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 گزارش روند تدوين پيش نويس  قانون احوال شخصيه
 جمهوري اسالمي افغانستان اهل تشيع

 نويس قانون احوال شخصيه اهـل تشـيع افغانسـتان، در شوراي تدوين پيش
 ۱۳۸۴ در سـرطان ) سـه نفـر ( و حقـوق اسـالمي ) ده نفـر ( قالب دو گـروه فقـه

 يل آغاز كـرده و خورشيدي، تحقيقات علمي و تخصصي خود را، در طي مراحل ذ
 . خورشيدي، به انجام رساندند ۱۳۸۵ ) مرداد ( در اسد

 تحقيقات مقدماتي و آماده سازي محققين : مرحله اول

 قانون اساسي ۱۳۱ تبيين مكانيزم اجراي ماده : الف
 ۱۳۱ نويس قانوني شده بودنـد كـه مـاده شوراي تدوين، در صدد تهيه پيش
  نامـه كرده است، و هيچ مكانيزم يا آيين قانون اساسي افغانستان، امر به تهيه آن

 . بيني نشده است اي براي تطبيق و تدوين آن پيش
 شورا تصميم گرفت راهكار و مكانيزم مناسب حقوقي، جهـت اجـرا و عملـي
 ساختن اين ماده، ارايه نمايد، و الزم دانست كه ماهيـت حقـوقي و داللـت مـاده

 تمركـز، تحقيقـات آينـده در حيطـه قانون اساسي را كامال روشن كند، تا با ۱۳۱
 داللت قانون اساسي و پرهيز از تحقيقات غير الزم و يا خارج از موضوع، موجـب

 حاصل مطالعات ايـن بخـش بـراي شـوراي تقنـين . تسريع در روند تدوين گردد
 وزارت عدليه، نمايندگان پارلمان، قضـات و نهادهـاي قـانوني مفيـد اسـت زيـرا

 . كند ماده قانوني را ارايه مي اطالعات حقوقي الزمِ اين
 نتيجه اين بخش از تحقيقات، به صورت طرحي پيشنهادي به شوراي تقنـين

 ) خورشـيدي ۱۳۸۵ سـرطان ( ۴۱ وزارت عدليه، پارلمان، و قوه قضاييه، در شماره
 مجله وزارت عدليه، در ادامه فرمان رئيس جمهور، در مورد تدوين قـانون احـوال

 . ده است شخصيه فقه جعفري، چاپ ش
 تبيين و تحقيق ماهيت و مصاديق احوال شخصيه - ب

 قـانون ( احوال شخصيه، اصطالحي حقوقي اسـت و در يـك مـتن حقـوقي
. به كار رفته است و تعريفي از آن ارايه نكرده است ) اساسي
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 شوراي تدوين، با داليل علمي و مستندات قانوني، و بـا توجـه بـه نظامهـاي
 ماهيت احوال شخصيه، و ثانيا مصـاديق آن را حقوقي كشورها اسالمي، نخست،

 قـرار گيـرد و ۱۳۱ روشن كردند، تا پژوهشهاي محققين در جهـت داللـت مـاده
 اختالفـاتي كــه در موضــوعات احــوال شخصــيه، وجــود دارد؛ موجــب اعتــراض
 نمايندگان پارلمان، نشود و بدون مشكل و تـاخير، مسـوده تهيـه شـده تصـويب

 . گردد
 مجلـه ) خورشـيدي ۱۳۸۵ اسـد ( ۴۲ بخـش در شـماره نتيجه تحقيقات ايـن

 . وزارت عدليه افغانستان چاپ شده است
 تعريف اصول و استانداردهاي قانون نويسي - ج

 هـاي اي تخصصي در مراكز علمي جهان است، پارلمـان تدوين قانون، رشته
 كشورهاي پيشرفته، در فقه و حقوق، متخصص ترين افراد رشته فقه و حقـوق، و

 شود، كـار نمايند، تا آنچه تدوين مي ها را، مأمور تدوين قانون مي ترين آن ه با تجرب
 آمد باشد و با گذشت زمان نسخ و كهنـه نگـردد، حتـي دوره آزمايشـي را، بـراي

 نمايند تا در ضمن اجرا، نـواقص و عيـوب آن مشـخص، و قوانين پيش بيني مي
 . بازنگري گردد

 ايـن . اساس فقه شريعت اسالم بودند شوراي تدوين، در صدد تهيه قانوني بر
 زنيهـاي تجربـي و اينجا جاي چانه . بسيار دشوارتر از قانون عادي و بشري است

 استداللهاي حقوقي و بشري نيست، اين قـانون بايـد بـر اسـاس حكـم خداونـد
 . تدوين شود

 شوراي تـدوين، مطالعـات مفصـلي در شناسـايي آرا، و نظـرات انديشـمندان
 دربـاره  تجربـه قانونگـذاري ن قانون، و همچنين تالش زيادي اسالمي، در تدوي

 كشورهاي پيشرو در علم حقوق نمودند، اصـول و اسـتانداردهاي مـورد قبـول و
 الزم قانون نويسي را، كه در طول چند صد سال تجربـه قـانون گـذاري در دنيـا

 ا از شكل گرفته است را، مورد مطالعه قرار دادند، و در اين زمينـه مـتن مفصـلي ر
تجارب كشورهاي مختلف در كدبنـدي قـوانين و نحـوه تهيـه قـانون از لحـاظ
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 تهيه نمودند تا در طول روند تدوين مـد نظـر و توجـه قـرار ... شكلي و ماهوي و
 . دهند

 مجلـه ) خورشـيدي ۱۳۸۵ حمـل ( ۳۸ نتيجه تحقيقات اين بخش، در شـماره
 . وزارت عدليه افغانستان، چاپ گرديد

 اي شوراي تدوين قانون احوال شخصيه آماده سازي اعض - د
 اعضاي شوراي تدوين، با توجه به سطح دانش آنهـا، در فهـم آراي فقهـي و

 ولي الزم بود قبـل از آغـاز تـدوين . هاي الزم علمي انتخاب شده بودند استاندارد
 قانون، مطالعات وسيعي در نظام حقوقي، قضايي و سابقه قانونگذاري افغانسـتان،

 نـويس، دني و احوال شخصيه بنمايند تـا در هنگـام تهيـه پـيش در حيطه امور م
 . آمادگي واقعي علمي، داشته باشند
 ها و پيشنهاداتي كه در طول چنـد سـال اخيـر از اعضاي شوراي تدوين، نقد

 سوي علماي جيد مسلمان، و متخصصين حقوق، بـه دسـتگاه عـدلي و قضـايي
 . ، تا از مـدلهاي آن اسـتفاده كننـد افغانستان، شده بود را، مطالعه و بررسي نمودند

 توانست از نظر شكلي، با نظام حقوقي افغانستان، خيلـي چون متن تهيه شده نمي
 ناهماهنگ باشد، و اگر قانون تهيه شـده ناهمـاهنگي زيـادي بـا نظـام حقـوقي

 اي براي برخي داده مي شـود و اصـل تصـويب آن را افغانستان داشته باشد بهانه
 . زد اندا به مخاطره مي

 شناسايي و تهيه منابع علمي پروژه - ح
 منابع فقهي - ۱

 و نـد مشورت كرد ، با تعداد زيادي از فقها و مجتهدان شوراي تدوين، اعضاي
 جسـته شـيعه در طـول تـاريخ فقـه را كه سي تن از فقهاي بـر ند ها خواست از آن

 از پـس . قـرار دهنـد تحقيـق و مطالعـه مـورد تا آثار فقهي آنها را ، معرفي نمايند
 و از ه شـد، بر گزيـد يه ، اين سي فق ها مشورت جمع بندي ها و تلفيق تمامي ليست

 هـاي آنـان و نـص ديـدگاه قانون، استفاده گرديد، نويس پيش دوين آثار آنها در ت
 : شد يه تك مواد ارا بعنوان زير نويس تك

). المقنع و الهداية ( ) ۳۸۱ م ( ابو جعفر محمد بن علي ابن بابويه قمي - ۱
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 المقنعة، رسالة في المهر، احكـام النسـاء، و رسـائل ( ) ۳۳۶ – ۴۱۳ ( بغدادي مفيد شيخ - ۲
 ). مختلف

 ). االنتصار، رسائل، الناصريات ( ) ۳۵۵ - ۴۳۶ ( بغدادي سيد مرتضي علم الهدي - ۳
 ). النهاية، الخالف، المبسوط ( ) ۳۸۵ - ۴۶۰ ( شيخ الطائفه ابو جعفر طوسي - ۴
 ) جواهرالفقه، المهذب ( ) ۴۸۱ م ( عبد العزيز قاضي بن براج حلبي - ۵
 ). الكافي في الفقه ( ) ۴۴۷ - ۳۷۴ ( ابوصالح حلبي - ۶
 ). الوسيلة ( ) ۵۵۰ م ( عماد الدين ابن حمزه طوسي - ۷
 ). غنية النزوع ( ) ۵۱۱ - ۵۸۵ ( سيد ابو المكارم ابن زهره حلبي - ۸
 ). السرائر ( ) ۵۹۸ م ( محمد ابن ادريس حلي - ۹
 ) ، مختصر النافع شرايع االسالم، المعتبر ( ) ۶۷۶ م ( محقق حلي - ۱۰
 ). الجامع للشرائع، االشباه و النظائر ( ) ۶۹۰ - ۶۰۱ ( ابن سعيد حلي يحيي - ۱۱
 قواعد االحكام، مختلف الشيعة، منتهي المطلـب، تـذكرة ( ) ۷۲۶ - ۶۴۸ ( عالمه حلي - ۱۲

 ). الفقهاء، ارشاد االذهان، تحرير االحكام، نهاية االحكام، تبصرة المتعلمين
 ). معة ل دروس، ذكري، ال ال بيان، ال ( ) ۷۳۴ - ۷۸۶ ( ) ول شهيد ا ( محمد ابن مكي - ۱۳
 ). كنز العرفان، نضد القواعد الفقهية ( ) ۸۲۶ م ( فاضل مقداد سيوري - ۱۴
 ). جامع المقاصد ( علي ابن الحسين بن عبد العال محقق كركي - ۱۵
 شـرح اللمعـة، مسـالك ( ) ۹۱۱ - ۹۶۶ ( زين الدين علي بن احمد عاملي شهيد ثـاني - ۱۶

 ). ان، رسائل االفهام، روض الجن
 ). مجمع الفائدة و البرهان، زبدة البيان ( ) ۹۹۳ م ( احمد بن محمد مقدس اردبيلي - ۱۷
 ). كشف اللثام ( ) ۱۱۳۷ م ( فاضل هندي - ۱۸
 ). جامع الشتات غنائم االيام، ( ) ۱۲۳۱ - ۱۱۵۲ ) ( ع ( ميرزاي قمي - ۱۹
 ). جواهر الكالم ( ) ۱۲۶۶ م ( محمد حسن نجفي - ۲۰
 ). كتاب النكاح، الوصايا، المواريث ( ) ۱۲۸۱ م ( شيخ مرتضي انصاري - ۲۱
عروة الوثقي ) ۱۳۲۷ ( سيد يزدي - ۲۲
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 وسيلة النجاة ) ۱۳۶۵ ( سيد ابو الحسن اصفهاني - ۲۳
 ). فقه االمام الصادق، الفقه علي مذاهب الخمسة ( محمد جواد مغنيه - ۲۴
 ). موسوعة االمام الخوئي، و منهاج الصالحين ( سيد ابوالقاسم خويي - ۲۵
 ). منهاج الصالحين، الفقه للمغتربين ( تاني سيد علي سيس - ۲۶
 ). فقه الصادق ( سيد صادق روحاني - ۲۷
 ). منهاج الصالحين ( محمد اسحاق فياض - ۲۸
 ). حدود الشريعة، نقد و نظر حضوري و كتبي ( محمد آصف محسني - ۲۹
 ). توضيح المسايل، استفتآت جديد ( قربانعلي محقق كابلي - ۳۰

 حقوقي - ۲
 شـورت تعـداد زيـادي از اسـتادان دانشـگاه و بـا م اعضاي شـوراي تـدوين،

 : ند آثار بزرگان ذيل را برگزيد ، حقوقدانان برجسته
 ) تحرير الوسيلة ( امام خميني - ۱
 ) تحرير المجلة ( امام كاشف الغطاء - ۲
 ) دليل القضاء الجعفري ( عبد اهللا نعمه - ۳
 ) ع ( االحوال الشخصيه في فقه اهل البيت الشيخ يوسف الفقيه، - ۴
 ) شرح قانون االحوال الشخصيه السوري ( دكتر عبدالرحمن الصابوني - ۵
 ) االحوال الشخصيه ( دكتر احمد الحجي الكردي - ۶
 ) االحكام الشرعيه في االحوال الشخصيه ( قدري پاشا - ۷
 و ه الفقـه المقـارن لالحـوال الشخصـيه بـين المـذهب االربعـ ( العينين بدران و بدران اب - ۸

 ) ن المذهب الجعفري و القانو
 بـين فقـه المـذهب ه مقارنـ ه في االسالم، دراس ه احكام االسر ( محمد مصطفي شبلي - ۹

 ) السنيه و المذهب الجعفري و القانون
 ) الزواج في الشرع و القانون اللبناني ( انور الخطيب - ۱۰
 ) المرجع في قضاء االحوال الشخصيه للمصريين ( صالح حنفي - ۱۱
) ء تاريخ فقه وفقها – ي مقاالت حقوق ( دكتر ابوالقاسم گرجي - ۱۲
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 چنـد ) قواعـد فقـه - ارث وصـيت و – حقوق خانواده ( آيت اهللا دكتر محقق داماد - ۱۳
 جلد؟
 ) حقوق مدني ( مرحوم دكتر امامي - ۱۴
 قـانون مـدني - حقوق مدني – عقود معين – حقوق خانواده ( دكتر ناصر كاتوزيان - ۱۵

 ) ارث وصيت و - در نظم كنوني
 حقــوق خــانواده، ارث و وصــيت، مبســوط در ( دي دكتــر جعفــر جعفــري لنگــرو - ۱۶

 ) ترمينولوژي حقوق، محشي قانون مدني
 ) حقوق خانواده – اشخاص و محجورين ( دكتر سيد حسين صفايي - ۱۷
 ) مقاالت حقوقي – ارث ( دكتر مهدي شهيدي - ۱۸
 ) حقوق خانواده ( دكتر يد اهللا بازگير - ۱۹
 . ) مدني ايران شخصيت و اهليت در حقوق ( دكتر محمد حسين ساكت - ۲۰
 . عراق - شرح قانون احوال الشخصية محسن ناجي، - ۲۱
 ). سه جلد ( - سورية – المرشد في قانون االحوال الشخصية اديب استانبولي، - ۲۲
 . شرح قانون االحوال الشخصيه عراق فريد فتيان ، - ۲۳
 . موسوعة االحوال الشخصيه معوض عبد التواب، - ۲۴
 . مصر – منازعات االوقاف و االحكام - ۲۵
 بـا مقارنـه قـوانين بـالد شرح قانون االحوال الشخصيه عـراق، عالءالدين خروفه، - ۲۶

 عربي و شريعت اسالم، يهود ومسيحيت و قوانين دول عربي و فرانسه
 شرح االحكام الشرعيه فـي االحـوال الشخصـيه قـدري پاشـا محمد زيداالبياني، - ۲۷

 ) چهار جلد (
 الفسخ واالنفساخ و التفاسخ د عابدين، محمد محمود المصري و محمد احم - ۲۸
 شرح احكام االحوال الشخصيه محمد فهر شقفه، - ۲۹

 قانوني - ۳
 از ، گـذاري و تجربـه كشـورهاي مسـلمان به منظور استفاده از سابقه قـانون

: ذيل استفاده شده است اسالمي قوانين كشورهاي



 ۷ گزارش روند تدوين پيش نويس قانون احوال شخصيه

 . افغانستان قانون مدني - ۱
 . قانون احوال شخصيه عثماني - ۲
 . مصر وصيت قانون - ۳
 . قانون احوال شخصيه مراكش - ۴
 . قانون احوال شخصيه فلسطين - ۵
 . قانون احوال شخصيه لبنان پيش نويس - ۶
 . عراق ة قانون احوال شخصي - ۷
 . سوريه ة قانون احوال شخصي - ۸
 . اردن ة قانون احوال شخصي - ۹

 . قانون مواريث مصر - ۱۰
 . ايران قانون مدني - ۱۱
 . بي ايران قانون امور حس - ۱۲
 . قانون حمايت از خانواده ايران - ۱۳
 . قطر ة قانون احوال شخصي - ۱۳
 . كويت ة قانون احوال شخصي - ۱۴
 اسناد بين المللي - ۴

 المللي، تجربه چند صد ساله حقوقي ملتها ، قواعـد اسناد و كنوانسيونهاي بين
 ان پارلمـ . باشـند بسيار مفيدي اسـت كـه در بسـياري مـوارد قابـل اسـتفاده مـي

 افغانستان، و بسياري از كشورهاي اسالمي، قوانيني كه در حـين تـدوين گوشـه
  المللي داشته است را، با اشكال و ايراد كمتـر تصـويب مـي چشمي به اسناد بين

 شوراي تدوين، از قواعد اسناد ذيل كـه بـا روح شـريعت و دسـتورات فقـه . كنند
 : شيعه مخالف نبود، استفاده كردند

 . بشر منشور حقوق - ۱
 . كنوانسيون منع كليه اشكال تبعيض عليه زنان - ۲
 . كنوانسيون حقوق كودك - ۳
 . المللي حقوق سياسي و مدني ميثاق بين - ۴
. كنوانسيون اروپايي حقوق بشر - ۵
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 مقاالت و پژوهشها - ۵
 ها، مقاالت، چاپ شـده در مجـالت، معتبـر حقـوقي افغانسـتان و پايان نامه

 . غيره
 ارها اينترنت و نرم افز - ۶

 سـايت تخصصـي حقـوقي بـه ۵۰ بـيش از شوراي تدوين، در طول كار بـه
 . مراجعه و استفاده كردند هاي فارسي، انگليسي و عربي زبان

 تحقيقات ميداني - ۷
 تدوين قانون، بدون مراجعه به واقعيات اجتماعي و بررسي نيازهـاي محـاكم،

 شـود، شـوراي مـي در بسياري از قضايا با ناكارآمدي و سـكوت قـانوني  مواجـه
 بـه منظـور يـافتن مهـم تـرين و جديـدترين تدوين، يك تيم زبـده تحقيقـاتي،

 . تشكيل داد ، كاربردي ترين فروعات فقهي شناسايي و ، نيازهاي محاكم
 در تمـام ، مراكـز قضـايي و اجتمـاعي شـيعيان بـا ديدارهايي ، تيم تخصصي

 اميـان، دايكنـدي، مانند غزني، هـرات، كابـل، ب ، شهرهاي شيعه نشين افغانستان
 هـاي آنـان را يه تجربيـات، اسـناد و دوسـ سفركردند، و و مزار شريف، پلخمري،

 . ند مورد مطالعه قرار داد
 دفاتر كميسيون مستقل حقوق بشر، كـانون هـاي وكـالء و انجمـن هـاي

 ها به تبادل بودند كه تيم تحقيقاتي، با آن ي حامي زنان و كودكان از جمله مراكز
 . پرداختند حقوقي و قضايي طالعات نظر و مبادله ا

 يه تدوين پيش نويس قانون احوال شخص : دوم مرحله
 ، يه احـوال شخصـ ب منابع هـر كتـا بندي و دسته يه پس از ته شوراي تدوين،

 نـد و سـپس گـروه فقـه، عـدم رد ك به صورت مستقل آغـاز آن را تدوين حقوقي
 . نمودند نويس را با فقه بررسي مي مخالفت و مباني فقهي پيش

 ، زيـرا قـانون يـد، واي مشهور فقهاي شيعه تنظيم گرد ا اين قانون بر اساس فت
 ، گيـرد مورد عمـل قـرار مـي ، در كشور ، بدون تغيير ، بيشتر از عمر چندين مجتهد

 ي قـانون ، كه پس از مرگ وي شود ، موجب مي يه بر اساس نظر يك فق تدوين آن
مـورد نظـر يـه تخـاب فق در ان گردد، عالوه بر اين تعديل نوشته شود يا آن جديد



 ۹ گزارش روند تدوين پيش نويس قانون احوال شخصيه

 هـم ، شـرايط كشـور و ، اختالف نظر وجود دارد ، يا اعلميت او ، شيعيان يك كشور
 در . تعديل و يـا بكلـي تجديـد نظـر شـود ي قانون ، چند سال هر ؛ اجازه نمي دهد

 بـه بـود، مشهور وجود ندارد، يا موضوع جزء مسـايل مسـتحدثه نظر مواردي كه
 . شد نظر  مراجع عصر مراجعه

 محسـني و برخـي العظمي توسط حضرت آيت اهللا هر كتاب، ده شده متن آما
 پـس ، و در نهايت . قضات و وكالي افغانستاني، مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت از

 فقهـي آن آمـاده مبـاني از اعمال تمامي نقدها، پيش نويس دوره تدوين همراه با
 . شد

 يه تدقيق پيش نويس قانون احوال شخص : سوم مرحله
 ي كـاري بـراي اسـتحكام آن دو مرحلـه ، نـويس تدوين پـيش يان پا پس از

 : د ي بيني گرد پيش
 از ميان خود انتخـاب كـرد را تدوين، يك تيم تخصصي و زبده شوراي - الف

 تا تمامي مباني فقهي و حقوقي پيش نويس را بازبيني، چـك و مـورد ارزيـابي و
 ، ايـرادات آن نقد مجدد قرار دهد تا عالوه بر يك دست شدن مجموعه تحقيقات

 . ود ش يه به حداقل برسد و متن نهايي ته
 مجتهــدان صــاحب فتــوي و علمــاي از مــتن نهــايي در اختيــار برخــي - ب

 تا با كمك و تيز بينـي و شـم فقهـي و گرفت قرار اسالمي برجسته فقه و حقوق
 . حقوقي اين بزرگان، اشكاالت احتمالي باقي مانده مرتفع گردد

 تاييد و اظهار نظر فقهي، يـك نسـخه بـه خورشيدي غرض ۱۳۸۵ در سنبله
 اي بـه ، و نسـخه يـه اي بـه وزارت عدل شوراي علماي شـيعه افغانسـتان، نسـخه

. قضايي پارلمان، تحويل شد – كمسيون عدلي



 پيش نويس قانون احوال شخصيه ۱۰

 پيش نويس قانون احوال شخصيه اهل تشيع
 جمهوري اسالمي افغانستان

 مقدمه
 - ۱ ماده

 قانون اساسي جمهوري اسـالمي افغانسـتان، ۱۳۱ ماده اين قانون بتأسي از حكم
 به منظور اجراي احكام احوال شخصيه مذهب تشيع در محاكم افغانسـتان وضـع

 . شده است
 - ۲ ماده

 است، با ) ع ( مبناي احكام اين قانون شريعت اسالم مطابق فقه امام جعفرصادق
 ، ولي تفسير تواند به اجتهاد خود عمل نمايد وجود حكم اين قانون، قاضي نمي
 . قضايي از سوي قاضي معتبر است

 - ۳ ماده
 احكام اين قانون بر اهل تشيع و اشخاصي كه خواستار تطبيق آن شوند اجرا

 . گردد مي
 - ۴ ماده

 اي از لفظ و مفهوم معتبر اين قانون استفاده نشود، قاضي يه هرگاه حكم قض
 كه به عدالت و بايد مطابق با نظر يكي از مراجع تقليد اهل تشيع افغانستان

 . انصاف نزديكتر باشد، حكم صادر نمايد
 - ۵ ماده

 هرگاه بيست تن از قضات مجري اين قانون، يا دو سوم نمايندگان اهل تشيع
 در پارلمان، طرح تجديد نظر اين قانون را پيشنهاد نمايند، شورايي متشكل از

 ن تجديد نظر و دو حقوقدان شيعه به انتخاب پارلمان افغانستان در آ يه سه فق
. مي نمايند



 ۱۱ اهليت كتاب اول

 اول كتاب
 اهليت

 - ۶ ماده
 اهليت، عبارت است از صالحيت ذاتي انسان براي دارا شدن حق و تكليف و

 . پايان مي پذيرد او آغاز و با مرگ تولد او كه با اجراي آنها
 - ۷ ماده

 : اهليت بر دو قسم است
 و عبارت است از صالحيت شخص براي دارا شدن حق : ت تملك اهلي – ۱

 . تكليف تحمل
 و حق ي استيفا عبارت است از صالحيت شخص براي : ت تصرف اهلي – ۲
 . تكليف جراي ا

 - ۸ ماده
 اهليت تملك قابل سلب نيست؛ ولي قاضي به موجب قانون مي تواند شخص را

 . از استيفاء حق يا حقوقي معين به طور موقت منع نمايد
 - ۹ ماده

 يا حقوق مدني ي يا اجراي تمام د كن خود تنازل اهليت تواند از هيچ كس نمي
 . نمايد سلب بطور كلي از خود كه مدلول قوانين آمره است را حقي
 - ۱۰ ماده

 بطور كلي در مورد معين مانند سلب همه خيارات در بيعي معين يا حق ستيفاء سلب ا
 مانند جزئي در زماني معين مثل التزام به عدم ازدواج تا مدتي مشخص و سلب حق

. صحيح است نه اي معين، سلب خريدن خا



 پيش نويس قانون احوال شخصيه ۱۲

 - ۱۱ ماده
 استيفاء حق بعد از تعهد به سلب آن مطابق مقررات ماده دهم صحيح است و در

 . صورت ورود خسارت از اين جهت، ملزم به جبران آن مي باشد
 - ۱۲ ماده

 مشروط بر اينكه زنده است پس از انعقاد نطفه داراي اهليت ، حمل و جنين
 بقاء نداشته باشد و در صورت اختالف بايد زنده متولد متولد گردد و لو قابليت

 . شدن او ثابت شود
 - ۱۳ ماده

 ميت داراي احترام است و وصيت او مطابق به مقررات اين قانون الزم االجرا
 تشريح جسد شخص و يا پيوند اعضاي او به ديگري بدون اجازه او قبل از . است

 . د مرگ يا اجازه مقام صالح قضايي ممنوع مي باش
 - ۱۴ ماده

 كه پس از بلوغ شرعي به آزمايش يا بينه ثابت مي شود و شخصي رشد قانوني
 نقصان يا عدم ب اسبا تا وقتي كه رسيده باشد خورشيدي سال كامل ۱۸ به سن

 . شود محسوب  مي اهليت ود، واجد اهليتش ثابت نش
 - تبصره

 مالي رشيد كسي است كه به طور معمول در معامالت و تعهدات و تصرفات
 . شود و اعمال حقوقي او مطابق موازين عقل باشد دچار غبن نمي

 - ۱۵ ماده
 وصايت و ، تابع احكام واليت ، ناقص يا واجد اهليت شخص فاقد اهليت و

. است اين قانون در پيش بيني شده يمومت ق



 ۱۳ كتاب دوم غايب

 كتاب دوم
 غايب

 كليات : فصل اول
 - ۱۶ ماده

 : غايب بر دو قسم است
 اين كه مكان او معلوم باشد يا نباشد و ارتباط با او اعم از : معلوم الحيات - ۱

 . ميسر باشد يا نباشد
 . يا غايب مفقود الخبر : مجهول الحيات - ۲

 - ۱۷ ماده
 اگر غايب معلوم الحيات، براي اداره اموال و وظايف اجتماعي خود نماينده
 قانوني يا قرار دادي نداشته باشد، در صورت لزوم قاضي به درخواست مدعي

 لعموم يا اشخاص ذينفع، امين و ناظر مطابق به مقررات اين قانون تعيين مي ا
 . كند

 غايب مفقود الخبر : فصل دوم
 - ۱۸ ماده

 غايب مفقود الخبر كسي است كه عرفاً از غيبت او مدت طوالني گذشته و هيچ
 . خبري از حيات يا مرگ او نيست

 : اداره اموال غايب مفقود الخبر : قسمت اول
 - ۱۹ ماده

 گر غايب مفقود الخبر براي اداره اموال خود تكليفي تعيين كرده باشد، يا قانون ا
 شخصي را به اداره اموال او ملزم كرده باشد، اداره اموال او تا حضور يا مرگ
 طبيعي يا صدور حكم مرگ حكمي با آن ها است؛ مگر اينكه بميرند و يا

. صالحيتشان زايل گردد



 پيش نويس قانون احوال شخصيه ۱۴

 - ۲۰ ماده
 قانوني يا قراردادي نداشته باشد، قاضي ه ه اموال خود نمايند اگرغايب براي ادار

 به تقاضاي مدعي العموم يا اشخاص ذينفع، پس از احراز مفقود الخبر بودن
 براي اداره اموال و حقوق مالي او شخص يا اشخاصي را به عنوان امين تعيين

 . كند مي
 - ۲۱ ماده

 نصب امين بر عهده حفظ و نظارت اموال غايب در داخل كشور تا قبل از
 نماينده ي يكي از مراجع تقليد اهل تشيع در ولسوالي يا واليت با نظارت
 . ثارنوال و در خارج از كشور بر عهده مامورين سفارت يا قنسولي افغانستان است

 - ۲۲ ماده
 مامورين سفارت يا قنسولي براي اداره اموال غايب در خارج از كشور، امين

 اسرع وقت عملكرد خود را از طريق وزارت خارجه به موقت نصب مي كنند ودر
ستره محكمه گزارش مي دهند تا محكمه اي باصالحيت در كابل آن را تاييد

