
گاهی حقوقی
ارگان نرشاتی وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان

امروز بر كىس هيچ ستم منى رود جز در برابر آنچه كرده ايد پاداىش نخواهيدماهنامهآ

 يافت در اين روز اهل بهشت كار و بارى خوش در پيش دارند

آنها با همرسانشان در زير سايه ها 

بر تختها تكيه مى زنند. 

 سوره یس آیه 54 تا 56

۱-دسياسی اويا دانتخاباتی نظام په 
بخش کی:

۲- په افغانستان کی اوپه اوسنی سياسی نظام 
کی دښځودوضعيت ښه والی په رابطه باید 

دوه وايم چه دپخواپه پرتله په اوسنی سياسی 
نظام کی دښځووضعيت ښه والی دپرمختګ په 
حالت کی ده لکه څرنګه چی اسالمی رشیعت 
ښځه دهرقسمه حقوقو څخه برخمنه کړی ده 
داسالم دين هغه جامع دين دی چه دهروګړي 

حقونه پکی خوندی ساتل شوی دي لکه په 
سياسی چاروکی ونده اخستنه،سياسی چاری 

تررسه کول،که مسؤليت وي اوياحق وي پدی اړه 
اسالم کوم مامنعت ندی وضع کړی بلکی اسالمی 

رشعيت ددی په رابطه داسی وايئ)اُِنِ َوجدت 
امراة متلکهم واوتيت من کل شیِء ولها عرش 
عظيم ة(منل ۲۳ ايت ترجمه:)ماداسی مريمنه 
وموندله چی دهغوی واک وررسه دی،اوهرڅه 

ورکړل شوی دي اوسرتتخت هم لري(
 په سياسی ياانتخاباتی نظام کی دښځووضعيت 

ښه والی اوپرمختګ په اوسنی نظام کی.
اول دښځوپه انتخاباتو کی ګدون کول پدی 

هدف چی بل چاته رايه ورکړی اوديوه منصب 
لپاره غوره کړي چه داحق ښځوته په اوسنی 
نظام کی هم ورکړل شوی اوداسالمی رشیعت 

هم جوازورکړی درسول الله په زمانه کی 
به داموضوع دبيعت په واسطه تررسه کيده 
اودسياسی فعاليت بنسټ يئ جوړاوه چی 

درسول الله په ژوندګی مريمنوتررسه کړی دی له 
همدی کبله علامؤدمريمنو ګډون په انتخاباتو 
کی جايزکاربللی مسلامنانو مريمنوداسالم په 

اوايلوګی په ټولوسياسی چاروکی ګډون کړی له 
رسول الله رسه په دوهمه عقبه کی بيعت چی 
يوسياسی بيعت وو مريمنی پکی رشيکی وی 

اوپه ټولوغزواتوکی يئ رشکت کړی دی دحديبی 
په صلحه کی مريمنی حارضی وي درسول الله 
له ژوندڅخه وروسته له راشدينوخلفاء رسه 

مريمنوبيعت کړی دی.
په روايتونوکی داخربه هم راغلی ده چی 

عبدالرحمن بن عوف رض دعثامن رض دخالفت 
په اړه له مريمنورسه مشوره کړی ده.

دوهم په سياسی نظام کی دښځودکانديدلو حق 
داد ښځووضعيت ښه والی اوپرمختګ ده چه په 
اوسنی نظام کی داحق هم ورکړل شوی اواسالمی 

رشیعت کی هم ددی جوازورکړی چه لوړ 
منصب ترالسه کول پدی منظور ددين اودوطن 
دحفاظت لپاره خدمت تررسه يش يوکفايئ فرض 
کاربلل شوی هغه نارينه وي اوکه ښځينه وي 

چی پدی باورولري چی له هغه څخه غوره څوک 
دمعني منصب لپاره شتون نلري يوازی همدی 
دهغی چوکی حق اداکولی يش اوداسالم لپاره 

کارکولی يش بيادهغه لپاره داجايزه ده چی ځان 
کانديدکړي دليل ددی خربی هم ديوسف عليه 
سالم پرهغه خربوالړدی چی په قرانکريم کی 

راغلی دي
۱-)انی حفيظ عليم ة(پدی نيت به ځان 

دکانديدوي چی دامنصب ندی بلکه دامسؤليت 
اوامانت دی

۲- دهمدی مسؤليت اهليت به لري
 ۳- درشيعت اوامروپابندي ترټولومهم رشط ده.

دريم پريوسياسی ياحقوقی منصب باندی 
مقرريدنه بدون دانتخاباتو څخه لکه چی په 
اوسنی عرصکی ټول رسمی کارونه په دری 

کټګوری تقسيم شوی دي ۱- مقننه چاری چی 
دپارملانونوله لوری تررسه کيږی۲- قضايئ چاری 

چی هغه هم يوه بله قوي واکمنه قوه بلل کيږی 
اوله سياست رسه نږدي اړيکی لري۳- اجرايه 

چاری چی په راس کی يئ ددولت يومرشقرارلري 
له همدی ګبله دښځودسياسی فعاليت خربه په 
همدی دريوقواو باندی تقسيم شوی اوپه هره 

قوه کی دهغی درول رشعی حيثت اوداليل څيړل 
کيږیاودهری برخی لپاره ځانګړی فصلونه غوره 

شوی داپه دی معناچه په اوسنی نظام کی ښځی 
دوضعیت ښه وايل اوبهرتوايل څخه برخمنی دي.  

د افغانستان په اوسنی نظام کی 
دښځوداقتصادی وضعيت ښه والی په بخش کی:

دافغانستان په اوسنی نظام کی ښځی 
دهغواقتصادي حقوقوڅخه برخمنه دي کوم چه 
اسالمی نظام کی ښځوته اقتصادی حقوق ورکړل 
شوي دي  يعنی دپخواپه پرتله دښځودوضعيت 

ښه والی اوبهرتوالی په اوسنی نظام کی 
دپرمختګ په حالکی ده ځکه دجهالت زمانه 
دښځوداقتصادي حقوقولپاره ډيره توره دوره 

وه دهغی دوری نه بعدداسالم ظهوررسه درڼايئ 
دوره راغله خصوصاً دښځوداقتصادي حقوقولپاره.
پدی توره دوره کی دښځوداقتصادی حقوقولپاره 

مختلف اصول درلودل.

دښځووضعيت ښه والی په مختلفوبخشونوکی

قانون  مراسم عروسی
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گرچه ایجاد قانون برای برگزاری مراسم عروسی در 
افغانستان، سابقه دارد.در حکومت های گذشته پیش 
از جنگ های داخلی درافغانستان نیز مقدار هزینه ای 
برگزاری مراسم عروسی و حتی تعداد مهامنانی را که    
باید در این مراسم رشکت کنند، مشخص می کردنداما 

قانون مدونی برای برگزاری مراسم عروسی وجود 
نداشت که برای جلوگیری ازمصارف گزاف عروسی، 

سنت های ناپسندوسایررواج ها، خانواده ها 
درروشنایی آن عمل منایند. قانون مراسم عروسی 

گرچه موافقان و مخالفان خود را دارد. برخی ها آن 
را تعرض به حریم خصوصی افراد می خوانند و برخی 
دیگر مدعی اند که این قانون با احکام دینی و رشعی 

منطبق است. البته وضع این قانون محدودیت بر 
خانواده ها و دخالت در امور خانواده ها نی، بلکه 

هدف آن بهبود روابط خانواده ها و کاهش خشونت 
علیه زنان است. زیرارقابت های نادرست و ظاملانه، 

خالف نظامی اسالمی و رسوم افغانی در مراسم شادی 
و عروسی ها، افراد جامعه را از ناحیه اقتصادی جداً 
مترضر ساخته است. باالخره این قانون پس از تالش 

های زیاد در روشنی حکم مندرج ماده پنجاه و چهارم 
قانون اساسی افغانستان وضع گردید وبا اکرثیت آرا از 
سوی ولسی جرگه در 4 فصل و ۲۳ ماده به تصویب 
رسید.  که باتطبیق آن، از مصارف کمر شکن و رواج 
های ناپسند در محافل عروسی جلوگیری خواهند 

شد. در این قانون، کاهش هزینه های عروسی، تعداد 
مهامنان، طرز پوشیدن لباس عروس و سایر موارد 

تنظیم شده است و هدف آن جلوگیری از سنت های 
ناپسند، فساد اخالقی و اصالح جامعه خوانده میشود. 

این قانون نخستین گام برای آوردن اصالحات 
اجتامعی در کشور پنداشته میشود زیرا پیش از این 

جوانان به دلیل هزینه های گزاف عروسی به فعالیت 
های غیرقانونی روی آورده و یا راه مهاجرت را 

درپیش میگرفتند. 

 نافذ شدن این قانون میتواند یک قدم نیک برای 
اصالحات اجتامعی و فرهنگی و جلوگیری از سنت 

های ناپسند در کشور باشد.

اهداف این قانون :      

اهداف اصلی این قانون به خاطراز بین بردن رسوم 
وعنعنات مغایر احکام دین مقدس اسالم، حفظ 
ارزش های اصیل فرهنگی و احرتام به سنت های 

پسندیده، جلوگیری از مصارف گزاف، فراهم آوری 
تسهیالت در برگزاری محافل، حفظ ارزش های اسالمی 

و جلوگیری از انحرافات اخالقی از اهداف اساسی 
قانون مراسم عروسی است.چنانچه در مورد ماده دوم 

این قانون ذیالْ اشعار می دارد:

۱-ازبین بردن رسوم و عنعنات مغایر احکام دین 
مقدس اسالم.

۲-حفظ ارزش های اسالمی و جلوگیری از انحرافات 
اخالقی.

۳-جلوگیری از مصارف گزاف و فراهم آوری 
تسهیالت در بر گزاری محافل.

4-حفظ ارزش های اصیل فرهنگی و احرتام به 
سنت های پسند یده.

5-فراهم آوری زمینۀ تشکیل خانواده سامل برای 
همه.

6-حفظ شیرازۀ خانواده و جلوگیری از خشونت 
های فامیلی.

7 -تأمین روابط حسنه و پایدار میان زوج و زوجه 
و خانواده های آنها.

حاال به اصطالحات ماده سوم قانون مراسم 
عروسی که معانی ومفاهیم خاص خود را دراین 

قانون دارد به بحث می گیریم:

۱-محافل: عبارت از مجالسی است که به منظور 
لفظ گیری، نامزدی، شیرینی خوری، خویش 

خوری، شب حنا، عروسی، تخت جمعی، پایوازی، 
شب شش ، نام گذاری ختنه سوری ، کاکُل گیری، 

عیدی ، نوروزی ،رمضانی و سالگره برگزارمی 
گردد.

۲-نامزدی: نامزدی یا شیرینی خوری و لفظ گیری: 
عبارت از محفلی است که به منظوروعده پیوند 
ازدواج بین دو نفر از اعضای دو خانواده ) پرس 

و دخرت ( و اعطای فرصت شناسایی طرفین برگزار 
می گردد.

۳-طویانه: وجوهی است که ولی یا اقارب عروس 
بخاطر قبول این پیوند و پاداش پرورش عروس 
یا تهیه جهیزیه از داماد یا اقاربش بنام های ) 
شیربها، ولور، قلین، گله وپیشکش( مطالبه می 

مناید.

