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 ازدوا 
ی

وعیت حقوق  جمشر
 

 
ت ازدواج عبارت ازع  وعیت دوشخص )زوج وزوجه( را به هدف تشکیل خا قدی است که معاشر نواده مشر
باحث بزرگ حقوقی که تدقیق همه جانبه آن مستلزم یک بحث وسیع بوده ازم ازدواجعقدمیبخشد. فلهذاء 

وط . این عقد استبرخوردار اجتمایع واخالقی اهمیت استثنای درحیات فردی،از و  همانند سایر عقود ازشر
وعیت عقد ازدواج را  ه آثار قانونی برآن وهیچگون   وارد صحنه میسازد وارکانی متأثراست که فقدان آن عدم مشر

              یس قرار عقد ازدواج را مورد برر نهایت مهم در  دورکن، که درین نبشته به هدف اختصار نمیگردد ،مرتب 
 : هیم دمی

 رضایت )ایجاب وقبول( -اول
 اهلیت درازدواج  -دوم
 رضایت :  -اول

زبیان اراده یعنی ایجاب وقبول متبارزمیگردد، عبارت اعنرصرضایت درعقد ازدواج که درقالب دولفظ رصی    ح 
ی عقد )ناکح ومنکوحه( یا مرد وزن  اگراه ، تهدید  وعاری از رصی    ح ، آزاد     ، اجبار،حیله وخطاء طرفی 

ی
بمنظورزندگ

ک درآینده است.   مشتی
لفظی است که بربنیاد آن بجانب مقابل پیشنهاد ازدواج داده میشود وقبول لفظی دویم   ( ایجاب  ) ازمنظرحقوقی 

 . بدان افاده میشود است که درپاسخ 
ی مشعراست: ))عقد ازدواج با ایجاب وقبول رصی    ح که فوریت واستمراررا افاده ۶۶ماده )   چنی 

( قانون مدنی
د(( کن ام است که دادن رضایت  د، بدون قید وقت درمجلس واحد صورت میگت  ی همچنان ایجاب عنرصالتی

رضایت ویا عدم اراده آزاد به بطالن عقد نکاح   فقدان  این رکن اسایس ازدواج حتیم و   دربرابرآن به منظورتحقق 
وط آنی باشد: میا نجامد.یا بعارت دیگر،   ایجاب وقبول بایست متیک به شر

ی دارای -الف ، مجنون ویا معتوه نباشد.  درک طرفی  باشند یعنی صغت  ی  وتمت 
د.  -ب  ایجاب وقبول درمجلس واحد صورت گت 
 متعاقدین یا زن ومرد سخنان یکدیگررا بمثابه لفظ نکاح وپیوند زناشوهری استماع نموده ودرک نمایند.  -ج
است قطع نظ  را   رگاه والدین فرزندش. مثأل ه  ایجاب وقبول برپایه اصل آزادی اراده محقق گردد   -د رازینکه دختی

اث محروم  از   با فالن شخص امتناع ورزد واج  داز اگراز   نماید کهیا پش، تهدید   ل احق مت  ی خراج یم میگردد ویا ازمتی
د وتحت شود ویا مورد شکنجه رویح و جسیم شود،  قرارگت  ایط به ازدواج حارصی ی شر ازاساس  نکاح عقد همی 

به بطالن وفسخ نکاح منجرمیشود  خود باطل است زیرا ا ی زدواج درفقدان اراده محقق میگردد وهکذا خطاء نت 
است یا بعبارت دیگرزن که ازشوهراویل طالق گرفته وتا کنون  مثأل ازدواج یک مرد با زن مطلقه که درعدت غت 

ی نشده است وعیت آن رصیحأ حکم ن۶۳چنانچه ماده )  سه ماه ازآن ستر    موده ( قانون مدنی به عدم مشر



وع میسازد بگونه مثال ، همچنان    است مشر فریب شخص منجربه زوال اراده درعقد ازدواج گردیده ونکاح را غت 
ه جوان وزیبا به جانب مقابل ی ی عقد   نشان دادن مرد جوان وزیبا ویا دوشت  عکس آن   ویا بعدازنکاح که درحی 

 متبارزگردد ومثالهای متعدد دیگر. 
  : اهلیت ازدواج –دوم 

وعیت درین عقد شمرده میشود   که عدم موجودیت آن به بطالن اهلیت درعقد ازدواج ازبنیادی ترین عنرصمشر
ی حاکیست: ))اهلیت ازدواج وقنی کامل میگردد که ۷۰نکاح منتیه میشود، چنانچه ماده )   چنی 

( قانون مدنی
 را تکمیل کرده باشد. ۱۶( واناث ) ۱۸ذکورسن ) 

ی
ح ذیل مطرح ۷۱اما درماده )  ( سالگ ( استثنای درزمینه به شر

 میگردد. 
سن مندرج ماده )  ( این قانون را تکمیل نکرده باشد ، عقد ازدواج وی تنها توسط پدرصحیح ۷۰))هرگاه دختی

 الترصف یا محکمه با صالحیت صورت گرفته میتواند(( 
ی این اس  را  ، تثناء درموارد خایصازنظرمقنی 

ی
عقد ازدواج را درخصوص زوجه ای که سن رشد ویا شانزده سالگ

وعیت میبخشد،تکمیل نکرده است  آن  ازعقد  مثأل هرگاه زوجه قبلمشر ازدواج حامله باشد وموارد دیگر،درغت 
 ( مریع االجراء است. ۷۰احکام ماده ) 