 . كند
 - ۲۳ ماده

 : شرايط امين
 . امين بايد داراي اهليت تصرف در اموال و حقوق مالي باشد - ۱
 . اشته باشد امين بايد توانايي الزم براي حفظ و اداره اموال غايب را د - ۲
 . امين بايد مشهور به امانت و نيكنامي باشد - ۳
 امين براي در اختيار گرفتن اموال غايب بايد تضمين الزم يا وثيقه كافي - ۴

 . بدهد
 يه امين يا اقرباي او از هر طبقه تا درجه سوم، دعواي حقوقي يا كيفري عل - ۵

 . غايب نداشته باشد
 - تبصره

. بر ديگران تقدم دارد وارث داراي شرايط الزم امين،



 ۱۵ كتاب دوم غايب

 - ۲۴ ماده
 تواند جهت مراقبت امين، شخص يا اشخاصي را با رعايت شرايط محكمه مي

 بيست و سوم و تعيين حدود صالحيت و تعهد به وظايف مندرج در اين ه ماد
 . قانون، بحيث ناظر تعيين كند

 - ۲۵ ماده
 : ناظر بر دو قسم است

 وط به اذن قبلي يا اجازه بعدي كه صحت تصرفات امين من : ناظر استصوابي - ۱
 . او مي باشد

 كه امين ملزم است تصرفات خود را در اموال غائب به او : ناظر اطالعي - ۲
 . تواند مخالف نظر او عمل كند ؛ ولي مي اطالع دهد

 - تبصره
  ناظر اطالعي ملزم است تصرفات خالف غبطه و خيانت امين را به قاضي

 استصوابي يا اطالعي بودن، نظارت گزارش دهد و در فرض عدم تصريح به
 . شود اطالعي فرض مي

 - ۲۶ ماده
 : وظايف امين

 . صحيح اموال غايب اهتمام ورزد ه امين بايد در حفظ و ادار - ۱
 امين بايد اموال ضايع شدني را بفروشد و به ترتيبي كه به مصلحت غايب - ۲

 . باشد تبديل يا مصرف كند
 . غايب و ديون او را بپردازد امين بايد نفقه اشخاص واجب النفقه - ۳
 امين بايد اجرت شخص يا اشخاصي را كه قبل از او اموال غايب را با مجوز - ۴

 - قانوني حفظ كرده و يا اقداماتي در جهت حفظ و اداره آن انجام داده اند
 . بپردازد

 رسد وصول امين بايد مطالبات غايب و اموالي را كه به غايب به ارث مي - ۵
 او طرح دعوا كند و نمي تواند بر يه ورت امتناع مديون،  بايد عل نمايد و در ص

. ضرر غايب صلح نمايد



 پيش نويس قانون احوال شخصيه ۱۶

 امين حق فروش اموال غير منقول غايب را ندارد مگر اينكه اداء دين  يا - ۶
 پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه غايب متوقف بر آن باشد كه با اجازه

 . محكمه ميتواند آن را بفروشد
 . است تمامي تعهدات الزم الوفاء غايب را اجرا نمايد امين موظف - ۷
 تواند اموال غايب را براي خود يا اصول يا فروع خود بفروشد يا امين نمي - ۸

 . اموال خود يا اصول يا فروع خود را به او بفروشد
 امين بايد سالي يك مرتبه و هم چنين در پايان سمت خود، گزارش عملكرد - ۹

 . ب را تسليم قاضي كند خود و صورت اموال غاي
 - ۲۷ ماده

 بيست و ششم تخطي كند يا تعدي و ه اگر امين از وظايف قانوني مندرج در ماد
 . تفريط نمايد، ضامن خسارتي است كه به غايب وارد شده است

 - ۲۸ ماده
 : كند قاضي، امين و ناظر را در صور ذيل معزول مي

 . باشند بيست و سوم ه اگر معلوم شود كه فاقد شرايط ماد - ۱
 . اگر به عمد وظايف خود را انجام ندهند يا تسامح در انجام آن داشته باشد - ۲
 . كه حدي است، شوند اگر مرتكب جرايم - ۳
 . اگر در اموال غايب تعدي و تفريط نمايند - ۴

 - ۲۹ ماده
 : گردد رد ذيل سمت امين و ناظر زايل مي ا در مو

 . پس از صدور حكم مرگ حكمي غايب - ۱
 . دن مرگ حقيقي غايب معلوم ش - ۲
 . حاضر شدن غايب - ۳

 - ۳۰ ماده
. قاضي اجرت امين و ناظر را تعيين ميكند و از مال غايب پرداخت مي شود



 ۱۷ كتاب دوم غايب

 حكمي غايب مفقود الخبر شرايط مرگ : قسمت دوم
 - ۳۱ ماده

 ورثه، ولي، وصي يا مو صي له با وجود يكي از شرايط ذيل ميتواند صدور مرگ
 : اضا كند حكمي غايب را از قاضي تق

 از آخرين خبري كه از حيات غايب رسيده  مدت مديدي گذشته باشد كه - ۱
 . عادتاً تا اين مدت زنده  نمي ماند

 ي هر گاه ده سال از تاريخ آخرين خبر حيات غايب بگذرد و سن او به حد - ۲
 . ميرند ي رسيده باشد كه نوعا اشخاص م

 جزء آن ها باشد و اشخاص متعددي در يك حادثه تلف شوند كه غايب - ۳
 . حاصل شود كه او نيز تلف شده است ي ظن قو

 حكمي آثار مرگ : قسمت سوم
 - ۳۲ ماده

 با صدور حكم  مرگ حكمي غايب از سوي قاضي و قطعي شدن آن مطابق به
 : مقررات قضايي افغانستان

 . تأميناتي كه محكمه از امين گرفته است آزاد مي شود - ۱
 . شود در زمان مرگ حكمي تقسيم مي اموال غايب ميان ورثه موجود - ۲
اگر مالي را به كسي وصيت كرده باشد مطابق كتاب وصيت اين قانون به او - ۳

 . شود داده مي
 . زوجيت غايب انحالل مي يابد و زوجه بايد عده وفات نگه دارد - ۴
. ديون مدت دار غايب حال مي گردد - ۵
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 يب، بعد از صدور يا حيات غا مرگ طبيعي آثارمعلوم شدن : قسمت چهارم
 حكمي مرگ حكم
 - ۳۳ ماده

 اگربعد از صدور حكم مرگ حكمي غايب، مرگ طبيعي او ثابت شود يا
 مشخص شود كه در تاريخ صدور حكم مرگ حكمي زنده بوده است، اقداماتي
 كه بر اساس مرگ حكمي و زمان آن صورت گرفته بجز به منظور حفظ و بقاي

 . اموال، بي اثر است
 - ۳۴ ماده

 تاريخ فوت طبيعي، تغييري در تقسيم تركه يا ديگر اعمال حقوقي ايجاد كند اگر
 مطابق آن عمل مي گردد، مثال اگر تعداد وارث كم شود اموال غايب از تصرف

 . گردد اشخاصي كه وارث نيستند خارج و در ميان وارثان واقعي تقسيم مي
 - ۳۵ ماده

 مشورت اهل خبره، زماني اگر تاريخ مرگ طبيعي غايب معلوم نيست، قاضي با
 . كند را به عنوان تاريخ فوت تعيين مي

 - ۳۶ ماده
 اگر بعد از صدور حكم مرگ حكمي غايب، حيات او معلوم شود وارثان يا موصي
 له آنچه را گرفته اند در صورتي كه عين يا عوض آن ها موجود است بايد به

 . مالك مسترد كنند

 زوجيت غايب مفقود الخبر : قسمت پنجم
 - ۳۷ ده ما

 اگر غايب مالي داشته باشد كه نفقه زوجه او، از آن پرداخت شود يا پدر و جد
 يه پدري غايب نفقه زوجه او را بپردازد، زوجه بايد صبر كند، مگر اينكه از ناح

 غيبت زوج دچار عسر و حرج شود يا شرافت او در مخاطره باشد كه مي تواند از
. قاضي تقاضاي طالق نمايد



 ۱۹ كتاب دوم غايب

 - ۳۸ ماده
 : كمه مي تواند با اجتماع شرايط ذيل، زوجه غايب را طالق دهد مح
 نفقه و يا مستند به ماده يه تقاضاي طالق از سوي زوجه به دليل عدم تاد - ۱

۳۷. 
 از زمان درخواست طالق، از سوي زوجه، حد اكثر چهار سال به تعيين - ۲

 ا قاضي، براي يافتن غايب به طرق معمول جستجو شود و اطمينان به پيد
 . نكردن او حاصل گردد

 - ۳۹ ماده
 زوجه حاضر شود، مي ه طالق محكمه رجعي است؛ اگرغايب قبل از انقضاء عد

 . تواند به او رجوع كند؛ ولي پس از انقضاي عده زوجيت منحل مي شود
 - ۴۰ ماده

 اش، اگر غايب پس از صدور حكم مرگ حكمي، حتي پس از انقضاي عده زوجه
 . است، مگر اينكه زوجه او ازدواج كرده باشد حاضر گردد، زوجيت او باقي

 - ۴۱ ماده
 مستند قطع خود و تاييد يه اگر زوجه قطع به مرگ زوج خود پيدا كند، با ارا

 . قاضي، زوجيت او منحل مي گردد
 - ۴۲ ماده

 ۴۱ اگر زني به مرگ زوج خود قطع پيدا كند و پس از انجام تشريفات ماده
 سابق او معلوم گردد زوجيت دوم از همان لحظه ازدواج نمايد؛ آن گاه حيات زوج

 . منحل مي شود
 - ۴۳ ماده

 ۴۱ اگر زني با فرض قطع به مرگ زوج غايب خود و انجام تشريفات ماده
 ازدواج كند، سپس معلوم شود كه زوج سابق بعد از زمان تصديق قاضي مرده

. است، زوجه بايد عده وفات نگهدارد و نكاح خود را تجديد كند
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 تكاليف مدني و اجتماعي غايب : ت ششم قسم
 - ۴۴ ماده

 تمامي تكاليف مدني و اجتماعي غايب اعم از معلوم الحيات يا مجهول الحيات
 . كه با نمايندگي قابل انجام است بر عهده امين يا نماينده قراردادي او است

 - ۴۵ ماده
 ايب را اگر نماينده قرار دادي صالحيت و اذن انجام تكاليف مدني و اجتماعي غ

 نداشته باشد در هر مورد خاص، قاضي، او يا شخص ديگري را مأمور انجام آن
. كند مي



 ۲۱ كتاب سوم  حجر و واليت

 كتاب سوم
 حجر و واليت

 حجر : فصل اول

 كليات : قسمت اول
 - ۴۶ ماده

 حجر عبارت است از فقدان يا نقصان اهليت شخص براي تصرف در اموال و
 . كند حقوق مالي كه موارد آن را اين قانون تعيين مي

 - ۴۷ ماده
 سبب جريان احكام حجر، حمايت از مصالح محجور و سبب توقيف و منع

 . تصرف اموال و حقوق مالي، حمايت از مصالح عمومي است
 - ۴۸ ماده

 : اسباب حجر عبارت است از
 اعتياد - ۴ يه سف - ۳ جنون - ۲ صغر - ۱

 محجورين : قسمت دوم
 - ۴۹ ماده

 رف عقلي در اداره اموال به محجور كسي است كه به علت نداشتن توان متعا
. صورت واقعي يا ادعايي از تصرف در اموال و حقوق مالي خود ممنوع است
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 صغير : مبحث اول
 - ۵۰ ماده

 . صغير كسي است كه وصف بلوغ و رشد را توأم ندارد
 - ۵۱ ماده

در صورت ظهور يكي از نشانه هاي ذيل، شخص بالغ شرعي محسوب مي
 . شود

 سال قمري براي پسران كامل كردن پانزده - ۱
 روييدن موي خشن باالي شرمگاه درهر دو - ۲
 احتالم - ۳
 حيض براي دختران - ۴
 قابليت نكاح براي هردو - ۵

 - ۵۲ ماده
 : صغير بر دو قسم است

 طفلي است كه قوه تشخيص خوب و بد و سود و زيان و : صغير غير مميز - ۱
 . آثار و احكام عقود و ايقاعات را ندارد

 طفلي است كه قوه تشخيص خوب و بد و سود و زيان و آثار و : يز صغير مم - ۲
 . احكام مهم عقود و ايقاعات را دارد

 - ۵۳ ماده
 تصرف صغير در اموال و حقوق مالي وغير مالي باطل است ولي معامالت عرفا

 . باشد كم اهميت صغير مميز نافذ مي
 مجنون : مبحث دوم

 - ۵۴ ماده
 الل عقل و اراده و فقدان شعور متعارف در اي است كه موجب اخت جنون عارضه

. گردد انسان مي
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 - ۵۵ ماده
 : جنون بر دو قسم است

 جنون ادواري - ۱
 جنون دايمي - ۲

 - ۵۶ ماده
 هردرجه از جنون كه موجب عدم قابليت مجنون در تصرف اموال و حقوق مالي

 . شود، موجب حجر است
 - ۵۷ ماده

 ؛ ولي تصرف مجنون ادواري تصرف مجنون در اموال و حقوق مالي باطل است
 . در حال افاقه صحيح است و در صورت اختالف بايد حالت افاقه ثابت شود

 سفيه : مبحث سوم
 - ۵۸ ماده

 انسان بالغ و عاقلي است كه شعور او در اداره اموال و حقوق مالي به يه سف
 . ميزان عقل متعارف نيست

 - ۵۹ ماده
 . ، غير نافذ است دراموال و حقوق مالي، و لو بر ذمه يه تصرف سف

 - ۶۰ ماده
 نافذ است و اگر آثار مالي داشته باشد، ولي بايد آن را يه تصرفات غير مالي سف

 . تنفيذ و قبض نمايد
 معتاد : مبحث چهارم

 - ۶۱ ماده
 اعتياد نوعي بيماري است كه بر اثر استفاده از مواد تخديركننده روح وجسم،

 . ده او مختل مي گردد خود آگاهي و شعور معتاد از بين مي رود و ارا
 - ۶۲ ماده

. اعمال حقوقي و تصرف معتاد در اموال و حقوق مالي باطل است
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 توقيف اموال و ممنوعيت تصرف در اموال و حقوق مالي : قسمت سوم
 - ۶۳ ماده

 تصرف مفلس و مست و افرادي كه از سوي محكمه در اموال و حقوق مالي
 . اين قانون مقرر شده باطل است اند، با شرايطي كه در خود ممنوع التصرف شده

 مفلس : مبحث اول
 - ۶۴ ماده

 . مفلس شخصي است كه ديون حال او بيشتر از اموالش باشد
 - ۶۵ ماده

  قاضي، با اجتماع شرايط ذيل، حكم حجر شخص را بخاطر افالس صادر مي
 : كند

 . ديون او ثابت شود - ۱
 . ديون حال او بيشتر از اموالش باشد - ۲
 ز طلبكاران تقاضاي توقيف اموال و منع تصرفات مالي او را حداقل يكي ا - ۳

 . كرده باشند
  تبصره

 قاضي بدون تقاضاي طلبكاران يا درخواست مدعي العموم نمي تواند حكم
 . افالس و ممنوعيت تصرف از اموال و حقوق مالي كسي را صادر كند

 - ۶۶ ماده
 . صدور حكم افالس، ديون مدت دار مفلس را حال نمي گرداند

 - ۶۷ ماده
 تمامي تصرفات شخص بعد از صدور حكم افالس، در اموال و حقوق مالي كه
 به زيان طلبكاران باشد باطل است، مگر مصارف متعارف مفلس و افراد واجب

. النفقه او
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 - ۶۸ ماده
 خود به دين يا قرار دادي يه اگر مفلس بعد از صدور حكم افالس، له ديگري، عل

 كاران باشد اقرار كند از او پذيرفته مي شود ولي مقر له تعهد آور كه به زيان طلب
 گيرد مگر اين كه شود قرار نمي در جمله طلبكاراني كه اموال بين آنها تقسيم مي

 طلبكاران اقرار او را تاييد كنند يا وجود دين مقدم بر صدور حكم افالس به تاييد
 . محكمه برسد

 - ۶۹ ماده
 ثنيات ضروري  مي فروشد و بين طلبكاران قاضي تمام اموال مفلس را بجز مست
 . به تناسب طلب آنها تقسيم مي كند

 - تبصره
 : مستثنيات ضروري در فرض عدم عسر و حرج عبارت است از

 خانه مسكوني در حد متعارف - ۱
 در حد متعارف يه وسيله نقل - ۲
 ابزارهاي الزم شغلي - ۳
 اثاث ضروري خانه - ۴

 - ۷۱ ماده
 خريده است بيابد در گرفتن آن يه كه مفلس از او نس اگر طلبكاري عين مالي را

 بر ديگر طلبكاران تقدم دارد
 - ۷۲ ماده

 پس از تقسيم اموال مفلس، او مكلف است باقيمانده ديون خود را بصورتي كه
 تمام يه توان اورا بدليل عدم تمكن تأد و نمي . قاضي تعيين مي كند بپردازد

 . ديون حبس كرد
 مست : مبحث دوم

 - ۷۳ ماده
 است كه بر اثر مصرف مواد الكلي و نظاير آن ي جسم - مستي حالت روحي

. رود عقل براي مدتي زايل و اراده از بين مي
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 - ۷۴ ماده
 اعمال حقوقي و تصرفات شخص مست در اموال و حقوق مالي بخاطر فقدان

 . قصد و اراده باطل است
 تصرف غير متعارف : مبحث سوم

 - ۷۵ ماده
 ورت تقاضاي مدعي العموم يا ذينفع، افرادي را كه به تواند در ص قاضي مي

 نمايند، از كنند يا اسراف و تبذير مي صورت غير معقول اموال خود را صرف مي
 . قسمتي از تصرفات منع نمايد

 احكام عمومي : قسمت چهارم
 - ۷۶ ماده

 ، مجنون و معتاد به حكم قانون است و به صرف  ظهور يه حجر صغير، سف
 و مجنون بس از يه مي شود ولي آثار حقوقي حجر سف اوصاف فوق محقق

 . صدور حاكم است
 - ۷۷ ماده

 مدعي العموم، زوج يا زوجه، والدين و اشخاص ذينفع مكلفند پس از اطمينان به
 محجوريت شخص حكم حجر او را از قاضي درخواست نمايند و االضامن

 . باشند مي يه زيانهاي وارده از اين ناح
 - ۷۸ ماده

 به طور استقاللي غير نافذ است و با اجازه ولي يه ي صغير مميز و سف تصرفات مال
 . گردد يا وصي يا قيم آنها نافذ مي

 - ۷۹ ماده
 ، از سوي ولي، وصي يه سكوت وعدم رد تصرفات استقاللي صغير مميز و سف

 وقيم بعد از اطالع و امكان اعالم، اگر در عرف به منزله اذن باشد، در حكم
. تنفيذ است
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 - ۸۰ ماده
 تصرفات استقاللي نافع و صرفا نافع و تملكات بال عوض وغير تعهد آور صغير مميز

 . و سفيه مانند حيازت مباحات و قبول هبه غير معوض صحيح است

 مسئوليت مدني محجورين : قسمت پنجم
 - ۸۱ ماده

 هر گاه كسي مال خود را به هر عنوان در اختيار صغير، مجنون، معتاد يا مست با
 . وضعيت آن ها قرار دهد و مال تلف شود، آنها ضامن نيستند علم به

 - ۸۲ ماده
 نسبت به اموالي كه در نزد او امانت است حق تصرف مالكانه ندارد و يه سف

 . ضامن است
 - ۸۳ ماده

 اگر صغير غير مميز، معتاد يا مجنون خسارتي به غير وارد كنند، از مال آنها
 ه عهده دار حضانت است در نگهداري جبران مي گردد، و اگر ولي يا شخصي ك

 . آنها تقصير داشته باشد، مسئول جبران خسارت خواهد بود
 - تبصره

 در فرض استطاعت ملزم به يه اگر ولي معسر از جبران خسارت باشد، مولي عل
 . جبران خسارت است و مي تواند پس از استطاعت ولي، از وي مطالبه كند

 - ۸۴ ماده
 مجنون ادواري در حال افاقه موجب خسارت به غير يا يه اگر صغير مميز يا سف

. گردد، مسئول جبران خسارت مي باشند
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 واليت : فصل دوم

 كليات : قسمت اول
 - ۸۵ ماده

 واليت عبارت است از نفوذ تصرفات شخص در اموال و حقوق مالي ديگري و
 يه عل سرپرستي او در حدود معين قانوني كه به شخص موضوع واليت، مولي

 . گردد اطالق مي
 - ۸۶ ماده

 : واليت بر دو قسم است
 عبارت است از واليت حاكم شرع در امور مربوط به اشخاصي : واليت عام - ۱

 . كه مبتال به ضعف دماغ و فاقد اهليت درحدود حكم اين قانون
 عبارت است از واليت افرادي خاصي راجع به امور مربوط به : واليت خاص - ۲

 . نون اشخاص معيني در حدود حكم اين قا

 واليت خاص : قسمت دوم
 - ۸۷ ماده

 : واليت خاص بر دو قسم است
 . يه عبارت است از واليت پدر وجد پدري بر مولي عل : واليت قهري - ۱
 كه از طرف پدر يا جد پدري، عبارت است از واليت شخصي : واليت وصي - ۲

 . را تصدي نمايد يه امور مربوط به  مولي عل

 ولي قهري : مبحث اول
 - ۸۸ ماده

 واليت پدر و جد پدري به حكم قانون است و نيازي به انتصاب يا تنفيذ قاضي
. ندارد



 ۲۹ كتاب سوم  حجر و واليت

 - ۸۹ ماده
 : واليت خاص بر اشخاص ذيل اعمال مي گردد

 صغير - ۱
 . مجنون اعم از اين كه وصف جنون او متصل به صغر باشد يا متصل نباشد - ۲
 . متصل نباشد او متصل به صغر باشد يا يه اعم از اين كه وصف سف يه سف - ۳

 - ۹۰ ماده
 كه وصف سفه و جنون آن ها متصل به يه اعمال واليت خاص بر مجنون و سف

 . صغر نباشد مشروط به تنفيذ قاضي است
 - ۹۱ ماده

 واليت پدر و جد پدري درعرض يكديگرند، تصرف هريك از آن ها در امور
 شود، و در صورت صحيح است و با عمل بعدي ديگري باطل نمي يه مولي عل

 . ، واليت جد پدري مقدم است يه عل اختالف پدر و جد پدري در امور مولي
 - ۹۲ ماده

 قيم نصب مي يه ولي خاص بايد شرايط ذيل را دارا باشد و اال قاضي بر مولي عل
 : كند

 . بلوغ در وصي - ۱
 . رشد - ۲
 وحدت در دين - ۳

 وصي : مبحث دوم
 - ۹۳ ماده

 ه يا با محجور شدن ديگري براي پدر يا جدر پدري مي تواند در غياب يا با اجاز
 وصي تعيين كند؛ ولي با زنده بودن ديگري و وجود يه بعد از خود بر مولي عل

 . شرايط واليت در او، نمي تواند وصي نصب نمايد
 - ۹۴ ماده

 . حدود اختيارات وصي همان است كه توسط ولي قهري تعيين شده است
. تصرفات وصي خارج از اختيارات داده شده باطل است
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 - تبصره
 . ولي قهري مي تواند به وصي، اجازه تعيين وصي بعد خود را بدهد

 - ۹۵ ماده
 قاضي بنا به درخواست ذينفع يا مدعي العموم درموارد ذيل با وجود ولي خاص،

 : كند نصب مي يه امين بر اموال مولي عل
 . ولي توان اداره صحيح اموال را نداشته با شد - ۱
 . تعيين نكرده باشد يه عل ي اداره اموال مول ي ده برا ولي غايب گردد و نماين - ۲
 . ثابت شود ي عدم امانت ول - ۳

 - تبصره
 با رفع علت نصب امين، با درخواست ذينفع، ولي و يا مدعي العموم،  قاضي

 . كند حكم عزل امين را صادر مي
 خاص سقوط واليت ولي : مبحث سوم

 - ۹۶ ماده
 شود و قاضي به درخواست مي واليت ولي خاص با حجر يا ارتداد او ساقط

 ذينفع يا مدعي العموم، قيم تعيين مي نمايد و در صورت زوال مانع، صالحيت
 . گردد وي اعاده مي

 واليت عام : قسمت سوم
 قيمومت : مبحث اول

 - ۹۷ ماده
 قيمومت، عبارت است از اجراي واليت حاكم شرع توسط امين منصوب از جانب

 و نگهداري اموال او كه به آن قيم اطالق قاضي به منظور سرپرستي محجور
. شود مي
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 - ۹۸ ماده
 قاضي با درخواست مدعي العموم يا ذينفع، براي محجوري كه ولي خاص ندارد،

 . قيم تعيين مي كند
 - ۹۹ ماده

 . اين قانون اداره مي شود ۲۱ اموال محجور، قبل ازتعيين قيم مطابق حكم ماده
 : تعيين ناظر و قيم : مبحث دوم

 - ۱۰۰ اده م
 كند و در قاضي در صورت نصب چند قيم بايد حدود اختيارات هر يك را معين

 . صورت عدم تعيين قيم ها بايد متفقا اقدام كنند
 - ۱۰۱ ماده

 قاضي درصورت صالحديد، مي تواند بر اعمال قيم، شخص يا اشخاصي را با
 . بعنوان ناظر تعيين كند ۲۵ و ۲۴ شرايط ماده

 - ۱۰۲ ماده
 ورت اختالف بين ناظرها يا بين قيم ها و يا قيم و ناظر، رفع اختالف با درص

 . قاضي است
 - ۱۰۳ ماده

 . نصب كند يه قاضي مي تواند يك قيم را بر چند مولي عل
 شرايط قيم : مبحث سوم

 - ۱۰۴ ماده
 . قيم بايد تمام شرايط مندرج در ماده بيست و سوم را دارا باشد

 - ۱۰۵ ماده
 درصورت دارا بودن شرايط قيم، االحسن فاالحسن با مراعات ه ي اقرباي مولي عل

. االقرب فاالقرب  مقدم اند
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 - ۱۰۶ ماده
 ، به عنوان قيم نصب شود، درصورت ازدواج بايد يه اگر زني و لو مادر مولي عل

 مراتب را به قاضي گزارش دهد، قاضي مي تواند او را عزل نمايد يا ناظر بر
 . اعمال وي نصب كند

 - ۱۰۷ ماده
 مومت را به قيم اطالع دهد، او مخير است كه آن را بپذيرد ي قاضي بايد حكم ق

 . يا رد كند و يا در اثناء عمل استعفاء دهد
 - ۱۰۸ ماده

 درموارد مندرج در ماده بيست و هشتم و موردي كه قاضي صالح بداند قيم و
 . ناظر را عزل مي كند

 - ۱۰۹ ماده
 متوجه اسباب عزل قيم شوند، بايد از يه عل يا مولي هرگاه مدعي العموم، ذينفع و

 . قاضي عزل او را بخواهند
 - ۱۱۰ ماده

 قاضي بايد عزل قيم را به او اطالع دهد و تصرفات قيم پس از ابالغ حكم عزل
 . غير نافذ است

 احكام عمومي : قسمت چهارم
 - ۱۱۱ ماده

 نماينده قانوني او ، يه امور مربوط به اموال و حقوق مالي مولي عل يه ولي دركل
 . محسوب مي شود

 - ۱۱۲ ماده
 واليت ولي شامل امور غير مالي مانند نكاح، طالق، اقرار به نسب و مانند آنها

. نمي گردد مگر مواردي را كه اين قانون استثناء كرده باشد
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 - ۱۱۳ ماده
 باطل است؛ يه تصرفات مالي ولي منصوب، خارج از غبطه و مصلحت مولي عل

 ت مالي ولي قهري، به صرف اين كه ضرر نداشته باشد صحيح ولي تصرفا
 . است
 - ۱۱۴ ماده

 را براي مدتي بيش از دوران حجر اجاره دهد، پس از يه اگر ولي، مال مولي عل
 . است يه زوال حجر دوام اجاره مشروط به تنفيذ مولي عل

 - ۱۱۵ ماده
 قاضي تصرفات با اجازه يه ولي مي تواند پس از اثبات غبطه و مصلحت مولي عل

 : ذيل را انجام دهد
 . صرف نظر كند يه ازحق شفعه مولي عل - ۱
 . را بري نمايد يه ذمه مديون به مولي عل - ۲
 . را صلح كند يه دعوي مولي عل - ۳
 يه اعمالي را كه حسب العاده يا ذاتا ضرري است مانند هبه، از سوي مولي عل - ۴

 . انجام دهد
 . فردي را قصاص يا عفو كند يه عل ولي نمي تواند از طرف مولي - ۵

 - ۱۱۶ ماده
 انجام شده است يه ي كه بر اثر اشتباه ولي به خالف غبطه مولي عل معامله

 . در صورت اختالف، ولي بايد اشتباه را ثابت كند . باشد صحيح مي

 وظايف ولي : قسمت پنجم
 - ۱۱۷ ماده

 حضانت او است، مگر اين كه يه عل ولي مكلف به اداره اموال و نيز حضانت مولي
. با ديگري باشد
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 - ۱۱۸ ماده
 ، شامل موارد ذيل و هر آن چه عرف يه عل حضانت با رعايت وضعيت مالي مولي

 : الزم بداند مي شود
 . يه عل نگهداري و رعايت پاكيزگي مولي - ۱
 . جسم و حيات او يه از خطرات عل يه عل حفظ مولي - ۲
 . از زيان رساندن به غير يه عل مراقبت مولي - ۳
 . يه عل اواي مولي مد - ۴
 . يه عل فراهم ساختن زمينه تعليم مولي - ۵
 . يه عل آموزش شغل و حرفه مفيد به مولي - ۶

