د افغانستان اسالمي جمهوریت
د عدلیې وزارت
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رسمي جریده

فوق العاده ګڼه

قانون مراسم عروسی

تاریخ نشر )۹( :جدی سال  ۶۹۹۱هـ.ش
نمبر مسلسل)۶۸۲۱( :

جمهوری اسالمی افغانستان
شماره حکم)۳۷۷۲( :
تاریخ۹۲۱۱/۱/۹۱ :
محترم داکتر عبدالبصیر "انور" وزیر عدلیه!
قانون مراسم عروسی که بر اساس فیصلۀ شماره ( )۹۵۱مؤرخ  ۹۲۱۱/۳/۵هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به
داخل ( )۱فصل و ( )۳۵ماده فیصله گردیده است ،طبق حکم مادۀ ( )۱۱قانون اساسی ،توشیح شده محسوب می گردد.
بنا ًء قانون متذکره همراه با فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به شما ارسال گردید تا به نشر آن در جریدۀ
رسمی اقدام نمائید.
دمحم اشرف غنی
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رئیس جمهوری اسالمی افغانستان

دولت جمهوری اسالمی افغانستان
شورای ملی
فیصله قانون مراسم عروسی
شماره)۹۵۱( :
تاریخ۹۲۱۱/۳/۵ :
به تأسی از حکم مادۀ صدم قانون اساسی افغانستان ،هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به ترکیب پنج ،پنج نفر از
اعضای هر جرگه قانون مراسم عروسی را در ( )۱فصل و ( )۳۵ماده در جلسۀ روز شنبه مؤرخ  ۹۲۱۱/۳/۵فیصله
نمود.
رئیس هیئت مختلط
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حاجی دمحم عبده

معاون هیئت مختلط

مولوی غالم محی الدین منصف

فهرست مندرجات
قانون مراسم عروسی
فصل اول
احکام عمومی
صفحه

ماده

عنوان

مادۀ اول:

مبنی ۹....................................................................

مادۀ دوم

اهداف۹ .................................................................

مادۀ سوم

اصطالحات ۹............................................................

مادۀ چهارم

منع محافل در هوتل ها ،سالون ها و رستورانت ها ۲...............
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فصل دوم

محافل عروسی

مادۀ پنجم:

محفل عروسی در هوتل ها ،سالون ها و رستورانت ها ۲............

مادۀ ششم:

طویانه ۲....................................................................

مادۀ هفتم:

منع مطالبۀ تحایف۲ .....................................................

مادۀ هشتم:

لباس عروسی۲ .........................................................

مادۀ نهم:

جهیزیۀ دو طرفه۱ ......................................................

مادۀ دهم:

تعداد مدعوین۱ ........................................................

مادۀ یازدهم:

مهر ۱...................................................................

مادۀ دوازدهم:

لباس مغایر شریعت اسالمی ۵........................................
فصل سوم
مکلفیت ها

مادۀ سیزدهم:

مکلفیت ستره محکمه ۵...............................................

مادۀ چهاردهم:

مکلفیت وزارت ارشاد ،حج و اوقاف ۵...............................

مادۀ پانزدهم:

مکلفیت وزارت امور زنان ۱.................................................

مادۀ شانزدهم:

مکلفیت وزارت اطالعات و فرهنگ و ادارۀ رادیو تلویزیون ملی ۱........

مادۀ هفدهم:

مکلفیت شاروالی ها و اتحادیه پیشه وران ۱...................................

مادۀ هجدهم:

مکلفیت ادارۀ هوتل ها ،سالون ها و رستورانت ها ۱.........................

مادۀ نزدهم:

اجرت خدمات اضافی ۷........................................................

مادۀ بیستم:

منع برگزاری محافل بدون جواز شرعی ۷...................................
فصل چهارم
احکام متفرقه

مادۀ بیست و یکم:

تدویر محافل دسته جمعی ۷.......................................................
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مادۀ بیست و دوم:

تخلف مسؤول هوتل ،سالون و رستورانت ها ۸................................

مادۀ بیست و سوم:

وضع طرز العمل ۸...............................................................

مادۀ بیست و چهارم:

مرجع تحصیل جریمه نقدی ۸...................................................