4-خویش خوری: محفلی است که قبل ازشب 
حنا و مراسم عروسی بین اقارب نزدیک عروس و 

داماد بر گزار می گردد.

5-شب حنا: محفلی است که به منظور خینه 
گذاشنت بر دست عروس و داماد بر گزارمی گردد.

6-عروسی: محفلی است که به منظور عقد نکاح 
و انتقال عروس به خانه شوهر بر گزار می گردد.

7-مهر : مقدار پول یا مال متقوم است که حین 
عقد نکاح از طرف ناکح برای منکوحه مطابق 
رشیعت اسالمی و قوانین نافذه کشور پرداخته 

شده یا بر ذمه وی الزم می گردد.

8-مهراملثل: مهری که درحین عقد از دواج برای 
زنان معلوم نشده وپس از زفاف از روی حد 
متوسط مهر زنان اقارب برای او تعیین شود.

9-تخت جمعی: محفلی است که بعد از عروسی 
با حضور اقارب و دوستان طرفین غرض منایش 

جهیزیۀ عروس برگزار می گردد.

۱0-جهیز: عبارت از لباس، فرش، ظرف، خانه یا 

سایر سامان آالت  منزل  است که برای عروس تهیه 
می شود.

۱۱-پایوازی: محفلی است که به منظور شناسایی 
بیشرت فامیل های دو طرف از یکدیگر بر گزار می 

گردد.

۱۲-شب شش: محفلی است که به مناسبت تولد 
طفل یا نام گذاری باالی طفل و اعطای تحفه به 

نوزاد از طرف فامیل وی برگزار می گردد.

۱۳-ختنه سوری: محفلی است که به مناسبت ختنه 
پرس از طرف فامیل وی برگزار می گردد.

۱4-سالگره: محفلی است که به مناسبت سالگره 
عروسی یا تولد شخص برگزار می گردد.

۱5-لباس مغایر رشیعت اسالمی: عبارت از لباس 
های نیمه برهنه، نازک و تنگ است که اعضای بدن 

زن را برجسته سازد.

منع مصارف گزاف در محافل عروسی:
 انفاذ این قانون برای جلوگیری ازمصارف گزاف 

در محافل عروسی  مشکالت اکرثخانواده هارامرفوع 
خواهند کردبرمبنای این قانون، اولیاء و اقارب عروس 

و داماد می توانند محفل عروسی را مطابق احکام 
این قانون در هوتل، سالون یا رستورانت برگزار 
منایند.چنانچه ماده پنجم قانون مراسم عروسی 
جهت برگزاری عروسی در هوتل ها، سالون ها 

ورستورانت ها ذیالْمی نگارد:

"اولیاء و اقارب عروس و داماد و اجد رشایط می 
توانند محفل عروسی را مطابق احکام این قانون در 

هوتل، سالون یا رستورانت برگزار منایند."

منع طویانه اجبار:
عالوه برمصارف گزاف ،اخذ صدها هزار افغانی زیر 
نام ولور، طویانه و شیربها؛ پول های هنگفتی به نام 
های این وان مرصف می شود.قانون مراسم عروسی 
به هیچ یک از اولیاء و اقارب عروس اجازه منی دهد 

که به مناسبت ازدواج یا عروسی دخرت، پول و یا 
مخارج دیگری را به نام های طویانه، شیربها، ولور، 

قلین، گله، پیشکش، جهیزیه و یا امثال آن به صورت 
اجبار تحمیل منوده و آنرا پیش رشط انعقاد محفل 
عروسی و یا عقد نکاح قرار دهند.در رابطه به این 
مسئله ماده)6(قانون مراسم عروسی ذیالْمی نگارد: 

"هیچ یک از اولیاء و اقارب عروس منی توانند به 
مناسبت ازدواج یا عروسی دخرت پول ویا امتعه 

دیگری را بنام طویانه ) شیربها، ولور، قلین، گله، 
پیشکش و جهیزیه و یا امثال آن ( به صورت 
اجبارتحمیل منوده و از داماد یا اولیاء و اقارب 

او مطالبه منایند و آن را پیش رشط انعقاد محفل 
عروسی و عقد نکاح قرار دهند."

منع تحمیل تحایف اجباری:
 تحمیل و اجباری ساخنت تحایف به نام های عیدی، 
براتی، رمضانی، نوروزی، و امثال آن بین فامیل های 

نامزدان برای یکدیگر ممنوع است.در مورد منع مطالبه 
تحایف ماده 7 قانون مذبور رصاحت دارد که:

"تحمیل وجربی ساخنت تحایف بنام های عیدی، براتی، 
رمضانی، نوروزی و امثال آن بین فامیل های نامزدان  برای 

یک دیگر ممنوع می باشد."

منع محافل در هوتل ها، سالون ها،ورستورانت ها:

در حال حارض در کشور ما عالوه بر گرزاری مراسم عروسی 
برگزاری محافل دیر ازقبیل لفظ، نامزدی ویا شیرینی خوری،  
خویش خوری ، پای وازی، تخت جمعی مراسم ختنه سوری 
و شب شش، تشکیل ضیافت درمراسم تعزیت،وغیره مراسم 
در هوتلها،سالون هاورستورانت ها با مصارف زاف تجلیل 
به عمل می آید که برزاری همچو مراسم طبق حکم ماده 
چهارم قانون مراسم عروسی  منع قرار داده شده ذیالْ می 

نگارد:

"محافل لفظ گیری، نامزدی و یا شیرینی خوری، خویش 
خوری، شب حنا، تخت جمعی، پایوازی، شب شش، ساگره، 

نام گذاری و کاکل گیری طفل، ختنه سوری، بازگشت از 
حج و سفر و فراغت از تحصیل در هوتل ها، سالون ها و 

رستورانت ها بر گزار شده منی تواند."

البته منع اینونه مراسم ومحفل های مختلف در هوتل ها، 
سالون هاورستورانت هابرای جلوگیری از مصارف بی جایکه 
مخالف ارشادات دینی و ارزش های فرهنگی کشوربوده، 

می باشد .

لباس عروس:
یکی از موارد در این قانون در مورد لباس عروس می باشد 
که عروس باید لباس مطابق رشیعت اسالمی را به تن مناید.

در مورد ماده  هشتم این قانون ذیالْ مینگارد:

"لباس عروسی مطابق رشیعت اسالمی به موافقت طرفین 
و از جانب داماد برای عروسی تهیه می شود."

پوشیدن لباس های مغایررشیعت اسالمی در محافل عروسی 
منع بوده ، باید ازپوشیدن لباس های خالف اسالمی خود 
داری. لباس مغایر رشیعت اسالم را ماده دوازدهم قانون 

مذبور ذیالْبیان می دارد:

)۱(پوشیدن لباس مغایر رشیعت اسالمی در محافل برای 
زنان و مردان جواز ندارد.

)۲(مردان و پرسان جوان منی توانند از لباس های زنانه 
استفاده منایند و برعکس آن.

از فحوای ماده های فوق می توان گفت که پوشیدن لباس 
باید طبق احکام رشعی وعرف پسندیده باشد، لباس های 
که پوشیدن آن برای شخص از لحاظ جنس پارچه یا نازک 
یا کیفیت دوخت ومانند آن ،معمول نبوده خالف شان او 
به حساب آید به طوری که ار آن را در برابر مردم بپوشد، 
توجه آنان را به خود جلب کرده وانشت منا می شودیعنی 
لباسی است که شخص را بدور از فرهنگ اسالمی نشان 

میدهد. در پوشیدن اینگونه لباس که موجب هتک حرمت 
وخواری شخص شود حرام بوده وقانو ن متذکره پوشیدن 

این گونه لباس را منع منوده است.  

ــا  ــکند ب ــوق تاش ــار حق ــی به ــن امللل ــس بی کنفران
اشــرتاک وزرای عدلیــه، مناینــدگان ســازمان های 
پوهنتون هــای  اســتادان  املللــی،  بیــن  حقوقــی 
بیــن املللــی و متخصصــان عدلــی و قضایــی بــرای 
ــال در  ــور امس ــا 7 ث ــور ت ــخ 5 ث ــه روز از تاری س
شــهر تاشــکند جمهــوری ازبکســتان برگــزار گردیــد.

در ایــن کنفرانــس کــه بــا عنــوان حقــوق در عــرص 
جهــش رسیــع بــه ســوی مدرنیتــه برگــزار گردیــده 
بــود، در بــارۀ موضوع هایــی چــون: حکومــت داری 
ــون و  ــت قان ــان از حاکمی ــول اطمین ــوب، حص خ
اصالحــات سیســتم عدلــی و حقوقــی و نیــز نقــش 
ــخرنانی،  ــی، س ــای مدن ــری در موضوع ه میان جیگ
بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت. وزیــر عدلیــه 
در حاشــیه ی ایــن کنفرانــس بــا آقــای روســالنبیک  
ــار  ــف خدای ــای ملی ــه و آق ــر عدلی ــت اُف وزی دول
معیــن وزارت عدلیــه ی جمهــوری ازبکســتان، آقــای 
اِدویــن تانــگ وزیــر عدلیــه ســنگاپور، آقــای مــارک 
اپــل عضــوی مرکــز بیــن املللــی حــل اختالفــات و 
ــون  ــی پوهنت ــن امللل ــاف بی ــه انکش ــس برنام ریی
پیتســبورگ آمریــکا بــه صــورت جداگانــه دیــدار و 
ــه  ــر عدلی ــا وزی ــدار ب ــرد. وی در دی ــو ک گفت وگ
موضوع هایــی  بــارۀ  در  ازبکســتان  جمهــوری 
کشــور،  دو  میــان  مجرمیــن  اســرتداد  چــون: 
ــا قاچــاق  ــارزه ب همکاری هــای مشــرتک جهــت مب
انســان و قاچــاق مهاجــران و اشــرتاک تجــارب 
مســلکی میــان کارمنــدان مســلکی وزارت هــای دو 

ــادل نظــر منــود. کشــور، بحــث و تب

تتبع ونگارش: گاللی سنگرخیل عزیزی

ادامه در صفحه2
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اول:يواصل د دوی داوه چه هغه څوک 
به ددی حقوقوڅخه برخورداروه چه دجګړی 
دفاع اودوسلی دوړلواوراوړلووړتيايئ درلوده 

نوله دی امله ښځی اوماشومان که هرڅومره 
ډيرهم وه بی برخی پاتی وه ځکه دوی ددی 

کارونووړتيانه درلوده.
دويم:کله چه به يوه ښځه کونډه شوه 

دمړی وارثانو به دهغه په ښځی څادرواچوه 
اوويل به يئ چه مال مونږته په مرياث کی 
پاتی ده نوښځه يئ هم مونږ ته په مرياث 

کی پاتی ده نوداسالم په ظهوررسه دا آيت 
رانازل شو)ياايهاالذين امنواليحل لکم ان 

ترثو النساء کرها والتعضلوهن لتذهبو 
ببعض مااتيتنوهن اال اياتني بفاحشة مبني ة(
پدی ايت رسه دښځواقتصادی حقوقوثابت 
اودجهالت زمانی رسومات ختم شول يعنی 
دښځواقتصادي حقوق په اوسنی نظام کی 

ښه والی اوبهرتوالی داپه دي داللت کوي چه 
اوسنی نظام يواسالمی نظام دي ځکه ښځوته 

چه اسالم کوم حقوق ورکړي دافغانستان 
اوسنی نظام هم يواسالمی نظام ده چه ښځوته 
داسالم په چوکات کی دهرقسمه حقوق څخه 

برخمنی کړي دي لکه دملکيت حق،دمرياث 
حق،دمهرحق،دکارحق،وغريه.