 - ۱۱۹ ماده
 را الزم بداند، ولي مكلف است با يه هرگاه طبيب متخصص ازدواج مولي عل

 . و اجازه قاضي اسباب ازدواج او را فراهم كند يه عل توجه به تمكن مالي مولي
 - ۱۲۰ ماده

 شامل موارد مندرج در ماده بيست و ششم يه عل ظايف ولي در اداره اموال مولي و
 . خاص براي ولي ۹ و بند ۶ بند ي است به استثنا

 - ۱۲۱ ماده
 اجازه اشتغال به كار دهد، اجازه مذكور شامل لوازم آن يه عل تواند به مولي ولي مي

 . نيز خواهد بود
 مسئوليت ولي : قسمت ششم

 - ۱۲۲ ماده
 اگر تصرفات او بدون تعدي و تفريط . خود امين است رفات مالي ولي در تص

 . گردد، ضامن نيست يه عل موجب تلف يا نقصان اموال مولي
 - ۱۲۳ ماده

 قانوني خود كوتاهي كند، مسئول جبران خسارات اگر ولي در انجام وظايفي
 . است يه عل مالي و غير مالي وارده برمولي

 - ۱۲۴ ماده
 تعدي و يه عل بوده و با مشاركت يكديگر در اموال مولي درصورتي كه ولي متعدد

 يا تفريط نمايند، مسئوليت تضامني دارند و اگرتنها بعضي تعدي و تفريط كند،
. مسئوليت به عهده همان بعض خواهد بود
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 - ۱۲۵ ماده
 با يه عل وصي و قيم نمي توانند بدون اجازه قاضي، با سمت واليت از طرف مولي

 . تواند اما ولي قهري مي خود معامله كنند؛
 - ۱۲۶ ماده

 به سود خود تصرف نمايد، ضامن است و ملزم به يه عل هرگاه ولي در مال مولي
 . است يه عل خسارت وارده به مولي

 - ۱۲۷ ماده
 توانند به دليل انجام ندادن وظايف ، مدعي العموم و ذينفع مي يه صغير، سف

 فرض عدم امكان الزام او به قانوني از سوي ولي به قاضي شكايت كنند و در
 . انجام وظايفش، عزل وصي و قيم و ضم امين با ولي قهري را از قاضي بخواهد

 - ۱۲۸ ماده
 قرار تبرع شود و شرط شود كه تحت واليت ولي يه هرگاه مالي به مولي عل

 . نگيرد، بدون اذن قاضي ولي حق تصرف در آن را ندارد
 - ۱۲۹ ماده

 ، و در فرض فقر او از اموال ولي قهري، و يه مولي عل حق الزحمه ولي از اموال
 . شود در فرض فقر او از بيت المال پرداخت مي

 پايان واليت : قسمت هفتم
 - ۱۳۰ ماده

 ، مجنون و يه ولي قهري، وصي و قيم بايد صغير را بعد از بلوغ شرعي و سف
شد، معتاد را به صرف اطمينان به اماره رشد، اختبار كند و در صورت حصول ر

 بايد از محكمه تقاضاي رفع حجر آن ها را نموده و اموال آنها را مسترد نمايند و
 . ادعاي رشد نمايد يه همچنين در صورتي كه مولي عل

 - ۱۳۱ ماده
 تواند بعد از رفع حجر، نسبت به تمامي تصرفات ولي قهري، مي يه عل مولي

ن ادعاي وصي، قيم و امين ادعاي ضرر نسبت به تصرفات وصي، قيم و امي
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 عدم غبطه و مصلحت كند و در صورت اثبات با تعدي و تفريط، آنها ضامن
 . تمامي خسارات وارده خواهند بود

 ولي حمل : قسمت هشتم
 - ۱۳۲ ماده

 اي او باشد و در يه ولي قهري حمل، ملزم است عهده دار حفظ اموال و نيازمند
 يا افراد ذينفع، صورت فقدان ولي قهري، به درخواست مدعي العموم يا اقربا

 . قاضي براي اداره اموال او امين تعيين مي كند
 - ۱۳۳ ماده

 . مادر حمل، براي احراز سمت امين بر ساير اقارب و اقارب بر بيگانه تقدم دارد
 - ۱۳۴ ماده

 . سمت امين حمل و جنين، پس از تولد زايل مي گردد

 ) امين قضايي ( مساعدت قضايي : قسمت نهم
 - ۱۳۵ ماده

 قاضي با درخواست مدعي العموم يا ذينفع، براي افراد ذيل با رضايت آن ها
 : كند مساعد قضايي تعيين مي

 : شخصي كه دو حواس از حواس سه گانه ذيل را نداشته باشد - الف
 شنوايي - ۱
 بينايي - ۲
 تكلم - ۳

 شخصي كه به هر علتي، مثل كهولت يا مرض توان اداره صحيح اموال - ب
 . باشد خود را نداشته

 - تبصره
 حق الزحمه مساعد قضايي از اموال فردي كه مساعد براي او نصب شده

. پرداخت مي شود



 ۳۷ كتاب چهارم   نكاح

 چهارم كتاب
 نكاح

 قرابت : فصل اول
 - ۱۳۶ ماده

 : قرابت به اعتبار منشأ آن سه قسم است
 قرابت نسبي - ۱
 قرابت رضاعي - ۲
 قرابت سببي - ۳

 - ۱۳۷ ماده
 : قرابت نسبي بر دو قسم است

 قرابت نسبي مستقيم كه عبارت است از رابطه خوني حاصل از تولد يكي از - ۱
 . ديگري كه به والد اصل و به مولود فرع اطالق مي گردد

 قرابت نسبي غير مستقيم كه عبارت است از رابطه خوني ميان حداقل دو نفر كه - ۲
 . به يك اصل مشترك منتهي مي شوند مانند قرابت دو برادر

 - ۱۳۸ ماده
 رابت رضاعي عبارت است از رابطه خويشاوندي حاصل از شير خوردن يكي از ق

 ديگري و يا شير خوردن حداقل دو نفر از يك شخص با شرايط مقرر در اين
 . قانون
 - ۱۳۹ ماده

 خويشاوندي حاصل از عقد نكاح ميان زوجين و : قرابت سببي عبارت است از
. اقرباي هر يك  با اقرباي ديگري
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 - ۱۴۰ ماده
 : در محاسبه درجه قرابت نسبي

 قرابت نسبي مستقيم از فرع به اصل، هر نسل يك درجه محسوب مي - ۱
 . گردد و خود اصل در اين محاسبه شامل نمي باشد

 قرابت نسبي غير مستقيم از فرع به اصل مشترك و از اصل مشترك به فرع - ۲
 اسبه ديگر، هر نسل يك درجه محسوب مي شود و اصل مشترك در اين مح

 . شامل نمي باشد
 - ۱۴۱ ماده

 قرابت رضاعي مانند قرابت نسبي، مستقيم و غير مستقيم است و درجه بندي
 . آن مانند قرابت نسبي مي باشد

 - ۱۴۲ ماده
 در محاسبه درجه قرابت سببي، اقارب هر يك از زوجين در مورد زوج ديگر به

 . عين قرابت و درجه شناخته مي شود

 اري خواستگ : فصل دوم
 - ۱۴۳ ماده

 خواستگاري عبارت است از تقاضاي ازدواجِ از سوي يكي از زن و مرد از
 . ديگري

 - ۱۴۴ ماده
 : شرايط ذيل بايد در خواستگاري رعايت شود

 . خواستگاري شود كه خالي از موانع نكاح و خالي از عده ديگري باشد از زني - ۱
  از طرف زن قبول مي زن و مرد يا شخصي كه از طرف مرد خواستگاري و - ۲

 . ، اهليت داشته باشد كند
 - ۱۴۵ ماده

 خواستگاري از زني كه ديگري از او خواستگاري كرده حرام است؛ ولي نامزدي
. و نكاح حاصل از آن صحيح مي باشد
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 نامزدي : فصل سوم
 - ۱۴۶ ماده

 نامزدي قرارداد جايزي است كه به موجب آن زن و مردي توافق مي كنند تا با
 . ج نمايند هم ازدوا

 - ۱۴۷ ماده
 تعهد به ازدواج، چه به صورت شرط در ضمن عقد، يا به صورت قرار داد
 مستقل مانند قرارداد نامزدي، حتي اگر در آنها وجه االلتزام تعيين شده باشد،

 . الزام آور نيست، و وجه االلتزام قابل مطالبه نمي باشد
 - ۱۴۸ ماده

 ازدواج، طرف ديگر نمي تواند او را ملزم به در صورت انصراف يكي از نامزدان از
 . عقد نكاح، يا به صرف امتناع، مطالبه خسارت كند

 - ۱۴۹ ماده
 اگر يكي از نامزدان، قرارداد نامزدي را بدون دليل قانوني و يا عذر موجه،  به

 باشد كه جانب مقابل به تشخيص قاضي، فسخ كند ضامن مخارج ضروري مي
 . متحمل شده است اعتماد وقوع ازدواج

 - ۱۵۰ ماده
 ديدار و ارتباط مشروع نامزدان براي اطالع از وضع شخصي، زندگي و اخالق

 . يكديگر در حد كافي جايز است
 - ۱۵۱ ماده

 . هدايا، با فسخ قرار داد نامزدي، با شرايط ذيل قابل مطالبه است
 . شده باشد عين هداياي مصرفي كه تا قبل از فسخ قرار داد نامزدي مصرف ن - ۱
 . شود و تلف نشده باشد عين هداياي غير مصرفي كه در عرف نگهداري مي - ۲
 شود، مثل يا قيمت روز خريد هداياي غير مصرفي كه در عرف نگهداري مي - ۳

. در صورت تلف با تقصير
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 - تبصره
 با مرگ يكي از نامزدان يا انحالل نكاح پس از عقد هداياي دوره نامزدي قابل

 . ست مطالبه ني
 - ۱۵۲ ماده

 عكس هايي كه نامزدان به يكديگر داده اند در حكم اموال غير مصرفي است
 باشد شود و نامه هاي آن ها در حكم اموال مصرفي مي كه نوعاً نگهداري مي

 - تبصره
 استفاده از نامه ها، عكسها، مكالمات ثبت شده و مانند آنها بدون رضايت طرف

 فاده يا افشاي آن زياني مادي يا معنوي متوجه مقابل ممنوع است و اگر از است
 . ديگري شود ضامن است

 موانع نكاح : فصل چهارم
 قرابت : اول قسمت

 قرابت نسبي : مبحث اول
 - ۱۵۳ ماده

 ازدواج با اقارب نسبي ذيل به طور مؤبد حرام است، حتي اگر قرابت حاصله از
 : وطي به شبه يا زنا باشد

 اصول و فروع - ۱
 . روع ابوين اصول و ف - ۲
 . عمو، عمه، خالو و خاله - ۳
. عمو، عمه، خالو و خاله ابوين - ۴
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 قرابت سببي : مبحث دوم
 - ۱۵۴ ماده

ازدواج با اقارب ذيل اعم از نسبي و رضاعي بواسطه مصاهره حرام مؤبد مي
 : گردد

 . اصول زوجه به صرف عقد - ۱
 فروع زوجه به شرط دخول به زوجه - ۲
 . زوجه اصول به صرف عقد - ۳
 . زوجه فروع به صرف عقد - ۴

 قرابت رضاعي : مبحث سوم
 - ۱۵۵ ماده

 قرابت رضاعي با شرايط مندرج در اين قانون حاصل، و به استثناي موارد ذيل
 : همانند قرابت نسبي موجب حرمت مؤبد نكاح مي شود

 خواهر پسر رضاعي - ۱
 مادر خواهر يا برادر رضاعي - ۲
 . رچه باال رود جده پسر يا دختر رضاعي و ه - ۳
 خواهر برادر رضاعي - ۴
 . فرزندان رضاعي مرضعه به مرتضع در فرض تعدد فحل - ۵

 - ۱۵۶ ماده
 : اركان حصول قرابت رضاعي عبارت است از

 مرضعه - ۱
 مرتضع - ۲
 شير - ۳

 - ۱۵۷ ماده
 . مرضعه بايد حين شيردادن زنده و واحده باشد

 - ۱۵۸ ماده
. و كمتر از دوسال قمري باشد مرتضع بايد حين شيرخوردن زنده
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 - ۱۵۹ ماده
 : شير بايد واجد شرايط ذيل باشد

 مدت يك شبانه روز، يا پانزده مرتبه كامل و متوالي، يا به مقداري كه - ۱
 . موجب محكمي استخوان و روئيدن گوشت گردد، خورده شود

 خورد شير از فحل واحد باشد، اگر دو طفل از دو مرضعه با فحل واحد شير ب - ۲
 . قرابت رضاعي ميان آن ها حاصل مي گردد

 شير حاصل از حمل مشروع به عقد صحيح، يا شبهه طرفيني يا تلقيح - ۳
 . مشروع باشد

 . شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشد - ۴
 . شير حاصل از زايمان باشد - ۵

 - تبصره
  نمي در صورت علم به رضاع، و جهل به تعداد و مقدار رضعه، حرمت محقق

 . شود

 غير قرابت : قسمت دوم
 جمع : مبحث اول

 - ۱۶۰ ماده
 جمع ميان نكاح دو خواهر اعم از نسبي و رضاعي باطل است و اگر نكاح يكي

 . سابق بر ديگري باشد، يا يكي در عده رجعي باشد، نكاح دوم باطل است
 - ۱۶۱ ماده

 اجازه او غير نكاح با دختر برادر و دختر خواهر زوجه در حال حيات زوجه بدون
. نافذ است
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 استيفاء عدد : مبحث دوم
 - ۱۶۲ ماده

 مرد مي تواند با تأمين نفقه و اجراي عدالت حداكثر با چهار زن ازدواج نمايد و
 . نكاح با زن پنجم و لو يكي از زنان سابق در عده رجعي باشد باطل است

 شوهردار بودن يا معتده بودن زن : مبحث سوم
 - ۱۶۳ ماده
 با زن شوهردار يا معتده، با علم به حكم و موضوع باطل و موجب حرمت نكاح

 . مؤبد مي گردد
 - تبصره

 نكاح با زني معتده ناشي از وطي به شبهه باطل است؛ ولي موجب حرمت موبد
 . نمي شود

 - ۱۶۴ ماده
 نكاح با زن شوهردار يا معتده، با جهل به حكم و يا موضوع، باطل است و در

 . حرمت مؤبد مي گردد صورت دخول موجب
 احرام : مبحث چهارم

 - ۱۶۵ ماده
 نكاح در حالت احرام زوجين يا يكي از آن ها، با علم به حكم و موضوع باطل و

 . موجب حرمت مؤبد مي گردد
 - ۱۶۶ ماده

 نكاح در حالت احرام زوجين يا يكي از آن ها، با جهل به حكم يا موضوع باطل
 . بد مي گردد و با دخول به زوجه موجب حرمت مؤ

 - تبصره
. اگر كشف شود كه احرام باطل بوده، نكاح صحيح است
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 لعان : مبحث پنجم
 - ۱۶۷ ماده

 انحالل نكاح بواسطه لعان با شرايط مقرر در اين قانون موجب حرمت مؤبد بين
 . زوجين مي گردد

 ه زنا و وطي به شبه : ششم مبحث
 - ۱۶۸ ماده

 اقل و مختار، با علم به حرمت و عدم رابطه زنا عبارت است از وطي شخص بالغ، ع
 . زوجيت، يا در حال بي اختياري ناشي از اختيار مانند مستي به عمد

 - ۱۶۹ ماده
 وطي به شبهه عبارت است از وطي شخص فاقد قوه تشخيص با عدم رابطه
 زوجيت و يا وطي شخص بالغ و عاقل با جهل به حرمت و يا با جهل به عدم

 . رابطه زوجيت
 - ه تبصر

 وطي شخص بالغ و عاقل مكره با علم به حرمت و عدم رابطه زوجيت، در حكم
 . وطي به شبهه است

 - ۱۷۰ ماده
  مي يه ، موجب حرمت ابدي ميان زاني و زان يه زنا با زن شوهردار و معتده رجع

 گردد، ولي وطي به شبهه و زنا  با معتده باين و معتده وفات و معتده فسخ و
 . نيست انفساخ موجب حرمت

 - ۱۷۱ ماده
 و موطوء به شبهه يه و نكاح زاني با اصول و فروع زان يه نكاح پدر زاني با زان

 . باطل است
 - ۱۷۲ ماده

. عقد نكاح سابق بواسطه زناي الحق منحل نمي گردد
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 سه طالق و نه طالق : هفتم مبحث
 - ۱۷۳ ماده

 گر اينكه نكاح زوجه پس از سه طالق كه همراه با دو رجوع باشد باطل است، م
 . زوجه به نكاح ديگري درآيد و پس از دخول نكاح آن ها منحل شود

 - ۱۷۴ ماده
  زوجه پس از نه بار طالق كه شش تاي آن رجعي باشد، بر زوج حرام مؤبد مي

 . گردد
 كفر : شتم مبحث ه

 - ۱۷۵ ماده
 وعقد نكاح زن مسلمان با غير مسلمان عقد نكاح مرد مسلمان با زن غير كتابي

 . است باطل
 لواط : هم ن مبحث

 - ۱۷۶ ماده
 لواط قبل از عقد نكاح، موجب حرمت نكاح الطي با افراد ذيل مي گردد و لو

 : اين كه فاعل و مفعول مجنون، صغير، كبير يا مختلف باشند
 . مادر ملوط و هر چه باال رود اعم از نسبي يا رضاعي - ۱
 . عي دختر ملوط و هرچه پائين رود اعم از نسبي يا رضا - ۲
 . خواهر ملوط اعم از نسبي يا رضاعي - ۳

 شرايط صحت عقد نكاح : فصل سوم
 اهليت طرفين : قسمت اول

 - ۱۷۷ ماده
 نكاح صغير و صغيره و مجنون و مجنونه توسط ولي قهري با عدم مفسده و

. توسط وصي مأذون و قاضي درفقدان آن ها، با مراعات مصلحت صحيح است
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 - تبصره
 را به نكاح خود يا اصول و فروع خود يا يه د مولي عل وصي مأذون نمي توان

 . فروع ابوين خود در بياورد، مگر با اثبات مصلحت نزد قاضي
 - ۱۷۸ ماده

 توانند صغير و صغيره پس از بلوغ شرعي، و مجنون و مجنونه پس از افاقه، مي
 نكاح واقع از طرف ولي قهري را با وجود مفسده و نكاح واقع از طرف وصي

 . و قاضي را در صورتي كه به مصلحت آن ها نبوده فسخ كنند مأذون
 - ۱۷۹ ماده

 دخول به زوجه قبل از آمادگي جسمي ممنوع است، اگر به واسطه دخول، افضا
 كامل يك زن و نفقه مادام العمر زوجه بر عهده او است و در صورت يه گردد، د

 . مي شود يه فوت زوج از اصل تركه تأد
 - ۱۸۰ ماده

 يه صغيره به واسطه زنا يا وطي به شبهه افضا شود، بر افضا كننده د اگر دختري
 . گيرد يك زن تعلق مي

 - ۱۸۱ ماده
 . نفوذ نكاح دختر باكره منوط به رضايت او و اجازه ولي قهري است

 - ۱۸۲ ماده
 اثبات موارد ذيل توسط دختر باكره نزد قاضي موجب سقوط اجازه ولي قهري

 : است
 . غير ممكن و يا همراه با مشقت زياد باشد استيذان ولي قهري - ۱
 . ولي قهري محجور باشد - ۲
 . ولي قهري بدون دليل قانوني و علت موجه با ازدواج او مخالفت كند - ۳
 . ولي قهري غير مسلمان باشد - ۴
 ولي قهري از ازدواج با كفو شرعي و عرفي او ممانعت نمايد و كفو ديگري - ۵

. هم نباشد
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 - تبصره
 يارهاي كفو بودن با وصف تدين به اسالم با عرف است؛ ولي مليت و تعيين مع

 . نژاد معيار نيست، مسلمان كفو مسلمان است
 - ۱۸۳ ماده

 ولي قهري در نكاح مجنون ادواري، واليت ندارد و نكاح او در حال افاقه صحيح
 است
 - ۱۸۴ ماده

 ولي تعيين عقد نكاح سفيه به طوري استقاللي صحيح است ولي آثار مالي آن را
 . كند كند، اگر ولي مخالفت يا تعلل نمايد، قاضي او را ملزم مي مي

 قصد و رضاي طرفين : قسمت دوم
 - ۱۸۵ ماده

 قصد و رضايت طرفين شرط نفوذ عقد نكاح است و بايد صريحاً با لفظ يا كتابت
 . احراز گردد

 - تبصره
 ود، با اجازه بعدي نافذ اگرعقد نكاح، بدون رضايت طرفين يا يكي از آنها، واقع ش

. مي گردد

 انشاء عقد نكاح : قسمت سوم
 - ۱۸۶ ماده

 عقد نكاح با ايجاب از سوي يكي از متعاقدين و قبول از سوي ديگري به الفاظي
 . كه صريحاً داللت بر قصد ازدواج نمايد، واقع مي شود

 الفاظ عقد نكاح : مبحث اول
 - ۱۸۷ ماده

 : ايجاب و قبول در عقد نكاح بايد
 . با قصد انشاء و ايجاد زوجيت واقع شود - ۱
. بين ايجاب و قبول توالي عرفي رعايت شود - ۲
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 قبل از قبول چيزي كه ايجاب را باطل مي كند واقع نشود مانند اعراض يا - ۳
 . زوال اهليت موجب

 . در صورت امكان عقد نكاح به عربي خوانده شود - ۴
 شود بايد به صيغه ماضي باشد ايجاب و قبولي كه به عربي انشاء مي - ۵
 . و قبول به لفظ قبلت و رضيت باشد » زوج « يا » نكح « لفظ ايجاب از ماده - ۶

 وكالت در عقد نكاح : مبحث دوم
 - ۱۸۸ ماده

 هريك از طرفين عقد مي تواند طرف ديگر يا شخص ثالثي را براي اجراي عقد
 . نكاح وكيل نمايد

 - ۱۸۹ ماده
 . عاقل، قاصد، مختار و مسلمان باشد مجري عقد نكاح بايد بالغ،

 - ۱۹۰ ماده
 در صورتي كه وكالت وكيل يا وكيله براي انعقاد عقد نكاح به طور مطلق، يا
 ظهور يا انصراف به عقد با غير وكيل داشته باشد،  وكيل نمي تواند موكله را به

 . عقد خويش يا خود را به عقد موكل درآورد
 - ۱۹۱ ماده

 موكل راجع به شخص يا مهر يا خصوصيات ديگري كه در اگر وكيل از آنچه
 حيطه وكالتش معين كرده تخلف نمايد يا خارج از اختيارات داده شده عمل كند

 . يا مراعات مصلحت او را نكرده باشد، عقد غير نافذ است
 - ۱۹۲ ماده

 وكيل نمي تواند بدون وكالت در توكيل يا اجازه موكل، شخص ديگري را به
 . انتخاب كند حيث وكيل او

 - ۱۹۳ ماده
 اگر عقد نكاح از يك طرف فضولي و از طرف ديگر بالمباشره باشد، مادامي كه

. طرف فضولي عقد را رد يا تنفيذ نكرده، طرف مباشر ملزم به آن است
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 - تبصره
 اگر تأخير در تنفيذ يا رد از طرف فضولي، موجب ضرر به طرف مباشر گردد،

 . وي حق فسخ دارد
 اختالف در جنس : چهارم قسمت

 - ۱۹۴ ماده
 . اختالف در جنس، در ابتدا و در ادامه، شرط صحت و دوام عقد نكاح است

 - ۱۹۵ ماده
 اگر يكي از طرفين عقد دو جنسيتي و يا جنسيت او قابل تشخيص نباشد، عقد

 . نكاح ميان آن ها باطل است
 تعيين طرفين عقد نكاح : پنجم قسمت

 - ۱۹۶ ماده
 عقد به نحوي كه براي هيچ يك از آنها شبهه نباشد، شرط تعيين طرفين

 . صحت نكاح است
 - ۱۹۷ ماده

 اشتباه در شخص طرف عقد نكاح مانند اينكه طرف عقد شخص مورد نظر
 . نباشد، موجب بطالن نكاح است

 - ۱۹۸ ماده
 اگر شخصي با اوصاف و عنوان شخص ديگري طرف عقد قرار گيرد و طرف

 ان اوصاف و عنوان عقد را پذيرفته باشد، عقد نكاح ميان ديگر با اعتماد به هم
 . آن ها باطل است

 منجز بودن عقد نكاح : قسمت ششم
 - ۱۹۹ ماده

 تعليق در عقد نكاح به جز بر شرايط صحت آن و يا امري محققل الحصول
موجب بطالن آن است
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 آثار عقد نكاح : فصل ششم
 آثار مالي : قسمت اول
 مهريه : مبحث اول

 كليات : ل او فرع
 - ۲۰۰ ماده

 مهر عبارت است از مالي كه مرد به واسطه ازدواج با زني به او مي پردازد و يا
 انجام مي دهد، واگر به صرف ازدواج با زني، تعهد به پرداخت مالي به پدر آن

 . زن يا شخص ثالثي كند، الزامي به اداي آن ندارد
 - ۲۰۱ ماده

 : مهر بر چهار قسم است
 . گردد عبارت است از مالي كه با تراضي زوجين تعيين مي مهر المسمي - ۱
 مهر المثل عبارت است از مالي كه در تعيين آن، حال زن از حيث شرافت، - ۲

  فاميل و ساير صفات او نسبت به اقارب و اقران و عرف محل و غيره در نظر
 . گرفته شود

 تعيين آن، حال مهر المتعه عبارت است از مالي كمتر از مهر المثل كه در - ۳
 . مرد از حيث فقر و غناء لحاظ شود

 . مهر السنّة عبارت است از پانصد درهم نقره كه هر درهم هجده نخود است - ۴
 - تبصره

 . موارد پرداخت مهر المثل، مهر المتعه و مهر السنه را اين قانون تعيين مي كند
 - ۲۰۲ ماده

 . ذمه مهر مي تواند دو بخش باشد، قسمتي نقد و قسمتي بر
 - ۲۰۳ ماده

 تعيين مهري كه از توان بالقوه مرد خارج است باطل مي باشد و در حكم
. موردي است كه مهر تعيين نشده باشد
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 - ۲۰۴ ماده
 : چيزي مي تواند مهر قرار گيرد كه شرايط ذيل را دارا باشد

 اعم از عين، منفعت، عمل، حق مالي يا اسقاط . ارزش اقتصادي داشته باشد - ۱
 . حق

 . ماليت قانوني داشته باشد - ۲
 معلوم باشد مگر اين كه تعيين آن به يكي از زوجين يا ثالث واگذار شده - ۳

 . باشد
 . اگر عين خارجي مهر قرار گيرد، بايد موجود باشد - ۴
 . قابل تسليم و تسلّم باشد - ۵

 - ۲۰۵ ماده
 ق قبل باشد در صورت طال ۲۰۴ اگر چيزي كه مهر تعيين شده فاقد شرايط ماده

 . از دخول، زوجه مستحق مهر المتعه و بعد از دخول، مستحق مهر المثل است
 - ۲۰۶ ماده

 اگر زوج مال غير را مهر قرار دهد و صاحب مال اجازه نكند، زوجه مستحق مثل
 يا قيمت آن است

 - ۲۰۷ ماده
 عين معين باشد و معلوم شود كه قبل از عقد يا قبل از تسليم معيوب يه اگر مهر

 تلف گردد، زوجه مي تواند مثل و در صورت تعذر قيمت روز پرداخت، يا عين يا
 . معيوب را به همراه ارش روز پرداخت، مطالبه نمايد

 - ۲۰۸ ماده
 آن در مهلت معين، يه شرط فسخ مهر، يا افزايش آن به مقدار معين، با عدم تأد

 ت و در يا تغيير اقامتگاه، يا شرايط مشروع ديگر در ضمن عقد صحيح اس
 صورت فسخ، زوجه مستحق مهر المثل مي باشد مگر اين كه طوري ديگري

 . توافق كرده باشند
 - ۲۰۹ ماده

 يه تواند تمام مهر را مطالبه نمايد، مگر اينكه در تأد با انعقاد عقد نكاح، زوجه مي
. آن، مدت و اقساط، تعيين گرديده و يا طور ديگري تراضي شده باشد
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 - ۲۱۰ ماده
 كامل مهر، و لو زوج معسر باشد، از تمكين امتناع نمايد، يه تواند تا تأد زوجه مي

 مشروط بر اين كه قبل از مطالبه مهر با اختيار تمكين نكرده باشد و مهر او
 . دخول قبل از بلوغ موجب اسقاط حق حبس نمي گردد . مؤجل نباشد

 - تبصره
 حق حبس در صورتي كه مهر مؤجل باشد ساقط مي شود

 تعيين مهر در ضمن عقد نكاح : م فرع دو
 - ۲۱۱ ماده

 گردد ولي اگر قبل از تمكين، با تمكين زوجه، مهر المسمي بر ذمه زوج مستقر مي
 . زوجه را طالق دهد، زوجه مستحق نصف مهر المسمي است

 - ۲۱۲ ماده
 هرگاه زوجه تمام مهر را قبض كرده و آن را مصرف يا تلف كرده باشد، اگر قبل

 داده شود نيمي از قيمت قابل مطالبه است و اگر قيمت آن از از دخول طالق
 . پردازد كمترين قيمت را مي موقع عقد و موقع قبض متفاوت باشد،

 - ۲۱۳ ماده
 نماء منفصل مهر در فرض طالق زوجه قبل از دخول، متعلق به زوجه است ولي

 جه معيوب نزد زو يه زوج مي تواند نيمي از نماء متصل را مطالبه كند و اگر مهر
 . شود، نصف ارش و نصف عين قابل مطالبه است

