه، لباس، غذا، مواظبت صحننفقه شامل مخارج سرپ

267.طفل الزم استيو رشد و نمویجسمان

تعهـد آنبـه قبالًنکهیباشد، مگر ایپسر خود نمۀزوجۀپدر مکلف به پرداخت نفقیقانون مدن262طبق حکم ماده 
.دینمایممطالبهيوازرانفقهمصارفپسرشسارینیحپدرصورتنیادر. باشدنموده

266 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 176.
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ح بـه کمتـر از   لصگاههر. ندیح نمالصشاناوالدۀنفقمورددریمدنقانون263مادهحکمحسببرتوانندیمنیزوج
والزمـه ۀنفقـ ازشـتر یبمقـدار بهصلحصورتدروبودهنفقهلیالزمه صورت گرفته باشد، پدر مکلف به تکمۀنفق

.شودینمدهیگردانمکلفیاضافمقدارپرداختبهپدرفاحش،تفاوتوجود

نیوالدتوسط ریصغطفل يو نگاهداریسرپرست: گفتار سوم

را در نظـر دارد و  لطفـ مصلحت کهیتظحفاۀابطعبارت است از رنیوالدتوسطریصغطفلينگاهدارویسرپرست
حق حفاظت طفل را در برابـر هـر شـخص    نیوالديبرابیاوجنیابه بار آورده و نیوالديرا برایمتفاوتبیاوج

ـ موضـوع قـرار دار  نیـ در صـدر ا يبویوجاتیخصوصو نیوالدتیولئمس. دنآوریمبوجودگرید ویسرپرسـت . دن
268:شده استمیدر حقوق اسالم به سه بخش تقسنیوالدتوسططفلينگاهدار

. داردضـرورت زنکیـ ت ظکه طفل به حفایاول زندگيطفل در سال هاکیحضانت عبارت است از مواظبت -1
.ردیگیظف شده است، صورت مؤممنظورنیايبراکهگریدیزنکیایمادرتوسطحفاظتنیا

پـرورش،  ه،یـ در مـورد ترب یقانونیولۀبینفس در حقوق اسالم عبارت است از وجبرتیوالایتیتربدرتیوال-2
.باشدیماشیقانونیولثیبحپدرشاولقدمدرطفلنفسیولایتیتربیول. طفلتیو امنیشد، سالمتر
یولـ ثیپدر به حزیمورد ننیدر ا. دیطفل را اداره نماییاست که دارایولیقانونۀبیاموال عبارت از وجتیوال-3

.باشدیمکلف مخودطفل ییدارایسرپرستيطفل برایقانون
.گرددیمانیبمفصالًموردنیادرافغانستانیمدنقانونقواعدوحضانتبیوجاالًیذ

حضانت ) الف
فیتعر) 1

ـ تعریقانون مدن236ده ااصطالح حضانت در فقره اول م کـه طبـق آن حضـانت عبـارت از حفاظـت و      دهیـ گردفی
حفاظـت و پـرورش   يدت ضـرور مـ . که طفل به حفاظت و پرورش زن محتـاج باشـد  یپرورش طفل است در مدت

بـا یمـدن قـانون 249مـاده حکممطابقپسرحضانتمدت. استدهیگردمیتنظمفصالًقانونتوسطزنکیۀلیبوس
مـدت یمدنقانون250مادهحکمطبقتواندیممحکمه. کندیمدایخاتمه پتمام یسن هفت و از دختز با سن نه سالگ

. ز نکنـد اوتجـ سـال دوازشدهدیتمدمدتنکهیابرمشروطد،ینمادیتمدرایمدنقانون249مادهمندرجحضانت
269.دینمایمحاصلتیاز هم جدا شده اند، اهمنیوالدکه یحضانت در حالت

اشخاص مستحق ) 2
اشـته  مگیاست که به اساس احکام قانون مدنیحق اشخاصیقانون مدن236حضانت به اساس حکم فقره دوم ماده 

نظـر درحضـانت يبـرا همـه ازقبـل مادردیباکهندینمایميرویپدهیعقنیاز ایاسالمیتمام مذاهب فقه. شوندیم

268 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 158.
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ـ ا270.دینمایزندگکجایيبا وای،باشدشدهجداخودشوهرازخواهشود،گرفته درافغانسـتان حقـوق دراصـل نی
ـ تفرازبعـد وتیـ زوجخـالل درینسـب مادرآنطبق. استدهیگردتیتثبیمدنقانون237ماده وحفاظـت بـه قی

.باشدحضانتتیاهلطیشراواجدنکهیابرمشروطدارد،تیلاوحقطفلپرورش
ـ راطفـل حضانتکهیزن. استدهیگردمیتنظلیتفصبهیمدنقانون238مادهدرزنکیحضانتتیاهلطیشرا ه ب

متصـور نباشـد و تـوان    يویسـ وارعـدم نسـبت طفـل اعیضـ خوفکهبودهنهیاموبالغهعاقله،دیبارد،یگیعهده م
.حفاظت و پرورش طفل را داشته باشد

فـل  طينسبت به اقارب پـدر ياش، اقارب وییعدم تواناایبر حضانت، در صورت وفات یبنابر حق تقدم مادر مبن
239حسب حکم مـاده  رباشند، بیحق حضانت طفل را دارا مکهیزنان.دارندتیوعهده گرفتن حضانت حق اولهدر ب

:ازعبارتنداستحقاقدرجهبیبه ترتیقانون مدن
.آنازباالترایمادر، مادر مادر -1
.مادر پدر-2
.یانیخواهر اع-3
.یافیخواهر اخ-4
.یخواهر عالت-5
.یانیدختر خواهر اع-6
.یافیدختر خواهر اخ-7
.یدختر خواهر عالت-8
.یانیخاله اع-9

.یافیخاله اخ-10
.یخاله عالت-11
.پدریانیخاله اع-12
.پدریافیخاله اخ-13
.پدریخاله عالت-14
.عمه مادر-15
شده نتوانـد، حکـم مـاده    دایپیحضانت طفل نه از جانب مادر و نه از طرف پدر کدام زنيهر گاه برا.عمه پدر-16

قانون 239گاه اشخاص مندرج ماده هرکهدینمایحکم میقانون مدن240ماده . باشدیمتیقابل رعایقانون مدن240
انتقـال راثیـ مبیـ ت طفل بـه ترت باحق حضانت به عص،باشندحضانتتیاهلطیشرافاقدایوجود نداشته و یمدن

:ازعبارتندبیبالترتاشخاصنیا. دینمایم
. پدر-1
.و باال تر از آنيجد پدر -2
.یانیبرادر اع-3
.یبرادر عالت-4

270 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 159.
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.یانیاعيبرادر زاده ها-5
.یعالتيبرادر زاده ها-6
.برادریعالتویانیاخالف اع-7
.یعالتيکاکا-8
.یعالتيپسر کاکا-9
ـ ز. اسـت تـر مستحقطفلحضانتبهنسبتطفلۀعمپدر،ۀعمومادرۀعمازقبلکهافزوددیبا فرمـان طبـق را،ی

ۀکلمـ « :به عمل آمده استادتیزنیماده چننیدر ا271يجمهوراستیرمقام1358،يجد29مؤرخ2007شماره
.»گرفته شود14ةبعد از شمار239ةعمه در ماد

یمدنقانون241مادهحکمحسببرباشند،حضانتتیاهلطیشرافاقدایهر گاه اشخاص فوق الذکر وجود نداشته 
اشـخاص بـه اسـتحقاق، ۀدرجـ بیبه ترتياالرحام ويوذمحرم از نیترکینزدبهپرورشوحفاظتجهتطفل

:شودیمسپردهلیذ
.پدر مادر-1
.یافیبرادر اخ-2
.یافیپسر برادر اخ-3
.یافیاخيکاکا-4
.یانیاعيماما-5
.یعالتيماما-6
. یافیاخيماما-7

اسـاس بـر باشـد، داشتهوجودازدواجحرمتکیرد،یگیکه حضانت طفل را به عهده میان طفل و شخصیگاه مهر 
حـق باشـد، پسـر طفـل کهیه، دختر مامـا و دختـر خالـه در صـورت    معدخترکاکا،دختریمدنقانون241مادهحکم

حـق تواننـد ینمـ باشـد، دختـر طفـل کـه یحالتدرپسرخالهپسرماما،پسرعمه،کاکا،پسرهمچنان. ندارندحضانت
.باشندداشتهرايوحضانت

ةتواند بدون اجازینم،درداقرارعدتاینکاحدیکه در قیهر گاه مادر حضانت طفل را به عهده داشته باشد، تا وقت
بـر حسـب   يکـه و کنـد یصدق مزیامر در مورد پدر ننیا). یقانون مدن252ماده (پدر، طفل را با خود به سفر ببرد 

. حاضنه طفـل را بـا خـود بـه سـفر ببـرد      ةتواند در خالل مدت حضانت بدون اجازینمیقانون مدن254ماده م جک
.ببردسفربهخودباراطفل،یولةاجازبدونتواندینمیقانون مدن253همچنان حاضنه طبق حکم ماده 

محکمـه ،یمـدن قـانون 242مـاده حکـم اسـاس بهباشند،داشتهراطفلحضانتحقنفرکیازشیبکهیدر صورت
.دینماانتخابباشد،طفلمصلحتبهشتریبکهراکدامهرتواندیم

از دست دادن حق حضانت ) 3
حضانتمستحقشخصکهگرددواقعتواندیمیحالتدرامرنیا. برودنیبازتواندیمیحق مواظبت از طفل در حاالت

ریسـا ةزن دربـار تیـ در مـورد اهل یقـانون مـدن  238مطالبـات منـدرج مـاده    .نباشـد مناسبحضانتياجرايبرا

. 1356/ 11/ 30، مؤرخ 391شماره یرسمدهیمنتشره جر.  271
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رد،یـ گیکه حضانت طفل را به عهده میماده زننیطبق ا. باشندیمتیقابل رعازیمستحق حضانت اند، نکهیاشخاص
متصور نباشد و تـوان حفاظـت و پـرورش    يویسوارعدمنسبتطفلاعینه بوده که خوف ضیعاقله، بالغه و امدیبا

.طفل را داشته باشد

وحفاظـت جهـت راطفـل توانـد یممحکمـه آناسـاس بهکهباشدیمیکلاصلکیيخود حاو251قانون در ماده 
ـ نمامیتسلاستحضانتمستحقدومۀدرجبهکهیشخصبهپرورش ـ باالبتـه . دی کـه  یکـه شخصـ  گـردد ثابـت  دی

. باشدطفلپدر يویحت، گر چه دینماینمرفتارحضانت طفل را به عهده دارد، به مصلحت طفل 
نیـ عالوه بـر ا . حرمت ازدواج موجود باشدکیطفل و شخص مستحق حضانت انیمدیباافت،یتذکر وقاًفکهیطور

حـق حضـانت را از   یطبق فقـه حنفـ  گر،یزن دکیایخواه مادر طفل باشد و د،ینمایکه طفل را مواظبت میزنکی
ـ مازدواجحرمـت کهباشديمردازدواجدیقدرایدیج نمااازدويمردباهرگاهدهد،یت مسد ـ اانی طفـل ومـرد نی
انیازدواج نموده باشد که میمرد بوده و با زنکیهمچنان هرگاه شخص مستحق حضانت 272.نباشدموجود) دختر(
در مـورد حضـانت   . دهدیشخص حق حضانت را از دست منیحرمت ازدواج موجود نباشد، ا) پسر(زن و طفل نیا
تـا  موجود باشـد اومادرکالن ایزن مثالً خانم، مادر کیمرد توافق نظر وجود دارد که بر عالوه کیطفل توسط کی

.دیاقبت نماواظبت طفل را مرموضوع ماز
طفـل کیمثالطوربههرگاه. استآنبهمتعلقطفلکهباشدیمذهبرویپدیبادارد،بعهدهراطفلحضانتکهیمرد

ـ اسـاس ا هبباشند،مسلمانریغگراشیدومسلمانآنهاازیکیکهبودهیانیدو برادر اعيمسلمان داراریغ اصـل  نی
273.شودیواگذار مش مسلمانریبه برادر غيوحضانت 

قـانون  243مـاده رفتن  سبب مذکور طبق حکـم  نیساقط گردد، با از بیقانونهرگاه حق حضانت به سبب از اسباب 
. گرددیحق دوباره اعاده منیایمدن

پرداخت اجرت حضانت بهیوج) 4
پرداخـت بهیوجيپهلودریمدنقانون244مادهحکمحسببرحضانتاجرتمخارجپرداختبریمبنپدربهیوج

ـ باشد، ایشخصییطفل مالک داراکهیدر صورت.داردوجودنفقهوطفلرضاعاجرتمصارف یـی اجـرت از دارا نی
رد،یـ گیکه حضانت را بعهـده م یپدر در مقابل شخصنیابنابر. پدر تبرعاً آن را بپردازدنکهیمگر اشود،یپرداخته ميو

که حضانت طفل یاجرت شخص. دینماهیتادند،یآیرا که به نسبت حضانت بوجود میمکلف است تا تمام مخارج
274.باشدیمخارج منیرا بعهده دارد، شامل ا

قرار دارد، يویدر عدت طالق رجعاینکاح پدر طفل دیدر قکهیمادر تا هنگامیکه مطابق فقه حنفنموددیتوجه با
است که مادر در هر دو حالـت از پـدر طفـل مسـتحق     نیامر انیالیدل. جبران مخارج حضانت را نداردۀحق مطالب

کهیدر صـورت . وجود داردیحکمیقانون مدن245مورد در حقوق افغانستان در فقره اول ماده نیدر ا275.باشدینفقه م

.11صفحهسوم،کتابتز،یگلوبل را272
273 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 165.

.11صفحهسوم،کتابتز،یگلوبل را274
275 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 166.
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او باشد، طبـق حکـم   ةمعتدایکه محرم طفل است، ازدواج کرده و یبا شخصایبوده نیمادر طفل در عدت طالق با
.گرددیمستحق حضانت میقانون مدن245فقره دوم ماده 

رد،یـ حضانت طفل را تبرعـاً بعهـده گ  محارم،ازیکیهرگاه شخص مکلف به پرداخت اجرت حضانت معسر بوده و 
تبرعمبهرااوایوگرفتهبعهدهاجرتبدونراحضانتکهاستریمخیقانون مدن246حاضنه بر حسب حکم ماده 

.شودواگذار
حکـم اسـاس بـه باشد،ییدارامالکزینطفلوبودهموسرحضانت،اجرتپرداختبهمکلفشخصکهیدر صورت

پرداختـه ریصـغ یـی داراازاجـرت نیاگرچهگردد،یممیتسلمادربهمثلاجرتمقابلدرطفلیمدنقانون247ماده
.شود

نفس برتیوال) ب
فیتعر) 1

میافغانسـتان تنظـ  یاز آن تذکر بعمل آمد، بطور خاص در قانون مدن276ازدواجتیوالبخشدرکهیطورنفستیوال
ـ باریصغطفلیقانونیولکهدارندتوافقبارهنیدر ایاسالمیهقتمام مذاهب ف. شده استن ـ از تربدی ، پـرورش،  تی

با اختتام حضـانت  . شودیمدهینامتیتربتیوالاینفس تیمواظبت، والنیا. دیاو مواظبت نماتیو امنیرشد، سالمت
کـه کـدام شـخص    دیـ آیبوجـود مـ  یالؤمورد سـ نیدر ا277.شودیشروع میقانونینفس ولبرتیوالۀمادر، مرحل

سال و 9دختر (نهیکه در حضانت مادر قرار دارد، به سن معیکه طفلیوقترد،یگیطفل را بعهده میسرپرستتیمکلف
.باشددهیرس) نشده باشددیمحکمه تمدهر گاه از طرف،سال7پسر 

اشخاص مستحق) 2
نفـس در  برتیبر والیحق تقدم پدر مبن. نشده استتینفس در حقوق افغانستان قانوناً تثبتیبر والیحق پدر مبن

نیبـ يدختـر کیـ عقـد ازدواج  درتیـ در مورد والیقانون مدن71حکم فقره اول ماده يحقوق افغانستان از فحوا
.تواندیستنباط شده ما16و15نیسن

امـوال تیـ واليبـرا کهاستشدهبردهنامیاشخاصازتیاهلناقصطفلکیاموال ةبه عالوه در بخش احکام ادار
ـ آوتوانندیمشدهقیتطبزیت بر نفس نیوالمورددراحکامنیاایآکهاستنیاسؤال. شوندیمگماشتهيو سلسـله ای

به کار برده شـده  زیطفل نکیبر نفس تیوالدرند،ینمایمادارهراتیاهلناقصطفلکیاموالکهیاشخاصمراتب
ـ نمـوده و در مـورد وال  میرا تنظتیطفل ناقص اهلکیاموال تیوالحاًیالبته چون قانون صرتواند؟یم ت بـر نفـس   ی

1به اسـاس حکـم فقـره دوم مـاده     . صحبت نمودیقانونيخالکیتیاز موجودتوانیکرده است، ماریسکوت اخت
در .توانـد یمراجعه صورت گرفتـه م یفقه حنفیکه حکم قانون موجود نباشد، به اساسات کليدر مواردیقانون مدن

شـاگردان ) رح(و امام محمد) رح(وسفیامام ابو :وجود داردهینفس دو نظراءبریاولبیترتةدر بارزینیحنفمذهب

. کتاب مراجعه شودنیازدواج در فصل سوم اتیبه وال276
277 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 172.
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است کـه  ) بنوت، ابوت، اخوت وعمومت( ارثبیعصبات به ترتياجبار براتیوال: نظر اندکهنیبر افهیامام ابو حن
: استیآنها قرار آتبیترت
تربرود؛نییپاآنهاۀدرجکهپسرهرقدرپسرو پسرِ)1
برود؛باالآنهاۀدرجکههرقدریعصبپدر و پدر کالن)2
وبرود؛نییپاآنهاۀدرجکههرقدرآنهاواوالديو برادرِپدريومادريپدربرادرِ)3
.برودنییپاآنهاۀدرجکههرقدرآنهاواوالدپدريوکاکاکاکا)4

کـه استیکسیولسلطان( 278»لَهیوللَامنْیولاَلسلْطَانُ« :ثیحدبه موجباجبارتیوالمذکور،ازاشخاصوبعد
ـ نظر است کـه وال نیبر ا) رح(فهیابو حنامام،یول. دینمایمانتقال: یعنیاو؛ بیناایسلطانبه) باشدنداشتهیول تی

عصـبات تیـ موجودعـدم درصورتپس،. گرددیمثابتاالرحاميذوبهعصباتتیموجودعدمدرصورتاجبار
اصـول تیـ موجودعـدم ودرصـورت مادرِمـادر، بهازمادرِ پدروبعدمادرِ پدرازمادربهوبعدمادريبراجیتزوتیوال
سـبب بـه بـر دختـرِ دختـر   ودخترِ پسر،دختر بر دختر پسرکه،يطورآبدیمانتقالفروعبهدرازدواجاجبارتیوال

؛ حیرصـح یجدغبـه اجبـاردرازدواج تیوالفروع،تیموجودعدمودرصورتباشد،داشتهیمتقدمحقّقرابتقوت
.آبدیمانتقالآنهاواوالدوعمهخالهبهحیرصحیجدغتیموجودعدمودرصورتپدرِمادر:یعنی