دافغانستان په اوسنی نظام کی دښځووضعيت 
ښه والی دفرهنګ په بخش کی!  

دافغانستان په اوسنی نظام کی دښځووضعيت 
ښه والی اودبهرتوالی لپاره ډيری هڅی 

کړی ټولی نړی ته روښانه ده نه پټیدونکی 
حقيقت ده چه دافغانستان اساسی 

قانون)4۳او44(مادی په رصاحت رسه په 
افغانستان ټولواتباعوته دتعليم اوتربيه حق 

څخه پرته دجنسيت له توپرينه مالتړشوی 
دی زمونږپه هيوادکی دښځومعلامنو 

اودښځوشاګردانودايوښه مثال ده همدارنګه 
دکارحق ده چه اسالم هم ښځوته دکارحق 
ورکړی اودازمونږفرهنګ هم ده چه داحق 

يواځی اسالم ښځوته ورکړی چه دپيغمرب)ص(
په زمانه کی ښځی دنظامی کاروڅخه نيولی 
ترنقايش پوری بوختی وي اوپه اوسنی نظام 

کی ښه بيلګه يئ داده چه په دولتی اداراتوکی 
دښځواستخدام ده اويامؤسساتوپه مختلفوالسی 

صنايعو کی ښځی مرصوفه کړی دي اوياپه 
خياطی کی کايل ګنډلو کی بوختی دي داټول 

زمونږ فرهنګ ده اواسالم هم اجازه ورکړي ده 
)په يوروايت کی راغلی کثريبن عبيد دعايشه 

رض کورته داخل شوګوري چه هغه کالی 
ګنډلوکی بوخته ده همدارنګه سهل بن سعد 
په روايت کی راغلی يوه ښځی يوډول لباس 

چه)بورده(ورته وايئ راوړل نبی کريم ص ته يئ 
وه ويل دامی په خپل الس ګنډلی اوغواړم چه 

واغوندي. 
دافغانستان په اوسنی نظام کی دښځووضعيت 

ښه والی په قضايئ اونظامي بخش کی!      
دافغانستان په اوسني نظام کی دښځووضعيت 
ښه والی په قضايئ اونظامی بخش کی واضحه 

ده چه عمالً اوس هم په قضايئ ارګانوکی په 
وظايفوبوختی دي اوهمدارنګه په نظامي 

ليکوکی هم اجراات تررسه کوي دايوښه مثال 
ده په اوسني نظام کی دښځووضعيت په 

رابطه داسالم له نظره په مختلفووجوهاتو 
دښځوقضاؤت څيړل شوی کامل الدين 

محمدبن عبدالواحد،داحنافودريځ داسی بيانوي 
دقضاؤت لپاره نارينه توب رشط ندی مګرپه 

قصاص اوحدودوکی نوپه دغه اساس ښځه 
کولی يش په ټولوچاروکی قضاؤت وکړي پرته 

له قصاص اوحدودوڅخه.څرنګه چی افغانستان 
يواسالمي هيواد ده نوپه همدی اساس دتاريخ 

په اوږدو کی کله نه چی مدون قوانني په 
افغانستان کی نافذشوی دټولوقوانينونافذؤل 
يئ داسالمي احکامو رسه مطابقت کی په پام 

کی نيويل دي دافغانستان اساسی قانون درميه 
ماده داسی حکم کوي)په افغانستان کی 

هيڅ قانون نيش کوالی چی داسالم دسپيڅلی 
دين معتقداتو اواحکامو مخالف وي( رسه 
له دي چی پخوانيواواوسنيونافذه قوانينو 

دښځودقايض کيدو لپاره هيڅ محدوديت ندی 
ذکرکړی خوپدی اړه کوم رصاحت هم نشته 
خوددغوقوانينو نوکيل حکمونه داښيی چی 

دقوانينو له مخی دقضاوت ددندی لپاره نارينه 
توب رشط نه دی دبيلګه په توګه دنوی اساسی 

قانون پراساس دسرتمحکمی دغړولپاره چی 
کوم رشايط زکرشوي نارينه توب پکی شتون 

نه لري.همدارنګه ښځو نبی کريم ص رسه په 
اکرثه غزواتو کی برخه اخستی ده دبيلګی په 

توګه دحديبی دصلحی په موقع رسول الله 
ص دخپلی يب يب ام سلمه په مشوره عمل 

وکړاودکوم سرتمشکل)صحابه کرامو دصلحی 
قراردادباندی داعرتاض په ډول درسول الله ص 

امر له احرام څخه حالليدلوباندی عمل ځنډمن 
کړ(رسه چی مخ ووپه کاميابی بريالی ووت 
اودصلحی قراردادومنل شواودرسول الله ص 

امرپلی کړی شو.دغه واقعه ددی خربی دليل 
دی چه مريمنی په سياسی نظامي چاروکی 
مثبت رؤل اداکوالی يش اودنده اخستل په 
سياسی نظام کی دهغوی مسلم حـق دی.

منابع اوماخذ:
۱- قرآن کریم 

۲- احادیث پیامرب)ص(
۳- قانون اساسی

محدودیت تعداد مدعوین:
ازجمله موارد دیگراین قانون عبارت از 
محدودیت تعداد مدعوین ومهامنان، 
هزینه های عروسی و برگزاری مراسم 

های عروسی جداگانه برای زنان و مردان 
در آن گنجانیده شده است. چنانچه مادۀ 

دهم این قانون بیان می دارد:
)۱(اولیای عروس و داماد می توانند 

محفل عروس را با اشرتاک حد اکرث )500( 
نفر از طرفین در هوتل ها، سالون ها و 

رستورانت ها برگزار منایند.
)۲(برگزاری محافل عروسی در هوتل ها، 

سالون ها و رستورانت ها بصورت مختلط 
بین زنان و مردها جواز ندارد.

هرچند بسیاری خانواده ها محافل 
عروسی شان را در صالون های جداگانه 

برای زنان و مردان برگزار مینامیند اما 
ناگفته نباید گذاشت که در برخی از 

موارد دیده میشود که برگزاری محافل 
عروسی بصورت  مختلط )زن ومرد( نیز 

برگزار میکنند که این عمل ایشان مخالف 
حکم فقره ۲ ماده دهم این قانون واحکام 

رشعی می باشد.
بر اساس این قانون والدین و نزدیکان 

عروس اجازه ندارند به مناسبت عروسی، 
پرداخت پول و یا جنس دیگری را به 

نام »طویانه، گله، شیربها، ولور، قلین، 
پیشکش، جهیزیه و امثال آن« به صورت 

اجباری بر خانواده داماد تحمیل کنند.
همچنین این قانون ترصیح کرده که هیچ 
کسی حق ندارد محفل مختلط برگزار کند 

و لباس غیر اسالمی و خالف رشع بر تن 
مناید.

قابل یاد آوریست که فقره )۱5 ( ماده 
سوم قانون مذکور  لباس مغایر رشیعت 
اسالمی را این گونه تعریف کرده است : 
»عبارت از لباس های نیمه برهنه، نازک و 

تنگ است که اعضای بدن زن را برجسته 
سازد."همچنین در ماده دوازدهم این 

قانون آمده است که مردان و پرسان جوان 
منی توانند از لباس های زنانه  استفاده کنند 

و بر عکس آن.
قانون در مورد جهیزیه عروس نیز ترصیح 

کرده که با توجه به توانایی مالی داماد، 
مهریه به رضا و رغبت دو طرف تعیین 

شود.
جهیزیه دو طرفه:

رسم بر این است که برا ی عروس وداماد 
جهیزیه تهیه شود. مطابق قانون مراسم  

عروسی جهیزعبارت از: لباس، فرش، ظرف، 
خانه یا سایر سامان آالت منزل است 
که برای عروس ودامادتهیه می شود. 
جهیزیه دو طرفه باید از طرف فامیل 

واقارب داماد به رضا و رغبت خود آنها 
بدون تقاضای خانواده عروس تهیه شود 

و برعکس آن فامیل و نزدیکان عروس 
نیز می توانند به رضایت خویش جهیزیه 

مناسب را به عروس هدیه دهند اما 
منایش جهیزیه عروس به دیگران که به 

تخت جمعی معروف است، ممنوع قرار 
داده شده است.چنانچه مادۀ نهم این 

قانون در مورد ذیالرْصاحت دارد:
"داماد، اولیاء و اقارب او می توانند برضا 

و رغبت خویش بدون تقاضای فامیل 
عروسی مبلغی را به منظور تهیۀ جهیزیۀ 

بطرف عروس بپردازد. همچنان اولیاء و 
اقارب عروس می توانند به رضایت خویش 

جهیزیۀ مناسب رابه عروس هدیه منایند.
منایش جهیزیه به دیگران ممنوع می 

باشد."
تعین مهریه زوجه:

مهر حق زن، تعین و اندازه آن نیز از 
صالحیت زن بوده،تعیین نوعیت ومقدار 

مهر به رضایت کامل ناکح ومنکوحه یا 
وکیل رشعی یاولی وی با در نظر داشت 
وضعیت اجتامعی طرفین وابسته است.
مادۀ یازدهم قانون مراسم عروسی در 

مورد ذیالً می نگارد :

)۱(ناکح و منکوحه می توانند برضاء و 
رغبت کامل خویش نوع و اندازۀ مهر را 

قبل از برگزاری محفل نکاح و عروسی یا در 
جریان آن تعیین منایند.

هرگاه نکاح از طریق وکالت یا والیت 
صورت گیرد و به نوع و اندازۀ مهر قبال 
موافقۀ ناکح و منکوحه به عمل نیامده 

باشد، وکیل و ولی منکوحه مکلف اند، در 
تعیین اندازۀ مهر استطاعت مالی داماد و 

رشایط و اوضاع اجتامعی طرفین را در نظر 
گرفته نوع و مقدار آن را تعیین منایند.

نوع و مقدار مهر بدون رضایت کامل ناکح 
و منکوحه یا وکیل رشعی یا ولی آنها تحمیل 

شده منی تواند، عامل دین یا مال امام که 
بسنت نکاح را به عهده دارد مکلف است، 
طرفین عقد را حسب احکام رشیعت به 

تخفیف مهر تشویق مناید، درصورتی که مهر 
قبل از مراسم نکاح و عروسی و یا در جریان 

آن تعیین نگرددویا تعیین آن به  اختیار 
ناکح موکول گردیده باشد مهر املثل الزم می 

شود. 
)۲(مهر بعد ازتعیین حق شخصی عروس 

بوده هیچ شخص بجز از عروس در آن حق 
ترصف را ندارد و منی توان مصارف محافل 
عروسی، لباس عروس، ظروف و لوازم منزل 
مورد استفاده عروس یا جهیزیۀ را در مهر 

محاسبه مناید.
)۳(زیورات مربوط عروس در صورتی که 

رصاحتاً بحیث تحفه داده شده باشد در مهر 
محاسبه شده منی تواند.