 - ۲۱۴ ماده
 اگر از زمان عقد تا طالق قبل از دخول، ارزش مهر المسمي بر اثر عمل زوجه
 افزايش يابد، افزايش مذكور متعلق به او است، و اگر مهر المسمي در اثر نرخ

. بازار افزايش يا تنزل پيدا كند مربوط به زوج است



 ۵۳ كتاب چهارم   نكاح

 - ۲۱۵ ماده
 اگر زوجه غير مدخوله، ذمه زوج را از بابت مهر، بري كند و يا مهر را به وي
 هبه نمايد يا تمام مهر را عوض خلع قرار دهد، زوج حق مطالبه نيمي از مهر را

 . باشد ي ندارد مگر اين كه ابراء يا هبه در مقابل عوض مساو
 - ۲۱۶ ماده

 شود، زوجه مستحق تمام مهر اگر عقد نكاح به هر جهتي بعد از دخول فسخ
 . المسمي است

 - ۲۱۷ ماده
 اگر عقد نكاح به هر جهتي قبل از دخول فسخ شود، زوجه مستحق مهر نمي
 باشد، مگر اين كه فسخ مستند به عنن يا ارتداد مرد باشد كه زوجه مستحق

 . نصف مهر المسمي است
 - ۲۱۸ ماده

 نكاح به واسطه عيب زوجه اگر زوجه، زوج را در عقد نكاح فريب داده باشد و
 پس از دخول فسخ شود، زوجه مستحق مهر نيست و اگر فريب زوج از سوي
 شخص ثالث باشد، زوجه مستحق مهر است و زوج مي تواند از  شخص ثالث

 . طلب خسارت كند
 - ۲۱۹ ماده

 در صورت انحالل نكاح به سبب مرگ يكي از زوجين قبل از دخول، زوجه
 . مستحق نصف مهر است

 - تبصره
 اگر عقد نكاح در حالت مرض زوج واقع شده باشد در صورت فوت يكي از

 . زوجين قبل از دخول، زوجه مستحق چيزي نمي باشد
 - ۲۲۰ ماده

 قبل از دخول، زوجه مستحق : اگر بطالن عقد نكاح به سبب موانع نكاح باشد
 ه بطالن بعد از دخول مستحق مهر المثل است؛ ولي اگر زن عالم ب . مهر نيست

. عقد باشد مستحق چيزي نيست
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 عدم تعيين مهر در ضمن عقد : فرع سوم
 - ۲۲۱ ماده

 عقد نكاح با عدم تعيين مهر صحيح است، قبل از دخول، زوجين آن را با تراضي
 . تعيين مي كنند و بعد از دخول زوجه مستحق مهر المثل است

 - تبصره
 فاوت پيدا كند، معيار زمان دخول اگر در فاصله ميان عقد و دخول، مهر المثل ت

 . است
 - ۲۲۲ ماده

 زوجه در فرض عدم تعيين مهر، نمي تواند تا تعيين مهر و تسليم آن از تمكين
 . امتناع كند

 - ۲۲۳ ماده
 زوجه در صورت انحالل نكاح به سبب طالق، ارتداد يا عنن مرد قبل از دخول،

 صورت انحالل آن  به در فرض عدم تعيين مهر، مستحق مهر المتعه است و در
 سبب مرگ يكي از زوجين، ارتداد يا عيب زن، قبل از دخول، زوجه مستحق

 . چيزي نمي باشد
 - ۲۲۴ ماده

 زوجه در صورت بطالن عقد به سبب وجود موانع نكاح قبل از دخول، در فرض
 بعد از دخول مستحق مهر المثل مي . عدم تعيين مهر، مستحق چيزي نيست

 . به حرمت داشته باشد مستحق چيزي نيست باشد، و اگر علم
 شرط عدم مهر المسمي در ضمن عقد : فرع چهارم

 - ۲۲۵ ماده
 شرط عدم مطلق مهر در ضمن عقد، باطل و مبطل عقد است ولي شرط عدم

. مهر المسمي جايز و در حكم موردي است كه مهر تعيين نشده باشد



 ۵۵ كتاب چهارم   نكاح

 تفويض تعيين مهر : فرع  پنجم
 - ۲۲۶ ماده

 توانند بدون ميزان مهر به زوج يا فرد ثالث واگذار شود، آنها نمي اگر تعيين
 رضايت زوجه به كمتر از مهر المثل، مهر تعيين كنند، و اگر تعيين آن به زوجه
 واگذار شده باشد، او نمي تواند بدون رضايت زوج بيش از مهر المثل تعيين

 . نمايد
 - ۲۲۷ ماده

 شود و داور قبل از تعيين مهر و قبل از اگر تعيين مهر، به زوج يا زوجه واگذار
 دخول بميرد، زوجه مستحق مهر المتعه است و اگر تعيين مهر با ثالث باشد و
 قبل از دخول بميرد، يا داور جديد معين مي شود و يا زوجين خود با تراضي آن

 . اگر بعد از دخول بميرد زوجه مستحق مهر المثل است . را تعيين مي كند
 - ۲۲۸ ماده

 گر داور از تعيين مهر امتناع نمايد، قاضي او را ملزم به تعيين مهر مي كند و اال ا
 . زوجين داور جديد معين، يا خود آن را تعيين مي كند

 اختالفات ناشي از مهر : فرع ششم
 - ۲۲۹ ماده

 و مرد مدعي يه اگر مرد مالي به مقدار مهر به زن داده باشد، زن مدعي هد
 : به روش هاي ذيل حكم مي كند پرداخت مهر باشد، محكمه

 . هر كدام دليل و بينه داشته باشد له او حكم مي شود - ۱
 اگر هر دو براي اثبات مدعاي خود دليل و بينه بياورند، دليل و بينه زن مقدم - ۲

 . است
 . اگر هر دو از اقامه دليل و بينه عاجز باشند، له مرد حكم مي شود - ۳

 - ۲۳۰ ماده
 ن عقد نكاح تعيين نشده باشد و زوجه قبل از دخول چيزي از اگر مهر در ضم

 زوج گرفته باشد همان، مهر محسوب مي شود مشروط بر اين كه صريحا بر
. مهر بودن آن توافق حاصل شده باشد
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 - ۲۳۱ ماده
 : كند يه را از مهر خود ته يه اگر توافق شود كه زن جهيز

 ر انصراف از طرف مرد باشد قبل از عقد نكاح قرار داد نامزدي منحل شود، اگ
 زن مخير است مثل يا قيمت مهر يا كاالي خريداري شده را باز گرداند و اگر
 انصراف از طرف زن باشد مرد مخير است مثل يا قيمت يا كاالي خريداري

 . شده را بگيرد
 اگر بعد از عقد و قبل از دخول، نكاح منحل شود زوجه مخير است نصف مثل يا

 . االي خريداري شده را باز گرداند قيمت و يا نصف ك
 - ۲۳۲ ماده

 مهر مؤجل در صورتي كه زوجه بميرد يا طالق واقع شود قبل از رسيدن اجل
 . قابل مطالبه نيست؛ ولي با فوت زوج، حال مي شود

 - ۲۳۳ ماده
 طال يا سكه طال به قيمت روز تعيين شده باشد، هنگام مطالبه، يه هرگاه مهر

 . يد شده يا قيمت روز پرداخت را مطالبه نمايد زن مي تواند عين طالي ق
 - ۲۳۴ ماده

 هرگاه پدر يا جد پدري براي صغير زن بگيرد، مهر به عهده صغير است مگر
 اگر مهر . اينكه تمكن نداشته باشد، در آن صورت مهر بر عهده ولي مي باشد

 پرداخت شود، پس از رشد صغير، نكاح انحالل يابد، او  مي تواند مطابق با
 . مقررات اين قانون مهر را استردادكند

 - ۲۳۵ ماده
 اگر شخصي با ادعاي وكالت از سوي مردي، زني را به عقد او در آورد و پس از

 يه مرگ موكل ورثه وكالت را انكار نمايند، درصورت فقدان دليل، وكيل بايد مهر
 . زوجه را مطابق مقررات اين قانون بپردازد

 - ۲۳۶ ماده
 م تعيين مهر بين زوجين اختالف شود، مدعي تعيين بايد آن اگر در تعيين و عد

. را ثابت كند و اال قول منكر، با قسم پذيرفته مي شود



 ۵۷ كتاب چهارم   نكاح

 - ۲۳۷ ماده
 اگر زوج، مدعي ابراء ذمه يا پرداخت مهر باشد و زوجه منكر آن، و يا زوجه
 مدعي بيشتر و زوج مدعي كمتر باشد، مدعي ابراء و پرداخت و مدعي بيشتر بايد

 . ابت كند و اال قول منكر با قسم پذيرفته مي شود ث
 - ۲۳۸ ماده

 درصورت اختالف در دخول و عدم دخول، مدعي دخول بايد دليل اقامه كند و
 . اال قول منكر با قسم پذيرفته مي شود

 - تبصره
 اگرطالق بعد از خلوت صحيحه واقع شود و زوجه مدعي دخول و زوج منكر آن

 . مگر اين كه زوج عدم دخول را ثابت كند باشد، قول زوجه مقدم است
 - ۲۳۹ ماده

 درصورت اختالف در تعجيل و تاجيل مهر، مدعي تاجيل بايد ثابت كند و اال
 . قول به تعجيل با قسم پذيرفته مي شود

 - ۲۴۰ ماده
 اگر چيزي مهر تعيين شود ولي درهنگام عقد به طور صوري چيزي ديگري به

 اطل و در حكم موردي است كه مهر تعيين عنوان مهر ذكر شود، توافق مهر ب
 . نشده است؛ ولي اگر قصد طرفين در موقع عقد مهر اول باشد، مهر همان است

 - ۲۴۱ ماده
 : گردد مهر المثل در موارد ذيل بر ذمه شخص مستقر مي

 . فردي به هر وسيله بكارت زني را ازاله كند - ۱
 . با مجنونه يا دختر نا بالغ زنا كند - ۲
. علم به حرمت زنا ندارد زنا كند با زني كه - ۳
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 نحوه پرداخت مهريه : فرع هفتم
 - ۲۴۲ ماده

 پول رايج مملكت يا پول خارجي باشد، متناسب با تغيير ارزش ساالنه يه اگر مهر
 بر اساس تعين دافغانستان بانك ، نسبت به سال انعقاد عقد نكاح، يه زمان تاد

 . تراضي كرده باشند گردد، مگر اينكه زوجين طور ديگري محاسبه مي
 - ۲۴۳ ماده

 . اگر مهريه موجل باشد، مطابق ارزش سال سر رسيد آن محاسبه مي شود
 نفقه : مبحث دوم

 - ۲۴۴ ماده
 . نفقه زوجه مطابق به مقررات اين قانون بر عهده زوج است

 يه جهيز : مبحث سوم
 - ۲۴۵ ماده
 ز دارايي خود يا عبارت است از اساس منزل و البسه و اشيايي كه زوجه ا يه جهيز

 . پدرش به منزل مشترك زوجين مي آورد
 - ۲۴۶ ماده

 زوجه تبرعي نيست مگر اينكه زوجه يا عرف با قبول يه انتفاع زوج از جهيز
 . زوجه، تبرعي بودن آن را تأييد نمايد

 - ۲۴۷ ماده
 اگر زوج يا طلبكاران او ادعا كنند كه مال خاصي به زوج تعلق دارد ولي زوجه

 در فقدان دليل، اگر يكي ذواليد باشد، : او است يه كه جزء جهيز مدعي باشد
 ديگري بايد خالف آنرا ثابت كند و اگر هر دو ذواليد باشند يا هيچكدام ذواليد

. كند نباشند قاضي از باب تداعي حل و فصل مي
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 - ۲۴۸ ماده
 باشد و ديگري منكر آن، مدعي يه اگر يكي از زوجين مدعي تلف شدن جهيز

 . ايد ثابت كند و اال قول منكر با قسم پذيرفته مي شود تلف ب
 - ۲۴۹ ماده

 مي كند و يه ته يه مالي كه زوج تحت هر عنواني به زوجه مي دهد و او جهز
 . همراه خود به منزل مشترك مي آورد، جزء اموال زوجه است

 - ۲۵۰ ماده
نزل اموالي كه زوج قبل از عروسي به خانه زوجه مي برد تا زوجه آن را به م

 مشترك بياورد، جزء اموال زوج محسوب مي شود، مگر اينكه ثابت شود به
 . تمليك زوجه درآورده است

 آثار غير مالي : قسمت دوم
 تكاليف مشترك زوجين : مبحث اول

 - ۲۵۱ ماده
 . زوجين مكلف به حسن معاشرت با يكديگر و باوالدين و اقارب يكديگر هستند

 - ۲۵۲ ماده
 اساس خانواده و تربيت اوالد با يكديگر معاضدت و زوجين بايد در تحكيم

 . همكاري نمايند
 - ۲۵۳ ماده

 هر يك از زوجين بايد از اعمالي كه موجب تنفر ديگري مي شود، بپرهيزند و
. اگر مرد خواهان آرايش زوجه در لباس و بدن باشد، زوجه موظف است بپذيرد
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 - ۲۵۴ ماده
 ا زوجه اش در فراش واحد بيتوته زوج مكلف است از هر چهار شب يك شب، ب

 نمايد و هر دو، در حد متعارف مؤظف به استمتاعات جنسي هستند، مگر اين كه
 . براي يكي از زوجين مضر و يا يكي از آنها مبتال به امراض مقاربتي باشند

 - ۲۵۵ ماده
 اگر مردي بيش از يك زوجه داشته باشد، مكلف است براي هر يك حداقل يك

 اختصاص دهد و در صورتي كه حق ۲۵۴ را با وصف ماده شب از چهار شب
 . برخي ايفا نشود ملزم به همان كيفيت جبران كند

 - تبصره
 . حق قسمت زوجه، قابل انتقال به زوج وديگر زوجات است

 - ۲۵۶ ماده
 زوج مي تواند، در صورتي كه زيان يا عسر و حرج متوجه زوجات ديگر نگردد،

 . ب قرار دهد حق قسمت هر يك را بيش از يك ش
 - ۲۵۷ ماده

 زوجه مكلف به اداره و انجام كارهاي داخل منزلي مي باشد كه زوج براي او
 كرده است ولي ملزم به كار هاي از قبيل شستشوي لباس زوج و پختن يه ته

 . غذا براي او نيست، مگر اين كه عرفا جزء وظايف زوجه محسوب گردد
 حقوق متقابل زوجين : مبحث دوم

 - ۲۵۸ ماده
 زوج مي تواند زوجه را از هر عمل غير ضروري و عملي كه تكليف شرعي او

 . نيست و با استمتاعات متعارف او منافات دارد، منع نمايد
 - ۲۵۹ ماده

 اگر زوجه قبل از عقد نكاح شاغل باشد و زوج در ضمن عقد صريحا مخالفت با
 او مخالفت نمايد، اشتغال او نكرده باشد، پس از نكاح نمي تواند با ادامه اشتغال

. مگر اين كه شغل زوجه منافي مصالح فاميل يا حيثيت يكي از زوجين باشد
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 - ۲۶۰ ماده
 در روابط زوجيت، سرپرستي خانواده با زوج است؛ مگر اين كه به علت قصور

 . فكري زوج به موجب حكم قاضي به زوجه واگذار شده باشد
 - ۲۶۱ ماده

 منزل بيرون شود مگر اينكه عسر و حرج يا تواند بدون اذن زوج از زوجه نمي
 . كند مشقت داشته باشد و در صورت اختالف قاضي حكم مي

 - ۲۶۲ ماده
 تواند بدون اذن زوج هر نوع تصرّفي در آن زوجه مالك دارايي خود است و مي

 . بنمايد

 شرط ضمن عقد : فصل هفتم
 - ۲۶۳ ماده

 اصلي كه با شرط ضمن عقد عبارت است از تعهدي تبعي در ضمن عقد
 . شود صحت عقد اصلي الزم الوفا، و با بطالن آن باطل مي

 - ۲۶۴ ماده
 : شرط بر سه قسم است

 . عبارت است از شرطي راجع به كيفيت يا كميت مورد عقد : شروط وصف ) الف
 عبارت است از شرط راجع به تحقق امري در خارج به نفس : شرط نتيجه ) ب

 اشتراط
 شرط انجام يا عدم انجام فعلي بر يكي از طرفين عبارت است از : شرط فعل ) ج

 . عقد و يا شخص ثالث
 - ۲۶۵ ماده

 اگر شرط ضمن عقد، نامقدور، بي فائده يا خالف شرع و قانون باشد، شرط
 . باطل و عقد نكاح صحيح است

 - ۲۶۶ ماده
. شرط خالف مقتضاي ذات عقد نكاح باطل و مبطل عقد است
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 - تبصره
 ذات عقد است كه ذات يا اثر آن را نفي كند، مانند شرطي مخالف مقتضاي

 اي از آثار شرط عدم برقراري رابطه زوجيت در عقد نكاح، ولي شرط راجع به پاره
 كه عرفا منجر به نفي مقتضاي بال واسطه عقد نگردد شرط خالف مقتضاي

 . عقد نيست
 - ۲۶۷ ماده

 : زوجه مي تواند در عقد نكاح شرط كند
 . ونت با زوجه باشد اختيار محل سك - ۱
 . زن ديگري را مطلقا يا تا مدتي عقد نكند - ۲
 زوجه از طرف زوج وكيل بال عزل در مطلقه نمودن خود در موارد ذيل و - ۳

 : مانند آن باشد
 . عدم وصول نفقه تا مدت معين ) الف
 . حبس زوج تا مدت معين ) ب
 . ابتالي زوج به مرض هاي صعب العالج ) ج
 . ن غيبت زوج تا مدت معي ) د
 . اعتياد زوج ) ه

 - ۲۶۸ ماده
 شرط خيار فسخ عقد نكاح، يا انفساخ آن در غير مواردي كه اين قانون تعيين

 . كرده باطل است
 - ۲۶۹ ماده

 شخص ثالث، با موافقت او يه اگر در ضمن عقد نكاح، انجام يا ترك فعلي عل
 . شرط شود، در صورت تخلف، ثالث ضامن خسارت وارده خواهد بود

- ۲۷۰ ماده
 تواند خيار فسخ ناشي از تخلف شرط وصف و شرط فعل را پس مشروط له مي

. از عقد نكاح اسقاط كند؛ ولي شرط نتيجه قابل اسقاط نيست
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 اختالفات ناشي از عقد نكاح : فصل هشتم
 - ۲۷۱ ماده

 هرگاه زوجين ، در شرط و وصفي زايد بر آثار عقد نكاح اختالف كنند، مدعي
 . قول منكر با قسم پذيرفته مي شود بايد ثابت نمايد و اال

 - ۲۷۲ ماده
 اگر شخصي مدعي زوجيت با ديگري باشد و او منكر آن، مدعي بايد ثابت كند
 و اال قول منكر باقسم پذيرفته مي شود، اگر منكر زوجيت، بعد از صدور حكم له
 او، اقرار به زوجيت نمايد و دليل موجهي براي انكار سابق خود داشته باشد،

 . به وجود زوجيت مي شود حكم
 - ۲۷۳ ماده

 اگر زني ادعا كند كه شوهر ندارد، با احتمال صدق او ميتوان بال فحص با او
 ازدواج كرد و اگر بعد ازدواج، همان زن مدعي زوجيت با شخص ديگر شود يا
 ديگري ادعاي زوجيت با او را نمايد، با اثبات آن، نكاح مزبور باطل و در حكم

 . ست وطي به شبهه ا

 فصل نهم نكاح متعه
 كليات : قسمت ادوئول

 - ۲۷۴ ماده
 نكاح متعه عبارت است از اينكه مردي با شرايط مقرر در اين قانون با زني

 . بصورت غير دايم ازدواج نمايد
 - ۲۷۵ ماده

 عقد نكاح متعه از حيث اهليت، شرايط صحت، شرايط ضمن عقد، آثار قرابت
. م است سببي و موانع در حكم عقد نكاح داي
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 - ۲۷۶ ماده
 عدم تعيين مهر در نكاح متعه، مبطل عقد نكاح است، اگر مدت ذكر نشود به

 . شود عقد دايم تبديل مي
 - تبصره

 . شرط خيار مهر در عقد نكاح متعه مبطل عقد است
 - ۲۷۷ ماده

 مدت در نكاح متعه متصل به عقد است مگر اينكه طرفين آغاز ديگري را توافق
 . نمايند

 آثار نكاح متعه : قسمت دوم
 - ۲۷۸ ماده

 زوجين در نكاح متعه از يكديگر ارث نمي برند و زوج ملزم به پرداخت نفقه
 . زوجه نيست مگر اين كه در ضمن عقد نكاح شرط كنند

 - تبصره
 اگر نكاح متعه براي مدت طوالني واقع شود و زندگي زوجين شكل زندگي

 . قه است دايمي داشته باشد، اصل، تباني ضمني بر لزوم نف
 - ۲۷۹ ماده

 تمام احكام فرزند حاصل از عقد دايم، بر فرزند حاصل از عقد نكاح متعه جاري
 . مي شود

 - ۲۸۰ ماده
 زوج، در عقد نكاح متعه ملزم به استمتاعات و روابط جنسي با زوجه نيست؛ ولي
 زوجه ملزم به تمكين است و به نسبت مدتي كه بدون عذر شرعي و قانوني يا دليل

. از تمكين امتناع نمايد، از مهريه كسر مي گردد موجه،
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 - ۲۸۱ ماده
 . زوجه مي تواند تمكين را منوط به گرفتن مهر نمايد مگر اينكه مهر مؤجل باشد

 - ۲۸۲ ماده
 با مرگ يكي از زوجين، يا سپري شدن مدت نكاح متعه و آمادگي زوجه براي

 . تمكين، مهر بر ذمه زوج مستقر مي گردد
 - ۲۸۳ ماده

 معلوم شود كه عقد نكاح متعه باطل بوده، قبل از دخول يا علم زوجه به اگر
 فساد عقد نكاح، چيزي به زوجه تعلق نمي گيرد و بعد از دخول با جهل زوجه به

 . فساد، مهر المثل نكاح متعه بر ذمه زوج مستقر مي گردد
 - ۲۸۴ ماده

 را بدهد و اگر اگر زوج قبل از دخول مدت را به زوجه بذل كند، بايد نصف مهر
 . بعد از دخول بذل كند تمام مهر بر ذمه زوج مستقر مي گردد

 - ۲۸۵ ماده
 تعدد عقد نكاح متعه، موضوع طالق، لعان و محلل، واقع نمي شود و همچنين

 . عقد نكاح متعه و انحالل آن با زن واحده حرمت نمي آورد
 انحالل عقد نكاح متعه : سوم قسمت
 - ۲۸۶ ماده

 ه، با انقضاي مدت مورد توافق، يا بذل آن از سوي زوج، يا مرگ عقد نكاح متع
 گردد ي يكي از زوجين يا فسخ ويا انفساخ آن با همان شرايط عقد دايم منحل م

 . منحل مي گردد
 - ۲۸۷ ماده

 اگر ادامه زوجيت در عقد نكاح متعه براي زوجه موجب ضرر يا عسر و حرج
. به بذل باقي مدت بخواهد باشد، او مي تواند از قاضي الزام زوج را
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 - ۲۸۸ ماده
 زوج مي تواند، زوجه ي به عقد نكاح متعه خود را كه در ايام عده قرار دارد به
 عقد دايم يا عقد متعه در آورد، ولي تجديد عقد متعه يا دايم، قبل از بذل يا

 . انقضاي مدت باطل است
 : عده در عقد نكاح متعه : چهارم قسمت

 - ۲۸۹ ماده
 : متعه در نكاح

 . زوجه غير مدخوله و يائسه عده ندارند - ۱
 . روز مي باشد ۴۵ عده زوجه مدخوله دو طهر است و اگر حيض نمي شود - ۲
 . عده حامل تا وضع حمل است - ۳
 . عده وفات چهار ماه و ده روز مي باشد - ۴
 . عده زوجه مدخوله پس از كشف بطالن عقد نكاح متعه، عده طالق است - ۵

 - تبصره
 لوم نباشد كه فوت زوج در مدت زوجيت يا پس از انقضاي آن واقع شده اگر مع
 . زوجه بايد عده وفات نگهدارد . است
 - ۲۹۰ ماده

. زوجه حامل در فوت زوج ابعد االجلين از عده وفات و وضع حمل را نگهدارد
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 پنجم كتاب
 انحالل عقد نكاح

 موجبات انحالل عقد نكاح : فصل اول
 - ۲۹۱ ماده

 قد نكاح بواسطه فسخ، انفساخ، طالق، يا فوت يكي از زوجين، مطابق با احكام ع
 . گردد اين قانون منحل مي

 فسخ : قسمت اول
 - ۲۹۲ ماده

 فسخ نكاح عبارت است از اعمال خيار فسخ نكاح توسط يكي از زوجين، بدون
 . تشريفات و شرايط الزم طالق

 - ۲۹۳ ماده
 : موجبات فسخ عقد نكاح عبارتند از

 عيب - ۱
 تخلف از شرط - ۲
 تدليس - ۳
v عيب : مبحث اول 

 - ۲۹۴ ماده
 : عيوب ذيل قبل يا بعد از عقد نكاح در زوج، موجب حق فسخ براي زوجه است

 . عنن، عبارت است از عدم نعوظ آلت تناسلي بطوري كه جماع ممكن نباشد - ۱
 ممكن جب، عبارت است از مقطوع بودن آلت تناسلي به مقداري كه دخول - ۲

. نباشد
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 خصاء، كه عبارت است از نبودن تخمها در اصل خلقت، يا كشيدن يا - ۳
 كوبيدن آنها

جنون - ۴
 - تبصره

 زوج عنين موظف است تا حداكثر يكسال خود را معالجه كند، و اال زوجه ميتواند
 . نكاح را فسخ كند

 - ۲۹۵ ماده
 : وج مي باشد عيوب ذيل در زوجه قبل از عقد نكاح، موجب حق فسخ براي ز

 قرن، عبارت است از گوشت يا استخواني در فرج زن، حتي اگر مانع دخول - ۱
 . يا مانع حمل نباشد

 افضاء، عبارت است از يكي شدن راه بول و حيض و يا راه حيض و غايط و - ۲
 . يا هر سه

 . عرج - ۳
 . نابينايي از هر دو چشم - ۴
 . جنون - ۵
 . جذام - ۶
 . برص - ۷

 - ۲۹۶ ماده
 خيار فسخ فوري است، اگر پس از اطالع از موجبات آن، عقد نكاح را فسخ حق

 نكند يا عملي دال بر رضايت انجام دهد، حق خيار ساقط مي گردد، مگر اين كه
 . جهل به فوريت آن داشته باشد

 - ۲۹۷ ماده
 اگر يكي از زوجين، قبل از عقد نكاح، عالم به موجبات حق فسخ در جانب

. سخ ساقط مي شود مقابل باشد، حق ف
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 - ۲۹۸ ماده
عيوب موجب خيار فسخ با اقرار يا شهادت بر اقرار، يا آزمايش طبي ثابت مي

 . شود
v از شرط : دوم مبحث ف   تخل

 - ۲۹۹ ماده
 اگر در يكي از طرفين عقد نكاح، وصف خاصي صريحاً شرط شود و يا عقد

 فاقد آن بوده است، نكاح متبانياً بر آن واقع شود و بعد از عقد معلوم گردد كه
 . براي طرف مقابل حق فسخ خواهد بود

 - ۳۰۰ ماده
 اگر در زوجه بكارت، صريحا شرط شود يا عقد متبانيا بر آن واقع گردد و بعد از

 اگر فسخ . عقد معلوم شود كه قبل از عقد باكره نبوده است، زوج حق فسخ دارد
 و يا مانند آن باشد، فقط نكرد و يا ثابت شد كه علت ازاله بكارت بيماري، پريدن

 بكر و غير بكر قابل كسر است؛ ولي اگر زوجه يا ولي يا يه ما به التفاوت مهر
 . وكيل او تدليس نموده باشد، زوج ميتواند عقد را فسخ، يا مهر را كسر نمايد

v تدليس : سوم مبحث 

 - ۳۰۱ ماده
 د بر تدليس عبارت است از اقدام عمدي صريح يا ضمني يكي از طرفين عق

 كردن يا سكوت از عيب و نقصي كه اگر طرف مقابل از آن آگاه مي بود پنهان
 و يا اظهار صفت كمالي مفقوده كه موجب رغبت يكي . شد راضي به ازدواج نمي

 . از زوجين به انقعاد عقد نكاح گردد
 - ۳۰۲ ماده

 تدليس يكي از زوجين يا ولي يا وكيل آن ها، موجب حق خيار فسخ و الزام به
 بران خسارت هاي وارده به طرف مقابل است؛ اگر تدليس از جانب ثالث باشد ج

. فقط ملزم به جبران خسارت خواهد بود
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 - ۳۰۳ ماده
 تشخيص تدليس با عرف و عادت است، در فرض اختالف عرف يا فقدان آن،

 . نظر قاضي تعيين كننده است
 انفساخ عقد نكاح : قسمت دوم

 - ۳۰۴ ماده
 ست از انحالل عقد نكاح بدون اراده زوجين به سبب وقوع انفساخ عبارت ا

 . اسباب مقرر در اين قانون
 - ۳۰۵ ماده

 : اسباب انفساخ عقد نكاح عبارت است از
 تغيير جنسيت يكي از زوجين - ۱
 ارتداد يكي از زوجين - ۲
 لعان - ۳
 ايجاد قرابت رضاعي بعد از عقد نكاح - ۴
v تغيير جنسيت : مبحث اول 