.دینمایمانتقالیقاض: یعنیاو؛نائبایحاکمبهجیتزوتیوالاالرحاميذوتیدر صورت عدم موجود

بر نفستیدوام وال. 3
محکمـه  قیـ سـال، هرگـاه از طر  7سـال و پسـر   9دختر (نهیمعةسن طفل تحت حضانت مادر از اندازکهیدر صورت

در بـاال از آن هـا   کهیو بعداً اشخاصـ حید صحجپدر طفل و در صورت نبودن پدر، د،یتجاوز نما) نشده باشددیتمد
279.اورندیحضانت دارد، نزد خود بتحتکه او را یتذکر بعمل آمد، حق دارند که طفل را از نزد شخص

42مـاده حکمطبقنفستیوال. باشندیمتیرعاقابلیمدنقانون42یال39مواداحکامنفستیدر مورد اتمام وال
بـه دنیرسـ بااست،نمودهینیشبیپآنناقصوتیاهلفاقداشخاصمورددرراتیوالاحکامقیتطبکهیمدنقانون

حالـت در18سـن اکمـال بـا یمـدن قـانون 39مـاده حکمحسببرکاملیحقوقتیاهل. ابدییمخاتمهرشدسن
.دیآیمبوجودعقلصحت

اموال برتیوال) پ
. گردنـد یمفـا یکه در برابر طفل اردیگیارتباط میولبیطفل بوده و به وجاکیاموال ةاموال عبارت از اداربرتیوال

:ازعبارتندافغانستانحقوقطبقشوند،یمگماشتهطفلکیاموالةاداريبرابیبالترتکهیاشخاص
.یولثیپدر بح-1
.شده باشدنییکه از طرف پدر تعياریاختیصو-2
.باشدنشدهنییتعیوصپدرطرفازهرگاه،یولثیپدر کالن بح-3

.یالنسائیرواه احمد واالربع ال. 278
279 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 189.
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.یقضائیوص-4
وسـعت ت،یـ والشـروع آنهـا، کـدام هـر طیشراشده،دادهحاتیتوضلیتفصبهالذکرفوقاموالتیوالةدربارالًیذ

.دگردنیمحیتشرتیوالاختتاموایاولاراتیاخت

یقانونیول) 1
تیوالشروعوطیشرا) 1.1
ـ اول بـه پـدر و ثان  ۀجدربهیمدنقانون268مادهاولفقرهحکمطبقتیاموال اوالد ناقص اهلبرتیوال بـه جـد   اًًی

اوالدازصـرف قـانون کـه یبـا وجود . باشددهینگردنییتعیوصپدرطرفازنکهیابرمشروطگردد،یمتعلقحیصح
ـ ا280.گرددقیتطبزینتیاهلفاقداوالديباالقاعدهنیادیبااماآورد،یمبعملذکرتیاهلناقص 42امـر از مـاده   نی

و تیـ والت،یو هم فاقد آن تـابع احکـام وصـا   تیکه به اساس آن هم اشخاص ناقص اهلگرددیمنتج میقانون مدن
.باشندیقوامت م

جدالبته. شوندیمگرفتهنظردرآنناقصوتیاهلفاقدریصغاوالدیقانونيایاولثیحبهحین پدر و جد صحیابنابر
قـانون 268مـاده دومفقرهحکمطبق. باشدنکردهنییتعیوصکدامپدرکهشودیمپنداشتهیقانونیولآنگاهحیصح
.کنديریگکنارهطفلاموالیسرپرستازتیتواند، بدون اجازه محکمه با صالحینمیقانونیولیمدن
حکـم یمـدن قانون269ماده. باشدطیشرایبرخواجددیباگردد،برخوردارتیاز حقوق والیقانونیآنکه وليبرا
نیعـ ازاسـتفاده مورددرکاملتیاهلواجدکهدینمااستفادهتیوالبهمتعلقحقوقازتواندیمیوقتیولکهدینمایم

281.باشدنیاموعاقلبالغ،دیبایقانونیولنیبنابرا. باشدخوداموالبهمتعلقحقوق

اومـورد دریبـ یعچیهـ ایبودهبرخورداریمعامالتخوبدركازومشهورمطمئنشخصکیثیهرگاه پدر به ح
خـودش امـوال اموال،نیاایگوکهردیگبعهدهيطورراخودهیعلیمولاموالکاملةادارتواندیمباشد،نداشتهوجود

نداشته باشـد، صـرف آنگـاه در امـوال طفـل      یهر گاه پدر مطمئن بوده و ولخرج نباشد، اما درك معامالت282.باشندیم
ف مشهور بوده سرشخص نامطمئن و مکیثیبرعکس اگر پدر به ح. باشددیطفل مفيکه براتواندیتصرف نموده م

283.ردیگعهدهبهراطفلاموالةادارکهنشوددادهاریاختاوبهدینداشته باشد، بایو عالوتاً درك معامالت

یاموال توسط ولیاداره و سرپرست) 1.2
دوظـرف درراخـود هیعلیمکلف است فهرست مکمل اموال متعلق به مولیقانون مدن281مطابق حکم ماده یول

بـا ۀمحکمـ مربوطهةاداربهونمودهبیترتاست،دهیگردییدارامالکهیعلیمولکهیخیتارازایتیوالآغازازماه
.دهدمیتسلتیصالح

. ث سوم گفتار دومحمراجعه شود به باال فصل اول، مبتیاشخاص فاقد و ناقص اهلنیدر مورد تفاوت ب280
.16هکتاب سوم، صفحتز،یگلوبل را281

282 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 193.
283 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 194.
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مطابقخودتیاموال شخص تحت والیپرستسروادارهبمنظوریمدنقانون270مادهاساسبهتواندیمیقانونیول
. سازدینمنامحدودرایولتیصالحطفلاموالیسرپرستوادارهاجازه. دینماتصرفیمدنقانونمندرجاحکامبه

ـ البته هر گاه به اشـخاص نـاقص اهل  . ردیگصورتطفلمنفعتبههموارهدیبایقانونیولتصرفات تبـرع  یمـال تی
ـ اًءستثناقرا ر داده نشود، یولتیو چنان شرط گذاشته شده باشد که مال مذکور تحت والدهیگرد طبـق  یمـال نیچن

. شودیخارج ساخته میولتیاز تحت والیقانون مدن271حکم ماده 
نیمأًرا تـ يگـر یشـخص د ایـ خـود و  ۀنفقشیخوهیعلیمولمالازتواندیمیولیقانون مدن282ماده مطابق حکم

.شوددانستهالزممذکورمشخصمالدرشانۀنفققانوناًنکهیابرمشروطد،ینما
را بـا  يکـل خـود قـرارداد   ؤتواند، بنام مینمکسچیمدار اعتبار است که هیاسالمیدر مذاهب فقهیکلةقاعدنیا

ـ ادر. دینمامنعقدسومشخصکیلیوکثیبحایوخوداسمبهشیشخص خو یحنفـ فقـه درياسـتثنا مـورد نی
بـر مشـروط برساند،فروشبهاويباالراخودمالایوبخردراطفلاموالکهداردحقپدرآنطبقکهداردوجود

در ییاستثناةقاعدنیا284.باشدداشتهنظردرراخوداوالدشیآساومنافعصرفوبودهشعورباومطمئنپدرنکهیا
ـ به حسـاب خـود   شیخویۀعلیرا به اسم موليعقدتواندیکه طبق آن پدر مدهیگردتیتثبیقانون مدن279ماده  ای

.حکم کرده باشدراقانون خالف آن نکهیانجام دهد، مگر ايگریشخص د

یولثیحدود تصرفات پدر به ح) 1.3
ضرورت دارد تـا در امـوال   تیبا صالحۀبه اجازه محکماند،شدهینیشبیکه در قانون پیحاالتیدر برخیقانونیول

.انددهیگردمیتنظلیبه تفصیقانون مدن276یال272حاالت در مواد نیا. تصرف نموده بتواندشیخوهیعلیمول
بـه تیصـالح بـا محکمـه اجـازه بدونراخودهیعلیتواند اموال مولیقانون نم272مطابق حکم ماده یقانونیول

چنـان خـود هیعلیمولمنقولریغاموالدرتیتواند بدون اجازه محکمه با صالحینماوهمچنان. دینماتبرعياحد
قـانون  273فقره اول ماده (ر باشد مضمچهارمۀدرجتااقاربشایواشزوجهایخودشنفعآندرکهکندتصرفات

ـ توانـد امـوال غ  ینمـ یافغانستان ولیمدنقانون273مادهدومفقرهحکمطبقبعالوه). یمدن هیـ علیمـول منقـول ری
.بگذاردرهنبهباشد،یولۀذمبرکهینیدعوضدرراشیخو

تجـارت منقـول، ریـ غامـوال درتیتواند بدون اجازه محکمه با صـالح یپدر نمیقانون مدن274مطابق حکم ماده 
در . دیداشته باشد، تصرف نمامتیقیهزار افغانستیاز بشیخود که بهیعلیو بهادار مولیاوراق و اسناد مالخانه،

هیـ علیکه تصرف پـدر در امـوال مـول   ورزدیامتناع میبر جواز تصرف وقتیهمچو موارد محکمه از اصدار حکم مبن
.مذکور گرددمالمتیق) پنجم(از خمس شیغبن بایسبب اتالف و 
مـاده حکـم طبـق باشـد، نمودهتیوصموروثهاموالدریولتصرفعدمبهتیاهلناقصشخصکیهرگاه مورث 

.دینماتصرفآندرتیصالحبامحکمهونظارتاجازهبدونتواندینمیقانونیول،یمدنقانون275
محکمهاجازهبدونتواندینمیولحاالتنیادرکهدینمایمانیبرايگریحاالت دیقانون مدن276سرانجام ماده 

:آوردبعملرالیذتصرفاتشیخوهیعلیمولاموالدرتیصالحبا
.گرفتنقرضایقرض دادن -1

284 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 194.
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.دینمادوامرشدسنبهدنیکه بعد از رسیاجاره دادن به مدت-2
.ردیبگتعلقتیکه به شخص ناقص اهلیدوام دادن به تجارت-3
.باشدنیم با تعهدات معتوأکهیتیوصایقبول نمودن هبه -4

یولثیحبهحیحدود تصرفات جد صح) 1.4
پدرتصرفقدرتیحنففقه. استترمحدودپدربهنسبتیولثیدر حقوق افغانستان قدرت تصرف پدر کالن بح

کـه  کنـد یمطابقـت م زیـ نیامر در سلسله مراتب اشخاصنیا285.دینمایمیتلقیوصتصرفقدرتبهمشابهراکالن
که پـدر  شودیطفل در نظر گرفته مییداراةاداره کنندثیپدر کالن آنگاه به ح. شوندیطفل گماشته مییداراةاداريبرا

یپـدر کـالن نمـ   . داردیمانیحدود قدرت تصرف پدر کالن را بیقانون مدن280ماده . نکرده باشدنییتعیکدام وص
بر ضرر نموده یصلح مبنایخود تصرف تیدر مورد اموال شخص تحت والتیمحکمه با صالحةتواند بدون اجاز

.آردبعمللیات تقلنیتأمدرایات آن انصراف و نیاز تأمای

یجبران خساره توسط ول) 1.5
خسـارات ازپدرمادهنیاطبق. دینمایممیظخسارات وارده در اموال طفل را تنیعواقب حقوقیقانون مدن287ماده 

تیلمسـئوو نیعـ مـورد نیادرپدرکالنتیلمسئوو. داردتیلمسئووهیعلیمولاموالبرخودفاحشيخطاازیناش
286.باشدیمیوص

هیعلیمولیتجارتتیاجازه فعال) 1.6
فـراهم  یقـانون طیشرایبرخدیمورد بانیدر ا. را انجام دهدیتجارتتیشخصاً فعالیطیاجازه دارد تحت شراریصغ

277طبـق حکـم فقـره اول مـاده     توانـد یمیقانونیحالت ولنیدر ا. نموده باشدلیرا تکم16سن دیباریصغ. گردد
خـواه  یتجـارت تیـ اجازه فعال. بگذارديتجارت بدسترس ويرا برایمبلغتیبه اجازه محکمه با صالحیقانون مدن

ریتصرفات صغ. رودینمنیاز بيعزل وایبا وفات یقانون مدن277دوم ماده مطابق حکم فقرهدیمقایمطلق باشد 
یمدنقانون278مادهحکمحسببراست،دادهقرارمجازيواموالدرتیبا صالحۀکه محکميذون در حدودٔما
.باشددهیرسرشدسنبهکهاستیشخصتصرفۀمنزلبه

تیاختتام وال) 1.7
انجـام بـه یولـ تیـ والیمـدن قـانون 283مادهحکممطابقبرسد،تمامسال18بهتیوالهرگاه سن شخص تحت 

287.باشدنمودهحکمآندوامبهتیصالحبامحکمهحجراسبابازسبببهنکهیامگررسد،یم

سنبهاودنیرسنیحراتیوالتحتشخصاموالاند،مکلفیمدنقانون288مادهحکماساسبهاوورثهاییول
ـ اازقبـل تیـ والالبته. بپردازنديوبهروزنرخطبقرامالمتیقتصرف،صورتدر. ندینمامیتسليوبهرشد، نی

285 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 194.
. مالحظه شوندنییپاحاتیتشرياریاختیدر باره وص286
.دبخش مراجعه شونیحجر به فصل دوم اطیدر مورد شرا287
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باشـد، متوجـه هیـ علیمولاموالبهيضرریولتصرفسوءنسبتهرگاه. تواندیمشدهلیتعطایمحدودسلب،زمان
ـ هرگـاه . سازدمحدودرااوتیصالحایوسلبرایولتیوالتواندیممحکمهیمدنقانون284مادهحکمطبق یول

285مـاده حکـم اساسبهتیصالحبامحکمهگردد،محکومحبسسالکیازشیبمدتبهایشدهشناختهبیغا
.تواندیمنمودهصادرحکميوتیواللیتعطبهیمدنقانون

کهیدر صـورت تواند،یاعاده شده متیقرار محکمه با صالحلهیبوسیقانون مدن286مجدد طبق حکم ماده تیحق وال
.باشندشدهرفعتیالولیتعطایتیاسباب موجبه سلب، محدود

ياریاختیوص)2
اتیعموم) 2.1
حمل ثابت در بطن مادر، ایخود تیاوالد ناقص اهليبرایقانون مدن291بر حسب حکم فقره اول ماده تواندیپدر م

متبـرع کـه بـه    یقانون مـدن 271که در حالت مندرج ماده دهیگردتیحکم همچنان تثبنیدر هم. دینمانییتعیوص
ـ نمایقرار داده نشود، تبرع میولتیکه مال مذکور تحت والطیشرانیرا تحت ایمالتیطفل ناقص اهل توانـد یمد،ی

. کنداریاختیمال مذکور وصةاداريبرا
یعرفـ ایـ یخـط رسـم  تیموارد توسط وصـا نیدر چنیوصاریاختیمدنقانون291به اساس حکم فقره دوم ماده 

ـ  ایاز امضا و ایمتبرع باشد و ایپدر يکه به خط و امضاردیگیصورت م قیاسـناد تصـد  نینشان شصت شـان در چن
مـاده  (باشـد شـده دییتاتیباصالحمحکمهطرفازکهشودینافذ شمرده میوقتیوصاریالبته اخت. بعمل آمده باشد

).یمدنقانون292ماده (تواندیمشدهلغومتبرعایپدرطرفازوقتهریوصاریاخت). یمدنقانون296
مـه بـا   کتواند بدون اجازه محینمیکه وصکندیمحکمحاًیصر268افغانستان در فقره دوم ماده یبعالوه قانون مدن

قبـول  یموصـ اتیـ حنیرا در حـ تیوصـا یوصکهیصورتدر . دینمايریاموال طفل کناره گیسرپرستازتیصالح
راتیوصـا ازانصـراف نکـه یتواند از آن منصرف گردد، مگر اینمیقانون مدن293کرده باشد، برحسب حکم ماده 

صـورت یموصـ اتیـ حنیحیمدنقانون294مادهحکمطبقدیباتیوصارد. باشدساختهمنوطخودةارادبهقبالً
اسـت، نمـوده ردیمـدن قـانون 294مـاده حکماساسبهراتیوصاکهیشخص. شوددهیرسانيواطالعبهوگرفته
.ندارداعتباریموصوفاتازبعديویقبولیمدنقانون295مادهحکممطابق

ياریاختیوصطیشرا) 2.2
کـه  یو با شخصـ بودهکاملتیاهلواجدوتیکفاباعادل،شخصدیبایوصیقانون مدن289بر حسب حکم ماده 

ینمـ یقـانون مـدن  290به اساس حکـم مـاده   یاشخاص آت. مشترك داشته باشدنیدرد،یگیاو قرار متیتحت وصا
:شوندنییتع288یقضائایياریاختیتوانند وص

.شده باشدءعفت محکوم به جزاایآداب عامه یمحکمه به جرم منافیکه به حکم قطعیشخص-1
.نداشته باشدشتیمعنیتأميمدرك مشروع براایکه شهرت بد داشته یشخص-2
.او اعاده نشده باشدتیثیمحکمه محکوم به افالس شده و حیکه به حکم قطعیشخص-3

.مراجعه شودنییبه پایقضائیدر مورد وص288
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.محکمه عزل شده باشدیبه حکم قطعيگریشخص دتیوصاایتیکه قبالً از والیشخص-4
. کتباً محروم ساخته شده باشدتیجد قبل از وفات حق وصاایکه از طرف پدر یشخص-5
چنـان  ایـ داشـته  یقضائۀمنازعتیزوجه اش با شخص ناقص اهلایاز اصول، فروع یکیایکه خودش یشخص-6

. مختل گرددتیموجود باشد که به اساس آن مصلحت شخص ناقص اهلیلیاختالف فام

ياریاختیوصبیحقوق و وجا) 2.3
کـه  کنـد یحکـم م یقانون مدن304ماده 289.استکمتريهاتیصالحيدارایولبهنسبتیکلبطورياریاختیوص
:آردبعملرالیذتصرفاتتیوصاتحتشخصاموالدرتیبدون اجازه محکمه با صالحتواندینمیوص

اثبـات  ایـ تیکه موجب انتقال ملکيگریشراکت، رهن، قرض دادن و هر نوع تصرف دضه،یو فروش، مقادیخر-1
.گرددینیحق ع

.اوهیعلنیدۀقبول حوالایدارد و يگریشخص دۀبه ذمتیکه شخص ناقص اهلینیحواله دادن د-2
قرض گرفتن بـه حسـاب شـخص نـاقص     ایحسابات مربوط به آن هیو تصفيگذاشتن اموال بمنظور بهره بردار-3

.تیاهل
ـ امـوال غ کهیاز سه سال، در صـورت شیمدت بيبراتیمنقول شخص ناقص اهلریاجاره دادن اموال غ-4 منقـول  ری
.منقول عمارت باشدریاموال غکهیسال در صورتکیاز شیو مدت بیزراعتنیزم
ـ تـا رشـد سـن بـه دنید از رسعبکهیمدتيبراتیمنقول شخص ناقص اهلریاجاره دادن اموال غ-5 دوامسـال کی

.دینما
.که مشروط به شرط باشدیرد تبرعاتایقبول -6
یالزم بـه حکـم قطعـ   ۀنفقنکهیالزم است، مگر اتیشخص ناقص اهلۀآنها بر ذمۀنفقکهیاشخاصۀپرداخت نفق-7

.باشددهیمحکمه ثابت گرد
.تیصلح و حکم-8
محکمه در مورد یحکم قطعنکهیثابت باشد، مگر اتیشخص ناقص اهلۀبر ذمایتعهدات که بر متروکه و يفایا-9

