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د افغانستان د پادشاهی دولت رسمی خپرونه
 ۹ګڼه

د  ۱۳۵۰هجری شمسی کال

د اسد ۱۷

د  ۱۹۷۱عیسوی کال د اگست ۸

پرله پسی ګڼه ۱۹۰

قانون ازدواج
فصل اول
مواد عمومی
ماده اول -:نکاح به ایجاب و قبول و رضاء عاقدین و در حضور شهود مطابق به احکام شرع شریف صورت میگیرد
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مراسم که بر اساس عرف و رواج قبل از عقد نکاح اجراء میشود اعتبار ندارد.

ماده دوم -:نکاح خط وثیقه مطبوعیست که در محاکم بغرض استفاده زوجین گذاشته شده است.

ماده سوم -:نکاح ناکح و منکوحه که بالغ نباشد نکاح بلوغ گفته نمیشود .سن ناکح بر طبق تذکره تابعیت تعیین میگردد
در مورد سن منکوحه محاکم به معلوماتیکه از طرف منکوحه یا اولیای او داده میشود اعتبار میدهد.
ماده چهارم -:نکاح خطیکه مطابق احکام این قانون ترتیب نشده باشد مدار اعتبار نمی باشد.

ماده پنجم -:نکاح خط طبق سایر وثایق دارای ثبت محفوظ دیوان قضا بوده مانند دیگر وثایق شرعی مدار حکم قرار
میگیرد.

ماده ششم -:نکاح اشخاصیکه نکاح شان مطابق این قانون دائر باشد بادعای بدون نکاح خط سایر اشخاص معطل
شده نمی تواند.

ماده هفتم -:اگر نکاح خط جعلی ظاهر جعلی ظاهر و ثابت گردد  -نکاح خط از اعتبار ساقط شمرده میشود .شهود
معرفت و وکالت و مصدق آن مستوجب جزاء میشوند.
ماده هشتم -:هرگاه مامورین محکمه در ترتیب نکاح خط جعلی سهم بگیرند عالوه بر مجازات قانونی از ماموریت
دولت هم طرد میشود.

فصل دوم
ترتیب نکاح خط
ماده نهم -:نکاح خط در مجلس عقد بحضور ناکح و منکوحه و یا وکالی شان ترتیب و تحریر میگردد.
ماده دهم -:مجلس عقد در مناطق شاروالیها بحضور مدیر ناحیه یا وکیل گذر و امام مسجد همان محله و اقارب طرفین
و در خارج مناطق شاروالیها بحضور امام مسجد قریه و اقارب طرفین منعقد میگردد در صورتیکه اقارب طرفین
اشتراک نورزند در حالیکه ناکح و منکوحه با هم موافق باشند عقد نکاح شان بحضور محکمه صورت میگیرد.
ماده یازدهم -:در نکاح خط ناکح و منکوحه و یا وکالی شان و شهود معرفت و شهود وکالت و اشخاص معتمد مجلس
مهر و یا امضا می نمایند .کسانیکه مهر و یا امضا نداشته باشند نشان شصت شان گذاشته میشود.
ماده دوازدهم -:قاضی یا مفتی و یا امام مسجد مکلفند که تمام شرایط عقد نکاح را در نظر داشته همه آنرا خود شان و
یا ذریعه شخص دیگر در نکاح خط تحریر نمایند.
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ماده سیزدهم -:نکاح و تحریر نکاح خط در حالی صورت میگیرد که عدم موانع شرعی و قانونی در نکاح مذکور
بحضار مجلس ثابت باشد.

متن این ماده و ماده  -۱-و  -۱۰در نکاح خط طبع میگردد و قبل از عقد نکاح در مجلس قرائت میشود.

ماده چاردهم -:مهر منکوحه در مجلس عقد تعیین و در نکاح خط قید میگردد در صورتیکه مهر غیر منقول باشد
حدود اربعه آن در نکاح خط درج میشود.

ماده پانزدهم -:هیچکس به شمول اقارب منکوحه نمیتواند بمناسبت ازدواج پول نقد و یا جنس بهیچ عنوانی از ناکح یا
از اقربای او مطالبه و اخذ نماید هرگاه چنین امری صورت گیرد مرتکبین آن طبق احکام قانون تعقیب و مجازات
میشوند.

