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آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن اﯾﺮان:

اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮫﺪﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪﯾﻌﻨﯽ در
ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﮫﺪﯾﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﺎ رﺳﻤﺎ" ﺑﻪ دﯾﻦﺑﮫﯽ ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ و در اﻣﻮر دﯾﻨﯽ
و ﻣﺬھﺒﯽ و اﺣﻮاﻻتﺷﺨﺼﯿﻪ از ﮔﺮاﻣﯽ اﻧﺠﻤﻦﻣﻮﺑﺪان ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
1ـ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری
ﻣﺎده1ـ از ھﺮ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ زن زرﺗﺸﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺷﺮط ﻻزم ﺑﺮای زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد.
ﻣﺎده2ـ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری و ﻧﺎﻣﺰدی ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﻤﺎن
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎده3ـ وﮐﺎﻟﺖ دادن ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺎﻣﺰدی و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻻزم
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﻮﮐﻞ اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.

2ـ ﻧﺎﻣﺰدی
ﻣﺎده4ـ ﻧﺎﻣﺰدی را در زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﺟﺮا ﮐﺮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﭼﮫﺎرده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم و
ﭘﺴﺮ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده 5ـ ﭘﺲ از ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری دﺧﺘﺮ ﯾﺎ زن و درﯾﺎﻓﺖ رﺿﺎﯾﺖ از او و واﻟﺪﯾﻨﺶ
ﻣﯽﺗﻮان او را ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺰدی اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮد.
ﻣﺎده 6ـ ﻣﺮاﺳﻢ ﻧﺎﻣﺰدی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از دو ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﻪدﺳﺖ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮادة آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ھﻢ ﻣﯽدھﻨﺪ.
ﻣﺎده7ـ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻧﺎﻣﺰدی ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ آزادی ﮐﺎﻣﻞ
در اﻣﺮ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده 8ـ ﭘﺲ از ﻓﺴﺦ ﻧﺎﻣﺰدی ھﺮ ﯾﮏ از ﻧﺎﻣﺰدھﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﺪاﯾﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮد
ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ داده ،درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ھﺪاﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد
ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﮫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.
ﻣﺎده9ـ در ﺻﻮرت ﻓﺴﺦ ﻧﺎﻣﺰدی ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﮐﻪ از ﺟﮫﺖ اﻋﺘﻤﺎد در اﻧﺠﺎم
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ وارد آﻣﺪهاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ،ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺎده10ـ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﺰدھﺎ از ﺟﮫﺎن
درﮔﺬرد و از ﺳﻮی ﻧﺎﻣﺰد دﯾﮕﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده اش ھﺪاﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻣﺰدی
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دادهﺷﺪهاﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﺪاﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ھﺪاﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن ھﺪاﯾﺎ در ﺳﻨﺖ و
آﯾﯿﻦھﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﺷﺪهﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده11ـ ﻣﺪت ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﻋﺎوی ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺴﺦ ﻧﺎﻣﺰدی از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع
ﻓﺴﺦ دو ﺳﺎل اﺳﺖ.

3ـ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﺷﺮح داراﯾﯽھﺎ
ﻣﺎده12ـ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮕﯽ و ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺳﻦ ھﯿﺠﺪه
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺮﺳﺪ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎده13ـ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ ﻋﺮوس و داﻣﺎد
از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺗﻨﯽ و رواﻧﯽ ،واﮔﯿﺮدار و آﻣﯿﺰﺷﯽ ،ﻋﺪم اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و
ﻣﺸﺎوره ژﻧﺘﯿﮑﯽ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎده14ـ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺑﻪ روش دﯾﻦ ﻣﺰدﯾﺴﻨﯽ )زرﺗﺸﺘﯽ( و ﺑﺎ
اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻮاهﮔﯿﺮی )ﻋﻘﺪ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺑﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر دﺳﺖ ﮐﻢ ھﻔﺖ ﻧﻔﺮ از
اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺮاد زرﺗﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪن ﭘﺎﺳﺦ آری ،و از روی ﺧﺸﻨﻮدی ﮐﻪ ﻋﺮوس و داﻣﺎد
ﺧﻮاھﻨﺪﮔﻔﺖ ،ﺑﺎ ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ ازدواج زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.
ﻣﺎده15ـ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ در ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮ از
ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ رﺿﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﭘﺴﺮ و
دﺧﺘﺮ را ﻧﯿﺰ ﻻزم دارد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ درﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر
و ﯾﺎ ﻣﺎدر زﻧﺪه ﺷﺮط ﺧﻮاھﺪﺑﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از واﻟﺪﯾﻦ ھﯿﭻ ﯾﮏ زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
رﺿﺎﯾﺖ و اﺟﺎزه ﺟﺪ و ﺑﺎ ﻧﺒﻮدن آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ﺟﺪه ﻻزم اﺳﺖ.
ﻣﺎده16ـ ﺑﺮای ھﺮ ﻣﺮد زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ زن و ﺑﺮای ھﺮ زن زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ ﺷﻮھﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ او درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ
ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ روی دادهﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده17ـ ﭘﺲ از آﯾﯿﻦ ﮔﻮاهﮔﯿﺮی و ﭘﯿﻮﻧﺪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،رواﺑﻂ ﭘﺲ از ازدواج و ﺣﻘﻮق
و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زن و ﺷﻮھﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﺎده18ـ ﺑﺮای اﺣﺘﺮام ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک و اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮوس و داﻣﺎد ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،در ھﻤﻪ ﺑﺨﺶھﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺷﺮﯾﮏ و ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،از اﯾﻦ
رو ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ازدواج ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮهھﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