. باشددهیصادر گرد
.باشدمتصورتیاهلناقصشخصحقوقاعیضایوضررآنریخأدر تنکهیامگر،يدعاوۀاقام-10
ـ باشـد،  يقناعت به چنان احکام محکمه که قابل اعتراضـات عـاد  ایو يانصراف از حقوق دعاو-11 انصـراف از  ای
.در برابر احکام محکمهيعادریاعتراضات غۀآن و اقامۀاعتراضات بعد اقامنیچن
.شودتمامتیاهلناقصضرربهکهآنلیتقلایات نیانصراف از تأم-12
کـه یکسـ يبـرا ایچهارم و ۀشان تا درجاقاربازیکیایخود، زوج ياربتیاموال شخص ناقص اهلةاجار-13
.باشديونائبیوص
.تیاهلپرداخت مصارف ازدواج شخص ناقص -14

289 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 195.
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بـه آن  نیشـغل معـ  يدر اجـرا تیـ که شخص ناقص اهلیپرداخت چنان مصارفایو یمیپرداخت مصارف تعل-15
.رت داردوضر

راخـود تیوصـا تحتشخصينقدداتیکلف است که تمام عامیوصیقانون مدن305طبق حکم فقره اول ماده 
ایـ است، به حساب امانـت محکمـه   دهیگردنییمحکمه تعکه از طرف یاقهاز وضع مصارف نفقه و مخارج متفربعد
حسـب حکـم فقـره    بردیبایوصهمچنان. بگذاردعتیودبهيشده است، بنام ویکه از طرف محکمه معرفیبانک

ـ قبازایتمام اشیقانون مدن305دوم ماده  ـ دلـزوم حسـب راآنامثـال وجـواهرات ورات،یـ زدار،بهـا اوراقلی دی
. ردیـ گصورتمتذکرهيایاشودیعوایمیتسلازروز15مدتدردیبایت وصآااجرنیا. بگذاردعتیودبهمحکمه

گذاشـته عـت یودبـه بانـک درکـه راآنچـه تواندینمیوصکهکندیحکم میقانون مدن305ه عالوه فقره سوم ماده ب
حسـاب صـورت یمدنقانون307مادهحکمطبقاستمکلفیوصهمچنان. دینمااخذمحکمهةاجازبدوناست،
ازرایوصتواندیممحکمهالبته. دینمامیتقدمربوطمحکمهبهدیجدسالآغازازقبلآن،بهمتعلقاسنادباراساالنه

نباشـد یافغانهزاردهازشیبتیوصاتحتشخصییداراهرگاهد،ینمامعافالزمهحسابصورتمیتنظوبیترت
).یمدنقانون308ماده (

م توأگردد،یماقامهتیاهلناقصشخصهیرا که عليمکلف است، دعاویوصیقانون مدن306اساس حکم ماده به 
.دینمايرویپبارهنیادرمحکمهاوامرازودهیت مربوط به آن، به اطالع محکمه رسانآبا اجرا

اجرت ) 2.4
پرداخت اجـرت  تواندیماءستثنباالمحکمه . باشدیت بدون اجرت میوصاياجرایقانون مدن310به اساس حکم ماده 

امـر شـده   نـده یاعمـال آ يپرداخت اجرت صـرف بـرا  . دیامر نمایبنابر مطالبه وصنیمکافات را در برابر عمل معای
مدت قبـل از مطالبـه بـه    يکه پرداخت اجرت براکندیمورد حکم منیدر ایقانون مدن310دوم ماده ۀجمل. تواندیم
.اردصورت جواز ندچیه

هیعلیه اموال توسط موصراداجازه ا) 2.5
ـ اهلنـاقص هیعلیبه اساس حقوق افغانستان امکان آن وجود دارد که محکمه به موص ـ تمـام کـه دهـد اجـازه تی ای

ـ اثـر بهتواندیمحکمه میقانون مدن315بر حسب حکم ماده . دینماادارهخودرااشییداراازقسمت یوصـ ۀمطالب
دهیرسـ 16سـن بهکهتیاهلناقصشخصخودبهادارهغرضراتیوصاتحتاموالازیقسمتایوتمامیمیتسل

راخـود ۀمطالبـ محکمـه یینهاقرارازکسالیگذشتنازقبلتواندینمیوصمطالبه،ردصورتدر. دهداجازهباشد،
.دینمامیتقدمحکمهبهمجدداً

مکلـف اسـت کـه    یقـانون مـدن  317اموال باشد، طبق حکم فقره اول مـاده  ةکه مأذون به ادارتیلشخص ناقص اه
حسـاب اخـذ   یدگیرسـ نیرا حـ یمحکمه نظر وصـ . دینمامیاموال را به محکمه مربوط تقدۀصورت حساب ساالن

شـخص  ۀخالص ساالندیامر دهد تا عوایقانون مدن317مطابق حکم فقره دوم ماده تواندیهمچنان محکمه م. کندیم
صـورت مـأذون   نیـ در ا. گذاشته شـود عتیاز بانک ها طور پس انداز به ودیکیایون به حساب امانت محکمه مأذ
هرگاه شخص مأذون به اداره اموال مخـالف احکـام منـدرج مـاده     . دیتواند بدون اجازه محکمه از آن استفاده نماینم
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موجـود گـردد کـه از رهگـذر دوام     یاسـباب ایـ ودیخود سوء تصرف نماةدر ادارایت نموده آاجرایقانون مدن317
یقانون مـدن 318طبق حکم ماده تواندیباشد، محکمه ميمواجه به ضرريوةتصرف شخص مأذون اموال تحت ادار

شـخص مـأذون،   لیـ پس از اسـتماع دال عالقهیاز اشخاص ذیکیایرنوال اۀبه اثر مطالبایخود دیبرحسب صوابد
.کندسلبایداده شده را محدود و ةاجاز

تیختم وصا) 2.6
:گرددیمختملیذحاالتدریوصۀفیوظیقانون مدن311به اساس حکم ماده 

.تیوفات شخص ناقص اهل-1
نکـه یااینمودهامریسالگ18ازبعدراتیوصادواممحکمهنکهیامگر، 18سنبهتیاهلناقصشخصدنیرس-2

.باشدمجنونایمعتوهتیاهلناقصشخص
.یولتیاعاده مجدد وال-3
.استدهیگردنییآن تعيخاص غرض اجرایکه وصیختم عمل-4
.يوياستعفاقبولاییعزل وص-5
.يووفاتایابیغاییوصیقانونتیفقدان اهل-6

منـدرج تیوصـا حرمـان اسـباب ازیسببکهتواندیصورت گرفته میدر حالتیقانون مدن312عزل طبق حکم ماده 
ـ . گـردد موجودد،یگردانیبمفصالًياریاختیوصیشخصطیشرابخشدرقبالًکهیمدنقانون290و289مواد ه ب

تصـرف سوءایاهمالتیاهلناقصشخصاموالةاداردریوصکهتواندیصورت گرفته میهنگامیعالوه عزل وص
قانون313مادهحکممطابق. شودمواجهخطربهتیوصاتحتشخصمصلحتیوصعزلعدمدرنکهیااید،ینما
اسـناد وحسـاب صورتباراخودادارهتحتاموالتیوصاختمازروزیسخاللدرکهاستمکلفیوصیمدن

ـ بـه يووفـات صـورت درایوباشددهیرسرشدسنبهکهتیاهلناقصشخصایمقاممیقابهآنبهمتعلق ۀورث
مربوطـه محکمـه ادارهبـه راامـوال یمیتسلوحسابصورت،یمیتسلازپسودینمامیتسلتیاهلناقصشخص

.کندمیتقد
دریمـدن قـانون 309مـاده حکمطبقاست،مکلفیوصگردد،نییتعیوصبعوضيگریهمچنان هرگاه شخص د

میتقـد محکمـه بهوبیترتراخودهیعلیموصاموالبهمتعلقحسابصورتخودتیوصاختمازروزیسظرف
قـانون 314مـاده حکـم مطـابق شود،شناختهبیغاایوگرددواقعهیعلمحجوراید،یوفات نمایهرگاه وص. دینما
.گرددیممکلفآنحسابصورتمیتقدواموالیمیتسلبهاومقاممیقاشخصایورثهیمدن

منفعـت بـه باشـد، دهیرسـ رشـد سنبهکهتیاهلناقصشخصيابراایتعهد یقانون مدن316برحسب حکم ماده 
.باشدنمودهمیتقدوبیترتقبالًرايوبهمربوطیینهاحسابصورتیوصکهدارداعتباریوقتیوص

یقضائیوص)3
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اتیعموم) 3.1
ه طبـق حکـم   محکمنباشد،موجودياریاختیا حمل ثابت در بطن مادر کدام وصیتیشخص ناقص اهليهرگاه برا

مولوديبراحملوضعازبعدمادربطندرثابتحمليبراتیوصا. دینمایمنییتعیوصکییقانون مدن297ماده 
. کرده باشدنییتعيض وعوبهيدیجدیوصمحکمهنکهیامگراست،نافذزین

نشـده  نیـی تعیگاه از جانب پدر وصـ هر. استتیرعاقابلیمدنقانون268مادهاولفقرهحکمموردنیالبته در ا
اسالف مـذکر  کهیدر صورت. گردندیمکلف متیاموال طفل ناقص اهلیولثیبه حيباشد، نخست اسالف مذکر پدر

.تواندیشده منییتعیقضائیوصکیرند،یرا به عهده بگتینباشند که والاتیحدیدر قيپدر
ـ اهلناقصشخصيبراضرورتنیحتواندیمحکمه میقانون مدن298مطابق حکم فقره اول ماده  کیـ ازشیبـ تی

مگـر نـد، ینماتصـرف منفرداًشانهیعلیموصاموالدرتوانندینمایاوص،یوصتعددصورتدر. دینمانییتعیوص
مـاده دومفقـره حکمطبقایاوصنیبنظراختالفنیح. باشدتیاهلناقصشخصمصلحتبهتصرفهمچونکهیا

.باشدیملیتعمقابلگردد،یماتخاذمحکمهطرفازکهيزیتجویمدنقانون298
را دارد، شـخص  تیوصـا ياجـرا تیکه صالحيدر تمام مواردیقانون مدن302به اساس حکم ماده تواندیمیوص

.شودیمعزول شناخته متیشخص تحت وصااییبا وفات وصلیوک. دینمانییتعلیوکثیرا به حيگرید

خصومتیقت و وصؤخاص و میوص) 3.2
یوصـ ایـ مؤقـت و  ایـ خـاص یوصـ کیـ ياریاختیوصاییقانونیوليپهلودرتواندیممحکمهنیمعدر حاالت

حکم یقانون مدن299ماده . اندشدهمیتنظیقانون مدن301و 299،300حاالت در مواد نیا. دینمانییخصومت تع
: کندیمنییخاص تعیوصلیکه محکمه در حاالت ذدینمایم
بـا  ایـ و یاز اصول و فروع وصیکیایيزوج و،یبا مصلحت وصتیمصلحت شخص ناقص اهلکهیدر صورت-1

.متصادم واقع گرددباشد،یشان میقانونةندینمایوصکهیمصلحت اشخاص
اشته شده باشد کـه مـال مـذکور تحـت     ذو چنان شرط گدهیتبرع گردیمالتیبه شخص ناقص اهلکهیدر صورت-2

.ودنشدادهقراریولتیوال
.دینماجابیفاقد آن است ایمیدایرا که وصیاوصاف خاصتیوصاياجراکهیدر صورت-.3

: دینمایمنییمؤقت تعیوصکییقانون مدن300محکمه طبق حکم ماده لیدر حاالت ذ
.نداشته باشديگریدیولتیرا متوقف نموده و شخص ناقص اهلیولتیمحکمه والکهیدر صورت-1
.متوقف شده باشدیخود وصيبه تقاضاتیوصاکهیدر صورت-2
.باشددهیگردتیوصايقت مانع اجراؤعوامل مکهیدر صورت-3

تیاهلناقصشخصبهمربوطيدعاوفصلوحليبرایمدنقانون301مادهحکممطابقتواندیبه عالوه محکمه م
.نباشدییدارامالکتیاهلناقصشخصچهگرد،ینمانییتعخصومتیوص

یوصثیحبهکهیمدنقانون301و300، 299موادمندرجاشخاصفیوظاکهکندیحکم میقانون مدن303ماده 
دهیـ گردیمنقضـ تیوصـا نهیمعمدتایوافتهیانجامتیوصاموضوعکهکندیمدایپخاتمهیوقتاند،دهیگردنییتع

.باشد
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تیوصااختتامویوصبیحقوق و وجا) 3.3
قیـ تطبزیـ نیقضـائ یوصـ تیو اختتـام وصـا  بیوجاةدر بارباشند،یمقیقابل تطبياریاختیدرمورد وصکهیاحکام

ـ ا. باشـد یمدار اعتبار مزینهیعلیاموال توسط موصةامر در مورد اجرت واجازه ادارنیا. گردندیم احکـام در مـواد   نی
. داده شدحاتیآن تشرةمفصالً در بارياریاختیو فوقاًً در بخش وصدهیگردتیتثبیقانون مدن318یال304

یاسالميکشور هاریدر سانیوالدتوسطیسرپرستوينگاهدار) ت
ـ اانیـ مزینیاسالميهاکشورریدر حقوق اسالم وجود دارد که بنابرآن ساتیحضانت و والانیاساس اختالف م نی

در حاًیدر قـانون صـر  شـه یبر اموال همتیبر نفس و والتیبه والتیوالمیالبته تقس290.اندشدهلیقافرقفیوظا
ـ تغذاقامتگـاه، نیمأًتۀلیمواظبت طفل بوسثیتونس به حهیحضانت در قانون احوال شخص. نظر گرفته نشده است هی

احـوال قـانون 57مـاده  (باشـد یمنیوالـد ازکیـ هـر حقازدواجانیجردرحضانت. استشدهفیتعرپرورشو
).تونسهیشخص

دارد،اتیـ حکـه نیوالـد ازکیـ آنبهطفلحضانتحقگردد،منحلنیزوجازیکیهرگاه ازدواج به سبب مرگ 
بـه ایـ نیوالـد ازیکـ یبـه طفلحضانتحقشود،منحلنیزوجاتیحزماندرازدواجکهیصورتدر. ردیگیمتعلق

تـونس  هیقانون احوال شخصـ . ردیگیممیطفل تصممصلحتاساسبهیقاضموردنیادر. گرددیماعطاسومشخص
ـ رایزباشد،یل مطفاموالیولپدر. استنشدهلیتفاوت قاینفس توسط ولبرتیبر اموال و والتیوالانیم یاو ول

ـ ازدواج و هم بعد از انحالل آن در زمـان ح انیخود هم در جرریطفل صغیقانون حقـوق تـونس تحـت    . اسـت اتی
تونس تذکر رفته اسـت  هیقانون احوال شخص67در ماده . دینمایمینیشبیرا به مادر قانوناً پتیانتقال والنیمعطیشرا

ایـ خود اهمـال ورزد،  يهاتیدر مکلفایخود را اجرا نکرده، سوء استفاده نموده، ۀفیوظیقانونیکه ولیکه در حالت
بـه  تواندیمیموجود باشد که به طفل ضرر برسد، قاضيگریدلیدلکیاینا معلوم باشد و ياقامت وایبوده ، بیغا

. حضانت بدهدتیاست، صالحدارارامادر که حق حضانت 
یو آمادگینیدتیمانند تربریصغیدر اداره امور شخصیقانونیولبیمدونه مراکش وجا235بر حسب حکم ماده 

طیتحـت شـرا  . را اداره کندریاموال صغیائمکلف است که تحت کنترول قضيبه عالوه و. باشدیمیزندگيبرايو
:عبارتند ازطیشرانیا. ردیرا بعهده گتیوالتواندیاند، مادر مدهیمدونه ذکر گرد238که در ماده نیمع
.باشددهیبه سن رشد رسدیمادر با-1
.را نداشته باشدتیوالياجراتیاهلگریسبب دکیبنابر ایبوده و بیغاایپدر فوت نموده -2
کـه  گـردد یبه آن محدود مياریاختیتوسط پدر، حقوق وصياریاختیوصکینییکه با تعدینمایحکم اضافه منیا

.       دینمایاقدام قضائيوهیتوسط مادر را کنترول کرده و در صورت امکان برعلهیعلیامور موصةادار
بـر  یتوافـق مبنـ  کیـ طفل بعـد از طـالق بـه    کینیاتخاذ نموده اند که والدمیمحاکم تصمیدر امارات متحده عرب

هرگاه مادر ینموده بتوانند، حتضیرا به مادر تفوتیمشترك برسند که والياز زناشوهریدر مورد طفل ناشتیوال
حکـم تنهـا   نیبه اساس ا. اندتیقابل رعایمورد قواعد شکلنیدر ا. دیازدواج نماگریبخواهد بعد از طالق با مرد د

290 Mallat, Introduction to Middle Eastern Law 2006, 357; Ben Achour, Enfance disputée, les problèmes juridiques

relatifs aux droits de garde et de visite après divorce dans les relations franco-maghrébines 2004, 12.
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را تیـ وجه ضرورت ندارد تا والچیبه هلیعضو مذکر فامکیصورت نیکه در اباشدیکننده منییطفل تعمصلحت
.ردیبگعهدهبر

يپـدر و بعـد از و  ریصـغ یقـانون یولدر رابطه با حفاظت صغار1980سال78قانون شماره 27در عراق طبق ماده 
عـراق  هیقانون احوال شخص57فقره اول ماده . دهدیعراق به مادر طفل مقانونحق حضانت طفل را . باشدیمحکمه م

ازیامتيحضانت و پرورش طفل دارايکه مادر در حالت حفظ روابط ازدواج و بعد از انحالل آن برادینمایمینیشبیپ
هیقـانون احـوال شخصـ   57فقره دوم مـاده  1987بعد از اصالحات سال . طفل از آن متضرر گرددنکهیمگر اباشد،یم

نیدر ا. گرددینمساقطکیکه حق مادر در مورد حضانت طفل با ازدواج مجدد او بصورت اتوماتکندیعراق حکم م
ـ مادربهطفلحضانتحقایآکهدینمایمصلهیفمحکمهحالت ـ ادر. گـردد اعطـا پـدر ای فقـط محکمـه میتصـم نی

طبـق حقـوق عـراق، پـدر حـق      یسالگ10اکمال یالحضانتالبته در خالل مدت . ردیگیطفل را در نظر ممصلحت
طفـل  یسالگ15اکمال یحق حضانت مادر را التواندیمحکمه م. باشدیطفل را دارا ممیو تعلتینظارت معامالت ترب

و 4فقرات (کند یزندگخواهدیمنیاز والدکیکه با کدام ردیگمیطفل مختار است تا تصمنیبعد از ا. دینمادیتمد
).عراقهیقانون احوال شخص5

که مادر مسـتحق حضـانت کـه بعـد از انحـالل      دینمایمینیشبیپهیقانون احوال سور138برخالف حقوق عراق ماده 
حق حضانت خـود را از  نباشد،موجودطفل حرمت ازدواج ومرد نیانیبو دیازدواج نمايگریمرد دکیازدواج با 

گـردد، ینمسـاقط اويکـار تیمشـغول براثرطفلحضانتبریمبنمادرحقکهاستدیکأًاما قابل ت291.دهدیدست م
. دینمایکافينگاهدارویوارسطفلازموصوفهنکهیابرمشروط
مـاده . اسـت دهیـ گرددیتمدحضانتمدت2003سالدرهیشخصاحوالقانونمورددراصالحاتازبعدهیدر سور