مادۀ بیست و پنجم:

تاریخ انفاذ ۸......................................................................

قانون مراسم عروسی
فصل اول
احکام عمومی
مبنی
مادۀ اول:
این قانون در روشنی حکم مندرج مادۀ پنجاه و چهارم قانون اساسی افغانستان وضع گردیده است.
اهداف
مادۀ دوم:
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اهداف این قانون عبارت اند از:

 -۹ار بین بردن رسوم و عنعنات مغایر احکام دین مقدس اسالم.

 -۳حفظ ارزش های اصیل فرهنگی و احترام به سنت های پسندیده.

 -۲جلوگیری از مصارف گزاف و فراهم آوری تسهیالت در بر گزاری محافل.
 -۱حفظ ارزش های اسالمی و جلوگیری از انحرافات اخالقی.
 -۵فراهم آوری زمینۀ تشکیل خانواده سالم برای همه.

 -۱حفظ شیرازۀ خانواده و جلوگیری از خشونت های فامیلی.

 -۷تأمین روابط حسنه و پایدار میان زوج و زوجه و خانواده های آنها.
اصطالحات
مادۀ سوم:
اصطالحات آتی در این قانون معانی ذیل را افاده می نماید:

 -۹محفل :عبارت از مجالسی است که به منظور لفظ گیری ،نامزدی ،شیرینی خوری ،خویش خوری ،شب حنا،
عروسی ،تخت جمعی ،پایوازی ،شب شش ،نام گذاری ،ختنه سوری و کاکل گیری ،عیدی و نوروزی رمضانی و
سالگره برگزار می گردد.

1

 -۳نامزدی یا شیرینی خوری و لفظ گیری :عبارت از محفلی است که به منظور وعده پیوند ازدواج بین دو نفر از
اعضای دو خانواده (پسر و دختر) و اعطای فرصت شناسایی طرفین برگزار می گردد.
 -۲طویانه :وجوهی است که ولی یا اقارب عروس بخاطر قبول این پیوند و پاداش پرورش عروس یا تهیه جهیزیه از
داماد یا اقاربش بنام های (شیر بها ،ولور ،قلین ،گله و پیشکش) مطالبه می نماید.
 -۱خویش خوری :محفلی است که قبل از شب حنا و مراسم عروسی بین اقارب نزدیک عروس و داماد بز گزار می
گردد.
 -۵شب حنا :محفلی است که به منظور خینه گذاشتن بر دست عروس و داماد بر گزار می گردد.
 -۱عروسی :محفلی است که به منظور عقد نکاح و انتقال عروس به خانه شوهر بر گزار می گردد.
 -۷مهر :مقد ار پول یا مال متقوم است که حین عقد نکاح از طرف ناکح برای منکوحه مطابق شریعت اسالمی و
قوانین نافذه کشور پرداخته شده یا بر ذمه وی الزم می گردد.

اقارب برای او تعیین شود.
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 -۸مهر المثل :مهری که در حین عقد ازدواج برای زنان معلوم نشده و پس از زفاف از روی حد متوسط مهر زنان

 -۱تخت جمعی :محفلی است که بعد زا عروسی با حضور اقارب و دوستان طرفین غرض نمایش جهیزیۀ عروس بر
گزار می گردد.

 -۹۱جهیز :عبارت از لباس ،فرش ،ظرف ،خانه یا سایر سامان آالت منزل است که برای عروس تهیه می شود.
 -۹۹پایوازی :محفلی است که به منظور شناسایی بیشتر فامیل های دو طرف از یکدیگر بر گزار می گردد.

 -۹۳شب شش :محفلی است که به مناسبت تولد طفل و اعطای تحفه به نوازد از طرف فامیل وی برگزار می گردد.
 -۹۲ختنه سوری :محفلی است که به مناسبت ختنه پسر از طرف فامیل وی برگزار می گردد.
 -۹۱سالگره :محفلی است که به مناسبت سالگره عروسی یا تولد شخص بر گزار می گردد.
 -۹۵لباس مغایر شریعت اسالمی :عبارت از لباس های نیمه برهنه ،نازک و تنگ است که اعضای بدن زن را
برجسته سازد.
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منع محافل در هوتل ها ،سالون ها و رستورانت ها
مادۀ چهارم:
محافل لفظ گیری ،نامزدی ویا شیرینی خوری ،خویش خوری ،شب حنا ،تخت جمعی ،پایوازی ،شب شش ،سالگره ،نام
گذاری و کاکل طفل ،ختنه سوری ،بازگشت از حج و سفر و فراغت از تحصیل در هوتل ها ،سالون ها و رستورانت
ها بر گزار شده نمی تواند.