)4)هر مهر، غیر پول نقد باشد، باید طوری 
معین و مشخص گردد که جهالت را مرفوع 

منوده و در آینده موجب نزاع نگردد.(
مهر، یا صداق مالی است که شوهر در 

هنگام وقوع عقد ازدواج، پرداخت آن را 
به همرس خود برعهده ودر شیوه پرداخت 
آن با همرس میتواند به نحوی که بخواهند 

توافق منایند.
مشخصات مهرطورذیل میباشد:
اول-مهر باید مال  متقوم باشد .

دوم- مهر باید پاک وقابل انتفاع برای 
مسلامنان باشد.

سوم- مهر باید معلوم ومعین باشد،یعنی زن 
ومرد به آن آگاهی داشته باشد.

چهارم- مهر درنکاح واجب وبه محض وقوع 
عقد نکاح زن آن را مستحق می گردد.

خداوند )ج( در این مورد چنین می فرماید: 
واحل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالی 

کم" سوره نساءآیه ۲4
 که در این جا حلیت را مقید به پرداخت 

مهرمنوده است.
مهر انواع مختلف دارد مانند مهر مسمی 

وغیر مسمی ، معجل وموجل داشته احکام 
وجزئیات دیگری نیز دارد که در این جا 

مجال برای بحث وبیان آن ممکن نیست. 
رصفاًبه همین قدر باید اکتفا کرد که وجود 
نصوص ودالیل متعدد رشعی در قرآن کریم 
وسنت پیامرب اکرم )ص( که دال بر رضورت 
تعیین آن در عقد نکاح، الزام مؤکد حقوقی 
واخالقی به پرداخت آن، برحذرداشنت مردان 
از بی توجهی در مورد آن، ودر مواردی هم 
اشاره بخشش رضامندانه آن از سوی زن با 
هدف ارتقای عالیق مشرتک، تعیین عشق 

ومحبت، تحکیم وتثبیت کانون خانواده وارد 
شده است بیانگر اهمیت آن است چنانچه 
پیغمرب )ص( در این مورد چنین می فرماید: 
" ان احق الرشوط ان توفوابه ما استحللتم 

به الفروج."
تر جمه:  سزاوار ترین رشطی که وفا به 

آن الزم است پرداخت  چیزی است که به 
واسطه آن زنان را برای خود حالل کرده اید.

بر اساس ماده یازدهم قانون مراسم عروسی 
، نوع و مقدار مهریه بدون رضایت کامل 

داماد و عروس یا وکیل رشعی یا ولی آن ها 
تحمیل شده منی تواند. مالامام ،باید دو 

طرف را به تخفیف مهر ترغیب کند.
تدویر محافل دسته جمعی:

عروسی های پرهزینه که در این اواخر 
معمول  وبه یک رسم عنعنوی تبدیل 

شده است باعث ردیده تا  عده ای از  
جوانان به دلیل مشکالت اقتصادی و 

مصارف گزاف عروسی ، عروسی شا ن 
به تاخیر افتاده و بالخره به یک معضل 
اجتامعی  تبدیل ردیده است.بناْ جهت 

رفع این معضل دولت تصمیم به برزاری 
عروسی دسته جمعی به مرصف دولت و 
موسسات خیریه شدند که دراین اواخر 

برزاری مرا سم جشن ازدواج روهی 
جهت رصفه جویی در هزینه ازدواج رایج 

شده است در زمینه مادۀ بیست و یکم 
قانومنذبور ذیالْ بیان می دارد:

)وزارت های اطالعات و فرهنگ، کار و 
امور اجتامعی، شهداء و معلولین، امور 

زنان و شاروالی ها می توانند محافل 
عروسی پرسان و دخرت ان جوانی را که 

توانایی مالی ندارند به موافقه آنها و 
اولیای شان به مرصف دولت و مؤسسات 

خیریه طور دسته جمعی بر گزار منایند.
فامیل های پرسان و دخرتنی که واجد 

رشایط ازدواج بوده و آرزوی عروسی را از 
طریق برگزاری چنین محفل داشته باشند، 
غرض ثبت نام به معینیت جوانان وزارت 
اطالعات و فرهنگ یا وزارت کار و امور 

اجتامعی، شهداءو معلولین یا وزارت امور 
زنان ویا شاروالی های مربوط مراجعه 

منایند.(
بر اساس این قانون تدویر محافل 

دسته جمعی یکی از وظایف وزارت 
اطالعات و فرهنگ، کار و امور اجتامعی، 

امور زنان و شهرداری هاست. افرادی 
که استطاعت مالی ندارندمی توانند به 

معنیت جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ، 
وزارت کار و امور اجتامعی و وزارت زنان 

مراجعه و خودشان را ثبت نام کنند.
بناْ استنباط می شود که عروسی دسته  

جمعی عبارت ازبرزاری مراسم عروسی به 
مرصف دولت ویا موسسات خیریه برای 
همه عروس ها و داماد ها که با رضایت 
وتکمیل رشایط آن ثبت نام شده اند در 

یک سالون برزار می مناید.
این نوع مراسم که خیلی در هزینه ها 
رصفه جویی میشود مورد استقبال قرار 

گرفته است.
از این لحاظ بسیاری از دخرتان و پرسان 

جوان حاظر اند با هم و به صورت 
گروهی یا دسته جمعی عروسی منایند.
جهت تطبیق بهرت این قانو ن مکلفیت 

های را به بعضی از وزارت ها وضع منوده 
اند که به طور مخترص به رشح آن می 

پردازیم: 
مکلفیت سرته محکمه

در فصل سوم، ماده سیزدهم این قانون 
آمده است که دادگاه عالی مکلف است، 

وثیقه نکاح خط را ترتیب کند و برای 
مالامامان و عاملان دین واجد رشایط در 

مساجد و تکایا اجازه عقد نکاح و تحریر 
نکاح خط عرفی را صادر کند.که ماده 

مذکور در زمینه ذیالْ مشعر است:
)۱( سرته محکمه مکلف است، درچوکات 
ریاست وثایق و ثبت اسناد خویش وثیقۀ 

نکاح خط را ترتیب مناید و برای مالامامان 
و عاملان دین و اجد رشایط در مساجد و 
تکایا اجازۀ عقد نکاح و تحریر نکاح خط 

عرفی را صادر مناید.
)۲(مالامامان و عاملان دین که واجد 

رشایط اند، آنچهرا که درمحرضآنان در 
خصوص عقد و اندازۀ مهر در محفل نکاح 

انجام می گردد، درج نکاح خط عرفی 
منوده و یک یک نقل نکاح خط عرفی را 
به طرفین عقد و محکمۀ مربوط تسلیم 

منایند.
)۳(در صورت نه رسانیدن نکاح خط از 
سوی ریاست وثایق وثبت اسناد سرته 

محکمه، مالامامان واجد رشایط مطابق 
رشیعت اسالمی عقد نکاح کرده می 

توانند.
مکلفیت وزارت ارشاد، حج واوقاف

مادۀ چهاردهم:
وزارت ارشاد، حج و اوقاف مکلف است، 

مردم را به ترک رسوم وعنعنات مغایر احکام 
رشیعت اسالمی و رعایت احکام این قانون 

تشویق و توصیه منوده و از ارضار مالی، 
اجتامعی و عواقب سوء آن خصوصاً که به آن 

رنگ دینی می دهند آگاه سازند و در زمینه 
برنامه هائی را طرح و توسط امامان و خطباء 
از طریق موعظه ها و خطابه ها عملی مناید.

مکلفیت وزارت امور زنان:
وزارت امور زنان نیز مکلف است که 

برنامه هایی ویژه را برای زنان و دخرتان 
به منظور رعایت احکام این قانون راه اندازی 

کند.مکلفیت وزارت امور زنان طبق حکم 
مادۀ پانزده این قانون ذیالمیباشد:

وزارت امور زنان مکلف است، به منظور 
تنویر اذهان عامه بویژه مادران و دخرتان 
برنامه هایی را مبنی بر رعایت احکام این 

قانون طرح و از طریق رسانه های همگانی و 
سایر طرق ممکنه نرش مناید.

مکلفیت وزارت اطالعات و فرهنگ و ادارۀ 
رادیو تلویزیون ملی

مادۀ شانزدهم:
)۱(وزارت اطالعات وفرهنگ وادارۀ 

رادیوتلویزیون ملی مکلف اند، به همکاری 
وزارت های ارشاد، حج و اوقاف و امور زنان 
مزایا و اثرات مثبت رعایت احکام این قانون 
و ارضار رسم و رواج های ناپسند را در این 

راستا توضیح و از طریق رسانه های همگانی 
نرش و تبلیغ منایند.

)۲(وزارت اطالعات و فرهنگ و ادارۀ 
رادیوتلویزیون ملی مکلف اند، ازثبت و نرش 
فلم های محافل عروسی و سایر محافلی که 

در آن صحنه های مخالف آداب و اخالق 
اسالمی باشد جلوگیری منایند.

قانون مراسم عروسی، وزارت های حج و 
اوقاف، امور زنان، اطالعات و فرهنگ و رادیو 

تلویزیون ملی را مکلف گردانیده تا جهت 
رفع چالش های موجود و زدودن رسم و 

رواج های ناپسند و خالف فرهنگ و احکام 
رشیعت، پالن و پالیسی خاص را وضع و اجرا 

منایند
مکلفیت شاروالی ها و اتحادیه پیشه وران

شاروالی ها ارگانهای خدماتی اند که جهت 
نظم بخشی و رعایت فرهنگ شهری و تطبیق 

احکام قوانین فعالیت  می منایند، اتحایه 
پیشه وران نظر به ارتباط و هامهنگی که با 

مردم و جامعه دارند و همیشه در سدد رفع  
چالشها و نیازمندی های آنها هستند در قبال 

از بین بردن و یا کاهش رسم و رواج های 
ناپسند و خالف آموزهای دینی نیز مکلفیت 
و مسئولیت دارند. قانون مراسم عروسی در 

ماده ۱7 خود مکلفیت شاروالی ها و اتحادیه 
پیشه وران را چنین بیان میدارد:

)۱(شاروالی ها  و اتحادیه پیشه وران مکلف 
اند، مینوی غذایی محافل عروسی را در هوتل 
ها، سالون ها و رستورانت ها کنرتول منوده و 
از تهیه مینوهای بیش از مبلغ سه صد افغانی 
فی تن و رصف نوشابه های الکولی جلو گیری 

بعمل آورند.
)۲) شاروالی و اتحادیۀ پیشه وران در مبلغ 

معینۀ مندرج فقرۀ )۱( این ماده نظر به 
تغییر قیم و رعایت مینوی متوسط تجدید 

نظر منوده و بعد از تصویب شورای وزیران 
تطبیق منایند.

 انفاذ این قانون جلوگیری از رسوم وعننات 
مغایر دین اسالم، حفظ ارزش های اسالمی 

واحرتام به سنت های پسندیده گردد همچنان 
،فراهم آوری تسهیالت در برگزاری محافل 

وجلو گیری از مصارف گزاف وانحرافات 
اخالقی  جوانان می گردد.