و زدهیسکه پسر سن يکه حضانت به مجرددینمایمینیشبیخود پدیجدلیتعددرهیسورهیشخصاحوالقانون146
که طفل را تواندیمیحضانت، قاضیهمچنان بعد از ختم مدت قانون. ابدییخاتمه مند،ینمالیدختر سن پانزده را تکم

ۀنفقـ نیمأًمکلف بـه تـ  يدر حالت سپردن طفل به مادر، و. طفل نباشدیقانونیپدر ولکهیبه مادر بسپارد، در صورت
نیبـه همـ  ). هیسورهیقانون احوال شخص147فقرات اول و دوم ماده (باشدیمقام قراردارد، منیکه در ایطفل تا زمان
کـه پسـر بـه سـن     یزمانیتا نزد مادر الدهدیدختر، حق انتخاب مایساله خواه پسر باشد و 15به طفل یمنوال قاض

فرمـان  20مـاده  (ردیگیصورت حضانت بدون اجرت صورت منیدر ا. بمانندیباقد،یرشد برسد و دختر ازدواج نما
). 20شماره یۀنیتقن

قـانون  170بـه اسـاس حکـم مـاده     . شـود یملیمال فرق قاتینفس و والتیوالانیمحاًیصرهیبه عالوه مقنن سور
نفـس  تیطبق آن وال. مکلف اندرینفس و مال صغتیواليبراحیجد صحياز وپدر و بعدهیسورهیاحوال شخص

توافـق ابرازحرفه،کیفراگرفتنومیتعلامکانات،یسالمتت،یدر مورد تربریدر اتخاذ تدابیشامل اقتدار و تسلط ول
.گرددیمریصغیوارسریتدابریوساازدواجمورددر

ۀلیطفل بوسـ تیتربومیتعلبهیوجيفایادریینارساهیسورهیقانون احوال شخص170مطابق حکم فقره چهارم ماده 
مدار اعتبار اسـت کـه زن مسـتحق    زینیامر در حالتنیا. گرددیميمستحق حضانت سبب سلب حق حضانت ویول

.دینمايطفل سهل انگاریۀوتربمیتعلۀبیوجيفایدر ا) حاضنه(حضانت 

.کندیحکم منیاردن چنهیقانون احوال شخص155ماده نیهمچن291



144 رهنمود انستیتوت ماکس پالنک براي حقوق فامیل  

حـق  گریمقدم بر هر شخص دحیجد صحيپدر و در فقدان وهیسورهیاحوال شخصقانون 172برحسب حکم ماده 
.ابدییتحقق میمنفعتو یتصرفات،یحفاظتریتدابلهیحق بوسنیاقیتطب. باشندیرا دارا مریاموال صغتیوال

یفرزند خواندگ: پنجممبحث 
نظرداشـت دربـدون طفـل ورنـده یپذانیـ مطفلونیوالدیحقوقۀرابطکیجادیعبارت است از ایفرزند خواندگ

ـ از ازدواج در فامیناشـ یطفل نسبکیفرزند خوانده قانوناً مانند 292.آن طفلیکیولوژیبنسب و دهیـ مـدغم گرد لی
از اقرار به نسب فرق یفرزند خواندگ. گرددیمنقطع میاش بصورت قطعیاصللیبا فاميويشاوندیتمام روابط خو

بـر عکـس   . شودیطفل خود شخص شناخته مثیپدرش نا معلوم اند، بحایکه مادر یطفلکیدر اقرار به نسب . دارد
. باشدیطفل از خودش نمنکهیطفل با شناخت مطمئن از اکیرشیعبارت است از پذیفرزند خواندگ

ـ ا293.اسـت نشدهشناختهتیرسمبهاسالمحقوقدریخواندگفرزندقیطرازطفلونیوالدیحقوقۀرابطجادیا نی
که به صفت فرزند خوانده شود، یطبق آن شخص. شده استانیبیقانون مدن228اصل در حقوق افغانستان در ماده 

.گرددیحرمت مصاهره و حرمت ازدواج مطلقه بر آن مرتب نمراث،ینفقه، اجرت حضانت، ملیآثار ثبوت نسب از قب

حجر: دومفصل
هیـ محجورعلمحکمـه حکمسبببهشخصکیآندرکهیحاالتدررامیقکیلهیاموال بوسةحقوق افغانستان ادار

.شناسدیمتیرسمبهگردد،یمقرار
ةدر اداريغفلـت و ایسفاهت ت،یبه سبب جنون، معتوهیقانون مدن319شخص بالغ طبق حکم فقره اول ماده کی

محکمه مطابق حکـم  . که محکمه به رفع آن حکم ننموده باشددینمایدوام میو تا وقتدهیاموال محکوم به حجر گرد
قـانون منظـور مـاده نیادر. دینمایمنییتعمیقهیاموال شخص محجور علةاداريبرایقانون مدن319فقره دوم ماده 

یشخصـ یهمانطور که فوقاً ذکر شد، مفهوم شخص بالغ در قـانون مـدن  . باشدیمدیشخص رشبالغ،شخصازیمدن
.استدهیکه به سن رشد رسباشدیم

هرگـاه  . باشـد یممقـدم مصـارف ریسـا بـر یمدنقانون320مادهحسببرهیمحجورعلیبه سرپرستمربوطمصارف 
بـه اسـاس حکـم    توانـد یاموال به حجر محکوم نموده باشـد، م ةغفلت در ادارایرا به سبب سفاهت یمحکمه شخص
حالت طبق حکـم  نیدر ا. مجاز قراردهدهیاز اموال را توسط محجور علیاداره قسمتیقانون مدن321فقره اول ماده 
ـ امـوال باشـد، تطب  ةکه ماذونمأذون بـه ادار تیاحکام مربوط به شخص ناقص اهلیقانون مدن321فقره دوم ماده  قی

.گرددیم
. باشـند یمعتبـار امـدار میقـ مـورد دریمـدن قـانون 290و289موادمندرجطیشرایقانون مدن322طبق حکم ماده 

.اندقیقابل تطبمیقةدر باریو قضائياریاختیاحکام مربوط به وصرینان ساهمچ

.267، تهران، صفحه )1382(مختصر حقوق خانواده ،یاسداهللا امام/ ،ییصفانیحسدیس292
293 Nasir, Jamal J., The Islamic Law of Personal Status (2002), 145.
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میضما
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زنانهیعلضیتبعهرگونهرفعونیکنوانس):1(مهیضم
سازمان ملل متحد یمجمع عموم34/180قطعنامه شماره 

) 1358آذر 27(1979دسامبر 18مصوبه 
) 1360وریشهر12-1981سوم سپتامبر (27بنابر ماده ییقدرت اجرا

:رحاضونیعضو کنوانسيدولتها
يبرابـر ویذاتارزشبهاحتراموبشرحقوقياهیبر اعتقاد راسخ به اصول پایبا توجه به منشور سازمان ملل مبن* 

زنان؛ومردانحقوقریناپذخدشه

کـه استداشتهاعالمواستنمودهدیتائراضیتبعنبودنقبولقابلاصلبشرکهحقوقیجهانهیبا توجه به اعالم* 
چگونـه یهبـدون اسـت شـده انیبآندرکهیهائیآزادوحقوقهیکلازهمهوندیآیمایبدنبرابروآزادبشرافرادتمام
.باشندیمبرخوردارتیجنسدرزیتماجملهازيزیتما

دررازنانومردانبرابرحقوقکهاندشدهمتعهدبشر،حقوقیالمللنیبيثاقهایمعضويدولتهانکهیبا توجه به ا* 
.ندینمانیتضمیاسیسویمدن،یفرهنگ،یاجتماع،ياقتصادامورهیکلازيمندبهره

شـرفت یپوجیتـرو جهتیتخصصيهایندگینماومللسازماننظرتحتیالمللنیبيثاقهایبا در نظر گرفتن م* 
زنان؛ومردانبرابرحقوق

جیتـرو جهتیتخصصيهایندگینماومللسازمانلهیبوسکهییهاهیتوصوهاهیبا توجه به قطعنامه ها، اعالم* 
.استشدهبیتصوزنان،بامردانحقوقيبرابرشرفتیپو

.داردوجودزنانهیعلهاضیتبعادامههنوزفراوان،وگوناگوناسنادرغمیعلنکهیاز ایبا نگران* 

وباشـد یمیانسـان تیشخصبهاحتراموحقوقيبرابراصولنقضزنان،هیعلضیتبعنکهیابهيادآوریبا تذکر و * 
وياقتصـاد ،یاجتمـاع ،یاسـ یسیزنـدگ درمردانبايمساوطیشرادرزنانشرکتيبرااستیمانع) ضهایتبعنیا(

مشـکالت آوردنبوجـود باعـث وکنـد یميریجلوگخانوادهوجامعهسعادترشداززینوآنانيکشورهایفرهنگ
.شودیميبشر) جامعه(وخودشانکشوربهخدمتجهتزنانيتهایقابلوتوسعهيبراشتریب

يفرصتهاآموزش،ل،یتحصبهداشت،،یغذائموادبهرایدسترسحداقلفقرمواقعدرزناننکهیبا در نظر گرفتن ا* 
.دارندهايازمندینگریدواشتغال
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وجیتـرو جهـت دریمهمـ کمـک کـه عـدالت ويبرابـر بـر یمبنیالمللنیباقتصادنینونظمجادیبا اعتقاد به ا* 
.استزنانومرداننیبيبرابرشرفتیپ

) استعمار(يبرداربهره،ينژادضیتبع،یپرستنژادمانندآنگوناگوناشکالدردیآپارتاکردنکنشهیربهدیبا تاک* 
تحقـق الزمـه کهکشورهایداخلاموردردخالتویخارجسلطهاشغال،تجاوز،، )نواستعمار (دیجديبرداربهرهو

.باشدیمزنانومردانحقوقکامل

نظـر صرفدولتها،تمامانیممتقابليهمکار،یالمللنیبیزدائتنش،یالمللنیبتیامنوصلحتیتقوبردیبا تاک* 
بـا ) نیهمچن(،یالمللنیبکنترلموثرومیمستقنظارتتحتیاتمسالحخلعآنها،ياقتصادویاجتماعينظامهااز

واسـتعمار سـلطه تحـت مـردم حقـوق دركودولتهـا انیمروابطدرمتقابلمنافعويبرابرعدالت،اصولبردیتاک
کـه یارضـ تیـ تمامویملـ تیـ حاکمبـه احترامزینواستقاللوسرنوشتنییتعحقيبرایخارجاشغالوگانهیب

.بودخواهدزنانومرداننیبيبرابرکاملیابیدستبهکمکجهینتدرویاجتماعتوسعهروندشبردیپباعث

، الزمـه حـداکثر   )صـلح يبرقرار(علتویجهانرفاهکشور،کیکمالوتمامتوسعهوشرفتیپنکهیبا اعتقاد به ا* 
.استمردانباآنهايمساوطیشرادروهانهیشرکت زنان در تمام زم

. جامعه تا به حال بطـور کامـل شـناخته نشـده اسـت     شرفتیسهم عمده زنان در رفاه خانواده و پنکهیايادآوریبا * 
نقـش زنـان در   نکـه یو با توجـه بـه ا  اطفالو رشد تیدر خانواده و تربنیمادر و نقش والدیاجتماع) نقش(تیاهم
ومـردان نیبـ تیمسـئول درتوافقکیمستلزم اطفالو رشد تیبلکه تربردیقرار گضیبر اساس تبعدیمثل نبادیتول

.استجامعهدرطورنیهمو) خانواده(درزنان

يضرورزنانومرداننیبکامليبرابربهیابیدستخانواده،وجامعهدرزنانومردانیسنتنقشرییبا توجه به تغ* 
.استالزمو

انجـام جهتزینواهدافآنبخاطرواستآمدهزنانهیعلضیتبعرفعهیاعالمدرکهیاصولياجرابهمیتصمبا * 
یمـ راریزموادعضويدولتهاآن،مظاهرواشکالیتمامدرضهایتبعنگونهیابرداشتنانیمازيبرايضروراقدامات

:رندیپذ

قسمت اول
:ماده اول

ـ اسـتثناء ز،یتمـا هرگونـه بـه شدنقائلیمعنبهزنان،هیعلضیتبععبارتحاضر،ونیکنوانسمیمفاه) درك(يبرا ای
وتیرسـم نمـودن اثـر یبایوکردندارخدشهبمنظورایجهینتکهاستیتیجنساساسبر) تیمحروم(تیمحدود
يبرابـر يمبنـا بـر وآنهـا تاهـل تیوضعازنظرصرفرد،یگیمانجامزنانلهیبوسکهیاعمالایيمندبهره،یشناسائ



148 رهنمود انستیتوت ماکس پالنک براي حقوق فامیل  

هـر ایـ ویمـدن ،یفرهنگ،یاجتماع،ياقتصاد،یاسیسيهانهیزمدریاساسيهایآزادوزنانومردانیانسانحقوق
.گرددیماطالقگریدنهیزم

:ماده دوم
ـ بوکنندیممحکومآن،اشکالتمامدررازنانهیعلضیعضو، تبعيدولتها بـا مناسـب، يابزارهـا هیـ کلبـا ودرنگی

:کنندیمتعهدراریزامورمنظورنیبدوندینمایميریگیپآنراوکنندیمموافقتزنانهیعلضیتبعمحواستیس
ـ متناسـب در ا يهـا یقانونگزارگـر یدایـ شـان  یاساسنیمردان و زنان در قوانيگنجاندن اصل برابر-الف . مـورد نی

گـر یدای) االجراالزميعادنیقوان(وضع قانون قیرا وضع نکرده اند از طریقانوننیاگر تاکنون چن) عضويدولتها(
.کردخواهندحاصلنانیاطماصلنیایعملتحققازمناسبيابزارها

ازيریجلـوگ بمنظـور اسـت، یمناسـب يمجازاتهـا بیتصوشاملکهالزماقداماتگریدومناسبنیاتخاذ قوان-ب
.زنانهیعلضیتبعاعمال

گـر یدویملـ صالحيدادگاههاقیطرازنانیاطمومردانبايبرابريمبنابرزنانحقوقازیقانونتیحماجادیا-ج
.زیآمضیتبعاقدامنوعهرمقابلدرزنانازموثرتیحماجهتدریعمومينهادها

طبـق یعمومموسساتومقاماتنکهیانیتضموزنانهیعلزیآمضیاز انجام هرگونه اقدام و عمل تبعيخوددار-د
.ندینماعملتعهدنیا

.موسسهایسازمانفرد،هرلهیبوسزنانهیعلضیاتخاذ هرگونه اقدام مناسب در جهت حذف تبع-ه 
عـادات مقـررات، موجود،نیقوانفسخایاصالحر،ییتغيبرايقانونگذار) ریتداب(اتخاذ اقدامات مناسب که شامل -و
.باشندیمزنانهیعلضیتبعآمدنبوجودباعثکهیهائعملکردو) عرف(

.باشندیمزنانهیعلضیتبعآمدنبوجودباعثکه) یمل(یداخليفریکمقرراتهیلغو کل-ح
:ماده سوم

ازویفرهنگـ وياقتصـاد ،یاجتمـاع ،یاسـ یسژهیبـو هانهیزمتمامدررامناسبوالزماقداماتهیعضو کليدولتها
. نـد ینماحاصلنانیاطمزنان) تیوضع(کاملشرفتیپوتوسعهازلهینوسیبدتاخواهندکرداعمال،يقانونگزارجمله

هیپابریاساسيهایآزادوبشرحقوقازآنانيمندبهرهواعمالجهتزنانحقوقنیتضممنظوربه) اقداماتنیا( 
.گرفتخواهدانجاممردانبايبرابر

:ماده چهارم
نیبـ يبرابريبالفعل در برقراردنیعضو و بمنظور سرعت بخشيدولتهالهیکه بوسژهیاتخاذ اقدامات موقت و و)1(

. گـردد یشده است، تلقفیتعرونیکنوانسنیکه در ايبگونه اضیتبع) رفع(بعنوان دینباردیگیمردان و زنان انجام م
مجزا خواهـد شـد،   يارهایمع) بکار بردن(و ياز نابرابرتیو حمادنیاقدامات موجب اعتبار بخشنیا) برعکس(اما 

متوقـف خواهـد   ) اقدامات موقتنیا(برابر است، يبه اهداف مورد نظر که فرصتها و رفتارهادنیدر زمان رس) رایز(
.شد

يحـق مـادر  تیـ حاضـر جهـت حما  ونیاست که در کنوانسیعضو که شامل اقداماتيدولتهاژهیوریاتخاذ تداب)2(
.در نظر گرفته نخواهد شدضیمنظور شده است، به عنوان تبع

:ماده پنجم
:آوردخواهندعملبهراریزیعضو اقدامات مقتضيدولتها
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وعـادات تعصـبات، حـذف بـه یابیمردان و زنان به منظور دسـت یو فرهنگیاجتماعيرفتارياصالح الگوها-الف
نقـش ایـ ) گریدجنسبهنسبتجنسکی(يبرترایدادنقراردستریزودونياعتقادهیپابرکهعملکردهاگرید

.داردقرارزنانومردانيبراياشهیکليها
ـ بمثابـه  يمـادر ) تیوضـع (از حیمطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درك مناسب و صـح -ب کی
ـ بـا درك ا ) نیهمچن. (باشدیماطفالتیمشترك مردان و زنان در رشد و تربتیمسئولیو شناسائیاجتماعفهیوظ نی

.باشندیمبرخوردارتیدر همه موارد از اولواطفالکه منافع ) موضوع(
:ماده ششم

بهرهوزنانيروبرمعاملهاشکالتمام) ازيریجلوگ(راکه شامل وضع قانون بمنظور یعضو اقدامات مقتضيدولتها
.آوردخواهندبعملاست،آنانيگریروسپازيبردار

قسمت دوم
:ماده هفتم

وآوردهبعمـل کشـور یاجتمـاع ویاسـ یساتیـ حدرزنانهیعلضیحذف تبعيبرایعضو اقدامات مقتضيدولتها
:گرددنیتامآنهايبراریزحقوقمردان،بايمساو) طیشرادر (کهندینماحاصلنانیاطمژهیبو

یانتخابـات يارگانهـا تمامدرشدنانتخابتیو صالحیعموميهایدر همه انتخابات و همه پرسيرا) حق: (الف
یعموم

انجـام ویدولتـ يپسـتها داشتنعهدهبهوآنهاياجراو) دولت(حکومتيهااستیسنییشرکت در تع) حق: (ب
)یدولت(یحکومتسطوحتمامدریعموموظائف

کشـور یاجتمـاع ویاسـ یساتیـ حبـه مربـوط که) یدولت(یحکومتریغيشرکت در سازمانها و انجمنها) حق: (ج
هشتمماده .است

خواهنـد بعمـل مـردان بايمساوطیشرادروضیتبعچگونهیبدون ه) زنانيبرا(را یعضو اقدامات مقتضيدولتها
ـ فعالدرویالمللـ نیبـ سـطح درخـود دولـت نـده ینماعنـوان بـه و) کـرده استفاده (فرصتنیاازآنهاتاآورد تی

.کنندمشارکتیالمللنیبيسازمانها
:ماده نهم

دولتها. کردخواهنداعطاءتیتابعحفظایورییتغکسب،نهیبا مردان در زميعضو به زنان حقوق مساويدولتها) 1(
ـ تغ) یخـارج مـرد بـا زن (ازدواجکهدادخواهندنانیاطمونیتضمژهیبو ـ تابعریی ازدواج،دورانیطـ درشـوهر تی