فصل دوم
محافل عروسی
محفل عروسی در هوتل ها ،سالون ها و رستورانت ها
مادۀ پنجم:

رستورانت برگزار نمایند.
طویانه
مادۀ ششم:
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اولیاء و اقارب عروس و داماد واجد شرایط می توانند محفل عروسی را مطابق احکام این قانون در هوتل ،سالون یا

هیچ یک از اولیاء و اقارب عروس نمی توانند به مناسبت ازدواج یا عروسی دختر پول و یا امتعه دیگری را بنام
طویانه (شیر بها ،ولور ،قلین ،گله ،پیشکش و جهیزیه و یا امثال آن) به صورت اجبار تحمیل نموده و از داماد یا اولیاء
و اقارب او مطالبه نمایند و آن را پیش شرط انعقاد محفل عروسی و عقد نکاح قرار دهند.
منع مطالبۀ تحایف
مادۀ هفتم:

تحمیل و جبری ساختن تحایف بنام های عیدی ،براتی ،رمضانی ،نوروزی و امثال آن بین فامیل های نامزدان برای
یکدیگر ممنوع می باشد.
لباس عروسی
مادۀ هشتم:
لباس عروسی مطابق شریعت اسالمی به موافقت طرفین و از جانب داماد برای عروس تهیه می شود.
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جهیزیۀ دو طرفه
مادۀ نهم:
داماد ،اولیاء و اقارب او می توانند برضا و رغبت خویش بدون تقاضای فامیل عروس مبلغی را به منظور تهیۀ
جهیزیۀ بطرف عروس بپردازد .همچنان اولیاء و اقارب عروس می توانند به رضایت خویش جهیزیۀ مناسب را به
عروس هدیه نمایند.
نمایش جهیزیه به دیگران ممنوع می باشد.
تعداد مدعوین
مادۀ دهم:
( )۹اولیای عروس و داماد می توانند محفل عروسی ره با اشتراک حد اکثر ( )۵۱۱نفر از طرفین در هوتل ها ،سالون
ها و رستورانت ها برگزار نمایند.
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( )۳برگزاری محافل عروسی در هوتل ها ،سالون ها و رستورانت ها بصورت مختلط بین زنها و مردها جواز ندارد.
مهر
مادۀ یازدهم:

( ) ۹ناکح و منکوحه می توانند برضاء و رغبت کامل خویش نوع و اندازۀ مهر را قبل از بر گزاری محفل نکاح و
عروسی یا در جریان آن تعیین نمایند.

هرگاه نکاح از طریق وکالت یا والیت صورت گیرد و به نوع و اندازۀ مهر قبال موافقۀ ناکح و منکوحه به عمل نیامده
باش د ،وکیل و ولی منکوحه مکلف اند ،در تعیین اندازۀ مهر استطاعت مالی داماد و شرایط و اوضاع اجتماعی طرفین
را در نظر گرفته نوع و مقدار آن را تعیین نمایند.

نوع و مقدار مهر بدون رضایت کامل ناکح و منکوحه یا وکیل شرعی یا ولی آنها تحمیل شده نمی تواند ،عالم دین یا
مال امام که بستن نکاح را به عهده دارد مکلف است ،طرفین عقد را حسب احکام شریعت به تخفیف مهر تشویق نماید،
در صورتی که مهر قبل از مراسم نکاح و عروسی و یا در جریان آن تعیین نگردد و یا تعیین آن به اختیار ناکح
موکول گردیده باشد مهرالمثل الزم می شود.
( )۳مهر بع د زا تعیین حق شخصی عروس بوده هیچ شخص بجز از عروس در آن حق تصرف را ندارد و نمی توان
مصارف محافل عروسی ،لباس عروس ،ظروف و لوازم منزل مورد استفاده عروس یا جهیزیه را در مهر محاسبه
نماید.
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( )۲زیورات مربوط عروس در صورتی که صراحتا ً بحیث تحفه داده شده باشد در مهر محاسبه شده نمی تواند.
( ) ۱هرگاه مهر ،غیر پول نقد باشد ،باید طوری معین و مشخص گردد که جهالت را مرفوع نموده و در آینده موجب
نزاع نگردد.
لباس مغایر شریعت اسالمی
مادۀ دوازدهم:
( )۹پوشیدن لباس مغایر شریعت اسالمی در محافل برای زنان و مردان جواز ندارد.
( )۳مردان و پسران جوان نمی توانند از لباس های زنانه استفاده نمایند و برعکس آن.