منابع وماخذ:
قرآنکریم 

احادیث
قانون اساسی 

قانون  مراسم عروسی...دښځووضعيت ښه والی په...
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4 . تابعیت جنبه الزامی دارد، از طرف مقنین 
حالیکه  در  می شود  تحمیل  اشخاص  باالی 
قصد  و  اراده  به  وابسته  است  امری  اقامتگاه 
مستقر  محلی  در  همینکه  و  اشخاص  خود 
شدند و قصد شان این باشد که دایامً در آنجا 
مستقر باشند اقامتگاه آنها شناخته می شود و 
این نظر تقریباً مورد قبول کلیه دول مختلف 

واقع گردیده است.

اساسی  تابعیت محول سازی حقوق  .آثاری   5
برای  اساسی  قانون  مندرجه  مکلفیت های  و 
ایجاد  را  معنوی  رابطه  هامنا  است،  تبعه 
مکلفیت  و  حقوق  استفاده  تبعه  و  میکند، 
آثار  مناید.  می  قانون حصول  دریچه  از  را  ها 
اقامتگاه رصفاً رابطه مادی و حقوقی دارد که 
خاک  از  قمست  و  بین شخص  در  رابطه  این 
یک کشور واقع می شود، یعنی رابطه سیاسی 
و معنوی بین شخص و کشور وجود ندارد اما 
را  شخص  ارتباط  اقامتگاه  داخلی  حقوق  در 
میکند.  برقرار  دعوی  در  ذی صالح  محاکم  با 
ثقل  و  نقطه عطف  اشخاص حکمی  اقامتگاه 
اقامتگاه آثار زیادی را  رجوع مراجعین است. 
ناشی میگرداند حتی در بعضی حاالت کسب 
تابعیت موقوف به سپری منوده اقامتگاه است، 
آمده  افغانستان  تابعیت  قانون  در  طوریکه 
است شخصی که میخواهد تابعیت افغانستان 
در  سال  پنج  مدت  به  باید  مناید  کسب  را 
افغانستان اقامت منوده باشد، امروزه اقامتگاه 
نقش برازنده و اساسی نسبت به تابعیت دارد 

خصوصاً در کشورهای پیروی نظام خاک.

گفتار دوم – تفاوت مسکن و اقامتگاه

باهم  تشابه  نقاط  برعالوه  و مسکن  اقامتگاه 
از  طوریکه  هستند،  نیز  افرتاق  نقاط  دارای 
می شود:  دانسته  مسکن  و  اقامتگاه  تعریف 
اقامتگاه عبارت از رابطه حقوقی و مادی است 
کشور  یک  خاک  از  قسمت  با  را  شخص  که 
پیوند میدهد و مسکن عبارت از محلی است 
اینکه  بدون  دارد  آنجا سکونت  در  که شخص 
باشد  داشته  را  انجام  در  دایمی  اقامت  قصد 
مثالً:  باشد.  او می  امور  و آن محل هم مرکز 
تابستان  مدت  برای  کابل  از  افغانی  نفر  یک 
او در آن مدت شهر  برود و مسکن  ترکیه  به 
کابل  او هامن شهر  اقامتگاه  ولی  است  انقره 
که  می شود  گفته  محلی  به  اقامتگاه  است. 
شخص عادتاً در آن محل زندگی منوده و با آن 
محل یکنوع رابطه دارد و اگر موقتاً از آن محل 
غایب هم گردد دو باره در آنجا ظاهر خواهد 

گردید.

ماده  محتویات  از  مسکن  و  اقامتگاه  تفاوت 
۱0 قانون اصول محاکامت تجارتی نیز استنباط 
افغانستان  در  که  اشخاصی  برعلیه   « میشود: 
محکمه  در  نیستند  قانونی  اقامتگاه  دارای 
آن  قضایی  حوزه  در  اشخاص  گونه  این  ایکه 
سکونت دارند دعوی اقامه می شود و اگر در 
افغانستان محل سکونت آنها هم معلوم شده 
نتواند دعوی در محکمه ای دایر می گردد که 
اموال مدعی علیه و یا تضمینات آن و یا شی 
باشد  متنازع فیه در حوزه قضایی آن موجود 
علیه  کابل  تجارتی  ابتدائیه  محکمه  در  واال 
شان دعوی اقامه شده میتواند« پس اقامتگاه 
مکان اساسی و دایمی است که شخص فعالیت 
اجتامعی خود را مطابق قوانین آن محل تنظیم 
می مناید اما مسکن به جای گفته می شود که 
شخص رصفا غرض انجام کاری آنرا موقتاً اختیار 
منوده است و اراده بودن دایم را در انجا ندارد.

در نتیجه گفته میشود که تابعیت و اقامتگاه 
تفاوت اساسی و اصولی باهم داشته اند؛ مانند 
آثار،  و  ارتباط  ماهیت،  مفهوم،  در  تفاوت 
را  اساسی  تابعیت حقوقی  از طریق  همچنان 
شخص کسب می کند و از طریق اقامتگاه این 
کسب  گاهی  و  میشود  کسب  گاهی  حقوقی 
تفاوت  نیز  و مسکن  اقامتگاه  شده منی تواند. 
جزءی و خفیف باهم دارند که رصف از لحاظ 

اراده و عادت شخص می تواند تشخیص داد.

منابع و ماخذ

۱-قانون مدنی.

۲-قانون تابعیت.

محمد  ولی  خصوصی،  امللل  بین  ۳-حقوق 
ناصح.

الدین  نظام  خصوصی  امللل  بین  حقوق   -4
عبدالله.

حامیت  قانون  سوم  ماده  یک  بند 
طفل، طفل را ذیال تعریف منوده است:

را  هجده  سن  که  است  شخصی  ۱-طفل: 
تکمیل نکرده باشد.

طفل کلمه عربی بوده و در لغت به معنی 
کودک ونوزاد می باشد که جمع اطفال می 
باشد اما در اصطالح حقوقی کودک یا طفل 
به کسی اطالق می گردد که از نظر سن به منو 
اجتامعی  برای زندگی  جسمی و روحی الزم 
نرسیده و منی تواند مستقالنه زندگی کرده و 

منافع خود را در جامعه حفظ مناید.
یعنی از بدو تولد اطفال چه دخرت یا پرس تا 
سن هجده سالگی را تکمیل نکرده باشد به 
به نام طفل  یاد می گردد. با توجه به رشایط 
صغر سن و عدم توانایی اطفال درپیش برد 
امور روزمره انان از یک سلسله حقوق خاص 
مسئوولین  سوی  از  باید  که  خوردارند  بر 

ذیربط مورد توجه قرار گیرد .
اشاره  طفل  اساسی  حقوق  به  اینکه  از  قبل 
شود باید از اصول مانند منع تبعیض، بقا و 
رشد طفل و مشارکت طفل را یاد اور شویم :

ماده  در  طفل  حقوق  از  حامیت  با  دولت 
مورد   در  طفل  حقوق  حامیت  قانون  ششم 

اصل منع تبعیض ذیال رصاحت دارد:
رنگ،   ، نژاد  لحاظ  از  تبعیض  نوع  )۱(هر 
جنس ، زبان ، قوم مذهب ، نظریات، عقاید 
امثال ان چه  یا منشآ ومحل تولد و  سیاسی 
مربوط خود طفل باشد یا ممثل قانونی وی 

، ممنوع است.
)۲( طفل در برابر هر نوع تبعیض بر اساس 
وضعیت ،فعالیت، نظریات یا عقاید والدین، 
ممثل قانونی یا اعضای فامیل یا منشاء تولد، 
می  قرار  حامیت  مورد  قانون  احکام  طبق 

گیرد.
فقره یک ماده شش این قانون بیانگر واژه ها 
در  واریم  امید  است  مفهوم  پر  و  بسیارزیبا 
عمل نیز این واژه ها کار برد عملی خود را 
داشته باشد و به معنای واقعی کلامت مانند 
 ... و  ، گرایش سیاسی   ، عقیده  ، رنگ  نژاد 
هیچ یک از موارد فوق میان اطفال این مرز 
تبعات آن  از  و بوم  باعث تبعیض نشده و 

فرزندان این بالد به دور باد . 

کود جزاء را که توسط فرمان تقنینی شامره 
)۲56 ( مورخ ۱4 /۱۲ / ۱۳95 رئیس جمهور بداخل 

)۱۱0 ( فصل و)   9۱6 ( ماده توشیح گردیده به معرفی 
می گیریم .

 ایجاب می کند که فصل های کود مذکور را که شامل 
چند کتاب وچند باب  میشود بطورکلی و جداگانه 

معرفی منایم.
فصل اول ، باب اول کتاب اول کود در برگیرنده  مبنی 
کود مذکور که هامنا مواد  )۲7 ، ۲۲، ۲۳ ،۲4، ۲5 ، ۲6 
، ۲9 ، 56 و 59 ( قانون اساسی است همچنان حدود 

تطبیق قانون مذکورکه هامنا جرایم ومجازات تعزیری 
را دربر میگیرد و اهداف این قانون که روی تنظیم 
اصول، قواعد و احکام مربوط به جرایم وجزاها ی 

تعزیری ، رعایت احکام قانون اساسی ودیگر قوانین ، 
تا مین عدالت جزایی ، جلوگیری از ارتکاب جرم، اصالح 

مجرمین، تضمین ملکیت های مادی ومعنوی اشخاص 
و... می باشد واصطالحات که در کود مذکور بکاربرده 

شده به رشح گرفته شده است.
 فصل دوم کود مذکور شامل اصول وقواعد عمومی 

مانند : برائت ذمه ، تساوی اشخاص در برابر قانون ، 
قانونیت جرم وجزاء ومحکمه صالحه ، عدم گسرتش 

محدوده جرم و جزاء خارج از قانون، شخصی بودن جرم 
وجزاء ، مسئوولیت جزایی ، بی خربی از احکام قانون 

، رعایت اصل کرامت انسانی ، منع محاکمه مجدد، 
رد اصل مال وجربان خساره ، حق اسرت داد یا مطالبه 

تعویض میباشد.
فصل سوم باب مذکور روی ساحه تطبیق قانون مذکور 

از حیث مکان، زمان واشخاص بحث را ادامه داده است 
. نظر به رصاحت کود ، مکانیکه قانون مذکور باید در 

آن مکانها تطبیق شود. عبارت  است از سطح عمق 
زمین وفضای هوایی داخل رس حدات کشور، آب های 

داخلی ، در یا ها  وجهیل های رسحدی الی خط مرزی 
، طیارات و کشتی های افغانی در داخل قلمرو کشور 

یا در خارج آن ، طیارات و کشتی های که زیر بیرق 
جمهوری اسالمی افغانستان درخارج از قلمرو کشور 

قرار می گیرند.
بدین ترتیب ساحه تطبیق قانون مذکور از لحاظ زمانی، 
وقتی است که مرتکب جرم به موجب قانونی مجازات 
می گردد که قبل از ارتکاب جرم نافذ شده باشد، مگر 
اینکه قبل از صدور حکم قطعی قانون جدید ی وضع 

گردد که به نفع متهم باشد. 
هر گاه قبل یا بعد از صدور حکم قطعی ، قانونی نافذ 

گردد که به موجب آن عملی را که متهم به ارتکاب 
آن محکوم به جزاء گردیده است ، قابل مجازات نداند 

، تنفیذ حکم متوقف و آثار جزایی مرتب به آن از 
بین می رود. از لحاظ تقویم که این هم تعلق 

به  زمان می گیرد ، میعاد های مندرج این 
قانون  به اساس  تقویم هجری شمسی ، محاسبه می 
گردد. همچنان شخصی که به سبب ارتکاب عملی به 
اساس قانون مؤقت که نفاذ آن به تاریخ معین خامته 

می یابد؛ محکوم به جزاء گردد ، ختم تاریخ نفاذ قانون 
مؤقت مانع سیر محاکمه وتطبیق جزاء بر محکوم علیه 

منی گردد، مگر اینکه قانون مؤقت طور دیگری حکم 
منوده باشد.