.شدنخواهدزنبهشوهرتیتابعلیتحمایتیتابععدمت،یتابعرییتغموجبخودبخود
.اعطا خواهند نموديفرزندانشان حقوق مساوتیعضو به زنان و مردان در مورد تابعيدولتها)2(

قسمت سوم
:ماده دهم

برابـر حقـوق نیتضـم جهتدرزنانهیعلضیتبعهرگونهحذفيبراراالزمویمقتضاقداماتهیعضو کليدولتها
:آوردخواهندبعملریزموارددرژهیبوآموزشنهیزمدرمردانباآنان
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موسسـات ازمـدارك یابیدستولیتحصبهیابیراهجهتياحرفهویشغليرهنمودهايبرايمساوطیشرا-الف
،یدبسـتان شیپـ يهـا دورهدرستیبایميبرابرنیا. ییروستاويشهرمناطقدرمختلفسطوحتمامدریآموزش
.گرددنیتضمياحرفهيکارآموزيهادورهانواعتمامدرزینویفنیعالآموزشوياحرفه،یفن،یعموم

زاتیـ تجهوکسـان یيارهـا یمعويتهـا یفیکباآموزشکادرامتحانات،،یلیتحصيهادورهبهیابیراه) امکان(-ب
.گرددنیتضم) مردان(بايمساويهاتیفیکبایآموزش

لهیبوسـ یآموزشـ مختلـف اشـکال تماموسطوحتمامدرمردانوزناننقشازياشهیمفهوم کلحذف هر نوع-ج
نمـود، خواهـد کمـک رااهـداف نیابهیابیدستکهآموزشانواعگریدو) دخترانوپسران (مختلطآموزشقیتشو

.یآموزشيروشهالیتعدومدارسيهابرنامهویدرسيکتابهامتوننظردیتجددرژهیبو
.یلیتحصيایمزاگریدوبورسهاازشدنمندبهرهواستفادهجهتکسانیيفرصتها) جادیا(-د
مـواد يهـا برنامـه شـامل کـه ) مدتدراز (مداومیآموزشيهابرنامهبهیابیراهيبراکسانیيفرصتها) جادیا(-ه 

وزنـان نیبکهاستیآموزشفاصلهعتریسرچههرکاهشآنهاهدفکهیهائبرنامهژهیبوبزگساالنیعملیآموزش
.داردوجودمردان

ـ ربرنامـه ویسـازمانده وکنندیملیتعداد دانش آموز دختر که ترك تحص) درصد(کاهش -و ودختـران يبـرا يزی
.اندکردهلیتحصتركقبالکهیزنان

.یبدنتیتربوورزشدر) زنان(فعالشرکتجهتکسانیيفرصتها) جادیا(-ز
شاملکههاخانوادهیتندرستوسالمتنیکمک و تضم) زنانيبرا(یتیتربژهیويآموزشهابهیابیراه)امکان(-ح

.استخانوادهمیتنظبهمربوطيهامشورتواطالعات
:ازدهمیماده 

آوردخواهنـد بعملاشتغالنهیزمدرزنانهیعلضیرا در جهت حذف تبعیعضو اقدامات الزم و مقتضيدولتها) 1(
:ندینماعملریزموارددرژهیبو) آنها(کسانیحقوقوزنانومردانيبرابرهیپابرکهدهندیمنانیاطمو

بشرافرادتماميریحق کار بمثابه حق جدا ناپذ-الف
مـورد درکسـان ی) اریمع(ضوابطدرخواستشاملکهکسانییفرصت ها و امکانات شغل) ازيبرخوردار(حق -ب

.استشغلانتخاب
ازاستفادهحقویخدمتطیشراوایمزاتمامویشغلتی، امن)مقام(حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، حق ارتقاء -ج
یآموزشـ وياحرفهشرفتهیپیآموزشيهادورهها،يکارآموزشاملکهيبازآموزوياحرفهیآموزش) يهادوره (

.باشدیممجدد
یابیـ رفتار برابـر نسـبت بـه ارز   ) ازيبرخوردار(وایمزاجملهاز) يمساودستمزد (کسانیپاداش) افتیدر(حق -د
.دارندکسانیارزشکهیکارهائوکارتیفیک
گـر یدويریپدوران،یناتوان،يماریب،يکاریب،یبازنشستگموارددرژهیبو،یاجتماعتیامن) ازيبرخوردار(حق -ه 

.یاستحقاقیمرخص) ازيبرخوردار(حقنیهمچنویکارافتادگازموارد
دوراننیتـام وتیحماجملهازيکارطیشرادرتیو امنیبهداشتيحفاظت ها و مراقبتها) ازيبرخوردار(حق -و

)مانیزا(يباردار



151 رهنمود انستیتوت ماکس پالنک براي حقوق فامیل  

ـ ازدواج لیزنان به دلهیعلضیاز تبعيریرا به منظور جلوگریو الزم زیعضو اقدامات مقتضيدولتها)2( يمـادر ای
:حق موثر آنان جهت کار، بعمل خواهند آوردنیتضمو ) يباردار(

بخـاطر اخـراج ) تیـ ممنوع(دارد،یپـ دریقـانون مجـازات کهيکارتخلفتیوضعتحت) اخراج(تیممنوع: الف
.یزناشوئتیوضعيمبنابراخراجدرضیتبعومانیزایمرخصاییحاملگ

رتبـه ،یقبلـ شغلدادندستازبدونمشابهیاجتماعيایمزاای) حقوق(پرداختبامانیدوران زایدادن مرخص: ب
.یاجتماعيایمزاای

را یرا قادر سازد تا تعهدات خانوادگنیکه والديالزم بنحويهاتیو حمایجهت ارائه خدمات اجتماعقیتشو: ج
کیو توسعه سیبه تاسقیتشوقیاز طرژهیبوند،یهماهنگ نمایاجتماعیو مشارکت در زندگیشغليتهایبا مسئول

.اطفالمراقبت از یالتیشبکه تسه
.استآورانیزآنهايبرااستشدهاثباتکهیمشاغلانواعدريبارداردوراندرزنانازژهیويتهایارائه حما: د
ـ ادرکـه یموضـوعات بـا رابطهدرکنندهتیحمانیقوان) وضع() 3( پرتـو درمتناوبـا واسـت شـده مطـرح مـاده نی
ـ ) اصـالح (نظـر دیتجدضرورت،صورتدروردیگیمقراريبازنگرموردیکیتکنویعلميشرفتهایپ ایـ ولغـو ای

.گرددیمدیتمد
:ماده دوازدهم

یبهداشـت يمراقبتهـا يهانهیزمدرزنانهیعلضیتبعحذفجهترایمقتضوالزماقداماتهیعضو کليدولتها) 1(
ویبهداشـت خـدمات بـه یدسترسـ جهـت زنانومردان) حقوق(يتساوهیپابر) اقداماتنیا. (آوردخواهندبعمل
.شدخواهدنیتضمشود،یممربوطخانوادهمیتنظبهکهیخدمات

و پـس از  مـان یو زايو الزم را در ارتباط با بـاردار یماده، خدمات مقتضنیا1بند نیبنابر قوان) عضويدولتها()2(
نیرا تضـم یردهیو شـ يدر دوران بـاردار یکـاف هیـ تغذنیدر صورت لزوم و همچنگانیو اعطاء خدمات رامانیزا

.خواهند کرد
:زدهمیماده س
وياقتصـاد نظـر ازیزندگمراحلگریددرزنانهیعلضیو الزم را جهت حذف تبعیعضو اقدامات مقتضيدولتها
) زنـان (آنهـا يبـرا راکسـان یحقوقزنان،ومردان) حقوق(يتساويمبنابرنیهمچن. آوردخواهندبعملیاجتماع

:ندینمایمنیتامریزموارددرژهیبو
یخانوادگيایحق استفاده از مزا-الف
یاشکال اعتبارات مالگریرهن ها و د،یبانکيحق استفاده از وامها-ب
یفرهنگاتیحيهانهیزمتماموورزشها،یحیتفريتهایحق شرکت در فعال-ج

:ماده چهاردهم
با آن روبرو هسـتند را در نظـر خواهنـد گرفـت و بـه نقـش       یکه زنان روستائياژهیعضو، مشکالت ويدولتها) 1(

توجـه اسـت، یمـال ریغياقتصاديخود که شامل کار در بخشهايخانواده هاياقتصاداتیزنان در حنیکه ایمهم
ینـواح زنـان مـورد درحاضـر ونیکنوانسـ نیقـوان ياجـرا نیتضـم جهترایمقتضوالزماقداماتوکردخواهند
.آوردخواهندبعملیروستائ
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. بعمل خواهند آوردیزنان در مناطق روستائهیعلضیرا جهت حذف تبعیعضو، اقدامات الزم و مقتضيدولتها)2(
. اسـت ییمردان و زنان در شرکت و استفاده آنان از توسعه روسـتا ) حقوق(يتساوهیبه منظور و بر پا) اقداماتنیا(
:برخوردار باشندریحاصل خواهند کرد که زنان از حقوق زنانیاطمژهیبو) عضويدولتهانیهمچن(

سطوحهیکلدر) یعمران(توسعهيهابرنامهياجراونیشرکت در تدو-الف
میتنظـ خـدمات ومشاورهاطالعات،جملهازیکافومناسبیبهداشتيمراقبتهاامکاناتبهیدسترسویابیراه-ب

خانواده
یاجتماعنیتاميهابرنامهازمیاستفاده مستق) حق(-ج
ویعملـ يسـوادآموز شـامل کهیررسمیغاییرسم،یو آموزشيکارآموزياز تمام دوره هايبرخوردار) حق(-د

.باشدیمياحرفهیفن) ییکارآ(بردنباالبمنظورجامعویمحلخدماتتمامازاستفاده) مانند (گریدموارد
قیـ طرازياقتصـاد يفرصتهاازيمساوحقبهیابیدستبمنظورهایتعاونوياریخوديگروههایسازمانده) حق(-ه

یاشتغالخودایاشتغال
یمحليتهایفعالیشرکت در تمام) حق(-و
ـ بازارالتیتسـه ،يکشـاورز اعتبـارات ووامهـا بهیابیدست) حق(-ز درکسـان یرفتـار ومناسـب يتکنولـوژ ،یابی
نیزمدراستقرارمجدديطرحها) ازاستفاده (حقنیهمچنیارضاصالحاتونیزماز) يبرخوردار(

ونقلوحملبرق،وآبامکاناتبهداشت،مسکن،باارتباطدرژهیمناسب بویاز شرائط زندگيبهرمند) حق(-ح
.ارتباطات

قسمت چهارم
:ماده پانزدهم

.رفتیزنان با مردان را در برابر قانون خواهند پذ) حقوق(يعضو تساويدولتها) 1(
را بطـور  اراتیـ اختنیایعمليمردان وجود دارد و فرصتهايکه برایقانوناراتیاخت،یعضو امور مدنيدولتها)2(
با مردان را در انعقاد قراردادها و اداره امـوال در  يآنها به زنان حقوق مساوژهیبورفت،یزنان خواهند پذيبراکسانی

.اعطاء خواهند نمودکسانیدر دادگاهها و محاکم بطور یتمام مراحل دادرس
کـردن محـدود منظـور بـه کـه گـر یدیخصوصـ اسنادانواعوقراردادهاهیکلکهرفتیعضو خواهند پذيدولتها) 3(

.ندینمایتلقبالاثروباطلرااستشدهمیتنظزنانیقانوناراتیاخت
انتخـاب يآزادافـراد، ) مسـافرت (تـردد مورددروقانونبرابردررازنانومردانکسانیعضو، حقوق يدولتها-4

.رفتیپذخواهنداقامتگاهومسکن
:ماده شانزدهم

بـه مربـوط کـه يمـوارد تمـام درزنـان هیعلضیرا در جهت حذف تبعیعضو، اقدامات الزم و مقتضيدولتها) 1(
زنـان ومـردان حقـوق يبرابـر يمبنـا بـر راریـ زامورژهیبووآوردخواهندبعملاست،یخانوادگروابطوازدواج

:نمودخواهندنیتضم
ازدواج) انعقاد(يبراکسانیداشتن حق -الف
طرفدوکاملوآزادتیرضاهیپابرازدواج) انعقاد(وهمسرانتخابيبراکسانیداشتن حق آزادانه و -ب
)ییجدا(آنانحاللهنگاموازدواجدوراندرکسانیيتهایداشتن حقوق و مسئول-ج
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تیدر موضـوعات مربـوط بـه فرزنـدان، صـرفنظر از وضـع      نیبه عنوان والدکسانیيتهایداشتن حقوق و مسئول-د
.برخوردار استتیموارد منافع اطفال از اولوهیدر کل. آنهاییزناشو

ويبـاردار یزمـان فاصـله وفرزندانتعدادنهیزمدرمسئوالنهوآزادانهيریگمیتصمجهتکسانیوق داشتن حق-ه
.سازدیمقادرحقوقنیاياجرايبراراآنهاکهیوسائلوآموزشاطالعات،بهیابیدست

رسـم  ایـ یاطفال و فرزند خواندگمومتی، ق)یسرپرست(در رابطه با حضانت کسانیيتهایداشتن حقوق و مسئول-و
.برخوردار استتیموارد منافع اطفال از اولوهیدر کل. وجود داردیداخلنیکه در قوانمیمفاهنیمشابه با ايها
.شغلوحرفه،یخانوادگنامانتخابحقجملهاززنوشوهرعنوانبهکسانیيداشتن حقوق فرد-ز
يبرداربهره،یسرپرستت،یریمداکتساب،حقت،یمالکبارابطهدرزوجهاازکیهريبراکسانیداشتن حقوق -ح
.باشدبرداشتهدريانهیهزایوباشدگانیراخواهاموالاریاختو
حداقل سن ازدواج و نییاقدامات از جمله وضع قانون جهت تعهیاست و کلیقانونریو ازدواج اطفال غينامزد)2(

.استيضروردیبایدفتر رسمکیازدواج در يثبت اجبار

قسمت پنجم
:ماده هفدهم

ـ اازکـه  (زنانهیعلضیتبعرفعتهیکمحاضرونیکنوانسياجراازحاصليشرفتهایپیبمنظور بررس) 1( بعـد بـه نی
و) شـناس کارنفر (18ازونیکنوانسشدناالجراالزمهنگامدرتهیکمنیا. شدخواهدلیتشک) شودیمخواندهتهیکم

درتیصـالح ویاخالقـ شـهرت يداراکـه کارشـناس نفر23ازعضو،دولتنیمایسوستنیپایبیتصوازپس
انتخـاب کشورشاناتباعانیمازعضويدولتهالهیبوسکارشناسان. گرددیملیتشکهستند،ونیکنوانسبهمربوطنهیزم

. متبوعشـان دولتندهینماعنوانبهنه (کردخواهندخدمتخودیشخصتیصالحبا) شدگانانتخاب . (شدخواهند
عمـده ينظامهاوتمدنگوناگونيشکلهاازیندگینماویائیجغرافعادالنهعیتوزبهکارشناسانانتخابدر). مترجم
.شودیمتوجه،یحقوق

عضو نامزد شده اند، انتخـاب خواهنـد   يدولتهالهیکه بوسيو از فهرست افرادیمخفيراقیاز طرتهیاعضاء کم)2(
.دیاتباع خود نامزد نماانیفرد را از مکیتواندیهر دولت عضو م. شد

حـداقل . شدخواهدبرگزارکرد،دایپیاجرائقدرتحاضرونیکنوانسکهیخیتارازپسماه6انتخاباتنینخست) 3(
کـرد خواهـد دعوتآنهاازعضويدولتهابهيانامهیطمتحدمللسازمانکلریدبانتخاب،هرخیتارازقبلماه3

ذکـر بـا والفبـا حروفبیترتبهرانامزدهایاسامفهرستکلریدب. کنندیمعرفماه2ظرفخودشانراينامزدهاکه
.داشتخواهدارسالعضويدولتهايبرا) آنرا(وکندیمهیتهنامزدکنندهعضويدولتها

کل سازمان ملل متحد و در مقر سازمان ریدباستیعضو مربوطه و به ريدر جلسه دولتهاتهیکميانتخاب اعضا)4(
افـراد  باشـد، یعضـو م يدولتهـا ) نـدگان ینما(آن حضور لیجلسه که حد نصاب تشکنیدر ا. ملل برگزار خواهد شد

ـ آراء و اکثرتعـداد نیشـتر یخواهند بود که بیآن دسته از نامزدهائتهیدر کم) تیعضو(يانتخاب شده برا مطلـق  تی
.دهنده در جلسه را بدست آورنديعضو حاضر و رايدولتهاندگانینمايآرا
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نفر از اعضاء انتخـاب شـده   9تیدوره عضوکن،یل. دوره چهارساله انتخاب خواهند شدکیيبراتهیکمياعضا)5(
قرعـه و  دینفر با ق9نیايانتخاب، نامهانیپس از اولدرنگیب. رسدیمانیدو سال به پاانیانتخابات، در پانیدر اول

.انتخاب خواهند شدتهیکمسیرئلهیبوس
الحـاق  ایبیتصونیو پنجمیماده و بدنبال سنیا4و 3و 2بنابر مقررات بند ته،یکمیانتخاب پنج عضو اضاف)6(

نیاينامهاورفتیپذخواهدانیپاسالدوانیدر پایاضافينفر از اعضا2) تیعضو(دوره . صورت خواهد گرفت
.شدخواهندانتخابتهیکمسیرئلهیبوسقرعهدیقبهنفردو
متوقف شده تهیآن بمثابه عضو کمیکارشناسفهیکه مدت دوره وظيدولت عضو،یخاليپر نمودن شغلهايبرا)7(

.منصوب خواهد کردتهیکمدیبا تائ) تیعضويبرا(اتباع خود انیاز ميگریاست، کارشناس د
کـه  یطیسازمان ملل با در نظر گرفتن شرایاز صندوق مال) يمقرر(حقوق ،یمجمع عمومدیبا تائتهیکمياعضا)8(

.خواهند کردافتیدرته،یکمتیمسئولتیو اهمردیگیممیمجمع تصم
بنـابر  تـه یکم) اعضـاء (و کارمندان الزم را به منظـور انجـام مـوثر وظـائف     التیکل سازمان ملل متحد تسهریدب)9(
.خواهد کردنیحاضر، تامونیکنوانس) مقررات(

:ماده هجدهم
رفتـه یپذکـه یاقـدامات گریدایيادار،یقضائ،یقانوناقداماتمورددریگزارشکهشوندیعضو متعهد ميدولتها) 1(

ـ ادرحاصليشرفتهایپ) زین(وردیگانجاميموثرنحوبهونیکنوانسمقرراتتااند دریدگیرسـ جهـت رامـوارد نی
):استریزبیترتبهگزارشنیا.(دهندارائهمللسازمانکلریدببهتهیکم

).دینمامیتقدراخودگزارش (دولتآنيبرا) ونیکنوانس(شدناالجراالزمازپسسالکی) هر دولت ابتدا(-الف
).دینمامیتقدراخودگزارش (دینماگزارشدرخواستتهیکمکهزمانهروکباریپس از آن، هر چهار سال -ب
ونیطبـق کنوانسـ  ) عضـو يدولتهـا (انجام تعهـدات  زانیاست که بر میگزارشات نشان دهنده عوامل و مشکالت)2(

.گذاردیحاضر، اثر م
:ماده نوزدهم

.کردخواهدبیتصوخود،رایاجرائویداخلنامهنیآئتهیکم) 1(
.دوره دو ساله انتخاب خواهد کردکیيکارکنان خود را براتهیکم)2(