فصل سوم
مکلفیت ها

مادۀ سیزدهم:

AC
KU

مکلفیت ستره محکمه

( ) ۹ستره محکمه مکلف است ،در چوکات ریاست وثایق و ثبت اسناد خویش وثیقۀ نکاح خط را ترتیب نماید و برای
مال امامان و عالمان دین واجذ شرایط در مساجد و تکایا اجازۀ عقد نکاح و تحریر نکاح خط عرفی را صادر نماید.
( ) ۳مال امامان و عالمان دین که واجد شرایط اند ،آنچه را که در محضر آنان در خصوص عقد نکاح انجام می گردد،
درج نکاح خط عرفی نموده و یک یک نقل نکاح خط عرفی را به طرفین عقد و محکمۀ مربوط تسلیم نمایند.

( ) ۲در صورت نه رسانیدن نکاح خط از سوی ریاست وثایق و ثبت اسناد ستره محکمه ،مال امامان واجد شرایط
مطابق شریعت اسالمی عقد نکاح کرده می توانند.
مکلفیت وزارت ارشاد ،حج و اوقاف
مادۀ چهاردهم:
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف مکلف است ،مردم را به ترک رسوم و عنعنات مغایر احکام شریعت اسالمی و رعایت
احکام این قانون تشویق و توصیه نموده و از اضرار مالی ،اجتماعی و عواقب سوء آن خصوصا ً که به آن رنگ دینی
می دهند آگاه سازند و در زمینه برنامه هائی را طرح و توسط امامان و خطباء از طریق موعظه ها و خطابه ها عملی
نماید.
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مکلفیت وزارت امور زنان
مادۀ پانزدهم:
وزارت امور زنان مکلف است ،به منظور تنویر اذهان عامه بویژه مادران و دختران برنامه هائی را مبنی بر رعایت
احکام این قانون طرح و از طریق رسانه های همگانی و سایر طرق ممکنه نشر نماید.
مکلفیت وزارت اطالعات و فرهنگ و ادارۀ رادیو تلویزیون ملی
مادۀ شانزدهم:
( )۹وزارت اطالعات و فرهنگ و ادارۀ رادیو تلویزیون ملی مکلف اند ،به همکاری وزارت های ارشاد ،حج و
اوقاف و امور زنان مزایا و اثرات مثبت رعایت احکام این قانون و اضرار رسم و رواج های ناپسند را در این راستا
توضیح و از طریق رسانه های همگانی نشر و تبلیغ نمایند.
( ) ۳وزارت اطالعات و فرهنگ و ادارۀ رادیو تلویزیون ملی مکلف اند ،از ثبت و نشر فلم های محافل عروسی و
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سایر محافلی که در آن صحنه های مخالف آداب و اخالق اسالمی باشد جلوگیری نمایند.
مکلفیت شاروالی ها و اتحادیه پیشه وران
مادۀ هفدهم:

( )۹شاروالی ها و اتحادیه پیشه وران مکلف اند ،مینوی غذا یی محافل عروسی را در هوتل ها ،سالون ها رستورانت
ها کنترول نموده و از تهیه مینوی های بیش از مبلغ سه صد افغانی فی تن و صرف نوشابه های الکولی جلوگیری
بعمل آورند.