تطبیق قانون از حیث اشخاص ، با در نظر داشت حکم 
ماده )۲0 ( کود مذکورتطبیق قانون  باالی اشخاص که 

در خارج از کشور زندگی می کند ومرتکب جرایم علیه 
امنیت داخلی وخارجی ، تزویر اسناد ، جعل بانکنوتها 

وسکه های فلزی ، جعل نشانها یا مدالها دولتی یا داخل 
ساخنت نشانها یا مدال های جعل شده به افغانستان 
گردد  وهمچنان احکام این قانون باالی اشخاص که 

در داخل قلمرو افغانستان زندگی  کند و احکام قانون 
اسرتداد مجرمین باالیش قابل تطبیق نباشد، تطبیق می 

گردد.
هکذا این قانون باالی اشخاص ذیل تطبیق می گردد: 
ارتکاب جرم توسط کارکن ملل متحد، سازمانهای بین 

املللی ومناینده سیاسی کشور ها ، ارتکاب جرم توسط مؤ 
ظف دولت یا علیه وی در خارج قلمرو کشور، ارتکاب 

جرم علیه منفعت یا تبعه افغانستان ، ار تکاب جرم 
توسط تبعه افغانستان در خارج قلمرو کشور، محاسبه 
مدت توقیف وحبس در صورت اسرت داد و  صالحیت 
جهانی قابل تطبیق میباشد. نکته ای که قابل توضیح 
دیده میشود صالحیت جهانی است که البته هدف از 

این جمله آن جرایمی است که مطابق اسناد بین املللی 
جرم شناخته شده ، مرتکب آن در صورت یافت شدن 

در افغانستان مطابق قوانین کشور مورد تعقیب عدلی 
قرار داده می شود؛ مرشوط برینکه این گونه اعامل 

در این قانون جرم شناخته شده وبرآن مجازات معین 
وسایر صالحیت های رس زمینی ، شخصی یا ذاتی قابل 

تطبیق نباشد.
فصل اول باب دوم کود مذکور مفهوم وانواع جرایم را 

از نظر شدت وخفت مجازات در نظر گرفته جرایم را به 
قباحت ، جنحه و جنایت تقسیم بندی منوده است .

فصل دوم  باب دوم  کود جزاء ، عنرص قانونی جرم ، 
عنرص مادی جرم ، عمل مخالف قانون و امتناع از اجرای 

عمل قانونی ، نتیجه جرم ، رابطه سببیت ، رابطه میان 
عمل ونتیجه ، که همه به عنرص مادی جرم ارتباط دارد 
وبدین سان از عنرص معنوی جرم ، قصد جرمی ، قصد 
توام با ارصار قبلی ، قصد آنی ، قصد معین ، قصد غیر 
معین ، جرم عمدی ، جرم خطا یا غیر عمدی ، وانگیزه 
جرمی را که همه به عنرص معنوی جرم ارتباط دارد. را 

رشح داده است. 

فصل سوم باب دوم کود جزاء ، رشوع به جرم 
را که در بر گیرنده مراحل تفکیر وتصمیم در ارتکاب 
جرم ، تهیه وسایل تجهیزاتی وانجام اعامل مقدماتی ، 

جرایم عقیم ومستحیل ، انرصاف ارادی ، مجازات رشوع 
به جنایت ، مجازات رشوع به جنحه ، رعایت تناسب 

جزاء در رشوع به جرم ، رشوع به قباحت ، رعایت جزا 
های تبعی ، تکمیلی ، وتدابیر امنیتی در رشوع به جرم ، 

میباشد را توضیح داده است.
فصل چهارم باب مذکور دربرگیرنده فاعل، رشیک 

ومعاون جرم میباشد اضافتآ  پیرامون سازمانده وگروه 
سازمان یافته جرمی ، رعایت اسباب اباحت وموانع 

مسئولیت در مورد رشیک یا معاون، نتیجه غیر متوقعه 
جرم، تغییر وصف جرم یا جزا ، بروز حالت خاص در 
تغییر وصف جرم یا جزا،  تغیر درقصد فاعل ، تعدد 

فاعلین وحالت مشدده ، تطبیق جزای نقدی منفرد یا 
تضامنی ، انرصاف از ارتکاب جرم ، را تذکر داده است .

فصل پنجم باب دوم کود جزاء ، موضوعات چون اتفاق 
در جرم ، مجازات مرتکب اتفاق در جرم ومعافیت در 

صورت اطالع دهی را به بحث گرفته است.
فصل ششم باب دوم کود مذکور تعدد جرایم را مورد 

بحث قرار داده از تعدد مادی جرایم مرتبط ، تعدد 
محکومیت به جرایم مرتبط ، تعدد مادی جرایم غیر 

مرتبط ، تعدد معنوی جرایم ، تعدد محکومیت به 
مجازات و تعدد جزای نقدی وتدابیر امنیتی را تذکر 

داده است. 
فصل هفتم کود از مجرم متکرر، تکرر خاص ، جرایم 

مامثل ، تکرار از بابت احکام صادره محاکم خارجی و 
مجازات تکرار جرم را به بحث گرفته مجرم متکرر کسی 
را دانسته که به اثر ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم به 
جزا گردیده وبعد از صدور حکم قطعی وقبل از اعاده 

حیثیت ، مرتکب جنحه یا جنایت دیگری گردد.
فصل اول باب سوم کتاب اول کود جزاء ، مسئولیت 
جزایی وموانع آن را تذکر داده از مسئولیت جزایی ، 
مسئولیت شخص حکمی ، مجازات شخص حکمی ، 

معافیت از تعقیب عدلی وتخفیف مسئولیت جزایی ، 
بحث منوده است.

فصل دوم باب سوم کود جزاء ، موانع مسئولیت جزایی  
وانواع موانع مسئولیت جزایی را که شامل : جنون 

وامراض روانی ، سکر، خواب یا بی هوشی ، طفولیت 
، اضطرار واکراه ، نقصان ادراک وشعور، تدابیر طبی 

اجباری، استعامل مواد مخدر ومسکر بدون اراده شخص 
، ارتکاب جرم در حالت سکر، استعامل مواد مخدر یا 

مسکر به منظور ارتکاب جرم را رشح داده است .
در بخش دیگری از همین فصل موضوع طفولیت را 
که در برگیرنده عدم مسئولیت جزایی طفل ، حجز 

طفل دارای سن ۱۲ الی ۱6 ، حجز طفل دارای 
سن ۱6 – ۱8 ، عدم محکومیت طفل به اعدام ، حبس 

یا جزای نقدی ، مجرایی مدت حجز در مرکز اصالح 
وتربیت اطفال ، تثبیت سن به اساس تذکره تا بعیت، 

تثبیت سن به اساس نظر طیب عدلی ، حدود صالحیت 
محکمه ، انتقال طفل باالتر از ۱8 سال به محبس ، 
تعدد تخلفات طفل، محکومیت به حجز به دفعات 

، تکرار تخلفات طفل، عدم محرومیت طفل از رافت 
قضایی ، ارتکاب جنحه توسط طفل ، تکرار جرم جنایت 
وجنحه به اثر غفلت مناینده قانونی طفل ، رهایی طفل 

یا تسلیمی وی به والدین، ممثل یا رسپرست قانونی 
، ارتکاب قباحت توسط طفل، امتام مکلفیت مناینده 
قانونی طفل، عدم تطبیق مجازات اعدام را ذکر ودر 
بخش مذکور آمده  شخصی که ۲0 سالگی را تکمیل 

نکرده باشد ، به اعدام محکوم منی گردد.
بدین تر تیب در قسمت دیگری از فصل مذکور حالت 

اضطرار را تعریف وعدم مسئولیت جزایی در حالت 
اضطرار را رشح و اضطرار را چنین تعریف کرده است : 
" اضطرار حالتی است که در معرض خطری قرارگیرد که 

خوف مرگ، جراحت شدید یا اتالف مال وی یا شخص 
دیگر از آن متصور باشد و برای دفع آن مرتکب جرم 
گردد.  مرشوط براین که خطر به طریق دیگری دفع 

شده نتواند.
در قسمت اخیر هم اکراه را که یکی از موانع مسئولیت 

جزایی است به بحث گرفته اکراه را چنین رشح داده 
است : 

" شخصی که تحت تاثیر قوه مادی یا معنوی ای که دفع 
آن طور دیگری ممکین نباشد مجبور به ارتکاب جرم 

گردد، مسئول شناخته منی شود."
فصل  سوم باب سوم کتاب اول کود جزاء ، اسباب 

اباحت  وانواع آن را که در بر گیرنده رضایت مجنی 
علیه ، ایفای وظیفه ، تعمیل امر آمر، دفاع مرشوع  را 

تذکر واز ایجاد حق دفاع مرشوع ، رشایط دفاع مرشوع، 
زمان دفاع مرشوع ، ارتکاب قتل در دفاع مرشوع ، 

امکان توسل به موظف امنیتی، دفاع در برابر موظف 
امنیتی و مجازات تجاوز از حق دفاع مرشوع را بحث 

کرده، درتحت عنوان رشایط دفاع مرشوع آمده که حق 
دفاع مرشوع  تحت رشایط ذیل بوجود می آید :

"دفاع در برابر عمل خالف قانون وغیر عادالنه ، دفاع در 
برابر حمله وتعرض بالفعل یا قریب الوقوع ، همزمان 

بودن دفاع با حمله شخص متجاوز، متناسب بودن دفاع 
با خطر مورد تهدید، دفاع یگانه وسیله دفع خطر باشد، 
دفاع کننده قصدآ سبب ایجاد عمل جرمی طرف مقابل 

نشده باشد."

 فقره  دوم این ماده مبین این امر 
است در صورتی که طفل در معرض تبعیض 
وی  از  قانون  این  احکام  طبق  بگیرد  قرار 
حامیت به عمل می اید.                                        

باید مورد توجه قرار بگیرد  اصل دیگر که 
اصل بقا و رشد طفل است که ماد ه هفتم 
این قانون در زمینه چنین ترصیح می دارد:  
از  فکری  و  جسمی  رشد  بقاو  حق   )۱(

حقوق ذاتی طفل است.
)۲( دولت مکلف است زمینه بقاء و رشد 
جسمی و فکری را برای همه اطفال فراهم 

منایند.
فقره  یک ماده مزبور بقا و رشد جسمی 
طبیعی   و  ذاتی  حقوق  جمله  از  را  طفل 
شمرده است و در فقره دو دولت را مکلف 
تا زمینه بقا و رشد جسمی طفل را  منوده 

فراهم مناید.
اجتامعات  در  طفل  حضور  و  مشارکت  
فرهنگی ، علمی و اجتامعی با نظر داشت 
استعداد ، سن و رشد فکری طفل می تواند 
در انکشاف و رشد ذهنی طفل موثر باشد 
چنانکه ماده هشتم قانون متذکره در زمینه 

ذیال ترصیح منوده است:
 ، اند  مکلف  ذیربط  ادارات  و  ها  وزارت 
زمینه اشرتاک طفل را در همه عرصه های 
حیات اجتامعی با نظر داشت سن و درجه 
و  تعلیم  به  روحیه  استعداد،  فکری،  رشد 
تربیه ، اجرای کار، پیرشفت، آموزش کسب 

مرشوع، اعتامد به نفس، اخالق 
والدین،محیط  به  احرتام  و  پسندیده   

خانوادگی و اجتامعی فراهم منایند.