عروسی باید به لباس ساده وطنی صورت بگیرد.

ماده شانزدهم -:مهر حق منکوحه میباشد و باید باو تادیه شود مهر معجل و موجل در نکاح خط قید و طبق احکام این
قانون به منکوحه و یا وکیل شرعی او تادیه میگردد.
ماده هفدهم -:بعد از عقد نکاح ناکح و منکوحه و یا وکالی شان از عقد نکاح در حضور محکمه اقرار میکنند نکاح
خط مثل دیگر وثایق ثبت و مراتب آن انجام مییابد ولی از مهریکه در وثیقه نکاح ذکر میگردد محصوالت و مالیات
گرفته نمیشود.
ماده هجدهم -:اگر در مجلس نکاح قاضی حاضر و در نکاح خط مهر و یا امضاء کرده باشد متعاقب عقد نکاح تنها
نکاح خط به محکمه برده شده و به ثبت رسانیده میشود.

ماده نزدهم -:عقد نکاح صغیره بدون نکاح خط شرعی ولی اعتبار ندارد.
ماده بیستم -:هرگاه ولی ناکح یا منکوحه بمقاصد اخالقی شهرت داشته باشد و در نکاح خیر صغیر یا صغیره
متصور نباشد نکاح منعقد نمیشود.
و هرگاه نکاح صغیر یا صغیره بغرض استفاده مادی ولی صورت بگیرد نیز نکاح عقد نمی شود.
ماده بیست و یکم -:عقد نکاح عوض قرض و بد صورت گرفته نمیتواند.
ماده بیست و دوم -:زن مسلمان افغان نمیتواند با غیر مسلمان ازدواج کند.
ماده بیست و سوم -:در صورتیکه یکی از عاقدین با هر دوی شان تابغ کدام دولت خارجی باشند هرگاه در افغانستان
محل اقامت داشته باشند در مورد شان در حال عدم موانع شرعی حکم ماده ( )۱۳تطبیق میگردد .در خارج مملکت
اگر یکی از عاقدین یا هر دوی شان تابع افغانستان باشند عندالمراجعه به سفارتخانه ها و یا نمایندگی های افغانستان
بشرط عدم وجود موانع شرعی برای ازدواج مطابق این قانون نکاح خط از طرف نمایندگی افغانی داده شده میتواند.

AC
KU

ماده بیست چهارم -:هرگاه منکوحه بیوه و یا مطلقه باشد در موقع نکاح مالحظه طالق خط شرعی و یا ثبوت فوت
شوهر قبلی اش بادای شهادت شهود حتمی بوده مراتب فوق در نکاح خط درج میگردد.

هیچکس بشمول اقارب شوهر فوت شده حق ندارد زن بیوه را بدون رضای او بکسی عقد نماید یا از عقد شرعی او
جلوگیری نماید.

ماده بیست و پنجم -:نکاح خط از نقطه نظر نکاح تمسک ناکح و منکوحه و از رهگذر مهر سند منکوحه گفته میشود
و بعد از ثبت راسا و یا توسط وکیل نکاح خط به منکوحه سپرده میشود .ناکح میتواند مثنی نکاح خط را از محکمه اخذ
نماید.

ماده بیست و ششم -:منکوحه میتواند در مهریکه برایش تعیین گردیده قانونا تصرف مالکانه نماید.

ماده بیست و هفتم -:نکاح خط از محکمه در مناطق شاروالی باثر درخواست ناکح و منکوحه یا اولیای شان یا دو نفر
معتمد گذر و تصدیق مدیر ناحیه یا وکیل گذر و در مناطق خارج شاروالیها بدرخواست ناکح و منکوحه یا اولیای شان
یا دو نفر معتمد قریه و تصدیق امام مسجد قریه داده میشود.
ماده بیست و هشتم -:نکاح خطیکه از محکمه گرفته میشود باید الی یکماه غرض ثبت دوباره به محکمه آورده شود
اگر نکاح صورت نگیرد نکاح خط باطل گردیده به محکمه و دو مراتب در کنده آن قید میشود.
ماده بیست و نهم -:قیمت نکاح خط های باطل شده از طرف محکمه واپس داده نمی شود.
ماده سی ام -:مرجع ثبت نکاح خط و طالق خط محکمه وثایق میباشد در مناطقیکه محکمه وثایق وجود ندارد محکمه
عدلی این وظیفه را اجراء میکند.
ماده سی و یکم -:قیمت نکاح خط صد  -افغانی میباشد.