 - ۳۰۶ ماده
 تغيير جنسيت يكي از زوجين موجب انحالل عقد نكاح مي گردد و زيانهاي

 به زوج ديگر، متوجه اوست ولي الزم است صيغه طالق هم يه وارده از اين ناح
 . جاري شود

v ارتداد : مبحث دوم 

 - ۳۰۷ ماده
 ، يا انكار ) ج ( ارتداد عبارت است از ترك دين اسالم، به واسطه انكار خداوند

 ، يا همه انبياء، يا انكار معاد، يا انكار حكم ضروري ) ص ( ت محمد پيامبري حضر
 دين، كه موجب انكار نبوت پيامبر اسالم شود، يا انجام عملي كه توهين صريح

. به اسالم باشد
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 - تبصره
 حكم ضروري دين عبارت است از حكمي كه مورد اتفاق تمامي پيروان اسالم

 . است
 - ۳۰۸ ماده

 : مرتد بر دو قسم است
 كه هيچ يك از والدين او مسلمان نباشد و مرتد ملي عبارت است از شخصي - ۱

 . او بعد از بلوغ،مسلمان و بعد كافر شده باشد
 مرتد فطري عبارت است از شخصي كه حداقل يكي از والدين او هنگام - ۲

 . تولدش مسلمان باشد، و او نيز مسلمان بوده و بعد كافر شده باشد
 - ۳۰۹ ماده

 يا يكي از آنها قبل از دخول، مرتد شوند نكاح آن ها منحل مي شود اگر زوجين
 ولي اگر هر دو، قبل يا بعد از دخول، هم زمان مرتد گردند زوجيت آنها باقي

 . است
 - ۳۱۰ ماده

 ارتداد فطري زوج بعد از دخول، موجب انفساخ نكاح او با زوجه مسلمه اش مي
 و يا ارتداد ملي يا فطري زوجه، گردد ولي انحالل نكاح با ارتداد ملي زوج

 . متوقف بر انقضاء عده و عدم توبه هر يك، از ارتداد است
v ن : سوم مبحث  لعا

 - ۳۱۱ ماده
 : اسباب لعان عبارت است از

 زوج با فقدان دليل و بينه، به زوجه غير مشهوره به زنا و مدخوله خود، با - ۱
 . ادعاي مشاهده نسبت زنا بدهد

 و بينه، فرزندي را كه در فراش او از زوجه مدخوله او زوج با فقدان دليل - ۲
. متولد شده، نفي نمايد
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 - تبصره
 هرگاه مردي همسر ناشنوا يا الل خود را به زنا نسبت دهد، بدون تشريفات لعان

 . عقد نكاح آنها منحل مي گردد
 - ۳۱۲ ماده

 . طرفين لعان بايد بالغ و عاقل و مختار باشد
 - ۳۱۳ ماده

 : راي انجام لعان، اعمال ذيل را ايستاده در حضور قاضي انجام مي دهند زوجين ب
 كه آنچه به زوجه » اهللا « شهادت مي دهم به « : ابتدا زوج چهار مرتبه بگويد - ۱

 . » ام نسبت داده ام واقعيت دارد
 كند، اگر خود را تكذيب كرد، حد بر او سپس محكمه زوج را نصيحت مي - ۲

 لعنت اهللا بر من اگر آنچه را به « : براي بار پنجم  بايد بگويد شود و اال جاري مي
 . » زوجه ام نسبت داده ام واقعيت نداشته باشد

 شهادت مي دهم به اهللا كه آنچه را زوجم به « : بعد زوجه چهار مرتبه بگويد - ۳
 . » من نسبت مي دهد واقعيت ندارد

 كرد، حد بر او كند، اگر زوج را تصديق سپس قاضي زوجه را نصيحت مي - ۴
 غضب اهللا بر من اگر آنچه « : جاري مي گردد و اال براي بار پنجم بايد بگويد

 . » زوجم به من نسبت داده واقعيت داشته باشد
 - تبصره

 پيش از لعان نفي ولد، قاضي موظف است، از طريق آزمايش طبي اطمينان به
 ابت شود، احكام عدم انتساب طفل پيدا كند، و اگر به طور اطمينان آور نسب ث

 . لعان جاري نمي شود
 - ۳۱۴ ماده

 زوج نفي يه با وقوع لعان، زوجيت منحل و حد قذف ساقط و نسب طفل از ناح
. گردد، مگر اين كه اقرار به نسب طفل نمايد مي
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v ضاع : چهارم مبحث  ر

 - ۳۱۵ ماده
 موده و رضاع با شرايط مقرر در اين قانون، بعد از ازدواج ايجاد قرابت رضاعي ن

 موجب انفساخ عقد نكاح مي گردد، و زوج مكلف به وظايف مندرج در ماده قبل
 . است

 طالق : قسمت سوم
v ت : مبحث اول  كليا

 - ۳۱۶ ماده
 طالق عبارتست از انحالل رابطه زوجيت از طرف يكي از زوجين يا حاكم شرع

 . با شرايط مقرر در اين قانون
 - ۳۱۷ ماده

 تمامي وظايف و تعهدات ناشي از عقد نكاح زوج مكلف است پس از طالق، به
 ، نفقه معوقه و حق الزحمه خدماتي كه زوجه در زندگي زناشويي يه مثل مهر

 . انجام داده است عمل كند
 - ۳۱۸ ماده

 زوجه با داشتن وكالت در طالق از سوي زوج، در ضمن عقد يا پس از آن و با
 . اذن قاضي، مي تواند خود را مطلقه نمايد

 - ۳۱۹ ماده
 تواند به قاضي شكايت كند و الزام زوج زوجه با استناد به يكي از داليل ذيل مي

 : را به رفع مشكل بخواهد و در فرض عدم امكان الزام تقاضاي طالق نمايد
 . وجود عسر و حرج يا ضرر در ادامه زندگي - ۱
 . سوء معاشرت زوج در حدي كه عرفا زندگي قابل تحمل نباشد - ۲
 . ري و معاضدت زوج در تربيت اوالد و تحكيم خانواده عدم همكا - ۳
 . استنكاف زوج از وفا به حقوق زوجيت - ۴
 . عقيم بودن زوج و عدم امكان مداوا يا عدم اقدام به معالجه - ۵
. عدم اجراي عدالت ميان زوجات - ۶
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 . اعتياد زوج - ۷
 - ۳۲۰ ماده

 حكم از اقرباي هر قاضي بعد از تقاضاي طالق از سوي زوج يا زوجه، بايد دو
 در صورتي كه حكمين گزارش . يك از آنها انتخاب كند تا ميان آنها صلح نمايد

 عدم امكان سازش آنها را دهند، قاضي زوج را ملزم به طالق زوجه ميكند و در
 . صورت امتناع زوج، خود اقدام مي كند

 - ۳۲۱ ماده
 م امكان حكمين مكلفند جهات اصالح و سازش و يا موجبات شقاق و عد

 . سازش زوجين را به دقت بررسي و قاضي را از آن مطلع نمايد
v ايط صحت طالق : دوم مبحث  شر

 - ۳۲۲ ماده
 : اركان طالق عبارتند از

 صيغه طالق - ۱
 طالق دهنده - ۲
 مطلّقه - ۳
 اشهاد - ۴

 صيغه طالق : اول فرع
 - ۳۲۳ ماده

 ننده زوجه در طالق عبارت يا جمله اي كه تعيين ك » طالق « بايد قبل از كلمه
 . زوجتي طالق باشد، استفاده شود، مثل

 - ۳۲۴ ماده
 صيغه طالق در صورت امكان بايد به لفظ عربي واقع شود و االّ از الفاظي

. استفاده شود كه صريح در طالق باشد
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 - ۳۲۵ ماده
 . زوج و زوجه مي توانند براي اجراي صيغه طالق ديگري را وكيل نمايند

 - ۳۲۶ ماده
 يغه طالق بايد منجز باشد، تعليق بجز به شرايط صحت طالق و امري معلوم ص

 باطل است و همچنين اگر بعد از اجراي صيغه طالق معلوم گردد، صيغه طالق به
 . صورت صحيح جاري نشده، طالق باطل است

 - ۳۲۷ ماده
 اجراي سه طالق در يك جلسه باطل است و چند طالق مستقل بدون رجوع،

 . باشد طالق مي در حكم يك
 شرايط طالق دهنده : فرع دوم

 - ۳۲۸ ماده
 طالق دهنده بايد بالغ، عاقل، مختار و قاصد لفظ و مفهوم صيغه طالق باشد،

 . طالق مجنون ادواري با ثبوت وقوع آن در حالت افاقه صحيح است
 - ۳۲۹ ماده

 وانند ولي قهري، وصي و قيم، با اثبات مصلحت مجنون دايمي نزد قاضي، مي ت
 . زوجه او را طالق دهند؛ ولي نمي توانند زوجه صغير را طالق دهند

 - تبصره
 تواند از ولي او در خواست طالق نمايد و قاضي با اگر زوج صغير باشد، زوجه مي

 . كند رعايت شرايط اين قانون او را مكلف به طالق مي
 - ۳۳۰ ماده

 . ي آن با ولي اوست مي تواند زوجه خود را طالق دهد ولي آثار مال يه سف
 - ۳۳۱ ماده

 : اكراه با شرايط ذيل، مبطل عقد است و رضايت بعدي اثري ندارد
 . اكراه كننده غالب و قادر بر انجام مورد اكراه باشد - ۱
. اكراه شونده مغلوب و عاجز از دفع ضرر باشد - ۲
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 ا عمل مورد تهديد به اكراه، مضرّ به نفس، مال يا آبروي اكراه شونده ي - ۳
 . متعلقين او باشد

 - ۳۳۲ ماده
 اگر زوج پس از اجراي صحيح صيغه طالق و اتمام عده، ادعا نمايد كه قاصد

 . طالق نبوده، ادعاي او مسموع نيست؛ ولي در زمان عده مسموع است
 شرايط مطلقه : فرع سوم

 - ۳۳۳ ماده
 طالق زوجه در حالت حيض و نفاس باطل است مگر زوجه غير مدخوله و

 . حامل
 - ۳۳۴ ماده

 طالق زوجه در طهر مواقعه باطل است، مگر اينكه زوجه حامل يا يائسه يا
 و غير طهر زوجه همراه با مشقت صغيره  باشد، اگر اطالع از وضعيت طهر

 باشد، طالق با اطمينان اين كه زن عادتا از طهر مواقعه خارج شده باشد، صحيح
 . است
 - ۳۳۵ ماده

 ي سني، حيض نمي گردد، در هنگام طالق، بايد از زني كه با وجود اقتضا
 . آخرين دخول به او سه ماه گذشته باشد

 - ۳۳۶ ماده
 اگر زوجه حين طالق مدعي طهر باشد، و بعد از وقوع طالق ادعا كند طاهر نبوده

 . است، طالق صحيح است مگر اينكه ادعاي خود را ثابت كند
 اشهاد : فرع چهارم

 - ۳۳۷ ماده
 بايد در حضور حداقل دو مرد عادل كه آن را استماع كنند جاري صيغه طالق

 شود و اگر بعد از اجراي صيغه طالق، معلوم گردد كه هر دو يا يكي عادل نبوده،
. طالق باطل است
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 - تبصره
 عدالت عبارت است از انجام واجبات شرعي و ترك محرمات بمنظور اطاعت امر

 خداوند متعال
 - ۳۳۸ ماده

 اقسام طالق : چهارم قسمت
 - ۳۳۹ ماده

 : طالق به اعتبار آثار خود بر دو قسم است
 شود و حق رجوع در آن طالق بائن، كه زوجيت با وقوع طالق منحل مي - ۱

 . نيست
  طالق رجعي، كه انحالل زوجيت متوقف بر انقضاء عده است و زوج مي - ۲

 . تواند در زمان عده رجوع كند
v ن : مبحث اول بائ ق   طال

 - ۳۴۰ ماده
 : طالق زوجه در حاالت ذيل بائن است

 . زوجه غير مدخوله - ۱
 . زوجه يائسه - ۲
 . طالق سومي كه بعد از دو رجوع باشد - ۳
 . زوجه صغيره - ۴
 . خلع و مبارات - ۵
 . طالق به حكم حاكم - ۶

 طالق خلع : فرع اول
 - ۳۴۱ ماده

 شته باشد و طالق خلع عبارت است از اين كه زوجه از زندگي با زوج كراهت دا
زوجين بترسند، در معرض مخالفت با احكام شرعي قرار گيرند، كه در اين



 پيش نويس قانون احوال شخصيه ۷۸

 اي به زوج، او را راضي به طالق مي يه صورت زوجه يا ولي او با پرداخت فد
 . نمايد

 - تبصره
 كراهت زوجه از زوج ممكن است به خاطر خصوصيات ذاتي باشد مانند زشتي

 . مجدد باشد چهره يا خصوصيات عارضي مثل ازدواج
 - ۳۴۲ ماده

 را دارا باشد و ميزان آن به توافق زوجين ۲۰۴ بايد شرايط مهر در ماده يه فد
 . كند است و در صورت عدم توافق، قاضي آن را  با توجه به عرف تعيين مي

 - ۳۴۳ ماده
 اختالف شود، در فرض يه اگر ميان زوجين پس از خلع در مقدار و جنس فد

 . شود قسم پذيرفته مي عدم دليل قول زوج با
 - ۳۴۴ ماده

 قبل از تسليم تلف يا معيوب گردد، و يا شرايط صحت را نداشته باشد، يه اگر فد
 . طالق خلع صحيح و زوجه ضامن مثل يا قيمت يا ارش روز پرداخت است

 - ۳۴۵ ماده
 اگر زوجه به خاطر سوء معاشرت زوج يا تخلف او از وظايف زناشويي، مجبور به

 اكراه شود، طالق واقع صحيح است؛ ولي يه گردد يا به پرداخت فد يه فد پرداخت
 . گردد نمي يه باشد و زوج مالك فد خلع نمي

 - ۳۴۶ ماده
 : صيغه طالق خلع بايد به يكي از روشهاي ذيل انجام گيرد

 ، بعد » من اين مال را به تو مي بخشم تا مرا طالق دهي « : ابتدا زوجه بگويد - ۱
 . » خلعتك علي كذا « زوج در جواب بگويد

 و زوجه قبول » مختلعه يه فالن « و يا » خلعتك علي كذا « : ابتدا زوج بگويد - ۲
. كند
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 - ۳۴۷ ماده
 از سوي زوجه و صيغه طالق شرط صحت خلع يه توالي عرفي بين بذل فد

 است، و االّ طالق واقع شده صحيح است؛ با اوصاف رجعي، رجعي و با اوصاف
 . گردد نمي يه طل و زوج مالك فد بائن، بائن مي باشد؛ خلع با

 - ۳۴۸ ماده
 اگر زوجه در طالق خلع به شخصي وكالت دهد و ميزان عوض را تعين نكند،
 وكيل نمي تواند زيادتر از مهر المثل عوض معين كند و اال با عدم تنفيذ موكله

 . طالق واقع خلع نمي باشد
 طالق مبارات : فرع دوم

 - ۳۴۹ ماده
 ت از اين كه زوجين از يكديگر كراهت داشته باشند و طالق مبارات عبارت اس

 . كه بيشتر از مهر نباشد زوج را راضي به طالق نمايد يه زوجه با دادن فد
 - ۳۵۰ ماده

 بارئتك علي « : صيغه طالق مبارات عبارت است از اين كه زوج به زوجه بگويد
 . » كذا فانت طالق

 احكام مشترك خلع و مبارات : فرع سوم
 - ۳۵۱ ماده

 خلع و مبارات از نظر شرايط صحت و احكام مترتبه بر آن، در حكم طالق
 . رجعي است

 - ۳۵۲ ماده
 : رجوع كند يه زوجه با شرايط ذيل و با ابالغ به زوج مي تواند به فد

 . عده زوجه منقضي نشده باشد - ۱
 مثال زوجه يائسه يا . طالق از مواردي باشد كه زوج بتواند به او رجوع كند - ۲
. رمدخوله يا در طالق سوم نباشد يا زوج با خواهر زوجه ازدواج نكرده باشد غي
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 - ۳۵۳ ماده
 . تبديل به طالق رجعي مي گردد يه خلع و مبارات با رجوع زوجه به فد

 - ۳۵۴ ماده
 طالق در مقابل بذل مال به زوج از سوي ثالث بدون وكالت يا واليت از زوجه

 . خلع و مبارات نمي باشد
 - ۳۵۵ ماده

 قرار دهد، و مالك قبول نكند خلع و مبارات صحيح يه اگر زوجه مال غير را فد
 . است و زوجه مكلف به اداي مثل يا قيمت آن مي باشد

v ي : مبحث دوم  طالق رجع

 كليات : فرع اول
 - ۳۵۶ ماده

 ، در ايام عده موضوع تمامي آثار عقد نكاح از قبيل نفقه و توارث يه مطلقه رجع
 . است
 - ۳۵۷ ماده

 در مواردي كه طالق خلع و مبارات تبديل به طالق رجعي شود، در تمامي
 . احكام، در حكم طالق رجعي است

 - ۳۵۸ ماده
 زوج نمي تواند حق رجوع به زوجه را در عده رجعيه ابتداء يا در ضمن قراردادي از
 خود ساقط يا صلح كند و همچنين زوجه نمي تواند حق رجوع به فديه را ابتداء يا در

 . ضمن قرارداد ديگري از خود ساقط يا صلح كند
 شرايط رجوع زوج در طالق رجعي : فرع دوم

 - ۳۵۹ ماده
 ، قبل از انقضاء عده، به نكاح يه رجوع عبارت است از بازگرداندن مطلقه رجع

. سابق
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 - ۳۶۰ ماده
 رجوع در طالق، به هر لفظ يا عملي كه به قصد رجوع و صريح در آن باشد،

 . دد محقق مي گر
 - ۳۶۱ ماده

 در طالق رجعي علم زوجه و رضايت او به رجوع شرط نيست؛ ولي زوجه پس از
 . علم به رجوع، مكلف به انجام وظائف زوجيت است

 - ۳۶۲ ماده
 ، به يه ولي، وصي و قيم مجنون دائمي، مي توانند با رعايت مصلحت مولي عل

 . مطلقه او رجوع كند
 - ۳۶۳ ماده

 كند كه طالق در حال حيض واقع شده و طالق دهنده اگر زوجه مطلقه ادعا
 . كند در فقدان دليل، قول طالق دهنده با قسم پذيرفته است انكار
 - ۳۶۴ ماده

 اگر زوج مدعي رجوع در زمان عده باشد و زوجه ادعا كند كه رجوع پس از
 . انقضاء عده بوده، در فقدان دليل قول زوجه با قسم پذيرفته مي شود

 - ۳۶۵ ماده
 اگر زوجه هنگام طالق يا بعد از طالق، ادعا كند كه در طهر مواقعه است و زوج

 . نمايد، در فقدان دليل قول زوج با قسم مقدم است انكار
 - ۳۶۶ ماده

 اگر يكي از زوجين ادعا كند كه طالق دوم است و رجعي و ديگري ادعا كند كه
 اه با قسم طالق سوم است، در فقدان دليل قول مدعي رجعي بودن همر

 . پذيرفته است
 مرگ : قسمت چهارم

 - ۳۶۷ ماده
. با مرگ واقعي يا حكمي يكي از زوجين عقد نكاح منحل مي گردد
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 آثار انحالل عقد نكاح : قسمت پنجم
 - ۳۶۸ ماده

 : آثار انحالل عقد نكاح عبارت است از
 . عده - ۱
 . احتساب حق الزحمه زوجه در منزل زوج - ۲
 . نفقه - ۳
v ه : مبحث اول   عد

 - ۳۶۹ ماده
 عده عبارت است از مدتي كه زن بايد پس از انحالل عقد نكاح، يا وطي به

 . شبهه، از عقد نكاح جديد خودداري نمايد
 عده طالق، فسخ و انفساخ : فرع اول

 - ۳۷۰ ماده
 عده طالق، فسخ و انفساخ زن حائل، سه طهر است، اگر زن با اقتضاي سن

 . ت حيض نشود عده او سه ماه قمري اس
 - تبصره

 . احتساب سه طهر از زمان وقوع طالق تا آغاز حيض سوم است
 - ۳۷۱ ماده

 هرگاه زني پس از طالق يك بار حيض ببيند و سپس يائسه گردد، بايد براي
 تكميل عده دو ماه ديگر عده نگه دارد و اگر پس از دو حيض يائسه شود، يك

 . ماه ديگر عده نگه دارد
 - ۳۷۲ ماده

 . انفساخ زن حامل تا وضع حمل است فسخ و ، عده طالق
 - ۳۷۳ ماده

. مطلقه يائسه و غير مدخوله و صغيره عده ندارند
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 - تبصره
 يائسگي رسيدن زن به سن پنجاه سال قمري است كه به طور طبيعي حيض

 . نمي بيند
 عده زوجه مفقود الخبر : فرع دوم

 - ۳۷۴ ماده
 طالق داده يا حكم به مرگ كه زوج او مفقود الخبر است و حاكم او را عده زني

 . حكمي زوج شده، عده وفات است
 - ۳۷۵ ماده

عده زني كه زوج مفقود الخبر اورا طالق داده است، از زمان طالق محاسبه مي
 . شود

 عده وطي به شبهه : فرع سوم
 - ۳۷۶ ماده

 عده موطوئه به شبهه يا نكاح فاسد، عده مطلقه است و آغاز عده او از آخرين
 . شد دخول مي با
 عده وفات : بخش چهارم

 - ۳۷۷ ماده
 عده زوجه حايل در وفات زوج چهار ماه و ده روز است و عده زن حامل ابعد

 . االجلين از عده وفات و وضع حمل مي باشد
 - ۳۷۸ ماده

 اگر زوجه به علت حبس يا مرض يا غيبت يا جهات ديگر از مرگ زوج مطلع
 . است نباشد، آغاز عده او از تاريخ اطالع زوجه

 - ۳۷۹ ماده
 اگر زوج در اثناي عده رجعي بميرد، زوجه بايد عده وفات نگهدارد و ايام عده

 گردد و اگر حامل باشد بايد ابعد االجلين از سابق جزء عده وفات محسوب نمي
. عده وفات و وضع حمل را نگهدارد
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- ۳۸۰ ماده
 د، بعد مطلع شود پس از انقضاء عده به عقد نكاح ديگري درآي يه اگر مطلقه رجع

 كه زوج او قبل از انقضاء عده فوت كرده است، نكاح جديد صحيح است؛ ولي
 . بايد از تاريخ اطالع عده وفات نگه دارد

 - ۳۸۱ ماده
 هرگاه دو عده جمع گردد با تفاوت در مبدأ، هر عده كه سبب آن زودتر حادث

 ختم ادامه شده باشد، اول گرفته مي شود و عده دوم از زمان حدوث سبب تا
 . مي يابد، مگر اينكه يكي از دو عده حمل باشد كه حمل مقدم است

 احتساب خدمت زوجه در منزل زوج : دوم مبحث
 - ۳۸۲ ماده

 اگر زوجه پس از انحالل نكاح حق الزحمه خدمات خود را درمنزل زوج مطالبه
 يه كند و زوج يا ورثه مدعي تبرعي بودن آن باشد، درفقدان دليل، قاضي به تاد

 . حق الزحمه زوجه حكم مي كند
 - ۳۸۳ ماده

 اگر زوجه، پس از انحالل نكاح مدعي باشد كه در اموال زوج سهيم است،
 قاضي مكلف است با توجه به مدت زندگي مشترك و كارهايي كه زن در خانه

 . انجام داده است، رسيدگي كند
 - ۳۸۴ ماده

 يد و ورثه آن را جزء اموال اگر زوجه پس از مرگ زوج، ادعاي مالكيت مالي را نما
 . متوفي بدانند، در فقدان دليل قول زوجه با قسم پذيرفته مي شود

v نفقه - مبحث سوم 

 - ۳۸۵ ماده
 زوجه در طالق رجعي، و در صورت حامل بودن در طالق بائن، مطابق مقررات

. اين قانون مستحق نفقه است



 ۸۵ كتاب ششم   نفقه

 ششم كتاب
 نفقه

 كليات : فصل اول
 - ۳۸۶ ماده

 نفقه عبارت است از حد متعارفي از نيازهاي زندگي كه براي انسان متعارف
 . ضرورت دارد مثل خوراك، پوشاك، مسكن، تداوي، و مانند آن

 - ۳۸۷ ماده
 : موجب نفقه در اين قانون عبارت است از

 . زوجيت - ۱
 . قرابت مطابق به مقررات اين قانون - ۲

 نفقه زوجه : فصل دوم
 - ۳۸۸ ماده
 اد صحيح عقد نكاح و امكان استمتاع و دخول زوج ملزم به اداي نفقه با انعق

 كه زوجه ناشزه زوجه است و اگر امتناع نمايد، مديون زوجه خواهد بود؛ مگر اين
 . گردد و از تمكين امتناع كند

 - ۳۸۹ ماده
 تمكين عبارت است از آمادگي زوجه براي تمتعات جنسي متعارف زوج و بيرون

 صورت عدم عسر و حرج بدون اذن او، و عدم رعايت هر يك نرفتن از منزل در
. موجب نشوز است
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 - ۳۹۰ ماده
 مادامي كه زوجه ناشزه، لفظا يا عمال آمادگي خود را به تمكين اعالم نكند و
 زوج امكان وصول به او را نداشته باشد مستحق نفقه نيست، مگر اينكه عدم

 . وء نيت او باشد وصول به زوجه خارج از اختيار زوج يا با س
 - ۳۹۱ ماده

 عدم تمكين زوجه مستند به مقررات اين قانون، عذر شرعي، عذر عقلي، اجازه
 . زوج و يا عدم اطاعت زوجه از امر خالف شرع يا قانون، مسقط نفقه نمي باشد

 - ۳۹۲ ماده
 : نفقه زوجه به انتخاب او به يكي از دو روش پرداخت مي شود

 وجه را مطابق به مقررات اين قانون فراهم كند اي زندگي ز يه زوج نيازمند - ۱
 . نفقه زوجه حداقل روزانه بصورت وجه نقد پرداخت شود - ۲

 - ۳۹۳ ماده
 نفقه زوجه حق و دين ممتاز است، زن مي تواند در فرض امتناع زوج از اداي
 آن، با اجازه قاضي از مال زوج بردارد و هم چنين اداي آن بر ساير ديون و

 . باشد ج مقدم مي حقوق مالي زو
 - ۳۹۴ ماده

 زوجه در عده طالق رجعي و ايام حمل در طالق بائن و فسخ نكاح مستحق
 . نفقه مي باشد

 - ۳۹۵ ماده
 اگر زوجه ناشزه، طالق رجعي داده شود يا در عده طالق رجعي ناشزه گردد ما

 . ، بايد بين زوجين مصالحه شود گردد، اگرحامل باشد حق نفقه او ساقط مي
 - ۳۹۶ ماده

 اگر زوج عاجز از اداء نفقه گردد، زوجه مي تواند از محكمه تقاضاي طالق نمايد
 و در صورت صبر زوجه و توانگر شدن زوج، زوجه ميتواند نفقه سابق خود را

. مطالبه نمايد
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 - ۳۹۷ ماده
 اگر زوج در حين عقد نكاح تدليس به تمكن از نفقه نمايد، زوجه مي تواند در

 . او از اداي نفقه، نكاح را فسخ نمايد صورت عدم توانايي
 - ۳۹۸ ماده

 نفقه حامل به حمل نامشروع در صورتي با زاني است كه حمل از زاني باشد و
 . عمل زنا به تقصير او باشد مثال زن را مجبور به زنا كرده باشد

 - ۳۹۹ ماده
 كرده است اقامت نمايد مگر اينكه يه زوجه بايد در مسكني كه زوج براي او ته

 اختيار تعيين مسكن در ضمن عقد به زوجه داده شده باشد و يا سكونت او در آن
 . خوف ضرر مالي يا جاني يا شرافتي داشته باشد

 - ۴۰۰ ماده
 زوجه ميتواند با توجه به شان يا عادت يا مقتضيات عرف از اقامت در منزل

 . مشترك با والدين زوج يا ديگر افراد امتناع نمايد
 - ۴۰۱ ماده
 وج از اداء نفقه امتناع نمايد، محكمه با تعيين آن، زوج را ملزم به پرداخت اگر ز
 كند و در صورت عدم امكان الزام، از مال او استيفاء مي شود و در صورتي مي

 كه مالي نداشته باشد يا دسترسي به آن ممكن نباشد با درخواست زوجه، زوج را
 مه به نيابت زوج، او را طالق الزام به طالق مي نمايد و در صورت امتناع، محك

 . مي دهد

 - ۴۰۲ ماده
 بخشي از نفقه كه انتفاع از آن موجب از بين رفتن عين آن است به ملك زوجه
 در مي آيد مثل خوراك و بخشي كه با انتفاع از آن عين او باقي مي ماند مثل

. طال، مالك اراده زوج است و در صورت اختالف حكم عرف نافذ است
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 - ۴۰۳ ماده
 كه اذن زوج به هرگاه زوجه شاغل باشد اجرت كارش متعلق به اوست مگر اين

اشتغال مشروط به اداي بخشي از هزينه هاي خانواده باشد و در صورت اختالف
 . كند با توجه به نوع شغل و ساعات كار زوجه، رفع اختالف مي ي قاض

 نفقه اقارب : فصل سوم
 - ۴۰۴ ماده

 : در اين قانون نفقه اقارب ذيل را بپردازند اشخاص ملزم اند طبق شرايط مقرر
 . والدين نسبي هر چه باال رود اعم از ابي يا امي - ۱
 . اوالد نسبي هر چه پايين رود - ۲

