د افغانستان دموکراتیک جمهوریت
د عدل وزارت
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رسمی جریده

شماره فوق العاده

فرمان شماره ( )۷درباره مهرومصارف عروسی

نمبر مسلسل ()۴۰۹

تاریخ ( )۲۶میزان سال ۱۳۵۷

عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!
شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی  ۱۳۵۷/۷/۲۵که در خانه خلق دایر گردیده بود بر اساس
پیشنهاد صدارت عظمی مراتب اتی را تصویب نمود:
 -۱قانون بیرق در ( )۸فصل و ( )۴۱ماده.
 -۲فرمان شماره ( )۷درباره مهر و مصارف عروسی در ( )۷ماده.
مراتب تصویب شورای انقالبی که از حضور رئیس شورای انقالبی و صدراعظم نور محمد (تره کی) منظور گردیده
جهت نشر در جریده رسمی به شما ارسال شد.

فقیر محمد فقیر
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رئیس دفتر شورای انقالبی

فرمان شماره ()۷
در باره مهر و مصارف عروسی
این فرمان به منظور تطبیق ماده ( )۱۲خطوط اساسی وظایف انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جهت تامین
تساوی حقوق زن با مرد در زمینه حقوق مدنی و از بین بردن مناسبات غیر عادالنه پدر ساالری فیودالی بین زن و شوهر
و بخاطر استحکام هر چه بیشتر روابطه حسنه خانوادگی صادر میگردد.
ماده اول
 -۱هیچ شخص نمیتواند دختری را در بدل پول نقد و یا جنس به نامزدی و نکاح کسی بدهد.
 -۲هیچ شخص نمیتواند هنگام عروسی داماد را به پرداخت پول نقد یا جنس بنام طویانه ،ولور یا مصارف دیگر مجبور
نماید.
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ماده دوم

هیچ شخص نمیتواند بنام عیدی نوروزی ،براتی و امثال آن داماد یا ولی او را به تهیه لباس و هدایا برای دختر و فامیل او
مجبور نماید.
ماده سوم

دختر یاولی او نمیتواند پول نقد یا جنس را بنام مهر بیش از ده درهم شرعی که مطابق نرخ نقره در بانک از سه صد
افغانی تجاوز نمی کند اخد نماید.
ماده چهارم

نامزدی و ازدواج به رضایت کامل طرفین صورت میگیرد .بنابر این:
 -۱هیچ شخص نمیتواند به ازدواج اجباری اقدام نماید.

 -۲هیچ شخص نمیتواند به علت قرابت یا رابطه قبیلوی مانع ازدواج آزادانه بیوه گردد ،یا او را جبرا نکاح کند.
 -۳هیچ شخص نمیتواند به سبب نامزدی ،تحمل مصارف نامزدی و یا با استفاده از جبر و اکراه مانع ازدواج قانونی
شخص دیگر شود.
ماده پنجم
نامزدی و ازدواج برای زن قبل از تکمیل سن ( )۱۶و برای مرد قبل از تکمیل سن ( )۱۸جواز ندارد.

ماده ششم
 -۱مختلف از احکام این فرمان حسب احوال به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم میگردد.
 -۲پول نقد یا جنسیکه خالف احکام این فرمان اخذ شده مصادره می گردد.
ماده هفتم
این فرمان بعد از نشر در جریده رسمی نافذ میگردد.
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