( )۳شاروالی و اتحادیۀ پیشه وران در مبلغ معینۀ مندرج فقرۀ ( )۹این ماده نظر به تغییر قیم و رعایت مینوی متوسط
تجدید نظر نموده و بعد از تصویب شورای وزیران تطبیق نمایند.
مکلفیت ادارۀ هوتل ها ،سالون ها ،و رستورانت ها
مادۀ هجدهم:
ادارۀ هوتل ها ،سالون ها و رستورانت های عروسی به رعایت موارد ذیل مکلف می باشند:
 -۹امتناع از پذیرش بیش از ( )۵۱۱نفر مدعوین در محافل عروسی.
 -۳امتناع از پذیرش مدعوین بدون کارت دعوت در محفل.
 -۲تهیه غذا مطابق مینوی معینه مادۀ ( )۹۷این قانون.
 -۱اجتناب از برگزاری محافل مندرج مادۀ چهارم این قانون.
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 -۵جلوگیری از تدویر محافل مختلط ذکور و اناث.
 -۱جلوگیری از موجودیت و استفاده مشروبات الکولی ،استعمال دخانیات و سایر مواد نشه آور و ورود اشخاص مست
و در حال نشه در هوتل ها و سالون ها و رستورانت ها.
 -۷جلوگیری از فلم برداری در محافل عروسی به استثنای فامیل های عروس و داماد.
 -۸جلوگیری از ادامه محفل بعد از ساعت ( )۹۹شب.
 -۱همکاری با مؤظفین شاروالی اتحادیۀ پیشه وران و مراجع امنیتی در امر کنترول محافل در حدود احکام این
قانون.
اجرت خدمات اضافی
مادۀ نزدهم:
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ادارۀ هوتل ،سالون و رستورانت نمی تواند پول اضافی را به عنوان تزئین هوتل یا سایر خدمات از مشتری اخذ نماید.
منع برگزاری محافل بدون جواز شرعی
مادۀ بیستم:

برگزاری محافل که جواز شرعی ندارد در هوتل و منزل ممنوع می باشد.
فصل چهارم

احکام متفرقه

تدویر محافل دسته جمعی
مادۀ بیست و یکم:

وزارت های اطالعات و فرهنگ ،کار و امور اجتماعی ،شهداء و معلولین ،امور زنان و شاروالی ها می توانند محافل
عروسی پسران و دختران جوانی را که توانایی مالی ندارند به موافقه آنها و اولیای شان به مصرف دولت و مؤسسات
خیریه طور دسته جمعی برگزار نمایند.
فامیل های پسران و دخترانی که واجد شرایط ازدواج بوده و آرزوی عروسی را از طریق برگزاری چنین محفل داشته
باشند ،عرض ثبت نام به معینیت جوانان وزارت اطالعات و فرهنگ یا وزارت کار و امور اجتماعی ،شهداء و
معلولین یا وزارت امور زنان و یا شاروالی های مربوط مراجعه نمایند.
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تخلف مسؤول هوتل ،سالون و رستورانت ها
مادۀ بیست و دوم:
هرگاه ادارۀ هوتل ها ،سالون ها و رستورانت ها از احکام مندرج مادۀ هجدهم این قانون تخلف نماید ،حسب ذیل تأدیب
می گردد:
 -۹در صورت تخلف بار اول مبلغ سی هزار ( )۲۱۱۱۱افغانی.
 -۳در صورت تخلف بار دوم مسدود نمودن هوتل ،سالون و رستورانت برای مدت یکماه.
 -۲در صورت تخلف بار سوم سلب جواز فعالیت هوتل ،سالون و رستورانت.

وضع طرزالعمل
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مادۀ بیست و سوم:

شاروالی به همکاری اتحادیه پیشه وران می تواند ،به منظور تطبیق بهتر احکام این قانون طرزالعمل را وضع نماید.
مرجع تحصیل جریمه نقدی
مادۀ بیست و چهارم:

مبلغ مندرج مادۀ بیست و دوم این قانون از طرف شاروالی مربوطه تحصیل و به حساب عواید شاروالی تحویل بانک
می گردد.
تاریخ انفاذ
مادۀ بیست و پنجم:

این قانون سه ماه بعد از تاریخ نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد و با انفاذ آن فرمان شماره ( )۷در باره مهر و
مصارف عروسی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ( )۱۱۱مؤرخ  ۳۱میزان سال  ۹۲۷۵هجری شمسی ملغی شمرده می
شود.

8