 - تبصره
 . گردد هزينه هاي درماني و پيش گيري هاي طبي حمل نفقه محسوب مي

 - ۴۰۵ ماده
 . فرزند و لو حاصل از شبهه و زنا ملزم به انفاق والدين است

 - ۴۰۶ ماده
 اي طبي، حمل نامشروع و نفقه طفل يه تمام هزينه هاي درماني و پيش گير

 حاصل از زنا در صورتي با زاني است كه بواسطه آزمايش طبي الحاق حمل يا
 طفل به زاني ثابت شود و يا به آن اقرار كند و عمل زنا ناشي از تقصير زاني

 هر دو به طور مساوي ملزم به باشد، اگر عمل زنا ناشي از تقصير هر دو باشد،
 . نفقه هستند

 - ۴۰۷ ماده
 اقاربي مستحق نفقه اند كه عرفا نيازمند باشند و نتوانند بدون سوء نيت بواسطه

. اشتغال به شغلي وسايل معيشت خود را فراهم سازند
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 - تبصره
 در صورتي كه نياز اقارب از نفقه مرتفع شود باقيمانده به ملك نفقه دهنده باز

 . گردد مي
 - ۴۰۸ ماده

 شودكه نفقه اقارب، توسط طبقات ذيل و لو غير مسلمان به ترتيب پرداخت مي
 : رسد در صورت فقدان يا عدم توانايي هر طبقه نوبت به بعدي مي

 . پدر - ۱
 . جد پدري هرچه باال رود - ۲
 . اوالد هرچه پايين رود - ۳
 . مادر - ۴
 . والدين مادري، االقرب فاالقرب - ۵

 - تبصره
 اي كه الزام به انفاق دارد، بيش از يكي باشد بايد نفقه را بالتساوي گر طبقه ا

 . پرداخت نمايد؛ مگر اينكه برخي تمكن نداشته باشند
 - ۴۰۹ ماده

 تمكن مالي شرط نفقه اقارب است يعني استطاعت مالي نفقه دهنده بيشتر از
 . نياز هاي متعارف خود وزوجه اش باشد

 - تبصره
 . نفقه و ميزان آن با محكمه است ي عت ادا تشخيص عدم استطا

 - ۴۱۰ ماده
 هرگاه فردي تمكن اداء نفقه كامل اقارب را نداشته باشد كسري آن از طبقه

 . بعدي جبران مي گردد
 - ۴۱۱ ماده

 نفقه متعدد باشند و نفقه دهنده تمكن اداي نفقه كامل آنها را مستحقين اگر
 : نداشته باشد

. في آنها االهم فاالهم است ملزم به انفاق نيازهاي عر - ۱
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 كه استطاعت نفقه دهنده كمتر باشد، ملزم به انفاق نياز هاي در صورتي - ۲
 . طبقه اقرب فاالقرب مي باشد

 - ۴۱۲ ماده
 نفقه دهنده از زماني كه اقارب مستحق نفقه شوند و تقاضاي نفقه نمايند، ملزم

 . رسيدگي مي كند به اداي آن است حتي نفقه ايامي كه محكمه به دعواي آنها
 - ۴۱۳ ماده

 . در صورت توقيف اموال نفقه دهنده، نفقه اقارب داخل در ديون نمي باشد
 - ۴۱۴ ماده

 در نحوه پرداخت نفقه اقارب، نفقه دهنده مخير است كه مصاديق نفقه را در
 . اختيار آنها قرار دهد يا به ميزان نفقه وجه نقد بدهد

  تبصره
 آزادي يا شان مستحق نفقه باشد، روش دوم اگر روش اول اداي نفقه خالف

 . بايد اعمال گردد مگر اينكه نفقه دهنده تمكن آن را نداشته باشد
 - ۴۱۵ ماده

 قاضي در صورت غيبت يا امتناع نفقه دهنده و عدم امكان الزام، از اموال او ايفاء
 . مي كند و در صورت عدم دست رسي به اموال او به حساب او قرض مي كند

 - ۴۱۶ ماده
 اگر شخص مكلف به اداي نفقه، نتواند قرضهايي كه براي اشخاص واجب النفقه

 . قرض گرفته شده بپردازد، طبقه بعدي از نفقه دهندگان آن را مي پردازد

 احكام عمومي نفقه : فصل چهارم
 - ۴۱۷ ماده

 هزينه هاي درماني هر نوع بيماري زوجه و اقارب جزء نفقه آنها است مگر
. جب فسخ نكاح كه قبل از عقد بوده و زوج مطلع نباشد بيماري غير مو
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 - ۴۱۸ ماده
 مالك تعيين كيفيت و كميت نفقه اقارب استطاعت نفقه دهنده با توجه به عرف

 . است و در نفقه زوجه معيار شان زوجه و استطاعت زوج است
 - ۴۱۹ ماده

 د شده توافقي كه در كميت يا كيفيت نفقه بين نفقه دهنده و مستحق نفقه ايجا
 . با تغيير اوضاع و احوال و شرايط طرفين الزام آور نيست

 - ۴۲۰ ماده
 : خادم براي نفقه گيرنده است يه نفقه دهنده در موارد ذيل ملزم به خدمت يا ته

 . عادت يا اقتضاي شأن زوجه به داشتن خادم - ۱
 . مريضي يا نقصان عضو زوجه و اقارب كه نياز به خادم داشته باشند - ۲

 - ۴۲۱ ماده
 . تعهد و ضمانت به نفقه، به نفع نفقه دهنده صحيح است

 - ۴۲۲ ماده
 زوجه و اقارب ميتوانند ذمه نفقه دهنده را نسبت به نفقه سابق كه بواسطه امتناع

 . نفقه دهنده يا جهات ديگر اداء نشده ابراء نمايند
 - ۴۲۳ ماده

 فقه دهنده اگر نفقه پس از تسليم به مستحق نفقه، بدون تقصير او تلف گردد، ن
 ملزم است آن را دوباره بدهد، مگر اينكه گيرنده زوجه بوده و تمكن مالي داشته

 . باشد
 - ۴۲۴ ماده

 مسئوليت مدني مستحق نفقه در مقابل نفقه دهنده موجب تهاتر نمي گردد مگر
 . زوجه مشروط بر اينكه استطاعت داشته باشد

 - ۴۲۵ ماده
 وجه مستحق نفقه گردد، امتناع كننده اگر بواسطه امتناع از اداء نفقه زياني مت

. ضامن است
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 - ۴۲۶ ماده
 اقاربي كه از يكديگر ارث مي برند ولي مطابق به قواعد اين قانون ملزم به
 پرداخت نفقه يكديگر نيستند در صورتي كه كسي نباشد كه نفقه آنها را بپردازد

 . به همان ترتيب طبقات ارث ملزم به انفاق اهم احتياجات يكديگرند

 اختالفات ناشي از نفقه : فصل پنجم
 - ۴۲۷ ماده

 هرگاه زوج مدعي اداء نفقه و زوجه منكر آن باشد در فقدان دليل، قول زوجه با
 . شود قسم پذيرفته مي

 - ۴۲۸ ماده
 هرگاه زوجه ادعاء نمايد كه زوج او را از منزل خارج كرده يا با اجازه او خارج

 جه باشد زوجه بايد ثابت كند، و اال قول زوج شده است ولي زوج مدعي نشوز زو
 . با قسم پذيرفته مي شود

 - ۴۲۹ ماده
 هرگاه معلوم شود كه اقارب مال انفاق شده را در راه نامشرع و خالف قانون

 . گردد عين نيازهاي حياتي مي يه مصرف مي كنند، الزام انفاق منحصر به ته
 - ۴۳۰ ماده

 نفقه آنها نمي باشد و اگر نفقه دهنده هزينه هاي ازدواج و ديون اقارب، جزء
 بواسطه ازدواج استطاعت پرداخت نفقه اقارب را از دست بدهد مي تواند ازدواج

 . نمايد
 - تبصره

 نفقه اوالد اوالد جز نفقه اوالد است؛ ولي نفقه زوجه اوالد جزء نفقه او نمي
. باشد



 ۹۳ كتاب هفتم  اوالد

 هفتم كتاب
 اوالد

 نسب : فصل اول
 نسب تحقق : قسمت اول

 - ۴۳۱ ماده
 طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به زوجين است، مشروط بر اينكه دخول در
 زمان زوجيت باشد و طفل، شش ماه هاللي بعد از نكاح يا نه ماه هاللي بعد از

 . آخرين دخول متولد شود
 - ۴۳۲ ماده

 اكثرتا نه طفل متولد بعد از انحالل نكاح در صورتي ملحق به زوج است كه حد
 ماه هاللي بعد از انحالل نكاح متولد شود و زن ازدواج مجدد نكرده باشد مگر

 . خالف آن را ثابت كند ي اين كه طريق قطع
 - ۴۳۳ ماده

 : طفل متولد پس از انحالل نكاح وازدواج مجدد زن يا وطي به شبهه با او
 اگر طفل با شرايط اين قانون به هر دو قابل الحاق است، فراش مقدم مي - ۱

 . و وطي به شبهه در حكم فراش است باشد
 . شود اگر فقط به يكي قابل الحاق است، از ديگري نفي مي - ۲
 . گردد اگر به هيچ كدام قابل الحاق نباشد، از هر دو نفي مي - ۳

 - ۴۳۴ ماده
 در آزمايشگاه جايز است؛ ولي انتقال يه تركيب نطفه مرد اجنبي با زن اجنب

 باشد و در صورت انتقال، طفل ام مي تخمك بارور شده به رحم همان زن حر
. ملحق به صاحبان نطفه است
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 - ۴۳۵ ماده
 با وسايل طبي يا اعمال مادون زنا يه انتقال نطفه مرد اجنبي به رحم زن اجنب

 . حرام است، و در صورت انتقال، طفل ملحق به صاحبان نطفه است
 - ۴۳۶ ماده

 ولي طفل ملحق به انتقال تخمك بارور شده، به رحم زن ديگر حرام است؛
 . گردد صاحبان نطفه است و صاحب رحم مادر رضاعي طفل محسوب مي

 – ۴۳۷ ماده
 اي كه در زمان زوجيت زوجين گرفته شده پس از انحالل نكاح تركيب نطفه

 آنها، جايز است؛ ولي انتقال آن به رحم زوجه حرام مي باشد و در صورت انتقال،
 . طفل ملحق به صاحبان نطفه است

 - ۴۳۸ ماده
 . طفل آزمايشگاهي ملحق به صاحبان نطفه است

 - ۴۳۹ ماده
 طفل حاصل از وطي به شبهه طرفيني غير محارم، ملحق به زن و مرد است

 ماه هاللي بعد از اولين نزديكي يا نه ماه هاللي بعد از ۶ كه مشروط بر اين
 ت آخرين نزديكي متولد شود؛ ولي نسبت به هر يك از آن ها كه علم به حرم

 . گردد وطي داشته باشد زنا محسوب مي
 - ۴۴۰ ماده

 طفل حاصل از نكاح فاسد ملحق به زن و مرد است مشروط بر اين كه هر دو
 جهل به فساد نكاح داشته باشند و نسبت  به هر يك كه علم به فساد داشته

 . گردد باشد زنا محسوب مي
 - ۴۴۱ ماده

 ولي ديگر احكام نسب برد؛ نمي طفل متولد از زنا، از پدر و مادر زاني خود ارث
. او جاري است بر
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 - ۴۴۲ ماده
 طفل متولد پس از وطي به شبهه با زني شوهر دار يا معتده كه مطابق مقررات
 اين قانون، انتساب طفل به زوج و واطي به شبه ممكن باشد، در فقدان طريق

 ن باشد شود و اگر الحاق آن به هر دو غير ممك قطعي، نسب با قرعه تعيين مي
 . شود از هر دو منتفي مي

 اثبات نسب : قسمت دوم
 - ۴۴۳ ماده

 : مثبتات نسب عبارتند از
 اقرار - ۱
 فراش - ۲
 بينه - ۳
 شياع مورد وثوق - ۴
 داليل قطعي - ۵

 - ۴۴۴ ماده
 اقرار صريح يا ضمني در حال قصد و رضا مثبِت نسب است، مگر اين كه كذب

 . ز اقرار مسموع نيست اقرار او ثابت گردد و نفي ولد بعد ا
 - ۴۴۵ ماده

 : شرايط صحت اقرار به نسب و ترتب آثار حقوقي آن عبارتند از
 . تحقق نسب بر اساس مقررات اين قانون ممكن باشد - ۱
 فردي كه به نسب او اقرار شده تصديق نمايد مگر اينكه صغير و يا مجنون - ۲

 . و يا متوفي باشد
 . منازعي در ميان نباشد - ۳

 - ۴۴۶ ماده
  آثار حقوقي نسب با ثبوت آن به واسطه اقرار، فقط بر مقر و مقر له جاري مي

. كند گردد و به اقارب و يا ديگر اشخاص سرايت نمي
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 - ۴۴۷ ماده
 اگر از اقرار به نسب صغير يا مجنون نفعي متوجه مقر گردد، در فقدان دليل

 . قطعي مسموع نيست
 - ۴۴۸ ماده

 زند مانند فرزند فرزند يا اخوت اقرار نمايد، با هرگاه شخصي به قرابت غير از فر
 . گردد تصديق مقر له يا ارائه دليل يا بينه آثار حقوقي قرابت ميان آنها جاري مي

 - ۴۴۹ ماده
 مادامي كه دليل قطعي بر خالف اماره فراش نباشد طفل ملحق به صاحب

 . فراش است
 - ۴۵۰ ماده

 حالت دخول غير حرام فراش عبارت است ازعلقه زوجيت ميان زوجين يا
 نفي نسب : قسمت سوم

 - ۴۵۱ ماده
  ولد در فرض عدم تحقق فراش يا ثبوت خالف اماره فراش يا لعان نفي مي

 اگر شرايط الحاق ولد  به زوج موجود باشد، زوج به استناد فجور زوجه . گردد
 . كند؛ مگر اينكه به عدم الحاق يقين داشته باشد تواند او را از خود نفي نمي

 - ۴۵۲ ده ما
 تواند با اثبات عدم تحقق فراش اقدام به نفي نسب ديگري هر ذي نفعي مي

 . نمايد؛ ولي اثبات خالف اماره فراش منحصرا با زوجين است
 - ۴۵۳ ماده

 ابوت با وقوع لعان نفي ميگردد؛ ولي نسب طفل به مادر و اقارب مادري باقي
 . است
 - ۴۵۴ ماده

: مي شود در موارد ذيل خالف اماره فراش ثابت
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 عدم دخول به زوجه اثبات قطعي - ۱
 نبودن مواد حياتي در نطفه مرد قبل ازتاريخ انعقاد نطفه - ۲
 لعان - ۳
 . آزمايش طبي در جاي كه قطع آور است - ۴

 - ۴۵۵ ماده
 اگر شخص ذينفع عدم تحقق فراش را ثابت كند، حكم قاضي فقط در حق افراد

 . شريك در دعوي نفي نسب نافذ است
 - ۴۵۶ ماده

 نفي ولد از سوي زوج بايد پس از والدت طفل در مدتي كه طرح دعوي نفي
 ولد ممكن باشد انجام گيرد و اال اقرار ضمني محسوب مي گردد، مگر اينكه

 . ثابت شود مدت حمل زوجه يا تاريخ والدت بر او مشتبه شده است
 - ۴۵۷ ماده

 مايش طبي را در تواند در صورت لزوم، دستور آز قاضي در دعواي نفي ولد مي
 . صورت قطعي بودن اثبات آن، و لو با مخالفت طرف دعوي صادر نمايد

 - ۴۵۸ ماده
 . كند قاضي تا تعيين قطعي وضعيت نسب صغير، براي او قيم موقت تعيين مي

 - ۴۵۹ ماده
 اگر زوج مدعي والدت طفل قبل از شش ماه هاللي يا بعد از نه ماه هاللي و زوجه

 . شود دليل، قول زوجه با قسم پذيرفته مي منكر آن باشد در نبود

 حضانت : فصل دوم
 كليات : قسمت اول

 - ۴۶۰ ماده
 حضانت عبارت است از تعليم و تربيت و نگهداري اطفال تا قبل از رشد و نياز

. اوالد به حضانت
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 - ۴۶۱ ماده
 حضانت اطفال حق و تكليف پدر و حق مادر است، هر نوع قرار دادي بر خالف

 . باشد پدر باطل مي ي اسقاط آن  از سو آن يا بمنظور
 - ۴۶۲ ماده

 والدين مكلفند به اطفال خويش عقايد، فقه و اخالق اسالمي را بياموزند و آنها را
 . افرادي صالح و مؤمن تربيت نمايند تا آماده زندگي سالم در اجتماع گردند

 - ۴۶۳ ماده
 است و در كنند حضانت اطفال با هردوي آنه اگر والدين مشترك زندگي مي

 . صورت فوت هر يك حضانت با شخص زنده است
 - ۴۶۴ ماده

 مادر براي حضانت اطفال دختر تا هفت سالگي و اطفال پسر تا دو سال مقدم بر
 تواند هزينه هاي حضانت را از پدر طفل مطالبه نمايد مگر پدر است ولي مي

 . كه طفل داراي مال باشد اين
 - ۴۶۵ ماده

 هت تاديب اطفال، بايد از راههاي مناسب و قانوني والدين و اولياء قانوني ج
 . بدون هر نوع افراط و تفريط استفاده نمايد

 - ۴۶۶ ماده
 حضانت اطفال در فقدان يا عدم اهليت والدين با جد پدري است و با فقدان يا

 . عدم اهليت جد پدري با وصي منصوب از سوي آن ها است
 - ۴۶۷ ماده

 از حضانت اطفال استنكاف نمايند و يا اهليت اگر ولي يا وصي غائب باشند و يا
 . كنند نداشته باشند قاضي براي طفل قيم نصب مي

 - ۴۶۸ ماده
 فردي كه حضانت طفل با اوست نمي تواند از مالقات طفل با والدين يا اقارب
 ممانعت نمايد يا بدون اذن پدر يا والدين، او را به خارج از كشور يا مسافرت

. طوالني ببرد
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 - ۴۶۹ ماده
 تعيين دفعات مالقات در هفته و طول سفر با عرف و در صورت اختالف با

 . قاضي است
 - ۴۷۰ ماده

 شير دادن طفل تكليف مادر است مگر اينكه براي مادر ضرر داشته باشد ولي
 ميتواند از پدر طفل و در صورت ناتواني يا فقدان او از جد پدري طفل مطالبه

 . اجرت نمايد
 - ۴۷۱ ماده

 ولي قهري نداشته باشد و يا ولي قهري از پرداخت اجرت شيردادن اگر طفل
 . مادر امتناع كند امكان الزام او نباشد، مادر مكلف است تبرعي طفل را شير دهد

 - ۴۷۲ ماده
 ولي قهري نمي تواند به بهانه مطالبه اجرت شير دادن از سوي مادر يا وجود زن

 طفل را از شير مادر محروم ديگر كه تبرعي يا با اجرت كمتر شير مي دهد،
 . نمايد

 موانع حضانت : قسمت دوم
 - ۴۷۳ ماده

 : موانع حضانت عبارت است از
 . جنون - ۱
 . كفر يا ارتداد در فرض محكوم بودن طفل به اسالم - ۲
 . حجر - ۳
 ازدواج مادر يا زني كه حضانت طفل با او سپرده شده است با غير پدر طفل؛ - ۴

 . فل رعايت شود و يا پدر فوت نمايد مگر اين كه غبطه و مصلحت ط
 فساد اخالقي و اعتياد به قسمي كه تعليم و تربيت الزم براي طفل انجام - ۵

 . نشود
 . اي مسري كه سالمت جسمي طفل به مخاطره افتد يه ابتالء به بيمار - ۶
. فقدان توانايي براي حضانت - ۷
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 - تبصره
 . د با رفع هر يك از موانع حضانت، حق حضانت باز مي گرد

 - ۴۷۴ ماد
 هرگاه اقاربي بخاطر عدم امكان مراجعه به محكمه يا جهاتي ديگر، حضانت

 تواند هزينه هاي آن را از بيت كند و طفل مالي نداشته باشد، مي طفلي را قبول
 . المال و در صورت عدم امكان از خود طفل بعد از رشد مطالبه نمايد

 - ۴۷۵ ماده
 ضوابط كتاب واليت و حضانت اين حضانت طفل مجنون پس از بلوغ تابع

. قانون است



 ۱۰۱ كتاب هشتم   وصيت

 هشتم كتاب
 وصيت

 : فصل اول كليات
 - ۴۷۶ ماده

 . وصيت عبارت است از انشاي امري كه اثر آن معلق بر فوت وصيت كننده باشد
 - ۴۷۷ ماده

 : وصيت بر دو قسم است
 ي وصيت تمليكي عبارت است از اين كه شخصي عين يا منفعتي را به ديگر - ۱

 . تبرعي يا به شرط عوض تمليك نمايد
 وصيت عهدي عبارت است از هر نوع ايجاد تعهد كه مستقيم ناظر به - ۲

 . تمليك تركه نباشد
 - ۴۷۸ ماده

 . وصيت به لفظ يا عملي كه صريح بر وصيت باشد محقق مي شود
 - ۴۷۹ ماده

 اگر تا : اگر وصيت مقيد به زمان يا وضعيت خاص باشد، مثل اين كه بگويد
 فالن سال بميرم يا اگر از همين مرض بميرم چنين شود، وصيت فقط در همان

 . شرايط مورد نظر صحيح است
 - تبصره

 يا غير مقدور يا غير اگر وصيت مشروط به شرط خالف شرع يا خالف قانون
 . گردد، وصيت صحيح و شرط باطل است عقاليي

 - ۴۸۰ ماده
: اركان وصيت عبارت است از
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 . كه وصيت مي نمايد ردي ف : موصي - ۱
 مورد مصرف موصي به، يا هدف ازمصرف موصي به : جهت وصيت - ۲
 . كه به نفع او وصيت مي شود فردي : موصي له - ۳
 . كه موضوع وصيت قرار مي گيرد چيزي : موصي به - ۴
 . كه براي اجراي وصيت معين مي شود فردي : وصي - ۵

 شرايط صحت وصيت : فصل دوم
 ي موص : قسمت اول

 - ۴۸۱ ه ماد
 موصي بايد هنگام وصيت بالغ، عاقل، مختار و اهليت تصرف در اموال وحقوق

 وصيت يه مالي را داشته باشد، ولي، وصي و قيم نمي توانند از سوي مولي عل
 . كنند

 - تبصره
 كه ده سال قمري را كامل نموده، مي تواند در امور خير طفل عاقل و مميز

 . وصيت نمايد
- ۴۸۲ ماده

 ادواري در حال افاقه و وصيت مفلس صحيح است؛ ولي اداي وصيت مجنون
 . ديون و تعهدات مالي مفلس مقدم بر اجراي وصيت او است

 جهت وصيت : قسمت دوم
 - ۴۸۳ ماده

 . جهت وصيت بايد مشروع وقانوني باشد
 موصي له : قسمت سوم

 - ۴۸۴ ماده
: له بايد داراي شرايط ذيل باشد موصي



 ۱۰۳ كتاب هشتم   وصيت

 . حين وصيت موجود باشد - ۱
 . داراي اهليت تملك ذاتي يا قانوني باشد - ۲

 - تبصره
 نسب او نفي نگردد و زنده : شود مشروط به اين كه حمل موصي له واقع مي

  متولد شود و اگر به سبب جنايتي سقط گردد، موصي به به ورثه او منتقل مي
 . شود

 موصي به : قسمت چهارم
 - ۴۸۵ ماده

 : موصي به، بايد داراي شرايط ذيل باشد
 . ماليت داشته باشد - ۱
 . هنگام وصيت موجود باشد و يا قابليت وجود داشته باشد - ۲
 معين باشد و يا قابليت تعيين داشته باشد مانند ميزان معين در يك كل نا - ۳

 . معين
 . قابل انتقال باشد - ۴
 . در ملك موصي باشد و يا مشروط به تملك موصي شده باشد - ۵

 - ۴۸۶ ماده
 نافذ مي باشد و بيش از آن مشروط به اجازه وارث است، وصيت تا ثلث اموال

 مگر اين كه وارثي نداشته باشد و اگر برخي از ورثه اجازه كنند، فقط در سهم آن
 . ها نافذ است

 - تبصره
 . اگر موصي وصيت به ثلث كرده باشد، ثلث ديه او نيز داخل در وصيت است

 - ۴۸۷ ماده
 وصيت به بيشتر از ثلث مي شود و اجازه وارث در حيات موصي، سبب تنفيذ

. توانند از اجازه خود منصرف شوند نمي
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 - ۴۸۸ ماده
 . وصيت به حرمان وارث از تركه، باطل است

 - ۴۸۹ ماده
 اگر موصي در معرض اتهام به تضييع حق ورثه باشد، وصيت او به زيان ورثه در

 . فرض احراز آن باطل است
 - ۴۹۰ ماده

 ي آسيب مرگ آوري به خود وارد كند، وصيت هرگاه شخصي به قصد خود كش
 او در حالت آسيب ديدگي قبل از مرگ باطل است؛ مگر اين كه صحت يابد و

 . در حال صحت وصيت نمايد
 قبول وصيت : قسمت پنجم

 - ۴۹۱ ماده
 قبول وصيت به لفظ يا عملي صريح در قبول، از سوي موصي له يا وكيل او

 صيت تمليكي است و اگر نسبت به قبل يا بعد از فوت موصي شرط صحت و
 . بعضي از موصي به، قبول يا رد نمايد، همان مقدار موضوع حكم قرار مي گيرد

 - ۴۹۲ ماده
 له غير محصور يا در عام وصيت به سقوط حق، مثل ابراي ذمه و يا در موصي

 . المنفعه بدون قبول صحيح است
 وصيت تمليكي : فصل سوم

 - ۴۹۳ ماده
 تواند بعد از فوت او صيت تمليكي در حيات موصي، مي له در فرض رد و موصي

 ؛ و قبول پس از رد و رد پس از قبول، بعد از مرگ موصي اثري آن را بپذيرد
 . ندارد
 - ۴۹۴ ماده

 له در حيات يا پس از فوت موصي، قبل از قبول بميرد قبول وصيت اگر موصي
 قبل از مرگ، از شود، مگر اين كه موصي له منتقل مي تمليكي به ورثه موصي

. وصيت خود رجوع كرده باشد



 ۱۰۵ كتاب هشتم   وصيت

 - ۴۹۵ ماده
 تواند مطابق با مقررات اين ، مي يه ولي حمل پس از تولد او، صغير، مجنون و سف

 . را رد يا قبول كند يه عل قانون وصيت له مولي
 - ۴۹۶ ماده

 رد وصيت از سوي مفلس، پس از صدور حكم ممنوعيت تصرف او در اموال و
 . ح است حقوق مالي صحي

 - ۴۹۷ ماده
 مخارج موصي به تا اجراي وصيت از ثلث تركه پرداخت مي گردد؛ ولي منافع

 . آن در فاصله فوت موصي تا قبول موصي له، متعلق به موصي له است
 - ۴۹۸ ماده

 اگر تأخير موصي له در رد يا قبول موصي به،  به زيان ورثه باشد قاضي او را
 . ملزم به رد يا قبول مي نمايد

 - ۴۹۹ اده م
 به كلي يا مطلق يا مبهم باشد، تعيين فرد با ورثه است مگر اين كه اگر موصي

 در وصيت طوري ديگر مقرر شده باشد و اگر مبهم باشد حمل بر عشر تركه
 . گردد ي م

 - ۵۰۰ ماده
 له مطلق باشد، تعيين آن با وصي و در فرض عدم او با ورثه است و اگر موصي
 له از باب تعيين نمايد و ثابت شود كه تعيين موصي له وصيت را رد اگر موصي

 . له داده ميشود ي به، به فرد ديگري از صنف موص نبوده، موصي
 - ۵۰۱ ماده

 اگر موصي به در فاصله زماني مرگ موصي تا قبول موصي له تلف شود در
 . شود كه عين معين باشد وصيت باطل است و اال از تركه پرداخت مي صورتي

 - ۵۰۲ ماده
 گردد و هزينه نگهداري ، عين، به ورثه منتقل مي اگر منافع عيني، موصي به باشد

. شود آن از منافعش پرداخت مي
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 – ۵۰۳ ماده
 اگر منافع عيني، در مدتي معين، موصي به قرار گيرد ولي آغاز آن مشخص
 نشده باشد، تعيين آن با ورثه است مشروط به اين كه در زمان تعيين منافع عين

 . م نگردد ك

 وصيت عهدي : فصل چهارم
 - ۵۰۴ ماده

  وصي با تحديد صالحيت از سوي موصي، به منظور انجام امور ذيل تعيين مي
 : گردد

 . حضانت اطفال - ۱
 تركه و داره آن و اقدامات الزم جهت حفظ و جلو گيري از تلف و يه تصف - ۲

 . تضييع تركه
 . ختصاص داده باشد كه به مصرف خاصي ا اداره ثلث دارايي در صورتي - ۳
 . مديونين يه وصول مطالبات و در صورت لزوم اقامه دعوي عل - ۴
 . پرداخت ديون و هزينه هاي الزم در تجهيز و دفن موصي - ۵
 . اموري مثل تصديِ چاپِ تاليف موصي - ۶

 - ۵۰۵ ماده
 : وصي بايد داراي شرايط ذيل باشد

 غير با ضميمه شخص ص . اهليت تصرف در اموال وحقوق مالي را داشته باشد - ۱
 . تواند وصي قرار گيرد ولي تصرف آن مشروط به رشد است داراي اهليت مي

 . امين باشد - ۲
 . مسلمان باشد - ۳

 - ۵۰۶ ماده
. اگر در وصي وصف خاصي، شرط شده باشد، زوال آن موجب عزل او است



 ۱۰۷ كتاب هشتم   وصيت

 - ۵۰۷ ماده
 قاضي با در يا وظايف او معين نشده باشد، . اگر متوفي وصي تعيين نكرده باشد