:ستمیماده ب
هفتـه دوازکهیمدتبهسالههرمعموالونیکنوانسنیا18مادهمطابقشدهارائهگزارشاتیبررسبمنظورتهیکم) 1(

.دادخواهدجلسهلیتشکنکند،تجاوز
کنـد، برگـزار   نیـی تعتهیکه خود کمیدر هر محل مناسبایبطور معمول در مقر سازمان ملل متحد تهیجلسات کم)2(

.خواهد شد
:کمیوستیماده ب

يهـا هیتوصـ وشـنهادات یپوتهایفعالساالنهگزارش) مللسازمان (یاجتماعوياقتصاديشوراقیطرازتهیکم) 1(
ـ ا. خواهـدکرد ارائـه اسـت، آوردهبدستعضويدولتهايهاگزارشبهیدگیرسيمبنابرکهیکل وشـنهادات یپنی

.شودیممنعکسعضويدولتهاازکیهرنظراتباهمراهتهیکمگزارشجملهازیکليهاهیتوص
.زنان ارسال خواهد داشتتیوضع) یبررس(ونیسیرا جهت اطالع به کمتهیکميکل سازمان ملل گزارشهاریدب)2(
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:دوموستیبماده
ـ اهمکـه حاضرونیکنوانسمقرراتازیبعضياجرابهیدگیرساجازهندگانشانینماقیاز طریموسسات تخصص تی

دعـوت یتخصصـ موسسـات ازاستممکنتهیکم. داشتخواهندخوديتهایفعالحوزهدررااسترفتهنیبازآنها
ـ ناحدروونیکنوانساجرانحوهمورددررایگزارشهائتادینما ـ اهمکـه يمـوارد وهی واسـت دادهدسـت ازراتشی

.دهندارائهشود،یمآنهاتیفعالحوزهبه) مربوط(
قسمت ششم

:سوموستیماده ب
شـود، یمزنـان ومرداننیب) حقوق(يتساوبهیابیدستموجبشتریبکهیمقرراتبرحاضرونیکنوانسدريزیچچیه

:استریزمواردشامل) مقرراتنیا(گذاشتنخواهدریتاث
عضودولتنیدر قوان-الف
.باشدیماالجراالزمدولتآنيبراکهيگریدیالمللنیبنامهموافقتاینامهمانیپون،یدر هر کنوانس-ب

:چهارموستیماده ب
درشدهشناختهحقوقکاملتحققویابیدستبمنظوریملسطحدرراالزماقداماتکهشوندیعضو متعهد ميدولتها
.آورندبعملحاضرونیکنوانس
:پنجموستیماده ب

.بودخواهدمفتوحکشورهاتمامامضاءيبراحاضرونیکنوانس) 1(
.شده استنییحاضر تعونیکل سازمان ملل متحد بعنوان امانت دار کنوانسریدب)2(
مفـاد کـه اسـت آنیبمعنـ یالمللـ نیبـ يهـا نامـه مقاولـه دربیتصو. ( استبیتصوتابعحاضرونیکنوانس) 3(

نزدبیتصواسناد) مترجم. رسدبیتصوبهاستکردهامضاءآنراکهيکشوریاساسقانونطبقستیبایمونیکنوانس
.شدخواهدگذاردهامانتبهمتحدمللسازمانکلریدب
بعنـوان آنکهشدخواهدواقعموثر) یزمان(الحاق. بودخواهدمفتوحدولتهاتمامالحاقجهتحاضرونیکنوانس-4

.شودسپردهمتحدمللسازمانکلریدبنزدالحاقسند
:ششموستیماده ب

ردیـ صـورت گ يدولـت عضـو  لهیحاضر که ممکن است در هـر زمـان بوسـ   ونینظر کنوانسدیتجديتقاضا برا) 1(
. ردیکل سازمان ملل انجام پذرینامه و خطاب به دبلهیبوس) ستیبایم(
.خواهد گرفتمیتصمیدرخواستنیاقدام نسبت به چنيسازمان ملل متحد برایمجمع عموم)2(

:هفتموستیماده ب
بـه متحدمللسازمانکلریدبنزدالحاقایبیتصوسندنیستمیبکهیخیتارازپسروزیسحاضرونیکنوانس) 1(

.کردخواهددایپییاجراقدرتشد،گذاردهامانت
سـند  نیسـتم یپـس از سـپردن ب  شـود، یبه آن ملحق مایو کندیمبیحاضر را تصوونیکه کنوانسیهر دولتيبرا)2(

الحـاق بـه امانـت گـذارده شـده اسـت،       ایبیکه سند تصویخیروز تارنیامیاز سونیالحاق، کنوانسایو بیتصو
.خواهد کرددایپییقدرت اجرا

:هشتموستیماده ب
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رااسـت شـده گذاشـته الحـاق ایبیتصوزماندردولتهاتوسطکهیشرطحقمتنمتحدمللسازمانکلریدب) 1(
.نمودخواهدعیتوزدولتهاتمامبهآنراوکردخواهدافتیدر
. نخواهد شدرفتهیحاضر باشد، پذونیکه ناسازگار با منظور و هدف کنوانسیحق شرط)2(
سازمانکلریدب. (استگرفتنپسقابلمتحدمللسازمانکلریدببهخطابنامهلهیحق شرط در هر زمان بوس) 3(

شـود، افـت یدرکهيروزاز) شرطحقگرفتنپس (نامهنیا. کردخواهدمطلع) موضوعنیااز (رادولتهاتمام) ملل
.دیگردخواهدواقعموثر

:نهموستیماده ب
ـ  ونیکنوانسـ ياجـرا ایریچند دولت عضو در ارتباط با تفسایدو نیبیهر گونه اختالف) 1( آن (و دیـ آشیحاضـر پ

اگـر در ظـرف شـش مـاه از     . شـود یارجـاع داده م ياز آنها بـه داور یکیبا مذاکره حل نشود، با درخواست ) اختالف
مسـاله توانـد یمنیطـرف ازکیـ هررند،یشده را بپذیسازماندهيداورکیقادر نشدند که نیطرف،يدرخواست داور

.دهدارجاعاست،وانیداساسنامهمطابقکهیدرخواستبایالمللنیبيدادگستروانیدبهرااختالفمورد
الحاق به آن اعالم کند که خود را ایحاضر و ونیکنوانسبیتصوایدر زمان امضاء کردن تواندیهر دولت عضو م)2(

يعضو در مورد آن بند که در ارتباط بـا دولـت عضـو   يکشورهاگرید. داندیماده نمنیاکیبند ) ياجرا(موظف به 
.نخواهند بودکیبند يقائل شده است، ملزم به اجرایاست که حق شرط

راشـرط حـق آنزمـان هـر درتوانـد یماست،شدهقائلمادهنیطبق بند دوم ایکه حق شرطيهر دولت عضو) 3(
.ردیبگپس، )کنداعالم (سدینویممللسازمانکلریدببهکهيانامهلهیبوس

:امیماده س
دروبـوده برخـوردار یکسـان یاعتبارازحاضرونیکنوانسییایاسپانویروسفرانسه،،یسیانگل،ینیچ،یعربيمتنها

.شدخواهدسپردهامانتبهمتحدمللسازمانیگانیبا

گنجانـدن ژهیوبهو) زنانهیعلضیتبعهرگونهرفعونیکنوانس(حاضرونیکنوانسلیبه منظور تکم:حیتوض
15خیتـار درمتحدمللسازمانیعموممجمعآن،موادشدنییاجرادرلیتسهيبراونیکنوانسنیادرییراهکارها

حاضـر محسـوب   ونیکنوانسیرساند که پروتکل الحاقبیرا به تصویپروتکل54/4شمارهقطعنامهیط1999اکتبر
.نام دارد"زنانهیعلضیتبعهرگونهرفعونیکنوانسياریپروتکل اخت"و شده 
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اطفالکنوانسیون حقوق ): 2(مهیضم
1990دوم سپتامبر 49کنوانسیون طبق ماده یقدرت اجرای

1989نوامبر 20مصوبه 

دیباچه
عضو آن پذیرفته شده اسـت،  ينمایندگان جامعه بشریسازمان ملل متحد که از طرف تمامياصول پایه ابر اساس 

.استجهاندرصلحوعدالت،يانسانها ترسیم گر آزادیخدشه ناپذیر حقوقيو برابریاحترام به ارزش ذات
يپیشـرفتها قالـب دريبشـر عمـوم سـعادت خواهـان ،یهمین اعتقاد به مقام و منزلت انسـان يدنیا بر مبنايملتها

.هستندبیشترچههريآزادیهاهمراهیزندگوضعیتبهبود،یاجتماع
از يتک تک افراد بشـر يسازمان ملل متحد و تضمین بهره منديحقوق بشر از سویبا اعالم پذیرش اعالمیه جهان

تبعـیض هرگونهیاویقوم،یمال،یسیاس،یفرهنگ،یمذهب،یجنس،ينژاديحقوق مندرج در آن بدور از وابستگیها
.يدیگر

اطفال و حمایـت آنهـا   يحقوق بشر به رعایت حقوق ویژه یو با توجه به اینکه سازمان ملل متحد در اعالمیه جهان
.تاکید کرده است

آن و به ویژه شکل دهنـده يجامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضايبه اینکه خانواده، واحد ساختاریو با آگاه
.شخصیت اطفال استي

.هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احتراميخود نیازمند داشتن خانواده ایشکوفایيو اینکه اطفال برا
اعالم شـده از طـرف سـازمان    يجامعه آماده و او را مطابق ایده آل هايفردايرا براطفلکه باید يو با این یادآور

تربیـت نمـود و بـا توجـه بـه      یتفـاهم و همبسـتگ  يدارايآزادیخواه، باشخصیت، صلح جو با روحیـه ا یملل یعن
: مختلف و از آن جملهیالمللضرورت حمایت ویژه اطفال مطابق مصوبات بین

یدر باره حقوق اطفال، قـرارداد رعایـت حقـوق اطفـال از طـرف مجمـع عمـوم       يمیالد1924قرارداد ژنو در سال 
در بـاره حقـوق   یحقوق بشر، پیمان بین المللـ یجهانياعالمیه ،يمیالد1959لل متحد در بیستم نوامبر سازمان م

یو فرهنگـ یسیاسـ ،یحقـوق اجتمـاع  يبـرا ی، پیمان جهـان )آن24و 23بخصوص در ماده (يو شهروندیسیاس
.اطفال فعالیت میکنندکه بنفعیبین الملليدیگر تشکل هاي، اسناد و اساسنامه ها)40بخصوص در ماده (

خـود،  یو روانـ یبخاطر عـدم بلـوغ جسـم   طفل: بر اینکهیذکر شده است، مبنطفلو بدنبال آنچه در اسناد حقوق 
.قبل و بعد از تولد میباشدینیازمند حمایت ویژه حقوق

سازمان مل در باره تعیین حداقل سن و يمربوط به حمایت اطفال و بخشنامه هايو بر اساس مصوبات و قراردادها
.مسلحانهينوجوانان و حمایت از زنان و اطفال در زمان جنگ و درگیریهايبرایشرایط مجازات قانون

میکننـد و نیـاز بـه    یزنـدگ یدنیا، اطفال در موقعیت بد و نابسامانياز کشورهايو بر پایه این واقعیت که در بسیار
.و ویژه دارنديتوجه فور

دنیـا و بـویژه در   ياطفـال در همـه   یبهبود شرایط زنـدگ يبرایبین الملليهايو با درك اهمیت و ارزش همکار
.در حال رشديکشورها

: حفظ و رعایت حقوق اطفال جهان به قرار زیر تصویب میشوديبرايپیمان نامه ا
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:)تعریف(اولماده 
را هنوز تمام نکرده است مگر اینکه سن بلوغ از یاست که سن هجده سالگیانسانطفل،مطابق این پیمان نامه، یک 

.مربوطه زودتر تعیین شده باشديدر کشورهاينظر حقوق جار

:)ممنوعیت تبعیض(دومماده 
و بـدور از  يکه در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فـرق گـذار  یهر طفليعضو این پیمان، برايحکومتها)1(

ـ  ،یو یـا ملـ  یو قـوم یبه نژاد، رنگ پوست، منشـاء اجتمـاع  یستگهرگونه واب معلولیـت، وضـعیت   ،یمیـزان دارای
حقـوق منـدرج در ایـن پیمـان نامـه را      يدر آن اسـت، اجـرا  طفلکه يسرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگر

. تضمین میکنند
عضو این پیمان، تمام اقدامات الزم را انجام میدهند تا این اطمینان کامل را بوجـود آورنـد کـه هـر     يحکومتها)2(

والدین یا يو فعالیت هایدر امان است و بخاطر ابراز عقیده و جهان بینياز همه اشکال تبعیض و فرق گذاریطفل
. شودیسرپرست یا اقوام خودش مجازات نم

):طفلنفع (سومماده 
و یـا  يغیر ادار،يادار،یخصوص،یمربوط میشود، چه در بخش عمومطفلبه یکه به نوعیدرانجام هر اقدام)1(

. بر سایر مسائل تقدم داردطفلرعایت نفع و تامین سالمت ،يهر بخش دیگر
عضو پیمان موظف اند با رعایت حقوق والدین و یا سرپرست، از اطفال حمایت نموده و اقـدامات  يحکومتها)2(

. را بعمل آورندیو قانونیالزم حقوق
تعیـین  ياستانداردهايمسئول حمایت طفل، دارايعضو پیمان، اطمینان میدهند که ارگانها و نهادهايحکومتها)3(

و یشاغل و تکنیک موجود در موسسات هستند و بـه ویـژه در زمینـه ایمنـ    يشده مربوط به تعداد و تخصص نیرو
. وجود داردیبهداشت کنترل کاف

:)وظایف دولتها(چهارمماده 
شدهپذیرفتهحقوقتاآورندیمبعملراغیرهويادار،یو مناسب قانونيضروريعضو پیمان، اقدامهايحکومتها

یسیاسـ ،یاجتماعاوضاعوحقوقبهتوجهباعهدنامهاینمفادتحققيبراحکومتها. نماینداجراراعهدنامهایندر
.میکننداستفادهیالملبیننیازصورتدروخودیملموجودمنابعیتمامازممکنحدآخرینتا،یفرهنگو

:)حقوق والدین(پنجمماده 
یطفـل توجـه الزم را مـ   یوالدین و یا سرپرست قانونيعضو این پیمان به وظایف، حقوق و مسئولیتهايحکومتها

. نشودینمایند تا نسبت به طفل در رابطه با حقوق مندرج در این پیمان نامه کوتاه

:)یحق زندگ(ششمماده 
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عضـو پیمـان بـه رسـمیت     ياوست که از طرف همه حکومتهايدارد و این حق مادرزادیحق زندگیهر طفل)1(
. شناخته میشود

. امضاکننده این پیمان نامه بطور کامل تضمین میشوديادامه حیات و رشد طفل از طرف حکومتها)2(

:)حقوق مربوط به تولد(هفتمماده 
همچنـین داشـتن تابعیـت    . از بدو تولد حق داشتن یک نام را دارد که باید در دفاتر مربوطه ثبت شودیهر طفل)1(

. شوديآنها نگهداريحق اوست و در صورت امکان باید والدین خود را شناخته و از سو
خـود و  یاخلـ عضو پیمان، حقوق عنوان شده در این پیمان نامه را در رابطه بـا حقـوق و قـوانین د   يحکومتها)2(

.نمایندیبخصوص در مورد طفل بدون تابعیت، تضمین نموده و اجرا م،یوظایف بین الملل

:)یحفظ هویت شخص(هشتمماده 
تابعیـت، نـام و روابـط    ،يعضو پیمان موظف هستند که حقوق طفل را رعایت کرده و هویت فـرد يحکومتها)1(

. او را مطابق قانون حفظ نمایندیشناخته شده خانوادگ
خدشـه دار شـود، حکومتهـا سـریعا درصـدد      یبطور غیرقـانون یاز هویت شخصیکه تمام یا بخشیدر صورت)2(

.آیندیترمیم این خسارت برم

:)از پدر و مادریجدای(نهمماده 
امضاکننده این پیمان نامه اطمینان میدهند که یک طفل برخالف میل والدینش از آنها جـدا نمیشـود   يحکومتها)1(

ـ  . به نفع طفل و الزم اسـت یمگر اینکه بر طبق قوانین موجود ثابت شود که آن جدای طفـل مـورد سـوء    یمـثال وقت
. شودکنند و تکلیف اقامت طفل باید روشنیاز هم زندگياستفاده قرار گرفته و جدا

. را فراهم آورديافراد مربوطه در آن تصمیم گیريبند یک این ماده، باید امکان شرکت همه يدر موقع اجرا)2(
که آنها از هـم  یو مستقیم با پدر و مادر را در هنگامیبر تماس شخصیحکومتها توجه دارند که حق طفل مبن)3(

. ا منافع طفل در تضاد باشدجدا شده اند، فراهم کنند مگر اینکه این عمل ب
از والدین یا هر دو آنها و یـا مـرگ   ینتیجه اقدام حکومت باشد، مثال زندان، تبعید و یا مرگ یکیهرگاه جدای)4(

قـانون بـوده   "اسـارت "در یکه باشد، تعیین کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعیمرگ به هر علت(طفل 
او، ییمان نامه موظف است برپایه درخواست والدین یا طفل و یا سرپرسـت قـانون  ، حکومت امضاکننده این پ)است

اطالعات الزم را در مورد محل شخص غایب در اختیار این افراد قرار دهد، مگراینکه این عمل به نفع طفل نباشـد و  
حکومـت در خطـر قـرار    از طرف،یچنین درخواستيحکومتها اطمینان میدهند که افراد با تقاضا. به او زیان برساند

. گیرندینم

:)خانواده به هميرساندن اعضا(دهمماده 
مندرج در این پیمان نامه، هرگاه طفل یا والدین او درخواست خروج از کشـور و یـا ورود   1بند 9بدنبال ماده )1(

و سـریع از طـرف   یخانواده خودشان دارند، ترتیب این امر بطور انسـان يپیوستن به اعضايرا برايبه کشور دیگر
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و یـا وابسـتگان او   یمتقاضيحکومت براياز سويهیچگونه خطريدارایحکومت داده میشود و چنین درخواست
. نیست

منظم و مسـتقیم  ،یآنها بطور شخصيمتفاوت بسر میبرند، حق دارد با هر دويکه والدین او در کشورهایطفل)2(
،ییـا نظـم و اخـالق عمـوم    یمثال بخاطر حفظ امنیت ملیتماس داشته باشد، مگر در صورت وجود شرایط استثنای

این پیمـان  1بند 9حکومتها بر پایه ماده .و یا نقض حقوق مندرج در این پیمان نامهيو حقوق دیگريلطمه به آزاد
. ر با هم بودن آنها هستندبینامه مکلف به رعایت حق طفل و والدین مبن

:)یطفل ربای(ازدهمیماده 
یاطفال به خـارج از کشـور، اقـدام الزم را مـ    یعضو پیمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غیرقانونيحکومتها) 1(

. نمایند
يموجود از طرف یکدیگر و یا تصویب توافق نامه هـا ياین منظور، خواهان قبول توافق نامه هايحکومتها برا) 2(

.جدید دو یا چند جانبه هستند

:)عقیدهيآزاد(دوازدهمماده 
خـودش را دارد،  یساختن نظر شخصـ یکه که تواناییامضاکننده این پیمان نامه، حق طفليحکومتهاياز سو)1(