ین درتداوم این بحث حقوقی درخصوص ازدواج آنچکه  میت ویژه برخورداربوده وازبزرگتی بیش ازهمه ازمتر
ویا معضل حقوقی ، اجتمایع واخالقی درجامعه عقب مانده وسننی ما محسوب میگردد، نکاح یا ازدواج صغار 

بمثابه بخش ه  صغت   اناث که سن قانونی را تکمیل نکرده است. بدیه است که ازدواج کودکان دختی است ویا قشر
جتمایع وحقوقی ازسالیان متمادی به شیوه ها وکاربرد روشهای گوناگون درجامعه سننی عظیم ازدشواری  های ا

بعلت تداوم رایج بوده که با تأسف دردهه روستانی  وبخصوص درمناسبات عقب ماندهافغانستان  های اخت 
اهیم ی را شاغ نخو اجتمایع وفقدان حاکمیت قانون ابعاد وسیع کسب نموده است وهیچ روز بحران سیایس ،  
ی  این وطن حقوق  کران  -داشت که درکران   ی ، مظلوم وبیدفاع وطن    وقانونی   بشر وناگون بدالیل گ کودکان نازنی 

 ظالمانه  جر، تسلطح، تحکم افکارمتخانواده ها، سنتهای رایج قبیلوی تیه دسنی منجمله نر سوادی ، فقرو 
قانونی درمحالت فذین محیل ومذهنر ، کاربرد اکراه وتهدید ، فتوای متنروستانی  زورمندان وحاکمیت بالقوه غت 

 وعدم حاکمیت قانون به نحوی فاجعانه وگس
ی

ده نقض نه  خانوادگ یکه کودکان برای تی گردد وچه بسا غم انگت 
ودرعقد  ارگرفتهمورد استفاده ابزاری قر ادای دین یا قروض والدین ویا بمثابه خون بها دردعاوی حقوقی ومدنی 

حم ونر  ی ازدواجعاطفه    نکاح کهن ساالن بت  وع است وقانون چه رصاحت دارد؟   ها درمیآیند، فلهذا آیا چنی   مشر
ی مشعراست:  ( قانون مدنی درین زمینه به ۷۱پراگراف دوم ماده )   اگرومگرهای فوق پاسخ واضح دارد وچنی 

از)  ه کمتی بوده درین حالت کودک فاقد زیرا   ( سال به هیچ وجه جوازندارد(( ۱۵))عقد نکاح صغت  ی اهلیت وتمت 
د باطل  وعنرصرضایت بصورت قطع محقق نمیگردد لذانکاح که تحت عوامل وفکتورهای فوق صورت میگت 
وع دست دارد درجنب مسوولیت دینی واخالقی ، مسوولیت  ی ازدواجهای نامشر ی چنی  بوده وانانیکه درشکل گت 

درقبال دارد  جزانی  ی ی وضاحت دارد: ( قانون منع خشونت درزمینه ۲۶مثأل ماده )  نت   چنی 
( قانون مدنی به ۷۱زن را که سن قانونی ازدواج را تکمیل نه نموده وبدون رعایت حکم ماده )  ))هرگاه شخص

نباشد محکوم ونکاح درصورت مطالبه زن  عقد نکاح درآورد، حسب احوال به حبس متوسط که ازدوسال کمتی
 مطابق قانون فسخ میگردد((

ی را  هرگاههکذا ( که قبأل بدان اشاره شد ، ماده را به بد دهد)دردعاوی حقوقی   هبخصوص صغت  دختی جزانی
ی مشعراست: ۲۵)   ( قانون مذکورچنی 

نباشد محکوم  د مرتکب به حبس طویل که ازده سال بیشتی  را بنام بد دادن به نکاح دهد ویا بگت 
))شخصیکه زنی

ی قانون اصطالح به بد دادن ، اشاره ایست  ه که با میگردد(( که درین میی به پدر، برادر، کاکا ، ویل، وکیل وغت 
 م عمل مبادرت میورزد. سؤاستفاده ازنفوذ خویش به انجا

 



ی حایک است: ۲۴ماده )   ( قانون مذکوراحکام رصییح درزمینه فروش زنان به بهانه ازدواج دارد وچنی 
 
وساطت نماید، حسب احوال شخصیکه زنی را به بهانه ازدواج بفروش رساند یا خریداری نموده ویا درآن  ))

نباشد محکوم میگردد((  به حبس طویل که ازده سال بیشتی
 
و با تأسف  اما   ت ازدواجهای اجباری ونا مشر آن درحوزه نفوذ ع درکشورکه حتا بخش قابل توجه عیل الرغم کتر

د  ی ازنقض خشن قانون و حق دولت وحاکمیت دولنی درافغانستان صورت میگت  وق اقدامات الزم درجلوگت 
ی  ی این مظلومان تاری    خ صورت نگرفته وچنی  که تعقیب    حراست ازحقوقنر مباالنی نهادهای مسوول بشر

د مستلزم شکایت مترصی قضیه را  ده رنج میتر
یس   است کهموجب شده  ، ردانسته وازفساد گستی حق دستی

رین بعدالت محدود  گردیده ،  وبخصوص ازدواج اطفال با گذشت  زنان اریروند فروش وازدواج اجب مترصی
ه مز  وتعقیب قانونی به نقض حقوق بنیادی  آینده وعامالن آن بدون نگرانی ازمسوولیتید کسب هرروزگستی

 درکشور تداوم بخشد.  وفروش آنها درقالب ازدواج اجباریکودکان 
 
 
 
 بع: منا

 قانون منع خشونت علیه زنان وقانون مدنی 
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