 كند و او مكلف به انجام خواست ورثه يا اشخاص ذينفع وصي قضايي تعيين مي
 . به استثناي بند يك است ۵۰۴ وظايف مندرج در ماده

 - ۵۰۸ ماده
 . وصي در حين اجراي وصيت امين است مگر اين كه تقصير او ثابت شود

 - ۵۰۹ ماده
 د نمايد و به موصي اطالع وصي مي تواند تا قبل از فوت موصي وصايت را ر

 دهد و اال ملزم به آن خواهد بود، مگر اين كه از اصل وصيت بي اطالع باشد و
 يا توانايي انجام وصيت را نداشته باشد يا انجام وصيت براي او عسر و حرج يا

 . ضرر داشته باشد
 ـ ۵۱۰ ماده

 موصي مي تواند چندين وصي در طول يكديگر كه هريك پس از ديگري
 در . را اجرا نمايند و يا در عرض هم با تحديد صالحيت تعيين نمايد وصيت

 صورت اختالف در صالحيت اوصياي همعرض، قاضي تعيين حدود صالحيت
 . مي نمايد

 - تبصره
 تصرفات اوصياي همعرض به اجتماع شرط شده باشد نمي توانند به انفراد اگر

 يك عهده دار اجراي عمل كنند و موصي به را ميان خود تقسيم نمايند و هر
 . قسمتي شوند

 - ۴۱۱ ماده
موصي مي تواند يك يا چند نفر را به عنوان ناظر بر وصي يا اوصيا تعيين

 . نمايد
 - ۵۱۲ ماده

 قاضي در صورت غيبت، ناتواني، بيماري و يا مرگ يكي از اوصياي هم عرض
. نمايد انجام وظايف او به عنوان امين ضميمه باقي مي ي يا ناظر، فردي را برا
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 ـ ۵۱۳ ماده
 اگر در اطالعي يا استصوابي بودن سمت ناظر ترديد شود يا موصي ناظر را

 . مطلق نصب كرده باشد، اصل اطالعي بودن ناظر است

 احكام عمومي : فصل پنجم
 ـ ۵۱۴ ماده

 موصي تا قبل از مرگ مي تواند با الفاظ يا اعمالي صريح در، رجوع از وصيت يا
 . صرف شود قسمتي از وصاياي خود من

 ـ ۵۱۵ ماده
 باشد و اگر اگر دو وصيت بر خالف يكديگر باشند، آن كه موخر است نافذ مي

 تاريخ هر دو يا يكي مجهول باشد در فقدان طريق اطمينان آور، با قرعه تعيين
 . شود مي

 ـ ۵۱۶ ماده
 ، پرداخت ديون، واجبات شرعي، هزينه ثلث اموال پس از هزينه هاي تجهيز

 كه، حق الزحمه وصي و ديگر مواردي كه اين قانون تعيين هاي نگهداري تر
 . كرده، از اصل تركه جدا مي شود

 ـ ۵۱۷ ماده
 اگروصيت مربوط به واجب شرعي مانند خمس، زكات، هزينه حج واجب و يا
 اداي ديون باشد، از اصل تركه پرداخت مي شود حتي اگر تمام تركه را شامل

 د كه از ثلث پرداخت شود واگروافي شود مگر اينكه موصي تصريح كرده باش
 . گردد نباشد ازاصل تركه پرداخت مي

 ـ ۵۱۸ ماده
 : راه هاي اثبات وصيت عبارت است از

 . اقرار از سوي اشخاص ذينفع و وارث - ۱
. وجود وصيت نامه مطابق با مقررات دولت افغانستان - ۲



 ۱۰۹ كتاب هشتم   وصيت

 راه با شهادت دو مرد عادل يا يك مرد و دو زن عادل يا يك مرد عادل هم - ۳
 . قسم موصي له

 . وجود وصيتنامه به خط و امضاي موصي - ۴
 - تبصره

 وصيت تمليكي با شهادت چهار زن عادل و نصف آن با شهادت دو زن و ربع
 آن با شهادت يك زن قابل اثبات است ولي وصيت عهدي فقط با شهادت دو

 . مرد عادل اثبات مي شود
 ـ ۵۱۹ ماده

 نفع، به وصيت اقرار نمايند وصيت فقط در هرگاه برخي از ورثه و اشخاص ذي
 . حق آن ها نافذ است مگر اين كه داراي شرايط اثبات وصيت باشند

 - ۵۲۰ ماده
. اگر وصي يا موصي له، اقدام به قتل موصي نمايد وصيت باطل است
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 ۱۱۱ كتاب نهم   ارث

 نهم كتاب
 ارث

 كليات : فصل اول
 – ۵۲۱ ماده

 به خويشاوندان او مطابق با مقررات اين ارث عبارت است از انتقال تركه متوفي
 . قانون
 – ۵۲۲ ماده

 تركه عبارت است از اموال، حقوق مالي قابل انتقال مانند حق خيار و ديون و
 . تعهدات شخص پس از مرگ طبيعي يا حكمي

 - ۵۲۳ ماده
 تركه قبل از اداي ديون و تعهدات متوفي و اداي سهم االرث وارثان داراي

 . شخصيت حقوقي است
 - ۵۲۴ ماده

 حقوقي كه دولت يا شركت هاي بيمه پس از مرگ متوفي به اعتبار او به
 . شود بازماندگانش مي دهند جزء تركه محسوب نمي

 – ۵۲۵ ماده
 از ي كه ناش ي و ديون . گردد ديون و تعهدات مؤجل متوفي، پس از فوت، حال مي

 كه زودتر ي زمان معوض است، بايد با توجه به عرف نسبت به مدت ي قرادادها
 . شود تعديل شود ي پرداخت م

 – ۵۲۶ ماده
. انتقال تركه قهري است، رد آن و توافق بر عدم انتقال آن باطل است
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 – ۵۲۷ ماده
 توانند از وصي، يا وصي منصوب طلبكاران متوفي و اشخاص ذينفع در تركه، مي

 . نمايند قاضي و در فرض عدم آن ها از ورثه تقاضاي طلب و سهم خود را ب
 - ۵۲۸ ماده

 تصرف ورثه در تركه قبل از اداي ديون و حقوق مالي تعلق گرفته به آن، غير
 . آنها باشد يه مانده كافي به تاد نافذ است مگر اين كه باقي

 - ۵۲۹ ماده
 : مي گردد يه تركه به ترتيب ذيل تصف

 . مصارف الزم متوفي از مرگ تا دفن يه تأد - ۱
 . متوفي تأديه ديون و تعهدات مالي - ۲
 انجام واجبات مالي - ۳
 . عمل به وصيت - ۴
 . تقسيم باقي مانده ميان وراث - ۵

 - ۵۳۰ ماده
 حق ي اگر تركه وافي به ديون و تعهدات و  واجبات مالي متوفي نباشد، ادا

 . در صورت عدم وفا، به نسبت طلب آن ها تقسيم مي گردد . الناس مقدم است
 - ۵۳۱ ماده

 : مقتضي ارث دو چيز است
 . ي نسب ميان متوفي و ديگر - ۱
 . سبب زوجيت ميان متوفي و ديگري - ۲

 - تبصره
 هر يك، جداگانه مطابق با مقررات ي اگر در وارثي چند مقتضي باشد، به اقتضا

 .. برد اين قانون ارث مي
 – ۵۳۲ ماده

 ، مكلف است، ديون ي وصي منصوب يا وصي قضايي، و ورثه در فرض عدم وص
. نمايد يه فع را از محل تركه تاد متوفي و سهم اشخاص ذين



 ۱۱۳ كتاب نهم   ارث

 شرايط تحقق ارث : فصل دوم
 – ۵۳۳ ماده

 : شرايط تحقق ارث عبارت است از
 . مرگ طبيعي يا حكمي مورث - ۱
 . وجود مقتضي ارث - ۲
 . حيات وارث - ۳
 . وجود تركه - ۴

 - ۵۳۴ ماده
 برند، مشروط براينكه زنده متولد شوند، و هم چنين اگر حمل و جنين ارث مي

 اگر بعد از ي متوفي را قبل از تقسيم تركه با نطفه زني تلقيح نمايد؛ ول نطفه
 . برد تقسيم تركه تلقيح صورت بگيرد، ارث نمي

 – ۵۳۵ ماده
 كه اين قانون تعيين ي اگر پس از تقسيم تركه وجود حمل كشف شود، به ميزان

 . شود كرده است، از سهم وارثان پس گرفته مي
 – ۵۳۶ ماده

 جب ارث تمامي ورثه باشد وصي و در رض عدم آن، قاضي تا تولد اگر حمل، حا
 او براي تركه امين تعيين مي نمايد و اگر حاجب ارث بعضي باشد، سهم االرث

 . شود ورثه بدون حاجب، پرداخت مي
 – ۵۳۷ ماده

 اگر حمل حاجب ارث ورثه نباشد، با توجه به جنس و تعداد آن سهم او از تركه
 ورت عدم امكان تعيين جنس و تعداد آن به اندازه سهم جدا مي گردد و در ص

 . االرث دو اوالد ذكور جدا مي شود
 – ۵۳۸ ماده

 كم باشد، كسري آن از ورثه استرداد مي شود و اگر اگر سهم حمل، پس از تولد
 بيشتر باشد و يا حمل زنده متولد نشود و يا مرگ و حيات او مشتبه شود؛ به

. شود ورثه ميان آنها تقسيم مي نسبت سهم االرث هريك از
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 – ۵۳۹ ماده
 اگر تاريخ فوت اشخاصي كه ميان آنها توارث است معلوم نشود يا مرگ آن ها

 برند مگر اين همزمان باشد يا تقدم و تأخر آن مشتبه شود، از يكديگر ارث نمي
 . كه در يك حادثه به سبب غرق يا هدم فوت نمايند

 - ۵۴۰ ماده
 در يك حادثه غرق ۵۳۹ ا توارث است و با شرايط ماده اشخاصي كه ميان آن ه

 يا هدم شده اند، آنكه سهم االرث او كمتر است ابتدا از ديگري ارث مي برد، بعد
 . برد كه از خودش به ارث داده شده، ارث نمي ديگري از او؛ ولي از مالي

 – ۵۴۱ ماده
 م و ديگري اگر تاريخ فوت يكي از اشخاصي كه ميان آنها توارث است معلو

 . شود مجهول باشد، مجهول التاريخ متأخر محسوب مي
 – ۵۴۲ ماده

 اگر فردي به اشتباه اهل خبره يا خويشاوندان يا حكم قاضي، مرده محسوب
 شود و  اموال او تقسيم گردد، سپس معلوم شود كه زنده است، تمامي تصرفات

 ن را و در صورت انجام شده در اموال و حقوق مالي او باطل است، بايد عين آ
 تلف و يا معيوب شدن ارش يا قيمت نازلترين روز قبض و استرداد را مسترد

 . نمايند
 – ۵۴۳ ماده

 اگر شخص دو جنسيتي يا فاقد جنسيت از خويشاونداني باشد كه سهم االرث
 ذكور دو برابر اناث است، نصف مجموع سهم االرث مذكر و مونث هم درجه

 كه قبل از تقسيم تركه جنسيت خود را با اعمال طبي خود را مي برد، مگر اين
 . شود مشخص كند و اگر جنسيت او قابل تعيين نباشد، با قرعه تعيين مي

 – ۵۴۴ ماده
 قاضي تركه متوفاي بدون وارث را پس از اداي ديون و تعهدات مالي او مطابق

. اند رس به نظر يكي از مراجع تقليد اهل تشيع افغانستان به مصرف خيرات مي
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 - تبصره
 بگيرد يا با اجازه يه تواند د اگر مقتول به عمد، وارثي نداشته باشد، قاضي مي

 نباشد، يه مرجع تقليد اهل تشيع افغانستان قصاص كند و اگر حاضر به پرداخت د
 . تواند قصاص كند مي

 حجب : فصل سوم
 – ۵۴۵ ماده

 ت از اصل حجب عبارت است از محروم شدن وارثي كه داراي شرايط توارث اس
 ). حجب نقصاني ( به خاطر وارث ديگر ي يا از سهم اعل ) حجب حرماني ( ارث

 – ۵۴۶ ماده
 درجه مقدم در هر طبقه، درجه مؤخر از آن طبقه و طبقات بعدي را از ارث

 . كند مگر در موارد كه اين قانون استثنا كرده است محروم مي
 – ۵۴۷ ماده

 : حجب نقصاني در موارد ذيل است
 الد يا اوالد اوالد متوفي هرچه پايين رود، حاجب پدر متوفي از دو سوم و او - ۱

 . از يك سوم به يك ششم است ي حاجب مادر متوف
 اوالد يا اوالد اوالد متوفي هرچه پايين رود، حاجب زوج متوفي از يك دوم - ۲

 . به يك چهارم و حاجب زوجه متوفي از يك چهارم به يك هشتم است
 . اجب سهم مادر او از يك سوم به يك ششم است برادر متوفي ح - ۳

 - ۵۴۸ ماده
 برادر متوفي با شروط ذيل حاجب نقصاني سهم مادر و موجب محروميت مادر از

 : شود باقي مانده تركه مي رد
 . دو برادر يا يك برادر به همراه دو خواهر يا چهار خواهر باشند - ۱
 . برادران و خواهران ممنوع از ارث نباشند - ۲
 . پدر برادران و خواهران زنده و از ارث محروم نباشد - ۳
 . برادران و خواهران، ابويني يا پدري باشند - ۴
. حمل نباشند - ۵
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 وارثان نسبي : فصل چهارم
 طبقات و درجات وارثان نسبي : قسمت اول

 – ۵۴۹ ماده
 : طبقات ارث در نسب عبارت است از

 . متوفي هرچه پائين رود پدر و مادر، اوالد و اوالد اوالد : طبقه اول - ۱
 پدركالن و مادر كالن هرچه باال روند، برادر و خواهر متوفي و : طبقه دوم - ۲

 . اوالد آنها هرچه پائين روند
 والدين ي متوفي و عمو، عمه، خاله، ماما ي عمو، عمه، خاله، ماما : طبقه سوم - ۳

 . و اجداد متوفي هر چه باال روند و اوالد آن ها هرچه پايين روند
 – ۵۵۰ ده ما

 گاه به قرابت و گاه به ي از ورثه به فرض و بعضي ديگر به قرابت و بعض ي بعض
 برند و اگر وارثان فرض بر با وارثان قرابت بر جمع شود، ابتدا ي فرض ارث م

 . برند برد و سپس وارثان قرابت بر، ارث مي وارثان فرض بر، سهم خود را مي
 – ۵۵۱ ماده

 قدار معيني از تركه كه قرآن كريم تعيين كرده ارث به فرض عبارت است از م
 است و ارث به قرابت عبارت است از تمام يا قسمتي از تركه بدون اين كه سهم

 . معيني تعيين شده باشد
 – ۵۵۲ ماده

 : برند عبارتند از كه به فرض ارث مي ي سهم االرث اشخاص
 وجود اوالد مادر، در صورت نبودن اوالد براي متوفي يك سوم و در صورت - ۱

 . برد اگر فريضه از سهام بيشتر شود، به رد هم ارث مي . يك ششم
 زوجه درصورت نبود اوالد براي متوفي يك چهارم و درصورت وجود اوالد - ۲

 . يك هشتم
 زوج در صورت نبود اوالد براي متوفي يك دوم و در صورت وجود اوالد - ۳

. يك چهارم
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 انفراد و تعدد يك سوم مي برند و پدر كالن و مادر كالن مادري در صورت - ۴
 برادران و خواهران مادري در صورت انفراد يك ششم و درصورت تعدد يك

 . سوم
 . اخوال و اوالد آن ها در صورت تعدد و انفراد يك سوم - ۵

 – ۵۵۳ ماده
 : اشخاصي كه گاه به قرابت و گاه به فرض ارث مي برند عبارتند از

 ي اوالدي نداشته باشد به قرابت و اال به پدر متوفي، در صورتي كه متوف - ۱
 . فرض يك ششم ارث مي برد

 دختر متوفي، اگر وارث منحصر در او باشد يك دوم را به فرض و اگر همراه - ۲
 . او فرزند ذكور باشد، به قرابت ارث مي برد

 دو يا چند دختر، اگر وارث منحصر در آن ها باشند دو سوم به فرض و اگر - ۳
 . ند ذكور باشد، به قرابت ارث مي برند همراه آنها فرز

 ، اگر وارث منحصر در او باشد يك دوم را به ي يك خواهر ابويني يا پدر - ۴
 . باشد به قرابت ارث مي برد ي فرض مي برد و اگر با برادر ابويني يا پدر

 ، اگر وارث منحصر در آن ها باشد دو سوم ي دو يا چند خواهر ابويني يا پدر - ۵
 ي ي برند و اگر همراه آن ها برادر يا برادران ابويني يا پدر را به فرض ارث م

 . باشند به قرابت ارث مي برند
 برد، با خواهران و برادران مادري با نبود پدر كالن يك سوم را به فرض مي - ۶

 . شود وجود او به قرابت كه تركه ميان شان بطور مساوي تقسيم مي
 – ۵۵۴ ماده

 : ت ارث مي برند عبارتند از خويشاونداني كه هميشه به قراب
 . فرزندان ذكور در طبقه اول - ۱
 و ي پدر كالن و مادركالن پدري هرچه باال روند و برادران ابويني و پدر - ۲

 . اوالد آن ها هرچه پايين رود در طبقه دوم
. عمو، عمه، خاله و خاله و اوالد آن ها هرچه پايين رود در طبقه سوم - ۳
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 اول سهم االرث طبقه : قسمت دوم
 - ۵۵۵ ماده

 والدين و اوالد متوفي از طبقه اول درجه اول است و اوالد اوالد درجه دوم و
 . همينطور هر نسل نزولي يك درجه محسوب مي شود

 – ۵۵۶ ماده
 : اگر ورثه متوفي از طبقه اول، منحصر در پدر و مادر باشند

 وجود حاجب پدر و مادر با هم باشند، مادر يك سوم را به فرض و در صورت - ۱
 . برد يك ششم مي برد و باقي را پدر به قرابت مي

 پدر تمام تركه را به قرابت مي برد و مادر يك منحصر در پدر يا مادر باشد، - ۲
 سوم و در صورت وجود حاجب يك ششم را به فرض مي برد و باقي را به رد

 . برد مي
 ك چهارم و مادر در والدين با يكي از زوجين باشند، زوج يك دوم، يا زوجه ي - ۳

 فرض عدم حاجب يك سوم و با وجود حاجب يك ششم و باقي را پدر به قرابت
 . مي برد
 - تبصره

 : حاجب ارث مادر در ماده فوق، از يك سوم به يك ششم افراد ذيل است
o ي دو برادر متوف . 
o ي يك برادر به همراه دو خواهر متوف . 
o ي يك برادر به همراه چهار خواهر متوف . 

 – ۵۵۷ ماده
 : هرگاه ورثه متوفي از طبقه اول منحصر در اوالد باشد

 . برند يك يا چند پسر باشد، تركه را به قرابت مي - ۱
 . يك دختر باشد يك دوم تركه را به فرض و باقي را به رد مي برد - ۲
 . دو يا چند دختر باشند، دو سوم را به فرض و باقي را به قرابت مي برند - ۳
 مام تركه را به قرابت به قاعده للذكر مثل حظ االنثيين پسر و دختر باشند، ت - ۴
. برند ي م
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 - ۵۵۸ ماده
 اوالد اوالد هرچه پايين رود، مطابق با احكام اين قانون، سهم االرث نسل قبل

 . كند برد و هر نسل، نسل بعدي را از ارث محروم مي از خود را به قائم مقامي مي
 – ۵۵۹ ماده

 : ل، والدين با اوالد باشند هرگاه ورثه متوفي از طبقه او
 برد، و ي پدر يا مادر با يك دختر باشد، يك ششم را پدر يا مادر به فرض م - ۱

 برد و باقي مانده يك چهارم به پدر يا مادر با نبود يك دوم را دختر به فرض مي
 . حاجب و سه چهارم به دختر رد مي شود

 به طور مساوي مي والدين با يك دختر باشند، دو ششم تركه به والدين - ۲
 رسد و يك دوم به فرض به دختر و باقي تركه يك پنجم به پدر و يك پنجم به

 . مادر با عدم حاجب و سه پنجم به دختر مي رسد
 رسد، و دو والدين با چند دختر باشند، دو ششم تركه به والدين به تساوي مي - ۳

 . شود سوم آن به فرض به دخترها داده مي
 ها با يك پسر يا بيشتر از يك پسر  يا حد اقل يك پسر آن والدين يا يكي از - ۴

 و يك دختر باشد، والدين دو ششم از تركه را به طور مساوي مي بردند و باقي
 . گردد به قاعده للذكر مثل حظ االنثيين ميان اوالد متوفي تقسيم مي

 – ۵۶۰ ماده
 باشد، زوج يك هرگاه ورثه متوفي از طبقه اول والدين، اوالد و زوج يا زوجه

 هر يك از والدين . چهارم را به فرض يا زوجه يك هشتم را به فرض مي برد
 يك ششم را به فرض مي برد و يك دوم را دختر در صورتي كه يكي باشد و
 دو سوم را در صورتي كه متعدد باشد و اگر دختر و پسر با هم باشند باقيمانده را

 . گردد ها تقسيم مي به قاعده للذكر مثل حظ االنثيين ميان آن
 - ۵۶۱ ماده

 در موارد ذيل سهم االرث صاحبان فرض بيشتر از تركه است كه مقدار كسري
 : از نصيب دختر يا دختران جبران مي گردد

 يك چهارم ( در اجتماع زوج با پدر يا مادر و دو يا چند دختر يا اوالد آن ها - ۱
). سيزده دوازدهم = دو سوم + يك ششم +
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 يك + يك چهارم + دو ششم ( الدين و زوج و يك دختر يا اوالد او در اجتماع و - ۲
 ). سيزده دوازدهم = دوم

 دو + يك هشتم ( در اجتماع زوجه و والدين و دو يا چند دختر يا اوالد آن ها - ۳
 ). بيست و هفت بيست و چهارم = دو سوم + ششم

 دو + يك چهارم + دو ششم ( در اجتماع والدين و زوج و دو يا چند دختر - ۴
 ). پانزده دوازدهم = م سو

 سهم االرث خويشاوندان طبقه دوم : قسمت سوم
 - ۵۶۲ ماده

 پدر كالن، مادر كالن، برادر و خواهر متوفي از طبقه دوم درجه اول است و والدين
 جد و جده و اوالد برادر و خواهر درجه دوم، و هر نسل صعودي در اجداد و نزولي

 و هر درجه مقدم، درجه موخر از شود در خواهر و برادر يك درجه محسوب مي
 . كند صنف خود را از ارث محروم مي

 - ۵۶۳ ماده
 با ي با وجود برادر و خواهر ابويني و اوالد برادر و خواهر پدر ي برادر و خواهر پدر

 . وجود اوالد برادر و خواهر ابويني از ارث محروم هستند
 - ۵۶۴ ماده

 : كالن باشد اگر وارث متوفي، منحصر در پدر كالن و مادر
 برد و اگر پدر كالن يا مادر كالن باشد، اگر پدر باشد كل تركه را بقرابت مي - ۱

 . برد مادري باشد ثلث را به فرض و باقي را به رد مي
 پدر كالن و مادر كالن باشند، پدري باشند، كل تركه را به قاعده للذكر مثل - ۲

 . برند به تساوي مي برند، و اگر مادري باشد كل تركه را حظ االنثيين مي
 پدر كالن و مادر كالن پدري با مادري باشند، اجداد مادري و لو يك نفر - ۳

 . برند يا پدري مي ي برد و باقي را اجداد ابوين باشد ثلث مي
 برد و اجداد پدر و مادر و يكي از زوجين باشند، يكي از زوجين سهم اعلي مي - ۴

. برد مي ثلث را اجداد مادري و باقي را اجداد پدري



 ۱۲۱ كتاب نهم   ارث

 - ۵۶۵ ماده
 اگر والدين اجداد و در فقدان آنها اجداد اجداد وارث متوفي باشد، سهم االرث

 : آنها به تفصيل پدر كالن و مادر كالن است
 برد، و مي يه اگر والدين اجداد باشد، والدين اجداد مادري ثلث تركه را بالسو - ۱

 لث باقيمانده را اجداد پدري باقي را اجداد پدري با اين تفصيل كه دو ثلث از دو ث
 . برد پدر و ثلث دو ثلث را اجداد مادري پدر مي

  اگر والدين اجداد با يكي از زوجين باشند، يكي از زوجين، سهم اعلي را مي - ۲
 . برند برد و والدين اجداد به بتفصيل فوق ارث مي

 - ۵۶۶ ماده
 و برادر و خواهر اگر وارث متوفي پدر كالن و مادر كالن پدري يا يكي از آنها

 از آنها ي ابويني يا پدري و يا يكي از آنها و پدر كالن و مادر كالن مادري يا يك
  باشند، يك سوم تركه به فرض به پدركالن و مادر كالن مادري بالتساوي مي

 رسد و باقي به قرابت ميان پدر كالن و مادر كالن پدري و برادر و خواهر ابويني
 . شود مثل حظ االنثيين تقسيم مي يا پدري به قاعده للذكر

 - ۵۶۷ ماده
 اگر وارث متوفي پدركالن و مادركالن پدري يا يكي از آنها و برادر و خواهر
 ابويني يا پدري يا يكي از آنها و برادر و خواهر مادري يا يكي از آنها باشند، يك

 رسد و ثلث ي ششم به فرض به برادر يا خواهر مادري در صورت يكي بودن، م
 صورت متعدد بودن، و باقي به ديگر ورثه به قاعده للذكر مثل حظ االنثيين در

 . رسد مي
 - ۵۶۸ ماده

 اگر وارث متوفي پدر كالن و مادر كالن مادري و برادر و خواهر مادري و يك
 خواهر ابويني يا پدري باشد، يك سوم تركه به فرض به خويشاوندان مادري و

 ني يا پدري مي رسد و باقيمانده به نصف تركه به فرض به يك خواهر ابوي
 . نسبت سهم االرث آن ها از فرض، به آن ها رد مي شود

 - ۵۶۹ ماده
 اگر وارث متوفي منحصر در يك برادر يا خواهر يا چند برادر يا خواهر ابويني يا

: پدري يا مادري باشند
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 رادر برد و اگر يك ب يك برادر ابويني يا پدري باشد، كل تركه را بقرابت مي - ۱
 . برد مادري باشد، سدس را به فرض و باقي را به رد مي

 برد و باقي را به يك خواهر ابويني يا پدري باشد، نصف تركه را به فرض مي - ۲
 . برد رد، اگر يك خواهر مادري باشد، سدس را به فرض و باقي را به رد مي

 اگر چند برادر برند، و چند برادر ابويني يا پدري باشند، كل تركه به قرابت مي - ۳
 برند و باقي را به رد مادري باشند، ثلث تركه را به فرض مي

 برد، و باقي چند خواهر ابويني يا پدري باشند، دو ثلث تركه را به فرض مي - ۴
 . برد را به رد، اگر چند خواهر مادري باشند ثلث را به فرض و باقي را به رد مي

 - ۵۷۰ ماده
 در و خواهر ابويني و يا پدري و يا يك يا چند اگر وارث متوفي يك يا چند برا

برادر و خواهر مادري باشند، دو دسته اول تمام تركه را به قرابت به قاعده للذكر
 . برند و دسته سوم تمام تركه را بطور مساوي مي . برند حظ االنثيين مي مثل
 - ۵۷۱ ماده

 واهر مادري باشند، اگر وارث متوفي برادر و خواهر ابويني يا پدري با برادر و خ
 يك سوم تركه به فرض به طور مساوي به برادر وخواهر مادري داده مي شود و
 دو سوم تركه به قرابت ميان برادر و خواهر ابويني يا پدري به قاعده للذكر مثل

 . شود حظ االنثيين تقسيم مي
 - ۵۷۲ ماده

 و برادر و خواهر اگر وارث متوفي يكي از زوجين و برادر و خواهر ابويني يا پدري
 برد، و يك سوم به برادر وخواهر مادري باشند، يكي از زوجين سهم اعلي مي

 . رسد مادري و باقي به جاي دو سوم به برادر و خواهر ابويني يا پدري مي
 - ۵۷۳ ماده

 اوالد برادر و خواهر و اوالد اوالد آنها با رعايت درجه، به قائم مقامي والدين خود
 ر اوالد برادر و خواهر مادري متعدد باشند به طور مساوي ارث ارث مي برند، اگ

 و اگر اوالد برادر و خواهر پدري يا ابويني باشند، به قاعده للذكر مثل . برند مي
. برد حظ االنثيين ارث مي
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 - ۵۷۴ ماده
 : اگر وارث متوفي اوالد برادر يا خواهر يا هر دو باشند

 . برد پدري باشند، تمام تركه را به قرابت مي اوالد يك يا چند برادر ابويني يا - ۱
 اوالد يك خواهر ابويني يا پدري باشند، نصف تركه را به فرض و باقي را به - ۲

 برد، اگر اوالد حداقل دو خواهر ابويني يا پدري باشند، دو رد به طور مساوي مي
 . برند ثلث را به فرض و باقي را به رد به طور مساوي مي

 در مادري يا يك خواهر مادري باشند، سدس تركه را به فرض اوالد يك برا - ۳
 برند و اگر اوالد حداقل يك خواهر و يك و باقي را به رد به طور مساوي مي

 . برند برادر مادري باشند ثلث را به فرض و باقي را به رد به طور مساوي مي
 به همراه اوالد يك برادر و يك خواهر ابويني يا پدري يا اوالد يكي از آنها - ۴