را که مطـابق سـن   یبیان و اظهار عقیده شخصيامور مروط به خود، آزادیطفل در تمام. به رسمیت شناخته میشود
. و رشد اوست، دارد

مستقیم یا با کمـک وکیـل   ،یاین منظور، به طفل امکان داده میشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانونيبرا)2(
.و یا نهاد مسوول و مناسب دیگر، مطابق قوانین موجود، محاکمه شود

:)آگهانشيآزاد(زدهمیسه ماد
يآگهانش است کـه طفـل بـدون تـرس از محـدودیتها     يبیان دارد و این حق در پیوند با آزاديطفل حق آزاد)1(

یا هر طریق و یا هر يهنريدانستنیها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نویس یا چاپ، کارها،یحکومت
. دیگر، بیان کرده، دریافت نموده و یا به دیگران بدهدیانتخابيوسیله 

بخـاطر حفـظ حقـوق یـا     ) الـف :که الزم هستند، محـدود شـود  ياین حق میتواند از طرف قوانین دیگرياجرا)2(
.جامعهیو یا سالمتیاخالق و عفت عموم،ینظم عموم،یبخاطر حفظ امنیت مل) ب.دیگريشهرت فرد

:)مذهب، وجدان و افکاريآزاد(چهاردهمماده 
. افکار، وجدان و مذهب توجه میکننديآزاديحکومتها به حق طفل برا)1(
خـود را در رابطـه بـا    یحکومتها توجه به حقوق و وظایف والدین یا سرپرست طفل دارند کـه نقـش راهنمـای   )2(

. طفل، ایفا کنندیاین حق در مراحل مختلف سنياجرا
تعیین شده قابل تحدید است که آنهـم بخـاطر حفـظ امنیـت     یتنها در شرایط قانونیان بینمذهب و جهيآزاد)3(
.باشديدیگريحقوق اولیه و آزادیمنافیو یا وقتیو یا عفت عمومیحفظ سالمت،ینظم اجتماعينگهدار،یمل
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:)تشکیل انجمن و گروهيآزاد(پانزدهمماده 
. شناسندیشرکت در اجتماعات را به رسمیت ميحکومتها حق طفل برا)1(
و یا بـرخالف حقـوق   یاخالق عمومیمبادرت داشته و منافیو نظم عمومیاین حق نباید با امنیت ملياجرا)2(

.باشديدیگرياولیه و آزاد

:)یحفظ محدوده خصوص(شانزدهمماده 
این محدوده که شامل همـه جوانـب مربـوط بـه     . قابل تعرض نیستیهیچ طفلیو خصوصیمحدوده شخص)1(

. آسیب ببیندیاست، نباید بطور عمد یا غیرقانونیو مکاتبات شخصیحیثیت،یمسکون،یامور خانوادگ
.حق طفل است،یدر مقابل چنین آسیب هاییاز حمایت قانونيبرخوردار)2(

:)یاستفاده از وسایل ارتباط گروه(هفدهمماده 
و یخاطرنشان میکنند که طفل باید به همه منابع گوناگون ملـ ،یاز نقش مهم وسایل ارتباط جمعیحکومتها با آگاه

ایـن  يبـرا . یابـد یاو مفیدنـد، دسترسـ  یروانـ -یسالمت جسـم يکه برایبه ویژه آنهای،یرسانیآگاهیبین الملل
: عضو این پیمانيمنظور، حکومتها

29مـاده  يداشـته و بـا محتـوا   یفرهنگـ -یرا تشویق میکنند تا آگهانش، کاربرد اجتماعیجمعوسایل ارتباط ) الف
. همخوان باشد

و بین یدر زمینه تولید، مبادله و توزیع این آگهانش با مراجعه به منابع رنگارنگ ملیبین الملليخواهان همکار) ب
. هستندیالملل

. موده و گسترش میدهنداطفال را حمایت نيتولید و پخش کتابها) ج
اسـت،  یقوم-یفرهنگيکه از اقلیتهایطفليو گفتاریزبانيرا تشویق میکنند تا به نیازهایوسایل ارتباط جمع) د

. پاسخگو باشند
میکننـد  یاسـت، بررسـ  یاز ایـن وسـایل ارتبـاط   یناشـ یاحتمـال يرا که حافظ طفل در مقابل آسیب هایقوانین) ه

.رعایت شوند18و 13يبطوریکه ماده ها

:)طفل توسط والدینينگهدار(هجدهمماده 
. حکومت ها تاکید و تضمین میکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربیت و رشد طفل هستند)1(
حقوق مندرج در اینجا، از والدین در انجام وظـایف خـود در رابطـه    يعضو این پیمان، جهت اجرايحکومتها)2(

. میکنندیت و رشد طفل، پشتیبانبا تربی
کـه والـدین شـاغل دارنـد، امکانـات      یاز اطفالينگهداريالزم را انجام میدهند تا برايحکومتها تمام اقدامها)3(

. مناسب فراهم نمایند

:)حمایت اطفال در برابر سوء استفاده(نوزدهمماده 
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طفل را در مقابل هر شکل از رفتار سهل ،یو آموزشیاجتماع،يادار،یحکومتها با تکیه بر تمام امکانات قانون)1(
. حمایت میکنند،ییا روانیو تجاوز جسمیانگارانه با آنها، سوء استفاده جنس

ایـن  يکشـف و پیشـگیر  ياست که برایاجتماعيروشها و برنامه هايحکومتها همراه اجرایاقدامات حمایت)2(
همچنین درمان آسیب وارده برطفل و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه بـا  . جرایم نسبت به طفل موثر باشند

.حکومتها استياین ماده بر عهده 1ذکر شده در بند يسوء استفاده ها

:)از والدینیحمایت طفل در دوران جدای(ستمیبماده 
یک طفل که بطور موقت یا دایم از آغوش خانواده محروم شده و یا بدلیل نفع خودش بایـد خـانواده را تـرك    )1(

. را داردیکند، حق استفاده از کمکها و حمایت ویژه حکومت
. را بکار میگیرندیخود، اشکال مختلف کمک به چنین طفلیو قوانین داخليحکومتها برپایه حقوق جار)2(
و مواظبـت از  یاز سرپرسـت یصـالحیت، شـکل  يطفل از طرف اشخاص دارایکفالت و یا فرزندخواندگقبول)3(

طفل توجه کرده و تربیـت و پـرورش   یو قومیمذهب،یفرهنگيدر این رابطه باید به ریشه ها و نیازها. طفل است
.بدون انقطاع طفل را تامین نمود

:)یفرزندخواندگیقانونيضمانت ها(کمیو ستیبماده
داننـد، بـا   یرا به رسمیت شناخته یا مجاز مـ یعضو پیمان که سیستم کفالت و فرزندخواندگيآن دسته از حکومتها

: این حکومتها.اطمینان خاطرنشان میکنند که در تمام این مراحل، منافع طفل و آسایش او تامین میشود
تعیـین شـده و مجـاز    يفقط از طـرف مسـئوولین و ارگانهـا   یتضمین میکنند که امور مربوط به فرزندخواندگ) الف

. اجرا و کنترل میشودیو قوانین داخليصورت گرفته و در چهارچوب حقوق جار
که داخـل کشـور از   یرا هم به رسمیت شناخته و این امکان را در اختیار اطفالیفرزندخواندگیشکل بین الملل) ب

. گذارندیاین نظر تامین نیستند، م
همچنـان تحـت پوشـش کامـل     ،یفرزندخواندگیتضمین میدهند که طفل در صورت استفاده از امکان بین الملل)ج

. قرار داردیو ملیحکومتيحمایتها
یبـین المللـ  یدر رابطـه بـا فرزندخوانـدگ   یمـال يهـا یمناسب را انجام میدهند تـا از سـودجوی  يتمام اقدامها) د

. کننديجلوگیر
دیگر هستند تا بتوانند از جریان مثبـت  يدو یا چند جانبه با کشورهاي، خواهان عقد قراردادهادر این چهارچوب) ه

.اطمینان حاصل کنندیبین المللیو موفق فرزندخواندگ

:)حقوق پناهنده(دوموستیبماده 
و یـا  یرا که از نظر قوانین داخلـ یمناسب، حقوق طفليامضاکننده این پیمان نامه، با انجام اقدامهايحکومتها)1(

و در جهـت احقـاق همـه    یانسـان ياین حقوق شامل کمکها. پناهنده شناخته شده است، تضمین میکنندیبین الملل
است که بر پایه تـامین حقـوق   یو بین الملليمنطقه ايحقوق مندرج در این پیمان نامه و همینطور دیگر پیمان ها

. باشديبشر و حقوق طفل استوار هستند، صرف نظر از اینکه طفل تنها با والدین و یا همراه دیگر
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بـا  يامضاکننده این پیمان نامه، نهایت تالش خود را میکنند تـا از طریـق همکـار   ياین منظور، حکومتهايبرا)2(
و یا فرامنطقه يمسئوول منطقه ايآن و همچنین با کمک دیگر سازمانهاسازمان ملل متحد و یا تشکیالت وابسته به

يکـرده و یـار  يکه در زمینه حمایت طفل در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نیرو طفل پناهنده را نگهـدار يا
مزبـور پیـدا نشـوند، آن    در صـورتیکه افـراد   . رسانند تا والدین یا افراد فامیل خود را پیدا نموده و به آنها ملحق شود

)1بند 20ماده . (طفل مانند بقیه اطفال شامل قانون مربوطه به محرومیت موقت یا دایم از آغوش خانواده میشود

:)حقوق اطفال معلول(سوموستیبماده 
است، باید در عین معلولیت خـودش، یـک   ییا عقلینقص بدنيحکومتها اعالم میدارند که اگر یک طفل دارا)1(

یکه در آن، حیثیت او محفوظ باشد و شرکت فعال و مستقل او در زنـدگ یزندگ. داشته باشدیشایسته انسانیزندگ
. تسهیل گرددیجمع

آن ياست و باید تا حد ممکـن، بـرا  یحق حمایت ویژه حکومتيحکومتها اعالم میکنند که طفل معلول، دارا)2(
. والدین و یا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمودطفل و

این ماده را در صورت امکان چنـان  2مندرج در بند يطفل معلول، باید حمایتهایاختصاصيبا توجه به نیازها)3(
والدین و یا سرپرست در نظر گرفته شود و خدمات ارائـه شـده در جهـت آمـوزش و     یسازمان داد که وضعیت مال

. هر چه بیشتر طفل باشندیو شکوفایپرورش 
و یپزشـک ،یفنـ ،يمختلـف ادار يخواهان تبادل نظرها و تجربه ها،یبین الملليحکومتها، با تکیه بر همکار)4(

الزم يبـا امکانـات و پیشـرفتها   یدر حال رشد بـا آشـنای  يدر زمینه اطفال معلول هستند تا به ویژه کشورهایتربیت
.را ارائه دهنديبتوانند به آن دسته از اطفال کمکها و خدمات مفیدتر

:)یبهداشتيمراقبتها(چهارموستیبماده 
و درمـان  يسالمت مانـدن، بهبـود  يامکانات برايو استفاده از همه یداشتن سالمتيحکومتها، حق طفل برا)1(

. از این حق محروم نخواهد ماندیشناسند و تضمین میکنند که هیچ طفلیرا به رسمیت ميبیمار
تعداد مرگ و میر نـوزادان و اطفـال   ) الف:مناسب را انجام میدهنديتامین این حق طفل، اقدامهايحکومتها برا)2(

،یلیـه بهداشـت  اوياطفال را سازمان میدهند و از تـامین نیازهـا  يبرايسراسریخدمات درمان) ب.را کاهش میدهند
يها و کمبـود یـا بـد   يمادر قبل و بعد از زایمان توجه کرده و با بیماریحکومتها به سالمت. اطمینان حاصل میکنند

سالم را با رعایت حفظ محـیط زیسـت،   یو آب آشامیدنیتغذیه مبارزه میکنند و در این رابطه امکان تهیه مواد غذای
اصول یمردم و به ویژه اطفال و والدین توجه نموده و تالش میکنند تا اهالبه امر آموزش همه ) ج.نمایندیفراهم م

و تمیز نگهداشتن محـیط  یآنها مثال با فواید از سینه شیردادن، بهداشت شخص. را فرگیرندیو بهزیستیاولیه بهداشت
مراکـز  ) د.رنـد حکومتهـا برخوردا یاز سوانح آشنا میشـوند و در عمـل هـم از پشـتیبان    يپیشگیریزیست و چگونگ

. میکنندیدر زمینه تنظیم خانواده را سازماندهيوالدین و روشنگريمشاوره برا
طفل زیان بخش هستند، اقدامات الزم و مناسـب  یسالمتيکه برایحکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهای) 3(

. را انجام میدهند
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نموده و آن را تقویت نمایند تا مفـاد  یپشتیبانیبین الملليهايدانند که از همکاریحکومتها خود را موظف م) 4(
در حـال رشـد توجـه    يکشورهاياین ماده بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در این باره باید به نیازها

.ویژه نمود

:)يمنظم به مکان نگهداریکنترل و رسیدگ(پنجموستیبماده 
میشـود، از  يبسـتر ییا روانیجسمیو یا درمان ناراحتيو پرستاريکه از طرف مسوولین امر جهت نگهداریطفل

عضو پیمان بـه  يمنظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و این حق از طرف حکومتهایحق کنترل و رسیدگ
.رسمیت شناخته میشود

:)یبیمه و خدمات اجتماع(ششموستیبماده 
يشناسـند و اقـدامها  یرا بـه رسـمیت مـ   یبر استفاده از خدمات و بیمه امور اجتماعیحکومتها حق طفل مبن)1(

. انجام میدهندیو قوانین داخليبا حقوق جارینیل به این مقصود را در هماهنگيبرايضرور
یطفل و والدین یا سرپرست قـانون يو اقتصادیکمک به طفل، باید شرایط عموميدر ارائه این خدمات و برا)2(

.در نظر گرفته شود

:)یاستاندارد و سطح زندگ( هفتموستیبماده 
و یقـوم ،یجسـم ،یکه متناسب با موقعیت و رشد روحـ یاز زندگیداشتن سطحيحکومت حق طفل را برا)1(

. اوست، به رسمیت میشناسدیاجتماع
. طفل، در مرتبه نخست، وظیفه والدین و یا سرپرست اوستيتامین شرایط مطلوب برا)2(
طفـل  یکنند تا به والـدین و یـا سرپرسـت قـانون    یخود، تالش میحکومت ها بر پایه امکانات و قوانین داخل)3(

. آنها خوراك، مسکن و تن پوش فراهم کننديبرا،يالزم را نموده و در صورت نیازمنديکمک ها
طفل در برابر والدین و یا سرپرست، چـه در داخـل و یـا خـارج از     یماليتامین خواست هايحکومت ها برا)4(

.دهندیرا انجام میکشور، اقدامات مقتض

:)حق آموزش و پرورش(هشتموستیبماده 
: تحقق آنيشناسند و بویژه برایطفل به رسمیت ميحکومت ها حق آموزش و پرورش را برا)1(

. کنندیو رایگان ميهمه اجباريرا برایابتدایتحصیل دوره) الف
آورند و آنها را بطور ارزان یا رایگـان در اختیـار افـراد کـم     یرا بوجود ميو حرفه ایمدارس گوناگون آموزش) ب

. دهندیدرآمد قرار م
. کنندیرا در دسترس همه گذاشته و از آن حمایت میامکان ورود به مدارس عال) ج
. نمایندیمیهمه اطفال ممکن و قابل دسترسيرا برايو حرفه ایشغلمشاوره ) د
حضور منظم اطفـال  يکنند، تالش نموده و اقدامات مناسب را برایکه مدرسه را رها میکاهش تعداد اطفاليبرا) ه

. دهندیدر مدرسه انجام م
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یکنند تا روند آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انسانیعضو پیمان کوشش خود را ميحکومت ها) 2(
. این عهدنامه هم خوان باشديبوده و با محتوا

استقبال کـرده و بخصـوص هـدف ریشـه     یو پرورشیدر امور آموزشیبین الملليهايحکومت ها از همکار) 3(
در حال رشد بیشـتر  يکشورهايبه نیازهاکنند و در این مورد هم یو گسترش فن و دانش را دنبال ميبیسوادیکن

.شودیتوجه م

:)یاهداف تربیت(نهموستیبماده 
: کنند که تربیت بایدیعضو پیمان تایید ميحکومت ها)1(

. طفل را تقویت و شکوفا نمایدیو جسمیروانيهایشخصیت، استعداد و توانای) الف
مصوب سازمان ملل متحـد را، در طفـل پـرورش    يپایه ايهاياحترام و توجه به حقوق بشر و آزاداحساس) ب

. دهد
ایجاد عالقه و توجه نموده و احتـرام  يسرزمین پدریمليو زبان و ارزش هاینسبت به والدین، هویت فرهنگ) ج

. به فرهنگ دیگر سرزمین ها را تقویت کند
حقـوق زن  يمل دگراندیشان و دیگرباشان، تساودر یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحیزندگيطفل را برا) د

. آماده کند،یمذهب_ییا ملیقوميخلق ها و گروههایو مرد و دوست
. عالقه و توجه به طفل را نسبت به محیط زیست و طبیعت بیشتر کند) ه
و یـا  یقیقـ شـخص ح ياجازه ندارند چنان تفسیر شوند که موجب اخالل یا خدشه در آزاد28این ماده و ماده ) 2(

ي، باید حـداقل اسـتانداردها  1هم با توجه به رعایت بند یدر تاسیس مدارس آموزش. شونديدیگریشخص حقوق
.موجود باشندیتعیین شده حکومت

:)حمایت از اقلیت ها(امیسماده 
ایـن حـق   يکه این اقلیت ها وجـود دارنـد، دارا  یدر کشورهاییو یا زبانیقوم،یمذهبياطفال متعلق به اقلیت ها

از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها اسـتفاده  يیا فردیهستند که همراه دیگر آشنایان بطور جمع
. کنند

:)و اوقات فراغتيحق باز(کمیو یسماده 
طفـل  . شناسـند یوقت آسایش و استراحت به رسمیت م،یسرگرم،يداشتن بازيحکومت ها حق طفل را برا)1(
. خودش، شرکت جویدیدر خور سنيو هنریتواند بطور فعال و آزادانه در امور فرهنگیم
یمیخود، آنرا پشتیبانيتوجه داشته و با اقدام هایو فرهنگيهنريفعالیت هايحکومت ها به حق طفل برا)2(

طفـل  یو همچنـین اوقـات فراغـت و سـرگرم    يهنـر _یفرهنگيانجام فعالیت هايکنند و امکانات مناسب را برا
.نمایندیفراهم م

:)ممنوعیت استثمار( و دومیسماده 



166 رهنمود انستیتوت ماکس پالنک براي حقوق فامیل  

یسـالمت يکه براينگردیده و به کاريشناسند که طفل استثمار اقتصادیحکومت ها این حق را به رسمیت م)1(
. جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود

یرا بکـار مـ  یو آموزشيادار،یاجتماع،یاین حق، امکانات مختلف قانونيتضمین و اجرايحکومت ها برا)2(
دیگر، ضمن تعیـین سـن   یبین الملليبا پیمان ها و توافق نامه هایاین منظور و در هماهنگيحکومت ها برا. برند

یمیرا بررسیدولت خاطيآغاز اشتغال و تنظیم مدت و شرایط کار طفل، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصاد
.نمایند

:)حمایت در برابر مواد مخدر(و سومیسماده 
آورند یرا بعمل میو آموزشیاجتماع،يادار،یاقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانونیحکومت ها تمام