فصل سوم
طالق و تفریق
ماده سی و دوم -:طالق دادن شرعا حق شوهر است شوهر میتواند صالحیت طالق را توسط وثیقه شرعی بزوجه
تفویض نماید.
ماده سی و سوم -:هر یک از زن و شوهر میتواند در صورت وقوع طالق به محکمه مراجعه و طالق خط بخواهد
شوهر مکلف است وثیقه طالق واقع شده را ترتیب نماید وثیقه طالق در محاکم مانند سایر وثایق ثبت و راسا و یا
توسط وکیل شرعی به مطلقه سپرده میشود.
ماده سی و چهارم -:در صورتیکه زوجه بخواهد از صالحیت تفویض طالق استفاده کند به محکمه مربوطه مراجعه و
محکمه بمالحظه وثیقه تفویض صالحیت طالق خط ترتیب میکند.
ماده سی و پنجم -:زن میتواند مطابق با احکام شرعی طالق و تفریق خود را در محکمه مربوطه – مطالبه نماید.
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فصل چهارم

رسید گی بدعاوی نکاح و طالق و تفریق

ماده سی و ششم -:دعوی نکاح علیه اشخاصیکه وفق اصولنامه ازدواج و ترتیب نکاح خط سال  ۱۳۳۹و یا حسب
احکام این قانون نکاح خط قانونی در دست داشته باشد قابل سمع نیست.

حکم صادره محکمه ابتدائیه درینمورد بعد از مالحظه اسناد مبنی برعدم سمع قطعیست .وثایق جعلی ومشبوه ازین
حکم مستثنی است.

ماده سی و هفتم -:دعوی نکاحیکه تاریخ عقد آن بعد از قوس  ۱۳۳۹وانمود شده اما نکاح خط در بین نباشد یا تاریخ
عقد آن قبل از قوس  ۱۳۳۹وانمود شده باشد در صورتی قابل سمع است که در بین طرفین چنان شهرتی عقد نکاح یا
معاشرت زن و شوهری موجود باشد که توسط یکعده اشخاص ثقه و با اعتبار مورد اطمینان محکمه تائید گردد.
در صورت موجودیت این شرط دعوی در محکمه دایر و طبق احکام شرعی فیصله میگردد.
ماده سی و هشتم -:محکمه با صالحیت در دعوی نکاح و طالق و تفریق محکمه ابتدائیه محل سکونت مدعی علیه
میباشد.

فصل پنجم
مواد متفرقه
ماده سی و نهم -:عدم موجودیت نکاح خط موجب حرمان میراث و مانع اثبات نسب نمیگردد مگر اینکه سند شرعی
راجع بحرمان از میراث و نفی نسب موجود باشد.
ماده چهلم -:درشهرها شاروالیها و در محالت ،ولسواالن مکلفند که مراتب و احکام این قانون را به مدیران ناحیه و
وکالی گذر و امامان مساجد تبلیغ و تفهیم نموده و از نزد شان استحضاری بگیرند و همچنان متن قانون را در مساجد
و معابرعمومی بغرض آگاهی عامه نصب نمایند.
ماده چهل و یکم -:در مواردیکه درین قانون پشبینی نگردیده مطابق حکم ماده  – ۶۹قانون اساسی احکام فقه حنفی
شریعت اسالم تطبیق میگردد.
ماده چهل و دوم -:احکام این قانون  ۶۰روز بعد ازتاریخ نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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بعد ازنفاذ این قانون اصولنامه ازدواج وترتیب نکاح خط منتشره قوس  – ۱۳۳۹منسوخ شناخته میشود.