 اوالد يك برادر و يك خواهر مادري يا اوالد يكي از آنها باشند دسته دوم اگر
 برند و اگر اوالد هر دو باشند ثلث را به طور اوالد يكي از آنها باشند سدس را مي

 . برد برند و باقي را دسته اول مي مساوي مي
 - ۵۷۵ ماده

 ري از سهم برادران وخواهر اگر در طبقه دوم سهام از تركه افزايش يابد، كس
 . ابويني يا پدري يا پدر كالن پدري جبران مي شود

 سهم االرث خويشاوندان طبقه سوم : قسمت چهارم
 - ۵۷۶ ماده

 اگر وارث متوفي منحصر در خويشاوندان طبقه سوم باشد، تركه به اعمام و
 در فقدان رسد و در فقدان آنها به اوالد آنها هر چه پايين رود و اخوال متوفي مي

 آنها به اعمام و اخوال والدين متوفي و در فقدان آنها به اوالد آنها هر چه پايين
 . رسد هاي پيشين متوفي و اوالد آنها مي رود و همينطور به اخوال و اعمام نسل

 - ۵۷۷ ماده
 اعمام و اخوال پدري با وجود اعمام و اخوال ابويني و اوالد اعمام واخوال پدري

 اوالد اعمام و اخوال ابويني با رعايت درجه ارث نمي برند و هم چنين با وجود
 عموي پدري متوفي با وجود پسر عموي ابويني در فرض انحصار وارث در آن

. دو، ارث نمي برد
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 - ۵۷۸ ماده
 اگر وارث متوفي يك عمو يا يك عمه و يا يك عمو و يك عمه و يا چند عمو و

 مادري باشند، تمام تركه به قرابت به آن ها چند عمه كه همه ابويني يا پدري يا
 عمو و عمه ابويني يا پدري به قاعده للذكر مثل حظ االنثيين و . شود داده مي

 . برند ي عمو و عمه مادري به طور مساوي ارث م
 - ۵۷۹ ماده

 اگر وارث متوفي اعمام مادري با اعمام ابويني يا پدري باشد، يك ششم را اعمام
 يه راد و يك سوم را در صورت تعدد به تساوي مي برند و بق مادري در صورت انف

 . به اعمام ابويني يا پدري به قاعده للذكر مثل حظ االنثيين داده مي شود
 - ۵۸۰ ماده

 برند كه به واسطه او به سهم كسي را مي ي اوالد اعمام و اخوال به قائم مقام
 . متوفي مي رسند

 - ۵۸۱ ماده
 خاله و يا ماما و خاله و يا چند ماما و يا چند اگر وارث متوفي يك ماما يا يك

 برند و اگر مادري خاله كه همه ابويني يا پدري باشند كل تركه را به تساوي مي
 . برند باشند، يك سوم را به فرض و باقي را به رد به تساوي مي

 - ۵۸۲ ماده
 اشند، ماما يا خاله ابويني يا پدري و يا ماما و يا خاله مادري ب ي اگر وارث متوف

 ماما يا خاله مادري در صورت انفراد يك ششم و در صورت تعدد يك سوم به
 صورت تساوي مي برند و باقي به ماما يا خاله ابويني يا پدري به تساوي داده

 . شود مي
 - ۵۸۳ ماده

 اگر وارث متوفي ماما يا خاله يا هر دو به همراه عمو يا عمه يا هر دو باشند، ثلث
 رسد و دو ثلث به عمو و عمه يا هر ا يا خاله يا هر دو مي تركه به فرض به مام

. شود دو داده مي
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 - ۵۸۴ ماده
 در فرض اجتماع اعمام و اخوال، اگر ماما و خاله فقط ابويني يا پدري يا مادري

 گردد، و اگر مختلف باشند، ماما باشند، ثلث تركه ميان آنها بطور مساوي تقسيم مي
 برد و در صورت تعدد ثلث ثلث را اد سدس ثلث را مي و خاله مادري در صورت انفر

 . برد برد و باقي را ماما و خاله پدري يا ابويني مي مي
 - ۵۸۵ ماده

 در فرض اجتماع اعمام و اخوال، اگر عمو و عمه فقط ابويني يا پدري باشند، دو
 شود، و اگر مادري ثلث تركه ميان آنها به قاعده للذكر مثل حظ االنثين تقسيم مي

 گردد و اگر مختلف باشند، عمو و عمه مادري در باشند بطور مساوي تقسيم مي
 برد، و در صورت تعدد ، ثلث دو ثلث تركه صورت انفراد سدس دو ثلث تركه را مي

 . شود ي برد، و باقي دو ثلث تركه به عمو و عمه پدري يا ابويني داده م را مي
 - ۵۸۶ ماده

 ين يا اعمام و اخوال ابوين ابوين متوفي يا اوالد اگر وارث متوفي اعمام و اخوال ابو
 آن ها باشند، ثلث تركه به اعمام و اخوال مادر يا ابوين مادر يا اوالد آن ها به فرض

 ها به قرابت مي رسد و باقي به اعمام و اخوال پدر يا ابوين پدري متوفي يا اوالد آن
 . رسد مي

 - ۵۸۷ ماده
 ها، يك سوم به ر يا ابوين مادر متوفي يا اوالد آن از مجموع سهم اعمام و اخوال ماد

 . رسد ها مي ها و باقي به اعمام يا اوالد آن اخوال يا اوالد آن
 - ۵۸۸ ماده

 از مجموع سهم اعمام يك ششم به اعمام مادري درصورت انفراد و يك سوم در
 شود و باقي سهم اعمام ابويني يا صورت تعدد به تساوي ذكور با اناث داده مي

 . پدري به تساوي ذكور با اناث است
 - ۵۸۹ ماده

 ها، يك سوم از مجموع سهم اعمام و اخوال پدري و ابوين پدر متوفي و اوالد آن
. ها است سهم اخوال و اوالد آن
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 - ۵۹۰ ماده
 از مجموع سهم اخوال پدر و ابوين پدر متوفي، يك ششم در صورت انفراد و

 شود و باقي به مادري داده مي يك سوم درصورت تعدد به تساوي به اخوال
 . شود تساوي به اخوال ابويني داده مي

 وارثان سببي : فصل پنجم
 - ۵۹۱ ماده

 زوجين مطابق با احكام اين قانون به مقتضاي زوجيت حتي در ايام عده طالق
 . برند رجعي با تمامي طبقات و درجات هر طبقه از يكديگر ارث مي

 - ۵۹۲ ماده
 ل مريضي زوج انشا شود و همان مرض عامل مرگ وي اگر عقد نكاح  در حا

 گردد و يا زوجه در همان زمان بميرد، در فرض عدم دخول، ميان آن ها توارث
 . نيست
 - ۵۹۳ ماده

 اگر زوج مريض، زوجه خود را طالق دهد و خود بر اثر همان مرض بميرد، اگر
 ج مجدد مرگ زوج قبل از انقضاي يكسال از تاريخ طالق باشد و زوجه ازدوا

 . نكرده باشد زوجه از او ارث مي برد
 ۵۹۴ ماده

 اي كه از شوهر  متوفي خود اوالد داشته باشد، از تمام ماترك زوج و زوجه
 يكديگر ارث مي برند و زوجه اي كه از شوهر متوفي خود فرزندي نداشته باشد

 . از ارث زميني كه بر روي آن خانه مسكوني ساخته شده باشد محروم است
 - ۵۹۵ ماده

. برند باشد، تمام ماترك را مي ي ديگر ي از زوجين تنها وارث ي اگر يك
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 موانع ارث : فصل ششم
 - ۵۹۶ ماده

 مانع ارث عبارت است از اين كه مقتضي ارث مثل نسب و يا سبب موجود باشد
 . ولي وجود وصفي در وارث او را از ارث محروم كند

 - ۵۹۷ ماده
 : كه شود مشروط بر اين قتل مانع ارث بردن قاتل از مقتول مي

 . حين ارتكاب قتل، مقتول در مقام مورث قاتل باشد - ۱
 . قتل عمدي باشد - ۲
 . قاتل صغير غير مميز يا مجنون نباشد - ۳
 قتل به حكم قانون يا براي دفاع از جان و مال و ناموس و آبروي خود و - ۴

 . ديگري بشرط استمداد نباشد
 - تبصره

 بايد بين او و ديگر يه ولي در مورد د . ارث مي برد يه قاتل در قتل خطا از غير د
 . ورثه مصالحه شود

 - ۵۹۸ ماده
 قتل بالمباشر يا بالتسبيب اعم از انفرادي با جمعي مانع ارث است، حتي اگر مادر

 . جنين خود را سقط كند
 - ۵۹۹ ماده

 . شود مگر نسبت به مادر متوفي قاتل حاجب ارث واقع نمي
 - ۶۰۰ ماده

 برد مگر اين كه قبل از تقسيم تركه مسلمان از مسلمان ارث نمي خويشاوند غير
 هم چنين با وجود وارث . برد مسلمان شود، ولي مسلمان از غير مسلمان ارث مي

 . مسلمان، وارث كافر از كافر ارث نمي برد

 - تبصره
اوالد نا بالغ كافر از حيث حكم ارث در حكم كافر است و اوالد نا بالغ مسلمان
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 . باشد مسلمان مي در حكم
 - ۶۰۱ ماده

 لعاني كه منجر به نفي نسب مطابق به مقررات اين قانون گردد، مانع توارث
 شود؛ مگر اين كه پدر پس از لعان ميان فرزند و پدر و خويشاوندان پدري او مي

 . به فرزندي او اقرار كرده باشد
 - ۶۰۲ ماده

 وارث است مگر اينكه والدين ميان ولد متولد از شبهه و مادون زنا و والدين آنها ت
 . محرم باشند

 - ۶۰۳ ماده
 . ميان ولد حاصل از تلقيح مصنوعي و صاحبان نطفه توارث است

 احكام عمومي : فصل هفتم
 - ۶۰۴ ماده

 : وارثان ذيل به قاعده للذكر مثل حظ االنثيين ارث مي برند
 . اوالد متوفي و اوالد اوالد هرچه پايين رود : طبقه اول - ۱
 ادر در حال منحصر بودن، پدر دو ثلث و مادر در فرض عدم حاجب پدر و م - ۲

 . ثلث مي برد
 اجداد پدري و برادران و خواهران ابويني و پدري و اوالد ان ها : طبقه دوم - ۳

 . هر چه پايين رود
 . اعمام ابويني يا پدري و اوالد آن ها هرچه پايين رود : طبقه سوم - ۴

 - ۶۰۵ ماده
 : برند ي با اناث ارث م ذكور ي وارثان ذيل به تساو

 . در فرض وجود اوالد هركدام سدس مي برد ي پدر و مادر متوف : طبقه اول •
 و اوالد آن ها هرچه پايين ي اجداد و برادران و خواهران مادر : طبقه دوم •

 . رود
. اعمام مادري و اخوال مطلقا و اوالد آن ها هرچه پايين رود : طبقه سوم •
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 - ۶۰۶ ماده
 از مجموع فرضها باشد، زيادي به نسبت سهام فرض در مواردي كه تركه زايد

 آن ها، به صاحبان فرض رد مي گردد مگر در زوجه مطلقا و زوج در صورت
 . وجود وارث نسبي و مادر در صورتي كه حاجب داشته باشد

 - ۶۰۷ ماده
 وارثاني كه به قايم مقامي درجه مقدم از خود ارث مي برند، بايد شرايط ذيل را

 : دارا باشند
 . وارث قايم مقام بايد نزديكترين نسل به نسل بي واسطه به متوفي باشد - ۱
 . قايم مقام نبايد از ارث محروم باشد - ۲
 . كسي از صنف نسلي كه بي واسطه به متوفي مي رسد زنده نباشد - ۳
 نسلي كه به قايم مقامي او ارث برده مي شود از ارث محروم نباشد، مگر - ۴

 . برد كافر باشد، از جد خود ارث مي فرزند مسلماني كه پدر او
 نسلي كه به قايم مقامي او ارث برده مي شود قبل از مورث فوت كرده - ۵

 . باشد
 - ۶۰۸ ماده

 حبوه متعلق به فرزند مذكر بزرگ متوفي است، مگر اين كه تركه به دين ميت
 . كافي نباشد يا متوفي به عين حبوه وصيت كرده باشد

 - ۶۰۹ ماده
 جاري مي شود و قاضي براي ۵۳۶ اجب باشد، حكم ماده اگر وارث غائب ح

 . كند سهم او امين تعيين مي
 - ۶۱۰ ماده

  متوفي ارث نمي يه ميت مانند تركه او است، ولي خويشاوندان مادري از د يه د
 آن جنايت به ورثه يه ، د برند و اگر جنايتي پس از مردن بر ميت صورت گيرد

. شود مصرف مي يه اال در امور خير نمي رسد؛ بلكه براي اداي دين ميت و
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 دهم كتاب
 وقف و انتفاع منافع

 وقف : فصل اول
 كليات : قسمت اول

 - ۶۱۶ ماده
 . وقف عبارت است از تحبيس عين مال و تسبيل منافع آن

 - ۶۱۷ ماده
 : اركان وقف عبارت است از

 . واقف، شخصي كه مال خود خود را وقف مي كند - ۱
 ، شخص يا اشخاصي حقيقي يا حكمي كه استيفاي منافع يه موقوف عل - ۲

 . موقوفه به او واگذار شده است
 . عين موقوفه، مالي كه موضوع وقف قرار مي گيرد - ۳
 . جهت وقف - ۴

 - ۶۱۸ ماده
 : و جهت آن دو قسم است يه وقف به اعتبار موقوف عل

 عبارت است از وقف براي امورخير در جهات عمومي، يا اشخاص : وقف عام - ۱
 . غير محصور

 عبارت است از وقف براي امور خير در جهات خاص يا : وقف خاص - ۲
. اشخاص محصور
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 شرايط وقف : قسمت دوم
 - ۶۱۹ ماده

 وقف به ايجاب منجز واقف به لفظ يا عملي كه داللت بر وقف داشته باشد و
  يا ولي او قبل از فوت يا رجوع واقف محقق مي يه قبول و قبض موقوف عل

 يق مبطل است مگر اين كه تعليق برچيزي شود كه صحت وقف گردد، تعل
 . متوقف بر آن باشد

 - ۶۲۰ ماده
 قبول وقف عام از سوي متولي موقوفه يا مرجع تقليد اهل تشيع افغانستاني يا

 . گيرد انجام مي يه نماينده او و در وقف خاص از سوي موقوف عل
 - ۶۲۱ ماده

 حروميت نسل مؤخر از قبول عدم قبول يا رد وقف ازسوي نسل مقدم، موجب م
 . گردد آن نمي

 - ۶۲۲ ماده
 واقف بايد مالك موقوفه بوده و اهليت تصرف در اموال و حقوق مالي را داشته

 . باشد
 - ۶۲۳ ماده

 . بايد معين، غير واقف و در وقف خاص حين انتفاع موجود باشد يه موقوف عل
 . وقف بر معدوم به تبع موجود صحيح است

 - ۶۲۴ ماده
 و مجهول به نحوي كه منصرف به كلي مجهول باشد باطل وقف بر حمل

 . است
 - ۶۲۵ ماده

 : موقوفه بايد داراي شرايط ذيل باشد
. عين باشد - ۱
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 معلوم و معين باشد، در فرض اشتباه ميان دو يا چند چيز با قرعه مشخص - ۲
 . مي گردد

 . انتفاع با بقاي عين ممكن باشد - ۳
 . صرف در آن را داشته باشد در ملك واقف بوده و يا واقف اذن ت - ۴
 . قبض و اقباض آن ممكن باشد - ۵
 . موقوفه ماليت مشروع و قانوني داشته باشد - ۶

 - ۶۲۶ ماده
 هرچيزي كه عرف و عادت آن را جزء يا تابع موقوفه محسوب مي نمايد، داخل

 . در موقوفه است
 - ۶۲۷ ماده

 . جهت و هدف وقف بايد مشروع و قانوني باشد و اال وقف باطل است
 - ۶۲۸ ماده

 شرط مخالف با مقتضاي عقد وقف يا غير مشروع و يا غير قانوني، مبطل وقف
 . است

 - تبصره
 . واقف مي تواند شرط كند كه موقوفه عند الحاجه به ملك او باز گردد

 اداره وقف : قسمت سوم
 - ۶۲۹ ماده

 . وقف داراي شخصيت حقوقي است و متولي نماينده قانوني آن مي باشد
 - ۶۳۰ ماده

 واقف مي تواند خود يا شخص يا اشخاص ديگري را متولي وقف يا ناظر بر
 . متولي نصب نمايد

 - ۶۳۱ ماده
 متولي وقف و ناظر بايد اهليت تصرف در اموال و حقوق مالي را دارا  باشند و

. پس از قبول سمت نمي توانند بدون داليل قانوني از سمت خود استعفا دهند
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 - ۶۳۲ ماده
 سمت متولي را يه خاص متولي تعيين نكرده باشد، موقوف عل اگر واقف در وقف

 دارد واگر با فرض تعدد در اداره آن اختالف نمايند، قاضي يكي از آن ها يا ثالثي
 . كند را به عنوان متولي نصب مي

 - ۶۳۳ ماده
 اگر واقف در وقف عام متولي تعيين نكرده باشد، مرجع تقليد اهل تشيع

 . نصب مي نمايد افغانستان، براي آن متولي
 - ۶۳۴ ماده

 واقف يا مرجع تقليد اهل تشيع نمي تواند متولي وقف را پس از انتصاب و قبول
 . او عزل نمايد؛ مگر به موجب مفاد و شرايط مندرج در وقفنامه

 - ۶۳۵ ماده
 . ناظر و متولي وقف در حكم امين مي باشند، جز با تعدي و تفريط ضامن نيستند

 - ۶۳۶ ماده
 اند بدون اجازه واقف، توليت وقف را در حيات خود يا پس ازفوت نمي تو متولي

 . به ديگري واگذار نمايد
 - ۶۳۷ ماده

 اگر در ضمن عقد وقف، شرط مباشرت متولي نشده باشد او مي تواند براي اداره
 . وقف وكيل بگيرد

 - ۶۳۸ ماده
 وقف مجهول المصرف به طوري كه نظر واقف قابل تشخيص نباشد، و وقفي

 نداشته باشد، باطل است و به ملك واقف يا ورثه او باز مي يه ف عل كه موقو
 . گردد
 - ۶۳۹ ماده

 بين دو شخص يا دو صنف مشتبه شود، در فرض حصول قدر يه اگر موقوف عل
 متيقن به همان اكتفا مي گردد و اال مطابق به نظر يكي از مراجع تقليد اهل

. تشيع افغانستان مصرف مي شود
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 - ۶۴۰ ماده
 : ولي وقف عبارت است از وظايف مت

 . ثبت موقوفه در مراكز ثبتي دولتي در اسرع وقت - ۱
 . حفظ و تسهيل انتفاع از موقوفه - ۲
 . پرداخت ماليات و عوارض دولتي و مانند آن - ۳
 اشخاصي كه تصرف غير قانوني در وقف كرده اند يا يه طرح دعوي عل - ۴

 . استفاده سوء نمايند
 اع و فرسودگي و خرابي و ترميم و تحكيم آن نگهداري عين موقوفه از ضي - ۵

 در صورت لزوم
 . و حق النظاره يه پرداخت حق التول - ۶
 . مصرف منافع وقف، طبق وقفنامه - ۷

 - ۶۴۱ ماده
 و حق النظاره و مصارف الزم موقوفه مانند تعمير و اصالح آن از يه حق التول

 ري است، مگر اين كه واقف طو يه اصل عايدات و مقدم برحق موقوف عل
 . ديگري پيش بيني كرده باشد

 - ۶۴۲ ماده
 در صورتي كه موقوفه به علت خرابي ياجهات ديگر فاقد منافع براي موقوف

 شود، متولي مي تواند با اجازه قاضي بعضي از آن را بفروشد و صرف حصه يه عل
 در فرض عدم امكان مي تواند با اجازه . باقي مانده كند تا قابل انتفاع گردد

 . آن را تبديل به احسن نمايد قاضي عين
 - ۶۴۳ ماده

 به ميزان مقرر در وقفنامه است و در صورت عدم ذكر، و حق النظاره يه حق التول
 . مستحق اجرت المثل مي باشد

 - ۶۴۴ ماده
 : ناظر و متولي در موارد ذيل عزل مي شوند

 . فقدان وصفي كه در هريك شرط شده باشد - ۱
. اثبات خيانت هريك - ۲
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 . ي هريك در اداره وقف ناتوان - ۳
 . اثبات تعدي يا تفريط يا مسامحه در انجام وظايف - ۴

 - ۶۴۵ ماده
 . وقف با از بين رفتن شخصيت حقوقي آن يا از بين رفتن موقوفه، پايان مي يابد

 استيفاي منافع : فصل دوم
 - ۶۴۶ ماده

 حق انتفاع عبارت است از عقدي كه به موجب آن مالك انتفاع از مالي را به
 . يگري واگذار نمايد د

 - ۶۴۷ ماده
 مالك درعقد حق انتفاع بايد اهليت تصرف در اموال و حقوق مالي را داشته

 . باشد
 - ۶۴۸ ماده

 حق انتفاع با ايجاب مالك به لفظ يا عمل دال برآن وقبول و قبض منتفع يا ولي
 . او ايجاد مي شود

 - ۶۴۹ ماده
 . حق انتفاع به موجب عمري يا رقبي يا سكني است

 - ۶۵۰ ه ماد
 . عمري عبارت است از انتفاع از مالي به مدت عمر مالك يا منتفع يا ثالث

 - ۶۵۱ ماده
 . رقبي عبارت است از انتفاع از مالي به نحو معين

 - ۶۵۲ ماده
. سكني عبارت است از انتفاع از مسكني به نحو عمري يا رقبي
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 - ۶۵۳ ماده
 مالك زايل نمي گردد؛ و اگر حق انتفاع به مدت عمر منتفع يا ثالث باشد با فوت

 اگر به مدت عمر مالك يا ثالث باشد و منتفع فوت نمايد، حق انتفاع تا فوت
 . مالك يا ثالث به ورثه منتفع منتقل مي شود

 - ۶۵۴ ماده
 كيفيت انتفاع از مال، مطابق به نظر مالك است و منتفع در انتفاع مخالف نظر

 . خواهد بود مالك يا تعدي و تفريط ضامن زيان هاي وارده
 - ۶۵۵ ماده

 هزينه هاي حفظ و تسهيل انتفاع در فرض عدم پيشبيني در وقفنامه، بر عهده
 مالك است؛ ولي ديگر هزينه هاي متعارف با منتفع مي باشد مگر اين كه مالك

. تقبل كرده باشد
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 ۱۳۹ كتاب يازدهم  هبه

يازدهم كتاب
 هبه

 كليات : فصل اول
 - ۶۵۶ ماده

 آن، شخصي مالي را تبرعي به ديگري تمليك هبه عقدي است كه به موجب
 . مي كند

 - ۶۵۷ ماده
 : اركان عقد هبه عبارت است از

 . كند شخصي كه مال خود را به ديگري تمليك مي : واهب - ۱
 . گردد شخصي كه مال به او تمليك مي : موهوب له - ۲
 . گيرد مالي كه موضوع هبه قرار مي : عين موهوبه - ۳

 شرايط صحت هبه : فصل دوم
 - ۶۵۸ ه ماد

 عقد هبه به ايجاب لفظي يا عملي واهب و قبول لفظي يا عملي و قبض
 و در صورتي كه ولي خود واهب باشد، . موهوب له يا ولي او منعقد مي گردد

 . قبض الزم نيست
 - ۶۵۹ ماده

 عقد هبه بايد منجز باشد، تعليق به جز بر شرايط صحت آن مبطل عقد هبه
. است
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 - ۶۶۰ ماده
 شرط كند كه موهوب له به او مالي بدهد يا عمل مشروعي را واهب مي تواند

 تبرعي انجام دهد و اگر عوض، مساوي يا بيشتر از ارزش عين موهوبه با شد،
 . هبه باطل است

 - ۶۶۱ ماده
 واهب مي تواند پس از ايجاب و قبول، تسليم عين موهوبه را به تاخير اندازد و

 ن اذن جديد واهب موهوب له را موهوب له نمي تواند به مجرد عقد هبه، بدو
 . قبض كند

 - ۶۶۲ ماده
 . واهب بايد اهليت تصرف در اموال و حقوق مالي را داشته باشد

 - ۶۶۳ ماده
 . قبول در عقد هبه مي تواند تا قبل از مرگ واهب يا انصراف او انشا گردد

 - ۶۶۴ ماده
 فوت، انصراف و حجر واهب از ايجاب و فوت موهوب له قبل از قبول، موجب

 . ابطال عقد هبه است
 - ۶۶۵ ماده

 : عين موهوبه با يد درحين عقد هبه شرايط ذيل را دارا باشد
 . موجود باشد يا استعداد وجود را داشته باشد - ۱
 . ماليت شرعي يا منفعت عقاليي داشته باشد - ۲
 . قابل تسليم يا تسلم باشد - ۳
 . اشد در ملك واهب بوده و يا واهب اذن تصرف در آن را داشته ب - ۴

 - ۶۶۶ ماده
. اگر سهمي مشاع هبه گردد، براي قبض آن اجازه شركا الزم است



 ۱۴۱ كتاب يازدهم  هبه

 رجوع ازهبه : فصل سوم
 - ۶۶۷ ماده

 . واهب مي تواند تا زماني كه عين موهوبه موجود باشد از عقد هبه رجوع كند
 - ۶۶۸ ماده

 نماي منفصل عين موهوبه پس از رجوع واهب متعلق به موهوب له است؛ ولي
 . متعلق به واهب مي باشد نماي متصل

 - تبصره
 . حمل حيوان در حكم نماء منفصل  است

 - ۶۶۹ ماده
 اگر عمل موهوب له درعين موهوبه موجب ازدياد قيمت آن گردد در فرض

 . رجوع واهب، ازدياد حاصل متعلق به موهوب له است
 - ۶۷۰ ماده

 مديون هبه دين به مديون صحيح و غير قابل رجوع است؛ ولي هبه دين به غير
 . باطل است

 - ۶۷۱ ماده
 كه مالي را به عنوان صدقه، نذر، خمس، زكات، كفاره و ديگر جهات شخصي

 . شرعي مي دهد نمي تواند به آن رجوع كند
 - ۶۷۲ ماده

 اگر موهوب له والدين يا اوالد يا اوالد اوالد و يا يكي از زوجين باشد، واهب حق
 . رجوع ندارد

 - ۶۷۳ ماده
 . عوض، قابل رجوع نيست يه س از تأد هبه با شرط عوض، پ

 - ۶۷۴ ماده
 اگر عين موهوبه از ملكيت موهوب له خارج شود يا تلف گردد و يا تغيير اساسي
در آن ايجاد شود مانند اين كه پارچه تبديل به لباس گردد، حق رجوع ساقط
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 . مي گردد
 - ۶۷۵ ماده

 . ت پس از موت واهب يا متهب بعد از قبض موهبه، ساقط اس حق رجوع
 خاتمه

 - ۶۷۶ ماده
 يه اگر ميان اين قانون و ديگر قوانين دولت افغانستان در حيطه احوال شخص

 قانون اساسي، احكام اين قانون مقدم ۱۳۱ تعارض واقع شود، به نص ماده
 . است
 - ۶۷۷ ماده

 : اگر قانون متبوع طرفين دعوا درحيطه احكام اين قانون تعارض داشته باشد
 ، يه ، حجر و واليت، قانون متبوع شخص مجهول االهل در احكام اهليت - ۱

 . حاكم است يه محجور و مولي عل
 . در احكام نكاح و انحالل آن، قانون متبوع مرد حاكم است - ۲
 . در احكام نفقه و نسب، قانون متبوع نفقه دهنده و پدر حاكم است - ۳
 . در احكام ارث و وصيت، قانون مورث و متوفي حاكم است - ۴
 . م وقف و هبه، قانون متبوع واقف و واهب حاكم در احكا - ۵

 - ۶۷۸ ماده
 اگر به واسطه اجمال، ابهام، و اطالق اين قانون موادي نياز مند تفسير باشد، بايد

 . با توجه به مباني فقهي آن تفسير شود
 - ۶۷۹ ماده

 تفسير مواد اين قانون در صالحيت اعضاي شيعه استره محكمه و ده نفر قاضي
 . شيعه مي باشد

 - ۶۸۰ ماده
 اهل تشيع غير يه با تنفيذ اين قانون، احكام ديگر قوانين در دعاوي احوال شخص

. قابل اجرا است



۱۴۳ ائم ضم

 امريه حضرت آيت اهللا محمد آصف محسني جهت تدوين قانون احوال شخصيه
اهل تشيع افغانستان
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 فرمان  تدوين قانون احوال شخصيه اهل تشيع توسط

 تان رئيس جمهوري اسالمي افغانس

 ۱۳۱۰ : شماره فرمان ۱۳۸۵ / ۴ / ۴ : تاريخ
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 قانون اساسي جمهـوري اسـالمي افغانسـتان و ۱۳۱ به تاسي از هدايت ماده
 هب تشـيع، وزارت عدليـه به منظور ايجاد تسهيالت فقهـي بـه پيـروان مـذ

 نماييم تا طرح قانون قانون احـوال جمهوري اسالمي افغانستان را موظف مي
 شخصيه مذهب تشيع را تسويد و طي مراحل نموده غرض توشيح بـه مقـام

 . رياست جمهوري ارائه نمايد
 حامد كرزي رئيس جمهوري اسالمي افغانستان

۱۳۸۵ ، سرطان ۴۱ عدليه افغانستان، شماده ماهنامه عدالت ارگان نشراتي وزارت : منبع



۱۴۵ ائم ضم
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۱۴۷ ائم ضم