حقوق اساسی طفل:
از:  عبارتند  است  حق  جمع  که  حقوق 
یک  اقتدار  و  امتیاز  سلطه،    ، صالحیت 
که  اشیاء  یا  و  اشخاص  به  نسبت  شخص 
اساسی  میگردد.  حامیت  قانون  ذریعه 
عبارت از تهداب ، بنیاد  و اولیه می باشد. 
در حقیقت عبارت از حقوق بنیادی و اولیه 

طفل می باشد.
حق اساسی یا بنیادی عبارت است از حقوق 
مشرتک بین متام افراد برش که غالبا توسط 

قوانین اساسی حامیه می گردد.
مورد  در  طفل  حامیت  قانون  دوازدهم  ماده 

ذیال می نگارد:
)۱(طفل مطابق احکام این قانون و سایر اسناد 
تقنینی مربوط دارای حقوق اساسی ذیل می 

باشد:
۱-حق حیات.

۲- حق داشنت نام .
۳- داشنت تابعیت .

4- حفظ هویت و نسب.
5- ثبت تولد.

6- تغذیه با شیر مادر.
7- مصئونیت در برابر هر نوع تبعیض.

8- حضانت و رضاعت.
9- دسرتسی به خدمات صحی.

وقایوی  سایر خدمات  و  واکسین  تطبیق   -۱0
صحی.

۱۱- باز توانی جسمی و روانی . 
۱۲- صحت و سالمت جسمی.

۱۳- استفاده از مراقبت های اجتامعی.
۱4- اسرتاحت، بازی و تفریح.

۱5- بهره مندی و استفاده از صندوق طفل در 
صورت رضورت.

۱6- حامیت در برابر هر نوع تعذیب جسمی 
و روانی .

۱7- آموزش ، تعلیم و تربیه.
۱8- آزادی بیان و اظهار.

۱9- رشد فکری و تکامل ذهنی. 
۲0- دسرتسی به معلومات.

۲۱- تشکیل انجمن های مختص به نو جوانان.
کشی  بهره  برابر  در  حامیت  و  حفاظت   -۲۲

اقتصادی.
۲۳- حامیت در برابر انجام کار شاقه و اجباری.
۲4- داشنت خانواده و منع جدایی از والدین.

محیط  در  مصونیت  و  امنیت  تامین   -۲5
خانواده، آموزش و اجتامع.

۲6- داشنت رسپرست و محافظت.
۲7- جلوگیری از استخدام در فعالیتهای نظامی 

و شبه نظامی.

 ، انواع شکنجه  برابر  ۲8- حامیت در 
تعذیب مجازات غیر انسانی، توهین آمیز و 

رفتار های ظاملانه.
در  قانون  از  متخلف  طفل  نگهداری   -۲9

مراحل نظارت .
در  متهم  و  مظنون  حقوق  از  استفاده   -۳0
اجراات  قانون  مندرج  عدلی  تعقیب  جریان 

جزایی.
۳۱- برخور داری از موازین محاکمه عادالنه 

مطابق احکام قانون.
۳۲-  جلوگیری از استفاده طفل در فحشاء و 

اعامل جنسی.
۳۳- حامیت در برابر اختطاف و قاچاق.

۳4- سایر حقوق مندرج اسناد تقنینی.
مراجع  سایر  و  دولتی  ادارات  و  )۲(وزارتها 
ذیربط مکلف به رعایت حقوق مندرج فقره 

)۱( این ماده می باشد.
ماده مزبور حقوق اساسی طفل را در  ۳4 بند 
در فقره یک نام برده است و در فقره دو این 
ماده متامی وزارت ها و ادارات دولتی و دیگر 
مراجع ذیربط را مکلف به رعایت این حقوق 

اساسی طفل منوده است.
از مطا لعه متون فوق به این نتیجه می رسیم 
ادوار  سایر  به  نسبت    طفولیت  دوره  که 
خوردار  بر  خاصی  اهمیت  از  انسان  زندگی 
دوره  این  در  انسان  شخصیت  زیرا  است 
فلهذا  تهداب گذاری شده و شکل می گیرد 
مسئووالن  و  خانواده  که  کند  می  ایجاب 
تعلیم  امور  در  ذیربط   ادارات  بویژه  کشور 
و تربیه توجه خاصی را به رشد و  انکشاف 
کودکان  زیرا  بدارند  مبذول  اطفال  ذهنی 
نقش  که  هستند  فردا  مردان  و  زنان  امروز 
اساسی را در توسعه و ترقی کشور به عهده 
طفل  حامیت  قانون  داشت.اهداف  خواهند 
تبیین کنند وظایف و مکلفیت های والدین ، 
ادارات دولتی و غیر دولتی ذیصالح در ماده 
دوم این قانون می باشد. با عملی شدن این 
قانون امید اطفال این دیار از حقوق طبیعی 
بین  و  ملی  قوانین  مطابق  خویش  ذاتی  و 

املللی برخوردار شوند.

حقوق طفل از دیگاه ... 
تتبع ونگارش:  دردانه فضایئلی

 معرفی کو د جزاء                                                                               
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ریاست  ساحوی  مبلغین  اعضای 
حقوقی  های  مساعدت  عمومی 
وزارت عدلیه، روز های پنجشنبه، 
شنبه ویک شنبه  مورخ ۱9، ۲۱، 
منظورآگاهی  ۱۳98به   /۲/۲۲
عازم  حقوقی  موضوعات  دهی 
لیسه عالی نسوان چهلستون واقع 
گردیدند.  شهرکابل  هفتم  ناحیه 
شاگردان   مذکورباالی  برنامه 
صنوف دهم، یازدهم و دوازدهم 
برای  گردید.وموضوعات که   اجراُ 
آنها آگاهی داده شد، چون قانون 
رشعیت  ازدیدگاه  شکنجه  منع 
حقوق  کشور،  نافذه  وقوانین 
اساسی  حقوق  ومتهم،  مظنون 
ووجایب اتباع، قانون کاروهمچنان 
حقوقی  تبلیغاتی  مقدارمواد  یک 
حقوقی،  مقاالت  مجموعه  ازقبیل 
بوکلیت های حقوقی، بروشورهای 
عمومی  مدیریت  ازطرف  حقوقی 
کتابخانه  برای  ونرشات  تبلیغات 

 
لیسه مذکورتسلیم داده شد.

است  الزم  رشایطی  هامن  تابعیت 
بوده  الزم  تابعیت  حصول  زمان  در  که 

است. قانون تابعیت در زمینه بیان می دارد: 
جمهوری  دولت  تابعیت  ترک  »درخواست 
اسالمی افغانستان در حاالت زیر قبول شده 

منی تواند :
۱.در حالی که شخص از دولت، ادارات دولتی 
، مؤسسات و یا هم سایر مراجع مربوط به 
منافع عامه، مدیون بوده یا با مراجع مربوط 
تعهدی به عمل آورده باشد که به ایفای آن 
را  مکلفیت خود  که  این  مگر  باشد؛  مکلف 
کامال ً انجام داده و یا چنان ضامنت  بدهد 
و  داشته  اعتبار  قانون  احکام  مطابق  که 
تعهد  از  ناشی  جربان رضر  و  دیون  تکافوی 

مذکور را کرده بتواند.
اشخاص  برابر  در  شخص  که  ۲.درحالی 
یا رشکت ها و مؤسسات خصوصی  انفرادی 
مکلفیت های مالی یا تعاقدی داشته باشد؛ 
مگر این که طالب حق  به صورت تحریری 
، موافقت رصیح خود را مبنی بر قبول ترک 

تابعیت او اظهار کند.
۳.در حالی که متهم به جنحه یا جنایت و یا 
محکوم به جزاء باشد؛ مگر این که مجازات 

تکمیل، ساقط  و یا عفو گردیده باشد.
ملی  امنیت  تابعیت،  ترک  که  حالی  4.در 
به  را  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 

خطر مواجه سازد.«
 اصوالً رعایت موارد فوق باالی کسانی مرتب 
خود  دولت  با  قراردادی  رابطه  شودکه  می 
داشته باشند و برای چنین اشخاص اصطالح 
اقامتگاه  در  می شود.   برده  کار  به  "تبعه" 
شخص   و  دولت  میان  قراردادی  چنین  که 
و  الزم  نیز  فوق  رعایت رشایط  ندارد  وجود 
رضوری نیست، اقامتگاه ممکن است موقت 
یا دایمی بوده باشد در حالیکه تابعیت ثابت 

است، موقت بوده منی تواند.

برای همگان واضح و روشن است که ا طفال 
قرش اسیب پذیر وبی دفاع ترین عضو جامعه بوده 
و به علت این صغر سن ، عدم تجارب و اندوخته 
آنان  طبیعی  و  ذاتی  حقوق  همواره  که  است  ها 
مورد بی توجهی قرار گرفته است و بدین دلیل آنان 
منی توانند کارهای اولیه خود را انجام دهند فلهذا 
برای پیش برد امور ابتدایی خود از قبیل خوردن ، 
اشامیدن ، پوشیدن لباس ، حفظ الصحه ، بهداشت 
و نظافت ، تعلیم و اموزش و ... موارد به حامیت 
بزرگرتها رضورت دارد تا مراحل طفولیت را به خوب 
وجه سپری مناید . توجه به جسم و روح اطفال که 
آینده سازان کشوراند باعث می شود که رشد بدنی 
اینده  در  و  یافته  پرورش  آنان   ذهنی  انکشاف  و 
به عنوان یک  فرد موثروارد زندگی اجتامعی گردد.

بنا برین دولت با ارجحیت بخشیدن به  اطفال این 
پنجاه  و  مواد هفتم  احکام  روشنی  در  بوم  و  مرز 
حقوق  حامیت  قانون  کشور  اساسی  قانون  چهارم 
طفل را وضع منوده است.هدف از وضع این قانون 
محسوب  طفل  بدهی  و  اولیه  حقوق  از  حامیت 
شده و امید واریم اطفال اسیب پذیر با مرعی االجرا 
شدن عملی این قانون از گزند حوادث و نامال یامت 
روزگار مصئون مانده و مدارج عالی اموزش و تعلیم 

و تربیه را یکی بعد دیگر با موفقیت طی مناید.

بنا بر این  ماده دوم این قانون ،که مبین  اهداف 
مکلفیت  باشد  می  طفل  حقوق  حامیت  قانون 
رسپرستان  و  والدین  مسئوولیت  و  دولتی  ادارات 
قانونی اطفال را به وضوح بیان منوده است که ذیال 

به آن اشاره می مناییم:

وزارت  های  مکلفیت  منودن  مشخص  و  ۱-توضیح 
ها و ادارات دولتی ذیربط برای تامین حقوق طفل.