بعنوان مواد اعتیادآور و مخدر شناخته شده اند، حمایت نماینـد  یکه مطابق اسناد بین الملليتا طفل را بر علیه مواد
.کنندیميغیرمجاز اطفال در تولید و یا توزیع این مواد جلوگیريو از بکارگیر

:)یحمایت در برابر سوء استفاده جنس(و چهارمیسماده 
و سـوء اسـتفاده   یدانند که طفل را در مقابل هرگونه اسـتثمار سکسـ  یعضو پیمان، خود را موظف ميحکومت ها

: زنند تایدر سطح داخل و خارج از کشور میاین منظور دست به اقداماتيحکومت ها برا. حمایت کنندیجنس
. کشانده نشونديو یا اجباریغیر قانونیاطفال به روابط جنس) الف
. مورد استفاده قرار نگیرندياطفال در زمینه فاحشه گر) ب
. استفاده نشودیسکسيو نمایش هایاز اطفال در پورنوگراف) ج

:)خرید و فروش انسان(و پنجمیسماده 
و فرامنطقه از سـرقت و  يمنطقه ا،یو خارجیامکانات موجود داخلیتماميعضو پیمان با بکارگیريحکومت ها

.کنندیميکه باشد، جلوگیريخرید و فروش اطفال به هر منظور

:)حمایت در برابر انواع دیگر استثمار(و ششمیسماده 
.کنندیبه زیان آنهاست، حمایت میعضو پیمان، اطفال را در مقابل انواع استثمار که به شکليحکومت ها

:)مجازاتيدر اجرایممنوعیت شکنجه، تضمین قانون(و هفتمیسماده 
: کنند کهیحکومت ها تضمین م

مجـازات اعـدام و   ياجـرا . و توهین آمیز بـا او نشـود  یمورد شکنجه قرار نگیرد و رفتار غیر انسانیهیچ طفل) الف
. ممنوع استیاطفال تا قبل از پایان سن هجده سالگيمدت برایطوالنيحبس ها

اطفـال  يشدن برایحکم زندان. ممنوع است،یشخصيتصمیم هايو بر پایه یغیرقانونيتوقیف و حبس ها) ب
. شودیبسیار کوتاه، صادر میمدتيو بعنوان آخرین امکان و آنهم برایمطابق قانون
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. سـن او داشـت  و بدون تحقیر و توهین و متناسب بـا  یانسانيبرد باید رفتاریکه در حبس بسر میبا هر طفل) ج
حـق دارد بـا   یهـر طفلـ  . این اطفال را باید در زندان از بزرگساالن جدا نمود مگر اینکه این عمل به نفع طفل نباشد

. یخانواده خود بصورت مالقات و یا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرایط فوق العاده استثنای
و ناوابسـته کـه جانبـدار    یخود دارد و باید در دادگاه قـانون دفاع ازيحق استفاده از وکیل را برایهر طفل زندان) د

در مورد حکـم  یطفل حق دارد به دیگر مراجع صالحیت دار قانون. نباشد، محاکمه شودیدولت، حزب، فرقه یا آیین
.شودیخود شکایت کند و به کار او سریع رسیدگ

:)حمایت در انجام خدمت وظیفه(و هشتمیسماده 
و مربوط به کودکان را رعایت کننـد و  یقوانین انسان،یدر شرایط جنگیدارند که حتیها وظیفه قانونحکومت ) 1(

ياین تضمین همه اقـدامات ضـرور  ياجرايکنند و برایحکومت ها تضمین م. آنها نظارت داشته باشنديبر اجرا
. در جنگ شرکت داده نشودخود، یتا قبل از پایان سن پانزده سالگیدهند که هیچ کودکیرا انجام م

فرستند و یخود را تمام نکرده اند، به جنگ نمیرا که هنوز سن پانزده سالگيعضو پیمان، افراديحکومت ها) 2(
. کنندیتنها از افراد نسبتا مسن تر استفاده ميدر شرایط اضطرار

حمایت کودکـان آسـیب دیـده از جنـگ،     يهم تمام اقدامات را برایعضو پیمان در شرایط جنگيحکومت ها) 3(
.دهندیانجام م

:)کودکان آسیب دیدهیاجتماعيبازساز(و نهمیسماده 
عمـل هـر یـا اسـتثمار شـکنجه، ،يبـدرفتار ازینـوع یقربـان کـه یکودکیاجتماعویجسم،یروحیسالمتيبرا

یو روانـ یجسـم يبازساز.دهندیمانجامرامناسباقداماتهمهپیمانعضويهاحکومتاست،شدهیغیرانسان
.و منزلت کودك را تامین کندیباید در محیط و شرایط مناسب، سالمت

:)کودکان مجرمیاجتماعيبازساز(چهلمماده 
که بدنبال دوره حبس یا اتهـام وارده آسـیب دیـده اسـت، کمـک و اقـدامات الزم را       یحکومت ها به هر کودک) 1(

نقـش  ياو در ایفـا یبطوریکه منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانای. نمایندیجهت درمان او م
. که دارد، تقویت شودیمثبت در جامعه با رعایت سن

کـه در  یبـا انجـام عملـ   یکنند که هیچ کودکیحکومت ها تضمین م،یبین الملليهمصدا با دیگر پیمان ها)2(
در مقابل قـانون گنـاه کـار    یکه بنوعیشود و هر کودکیین جرم نموده است، مجازات نمزمان ارتکاب، مطابق قوان

: شود، این حداقل حقوق را داردیشناخته شده و متهم یا مجازات م
. گناه استیب،یتا قبل از اثبات جرم بطور قانون) الف
و داشتن وکیل یبتوانند از ابزار حقوقبالفاصله والدین و یا سرپرست کودك باید به موضوع اتهام واقف شده و) ب
. دفاع از کودك برخوردار باشنديبرا
نماید و در صورتیکه سن و شرایط کودك اجازه یمربوطه بالفاصله به مورد کودك رسیدگیدادگاه یا نهاد حقوق) ج

.کنندیدهند و نفع و آسایش کودك مختل نشود، والدین یا سرپرست کودك هم در دادگاه شرکت م
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کودك را نباید مجبور کرد که شهادت داده و یا خود را گناهکار بداند و یا از طریق تماس با شاهدان بر آنها تـاثیر  ) د
. بگذارد

کـه جانبـدار   يبر مجرم شناختن و مجازات کودك بود، باید دادگاه یا مرجع بـاالتر یهرگاه حکم دادگاه اولیه مبن) ه
. کندیو به شکایت رسیدگیرا بررسیو کامال ناوابسته باشد، حکم صادره قبلنبوده یحکومت، حزب، فرقه یا آیین

هیچگـاه نبایـد محـدوده    ) و.داند، باید بطور رایگان مترجم در اختیـار او گذاشـت  یاگر کودك زبان بازجو را نم) ي
. کودك و شخصیت او دچار آسیب شودیخصوص

کانات مختلف در جهت بهتر کردن روند دادگاه هـا بکوشـند وبـه    کنند با استفاده از همه امیدولت ها تالش م)3(
: کودکان در این مراکز کمک نمایند؛ بخصوص

. یک کودك که در صورت ارتکاب جرم، بتوان او را مجرم شناختيتعیین حداقل سن برا) الف
. یمدنناکیدا بر پایه رعایت حقوق بشر و قوانییحل مسایل بدون دخالت دادگاه وليکوشش برا) ب
یگونـاگون ينشود، باید تـدارکات زنجیـره ا  یو اینکه به کودك اجحافیجریان حقوقیاطمینان از سالمتيبرا)4(

مشروط و مسایل مربـوط بـه قـیم،    يتعیین سرپرست، نظارت و مشاوره آزاد: انجام شده یا دردست اجرا باشد مانند
. دیگریو اجتماعینکات روانشناسيآموزش و پرورش و بسیار

:)دنیاياز کشورهایبرخیحقوقيبرتر(کمیچهل و ماده 
بهتـر احقـاق حقـوق    ينظر پیشرفته تر ندارد و در اجرااز اینيبا حقوق کودکان در کشورهایاین پیمان نامه تباین

: کودکان مناسب تر هستند ويکه برایحقوق. کندینمیکودکان دخالت
. شوندیعضو این پیمان محسوب مجزو قوانین یک حکومت ) الف
.آن کشور هستندیو مدنیجزو حقوق مل) ب

بخش دوم عهدنامه

:)عهدنامهیمعرف(چهل و دومماده 
گوناگون و موثر يدانند که مفاد و مصوبات این پیمان نامه را از راههایعضو پیمان خود را موظف ميحکومت ها

.در اختیار بزرگساالن و همچنین کودکان قرار دهند تا آنها با این پیمان نامه آشنا شوند

:)کمیسیون حقوق کودکان(چهل و سومماده 
عضـو پیمـان، تضـمین آنـرا داده انـد،      يکه حکومت هايکنترل پیشرفت اموريکمیسیون حقوق کودکان، برا)1(

. گیردییون تکالیف و وظایف زیر را بر دوش ماین کمیس. شودیتشکیل م
کارشناسان بلندپایه هستند تشکیل شـده اسـت کـه از طـرف     ،یو اخالقيکمیسیون از ده نفر که از نظر حرفه ا)2(

در ترکیب افراد این . شوندیحاضر در این پیمان نامه و از میان افراد تابع همان حکومت ها انتخاب ميحکومت ها
. شودیکشورها توجه میو سیستم حقوقیجغرافیاییکمیسیون به پراکندگ
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هر حکومـت  .شوندیعضو پیمان انتخاب ميحکومت هاياز لیست پیشنهادیکمیسیون به روش مخفياعضا) 3(
. تواند فقط یک نفر از تابعین خودش را پیشنهاد کندیم
هـر  يشود و انتخابات بعدیاولین انتخابات کمیسیون حداکثر شش ماه بعد از تصویب این پیمان نامه برگزار م)4(

عضو پیمان يو حداکثر چهارماه قبل از انتخابات، از حکومت هایدبیرکل بطور کتب. پذیرندیدو سال یکبار انجام م
را یدبیرکل بر پایه این پیشنهادات همه اسـام . ه دهندکند که پیشنهادات خودشان را ظرف دو ماه اراییدرخواست م

. رساندیبرطبق حروف الفبا و ذکر نام حکومت پیشنهاد دهنده تهیه کرده و به اطالع همه حکومت ها م
انتخابات که از طرف دبیرکل سازمان ملل اعالم و تشکیل شده اسـت در صـورت حضـور دوسـوم     يجلسه برا)5(

حاضـرین  يافراد پیشنهاد شده در لیست که اکثریت مطلق آرا. دارديعضو پیمان، قدرت تصمیم گیريحکومت ها
. شوندیرا کسب کنند بعنوان نماینده و کارشناس عضو کمیسیون شناخته م

تواننـد دوبـاره   یشـوند و در صـورت پیشـنهاد مجـدد، مـ     یمدت چهارسال انتخاب ميکمیسیون براياعضا)6(
یکمیسیون که در بار اول انتخاب شده اند، بعد از دو سال تمـام مـ  يمدت عضویت پنج نفر از اعضا. انتخاب شوند

. شودیشود که نام آنها در قرعه تعیین و بالفاصه بعد از انتخابات اعالم م
نتوانسـت انجـام وظیفـه   یکمیسیون و یا اگر یک عضو به هر دلیلياز اعضاییکيدر صورت فوت یا استعفا)7(

کند که با موافقـت  یمیکه آن عضو را پیشنهاد کرده است از بین تابعین خود، یک کارشناس را معرفیکند، حکومت
. آیدیمانده، به عضویت کمیسیون درمیمدت باقيکمیسیون، برا

. کندیميخود را برنامه ریزيکمیسیون، اصول کار و فعالیت ها)8(
. کندیمدت دو سال انتخاب ميکمیسیون، هیات مدیره خود را برا)9(
که کمیسیون مشخص کند يیکبار در محل سازمان ملل یا مکان مناسب دیگریجلسات کمیسیون معموال سال) 10(

. گرددیمدت جلسه با توافق دبیرکل سازمان ملل تعیین م. شودیتشکیل م
انجام وظایف خود نیاز دارد، از طرف دبیرکـل سـازمان ملـل متحـد     ين براکه کمیسیویانسانيمکان و نیرو) 11(

. شودیتامین م
گیرد یتعلق ميعضو این پیمان نامه، درآمديحکومت هایاین کمیسیون با موافقت مجمع عموميبه اعضا) 12(

. شودیکه از محل صندوق سازمان ملل و طبق مقررات آن تامین م

:)يو گزارش گیریگزارش ده(چهل و چهارمماده 
عضو پیمان موظف هستند که گزارشات خود را درباره فعالیت ها و اقدامات مربوط به تحقـق و  يحکومت ها)1(

: تصمیمات این پیمان نامه تهیه و تنظیم نموده و ارایه دهند و آنهميپیگیر
. بوطهمريحکومت هايظرف دو سال بعد از تصویت این پیمان نامه برا) الف
. سپس هر پنج سال یکبار) ب
از یمصوبات بوده اند، ذکر نموده و تصویر کامـل و دقیقـ  يرا که مانع اجرایدر گزارشات باید مشکال ت اصل) 2(

. مصوبات ارایه نمودياجرایچگونگ
صـل  در ا) ب(کـه مطـابق بنـد    يعرضه شده به کمیسیون نباید در گزارشـات بعـد  یگزارشات حکومتيمحتوا) 3(

. گردند، تکرار شوندیاین ماده ارایه م) 6(شماره 
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. این پیمان نامه، تحقیق و پرس و جو کنديمربوطه در مورد اجرايتواند از حکومت هایکمیسیون م) 4(
. کندیتقدیم میخود را هر دو سال یکبار به مجمع عمومیو اجتماعياقتصاديگزارش فعالیت هاکمیسیون،) 5(
.رسانندیخود منتشر و به اطالع مردم ميعضو پیمان، گزارشات ارایه شده را در سرزمین هايهاحکومت ) 6(

:)ویژه سازمان ملليوظایف ارگان ها(چهل و پنجمماده 
: در این رابطهیبین الملليهايقاطع این پیمان نامه و گسترش همکاريپیشبرد و اجرايبرا

يدر مسایل مربوط به زمینه کـار دیگر سازمان ها و تشکیالت ویژه سازمان ملل،و "کارگاه کمک به کودکان") الف
توانـد از  یکمیسیون اگر الزم بداند، م.هستندیبین الملليپیمان هاياجرايخودشان، نماینده سازمان ملل متحد برا

. دریافت کنديو یارمربوطه دعوت نموده يدر زمینه هايهمکاريویژه سازمان ملل متحد براياین ارگان ها
همـراه  یسازمان ملل تماس گرفته و با درخواسـت کتبـ  يکمیسیون حقوق کودکان در صورت لزوم با ارگان ها) ب

. گیردیآن ارگان مربوطه کمک میو کارشناسیطرف قرارداد، از مشاوره فنيارایه گزارش کشورها
پیشنهاد پرسش و درخواست از ی، به مجمع عموممفاد مربوط به حقوق کودكيتواند جهت اجرایکمیسیون م) ج

. دبیرکل را بنماید
الزم يکسب کرده است، پیشنهادات و توصیه ها45و ماده 44که طبق ماده یتواند بر پایه اطالعاتیکمیسیون م) د

.را هم در جریان بگذاردیرا به حکومت مربوطه داده و مجمع عموم

بخش سوم عهدنامه

:)امضاها(و ششمچهلماده 
.قرار داردياین پیمان نامه جهت امضا دراختیار همه حکومت ها

:)یتایید رسم(چهل و هفتمماده 
. این پیمان نامه دراختیار دبیرکل سازمان ملل متحد گذاشته شده است

:)پذیرش این پیمان نامه(چهل و هشتمماده 
ها قرار گرفته و سند توافق هـر حکومـت بطـور ثبـت شـده و      این پیمان نامه جهت پذیرش دراختیار همه حکومت

.باشدیدر نزد دبیرکل م"پذیرش نامه"تحت عنوان 

:)یقدرت اجرای(چهل و نهمماده 
روز پس از دریافت بیستمین پـذیرش نامـه توسـط دبیرکـل سـازمان ملـل، قـدرت        یاین پیمان نامه درست س)1(

. یابدیمیاجرای
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بعد از دریافت بیستمین پذیرش نامه به این پیمان نامه پیوسته و پـذیرش نامـه را امضـا کنـد،     یهرگاه حکومت)2(
. پذیرش نامه استيروز پس از ورود و امضایآن حکومت، سيبرایتاریخ قدرت اجرای

-اسـت يالدمی1990این پیمان نامه مطابق این مصوبه از تاریخ دوم سپتامبر یآغاز اعتبار و قدرت اجرای: توضیح* 
)م

:)تغییرات(پنجاهمماده 
. تواند پیشنهاد یک تغییر در این پیمان نامه را داده و آنـرا بـه دبیرکـل تسـلیم کنـد     یهر حکومت عضو پیمان م)1(

اگر . کندیمیعضو پیمان رسانده و درباره آن نظرخواهيرا به اطالع سایر حکومت هایدبیرکل این پیشنهاد دریافت
چهارماه پس از اظهار یک پیشنهاد، حداقل یک سوم حکومت ها با آن پیشنهاد موافق بودند، دبیرکل، تشکیل جلسـه  

که توسط اکثریت حاضرین در جلسه پذیرفته شد، جهت يهر تغییر. کندیطرح آن پیشنهاد اعالم ميرا برایعموم
. شودیابالغ میتصویب به مجمع عموم

و توافق دوسوم اکثریت حکومـت هـا، قـدرت    یذیرفته شده در پیمان نامه پس از تصویب مجمع عمومتغییر پ)2(
. داردیاجرای

توانـد پیگـرد   یکه آنرا پذیرفته اند، مـ یحکومت هایيیافته است، تنها برایقدرت اجرایکه اعتبار ويتغییر)3(
.داشته باشدیقانون

:)قید وشرط(کمیپنجاه و ماده 
که هنگام ورود و پذیرش این پیمان نامـه قیـد و   یکند؛ هر حکومتیدبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید اعالم م)1(

. رساندیبگذارد، با آغوش باز پذیرفته و آنرا به اطالع سایر حکومت ها میشرط
. شوندیکه با هدف و منظور این پیمان نامه منافات دارند، پذیرفته نمیقیود و شروط)2(
. پـس گرفتـه شـوند   یتوانند از طریق یادداشت کوتاه و تاریخ دار بـه دبیرکـل، در هـر زمـان    یقید و شرط ها م) 3(

.کندیدبیرکل، سایر حکومت ها را از آن یادداشت مطلع م

:)استعفا(پنجاه و دومماده 
. به دبیرکل اعالم کندیخود را از شرکت و پذیرش این پیمان نامه از طریق نامه کتبيتواند استعفاییک حکومت م

. داردییکسال بعد از دریافت آن نامه توسط دبیرکل، استعفا قدرت قانون

:)ينگهدار(پنجاه و سومماده 
. شودیدبیرکل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ این پیمان نامه تعیین م

:)امانت(پنجاه و چهارمماده 
بـه  یاسـت و همگـ  یو اسپانیاییروس،يفرانسو،یانگلیس،یچین،یعربينوشته اصل این پیمان نامه که به زبان ها

. یک اندازه اعتبار دارند، به رسم امانت، نزد دبیرکل سازمان ملل متحد گذاشته شده است
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.تصویب شديمیالد1989سازمان ملل در تاریخ بیستم نوامبر سال یپیمان نامه از طرف مجمع عموم* 
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