۲- فراهم منودن زمینه تربیت سامل، تعلیم و آموزش 
طفل.

و  جسمی  سالمت  و  صحت،  معیشت،  ۳-تامین 
روانی طفل.

4- مساعد شدن زمینه رشد بدنی و انکشاف ذهنی 
طفل به خاطرآماده ساخنت وی به زندگی در جامعه.

مناینده  یا  والدین  مسوولیت  منودن  مشخص   -5
قانونی طفل و دولت در قبال تامین حقوق مادی 

و معنوی وی.

به  جامعه  اعامر  در  اطفال  اساسی  نقش  قبول   -6
حیث اینده سازان کشور.

دارای   ، خطر  معرض  در  طفل  از  حفاظت   -7
معلولیت جسمی یا روانی یا دارای رفتار غیر عادی 

نیازمند مراقبت.

به  عادالنه  رسیدگی  قانونی  زمینه  فراهم شدن   -8
تخلف طفل و ادغام مجدد و به خانواده و اجتامع.

9- رعایت مصالح علیای طفل در کلیه عرصه ها و 
برخورد قانونی با ناقضان حقوق طفل.

۱0- تامین سایر حقوق مادی و معنوی طفل مندرج 
کنوانسیون حقوق طفل.

نتیجه می رسیم که  این  به  از مطالعه متون فوق 
نه  طفل  ذهنی  انکشاف  و  بدنی  پرورش  قبال  در 
تنها والدین بلکه دولت نیز دارای مسئوولیت بوده 
و رعایت مصالح علیای طفل در متامی عرصه های 
زندگی طفل از طرف رسپرست و دولت در اولویت 

قرار داد می شود .

والدین، رس پرستان اطفال و دولت  عالوه  بر رعایت 
کنوانسیون  رعایت  به  ملزم  طفل  حامیت  قانون 
خطرات  نوع  هر  از  اطفال  تا  بوده  طفل  حقوق 

فزیکی و روانی در امان باشند .

معانی  به  مناییم  تعریف  را  طفل  اینکه  از  قبل 
شده  ذکر  طفل  حامیت  قانون  در  که  اصطالحات 

اشاره می کنیم:

متکفل  که   است  پرست: شخصی  بی رس  - طفل 
غایب،  مفقود،  محبوس،  فوت،  وی  اباته  و  اعاشه 
حکم  طبق  وی  متکفل  یا  مخدرو  مواد  به  معتاد 
محکمه فاقد رشایط، اعالن شده باشد یا به نحوی 

از اعاشه و اباته طفل ابا ورزد.

تامین  و  تربیت   ، تعلیم   ، نگهداری  پرستی:  رس   -
احتیاجات مادی و معنوی طفل یتیم و بی رسپرست 

است.

- رسپرست: شخصی است که رسپرستی یک یا چند 
طفل را مطابق احکام قانون به عهده دارد.

ماده 65 قانون مدنیهرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند درصورت انرصاف جانب مقابل وموجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه مناید. اگر انرصاف ازطرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه استهالک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده منیتواند. 

ادامه در صفحه3

برنامه آگاهی عامه حقوقی درلیسَه عالی نسوان چهلستونحقوق طفل از دیگاه قانون
گزارشگر:بشیر احمد عزیزی

تتبع ونگارش: دردانه فضایئلی

 تتیع و نگارش: صفاالرحمن سیفی
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مربوط  موظفین  طرف  از  شان  برای  عریضه 
توضیح میگردد. و بعد از خانه پری موظفین 
تقاضا  تا  اند  مسئول  ها  منایندگی  بخش 
بدهند،  رسید  متقاضی  برای  و  اخذ   را  نامه 
همچنان اسناد واصله را به کمیته مرکزی ارسال 
خارجه  امور  وزارت  مربوط  »شعبات  بدارند. 
دولت  سیاسی  و  قونسلی  های  منایندگی  و 
جمهوری اسالمی افغانستان در خارج، مکلف 
مسایل  به  مربوط  درخواست  اخذ  حین  اند 
بدهند«  رسید  آن  کننده  تقدیم  به  تابعیت، 
از  متشکل  که  موظف  کمیته  دوم  مرحله  در 
سرته  خارجه،  وزارت  داخله،  وزارت  منایندگان 
محکمه، وزارت عدلیه، ریاست عمومی امنیت 
ملی و غیره است، تقاضانامه را تائید منایند تا 
برسد، رئیس جمهور  توشیح رئیس جمهور  به 
یا  توشیح  را  تقاضانامه  که  دارد  نیز صالحیت 

رد مناید.
کسب اقامتگاه رضورت به کدام سیستم و یا 
شخص  اختیار  با  بلکه  ندارد  خاص  ترشیفات 
 )5۱( ماده  طوریکه  می مناید،  انتخاب  آن را 
جایی  اقامتگاه  میکند.»  ترصیح  مدنی  قانون 
دارد  سکونت  آن  در  عادتاً  شخص  که  است 
می باشد.«  موقت  یا  و  دائم  سکونت  این  و 
نیازمندی  اقامتگاه نظر به رضورت و  انتخاب 
مادی و معنوی اشخاص صورت میگیرد، بدین 

لحاظ اقامتگاه متعدد بوده میتواند.
۳ .ترک اقامتگاه فوری است مرشوط به رعایت 
رابطه  چون  نیست،  خاص  ترشیفات  کدام 
دولت وجود  و  بین شخص  معنوی  و  سیاسی 
خلل  هیچ  اقامتگاه  ترک  همچنان  و  ندارد 
اجتامعی و قانونی را ایجاد منی کند زیرا رابطه 
برقرار  کشور  یک  خاک  از  گوشه ی  با  شخص 
شده و این رابطه حقوقی و مادی است یعنی 
شخص رصفاً میتواند حق داشته باشد و از آن 

بگونه عملی استفاده مناید.
برعکس ترک تابعیت نیازمند رعایت ترشیفات 
و مراحل خاص است، مطابق قانون برای ترک 

که  را  سکونت  محل  امتیازات  و  حقوق  رسی 
عادتاً اختیار میکند حاصل میدارد.

براساس  اصوالً  تابعیت  کسب  یا  ۲.حصول 
تابعیت  کسب  است.  خاک  یا  خون  سیستم 
سیستم خونی غیر ارادی بوده که به مجرد تولد 
بر شخص اعامل می گردد، طوریکه درفقره)۱( 
مادۀ )9( قانون تابعیت تبیین گردیده : »طفلی 
تبعۀ  باشد،  یافته  تولد  افغان  والدین  از  که 
محسوب  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت 
اختیار خویش  و  اراده  به  یا شخص  می شود.« 
نوع  این  که  میکند  کسب  را  دولتی  تابعیت 
تابعیت اختیاری است. ماده ۱۲ قانون تابعیت 
تبعۀ خارجی  ابالغ میدارد: »  افغانستان چنین 
جمهوری  دولت  تابعیت  به  زیر  رشایط  تحت 

اسالمی افغانستان پذیرفته می شود:
•تکمیل  سن ۱8.

•درخواست برای کسب تابعیت.
قلمرو  در  سال  پنج  از  بیش  قانونی  •اقامت 

دولت جمهوری اسالمی افغانستان.
•عدم ارتکاب اعامل جرمی در مدت اقامت در 

افغانستان.«
هرگاه شخصی اراده کسب تابعیت افغانستان 
را داشته باشد ملتزم به رعایت و اکامل رشایط 
فوق می باشد. برعالوه رشایط ماهوی، رشایط 
آن  رعایت  بدون  که  دارد  وجود  نیز  شکلی 
تابعیت یک کشور کسب شده منی تواند. مثال» 
مخصوص  ورقه  باید  متقاضی  افغانستان  در 
ترتیب  خارجه  وزارت  در  که  تابعیت  کسب 
 ۲7 مادۀ  مناید.  تسلیم  و  پری  خانه  گردیده 
حصول،  جهت  که  »شخصی  تابعیت  قانون 
تابعیت دولت جمهوری اسالمی  یا ترک  اعاده 
فورم  یا  ورقه  می دهد،  درخواست  افغانستان 
مربوط  اسناد  و  منوده  پری  خانه  را  مخصوص 
فورم  می دارد.«  ارائه  را  خویش  هویت  به 
سیاسی  های  منایندگی  در  انگیت(  مخصوص) 
برون مرزی و اداره مرکزی  افغانستان موجود 
است، در صورت مراجعه اشخاص جهت تقدیم 

که  مسکن  و  اقامتگاه  تابعیت،  واژه های؛ 
پیوند  کشوری  یا  معین  محیط  با  را  شخص 
می دهند و آثار حقوقی را نیز حمل می مناید. 
رسی  یک  دارای  ماهیت  در  اصطالحات  این 
و  خالصه  طوری  که  است  افرتاقات  و  تفاوت 

مجزا به ترشیح و تبیین آن پرداخته می شود.
گفتار اول – تفاوت تابعیت و اقامتگاه 

از زبان عربی گرفته شده و  تابعیت  ۱ –واژه 
می دهد.  را  کردن  پیروی  و  بودن  تابع  معنی 
رابطه سیاسی،  از  عبارت  تابعیت  اصطالح  در 
یا  حقیقی  شخص  یک  معنوی  و  حقوقی 
حقوقی و یا یک شی با یک دولت معین است 
از همین  تکالیف وی  و  به طوری که حقوق 
رابطه ناشی می شود. قانون تابعیت افغانستان 
تعریف  را  تابعیت  نیز  ماده)۳(  فقره)۱(  در 
اسالمی  جمهوری  دولت  »تابعیت  میکند. 
شخص  حقوقی  و  سیاسی  ارتباط  افغانستان: 
می  افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  با 
باشد.« اما اقامتگاه رابطه ای مادی و حقوقی 
است که شخص را بدون توجه به تابعیت او 
به قسمتی از خاک یک دولت پیوند میدهد. 
ماده)5۱( قانون مدنی افغانستان نیز تعریف 
جایست  اقامتگاه   « میدارد:  بیان  اقامتگاه  از 
خواه  دارد،  سکونت  آن  در  عادتاً  شخص  که 
تفاوت  موقت.«  یا  باشد  دایم  سکونت  این 
اساسی که از تعاریف تابعیت و اقامتگاه ناشی 
می شود؛ این است که تابعیت ارتباط شخص را 
با دولت معین برقرار میکند، آن دولت است 
که شخص را به صفت تبعه خود می پسندد، 
مدنظر  یکسان  بگونه  را  امتیازات  و  حقوق 
با  را  ارتباط شخص  اقامتگاه  برعکس  میگیرد؛ 
و  می دهد  پیوند  دولت  یک  از خاک  قسمت 
منی کند،  کامیی  را  بودن  تبعه  صفت  شخص 
حقوق و امتیازات را مانند آن شخص که تبعه 
ابراز  تعریف  مطابق  منی تواند،  حاصل  است 
را  شخص  ارتباط  اقامتگاه  مدنی،  قانون  شده 
با دولت معین پیوندمنی دهد بلکه شخص یک 