3

ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ :داراﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه دو :داراﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ زن ﺑﻪ ﺻﻮرت ھﺪﯾﻪ ،ﺟﺎﯾﺰه ،ﺑﺨﺸﺶ ،ارث،
وﺻﯿﺖ و ﺻﻠﺢ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ ﺟﺰو داراﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.
ﺗﺒﺼﺮه ﺳﻪ :ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺪھﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ازدواج ھﺮ ﯾﮏ از ﺷﻮھﺮ و زن
داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد آﻧﮫﺎ اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺒﯽ ﻃﺮﻓﯿﻦ از
داراﯾﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ﭼﮫﺎر :داراﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ و زن ﭘﺲ از ازدواج ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﯾﺎ ھﺮ دو ﺑﺎ ﮐﺎر و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ﺟﺰو اﻣﻮال ﻣﺸﺘﺮک آﻧﺎن ﺧﻮاھﺪﺑﻮد.
ﻣﺎده19ـ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ ﭘﺲ از
درﮔﺬﺷﺖ و ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮر و ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺷﺪﻧﺶ ﺑﺎ زن وی اﺳﺖ.

4ـ ﻣﻮارد و ﻣﻮاﻧﻊ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ
ﻣﺎده20ـ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ:
اﻟﻒ :ﺑﺎ ﭘﺪر و اﺟﺪاد و ﺑﺎ ﻣﺎدر و ﺟﺪات ﺧﻮد و ھﻤﺴﺮ ھﺮ ﻗﺪر ﺑﺎﻻ رود.
ب :ﺑﺎ اوﻻد ﺧﻮد و ھﻤﺴﺮ ھﺮ ﻗﺪر ﭘﺎﯾﯿﻦ رود.
پ :ﺑﺎ ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ و اوﻻد آﻧﺎن ھﺮ ﻗﺪر ﭘﺎﯾﯿﻦ رود.
ت :ﺑﺎ ﻋﻤﻮھﺎ و ﻋﻤﻪھﺎ ،ﺧﺎﻟﻮھﺎ و ﺧﺎﻟﻪھﺎ.
ث :ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮاﻧﺪه و اوﻻد ﺧﻮاﻧﺪه
ﺧﻮد و ھﻤﺴﺮ ھﺮ ﻗﺪر ﭘﺎﯾﯿﻦ رود.
5ـ ﻣﮫﺮﯾﻪ
ﻣﺎده21ـ در آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﻃﻼق اﺧﺘﯿﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ
زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﮫﺮﯾﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻗﯿﺪ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
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6ـ ﻣﻮارد اﻣﮑﺎن ﻓﺴﺦ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﺎ ﻃﻼق
ﻣﺎده22ـ ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ زن و ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ دﯾﻮاﻧﻪ ﺑﻮده
ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﺣﻮاس داﺷﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهاش از ﺟﻨﻮن و اﺧﺘﻼل
ﺣﻮاس او آﮔﺎه ﻧﺒﻮدهاﺳﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ازدواج ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ اﺳﺖ
وﻟﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و آﻣﯿﺰش ،زن ﺟﻨﻮن و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری درﻣﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل
اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻣﺎن او ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﮔﻮاھﯿﻨﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﮕﮫﺪاری و ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ زن ﺧﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر
ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﺪﺑﻮد و در ﺻﻮرت درﮔﺬﺷﺖ ﺷﻮھﺮ ،ھﺮ ﯾﮏ از دو ھﻤﺴﺮ
ﺑﻪ ﺷﺮح اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ در ﺑﺨﺶ ارث ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ،از ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﺷﻮھﺮ،
ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاھﻨﺪﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺟﻨﻮن )ھﺮ ﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ( اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ازدواج ،ﺣﺎدث ﮔﺮدد و ﻣﺪت
دو ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺎدر ﺑﻪ درﻣﺎﻧﺶ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد
ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،از دﻻﯾﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق از ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﺧﻮاھﺪﺑﻮد.
ﻣﺎده23ـ ھﺮﮔﺎه ﭘﺲ از ازدواج ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ زن ﯾﺎ ھﺮ دو ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺑﭽﻪدار ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﭼﺎره ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل درﻣﺎن ﻧﺸﻮد و
ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮔﻮاھﯽ دھﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮐﺪام درﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زن ﯾﺎ ﺷﻮھﺮی ﮐﻪ
درﻣﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﭽﻪدار
ﺷﺪن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ اﺧﺬ رﺿﺎﯾﺖ زن ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻤﺴﺮ دﯾﮕﺮی
اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده24ـ اﺑﺘﻼء زن و ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ،ﺑﻪ ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺎ ﮔﻮاھﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻗﺎﻧـﻮﻧﯽ،
ﮐـﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ آﺳﯿﺐ وارد ﮐﻨﺪ و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،از دﻻﯾﻞ ﻃﻼق ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺎده25ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻮھﺮی ﺑﻪ ﺷﺮط ﺗﻤﮑﯿﻦ زن در ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﻣﺨﺎرج
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﻧﭙﺮدازد ،در ﭘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ زن ،ﻃﻼق ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.
ﻣﺎده26ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﻮد ﮐﻪ زن ﻣﺮﺗﮑﺐ زﻧﺎﺷﺪه ﺷﻮھﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را ﻃﻼق
دھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﺑﺎ زن دﯾﮕﺮ زﻧﺎﮐﺮده زن او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻃﻼق ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده27ـ ھﺮﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻮھﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﯾﯽ ﺳﺘﻢ و
ﺑﯽرﺣﻤﯽ روا داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺮاﻓﺘﯽ داﺷﺘﻪ و اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﯽ
آﻧﺎن ﭘﺲ از اﻧﺪرزھﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮھﺎ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اﻧﺠﻤﻦ
زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ زن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﺪ و از
ﺷﻮھﺮ ﺧﻮد ﺟﺪاﺷﻮد.
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ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ :در ﻣﻮردی ﮐﻪ زن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﯾﺎدﺷﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ دو ﺳﺎل
ﺟﺪاﯾﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده و در ﻣﻨﺰل دﯾﮕﺮی اﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪ ﺷﻮھﺮ وﻇﯿﻔﻪدارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
درآﻣﺪ ﺧﻮد و در ﺧﻮر ﺷﺨﺼﯿﺖ و اﺣﺘﯿﺎج واﻗﻌﯽ زن ،ﻣﺨﺎرج او را در ﻣﻨﺰل
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه دو :ھﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ زن ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ﯾﺎدﺷﺪه ﺑﺨﻮاھﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی
ﻃﻼق ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ او ﺑﺎ رأی دادﮔﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸﺪهاﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دادﮔﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوﻧﺪه او در دادﮔﺎه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﻣﻨﺰل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ و
ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده 27ﺗﻘﺎﺿﺎ و اﺧﺬ ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه ﺳﻪ :در ﻣﻮرد ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﻮﻗﺖ زن ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺎده  27و ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ و دو ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺴﮑﻦ او ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﺑﺎ
ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﯾﺎ دادﮔﺎه ﺧﻮاھﺪﺑﻮد.
ﻣﺎده28ـ اﮔﺮ زﻧﯽ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ و رﻓﺘﺎر او ،ﺑﯿﻢ ﺧﻄﺮﺟﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و ﺷﺮاﻓﺘﯽ
ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﻮان ﺑﺎ اﻧﺪرز ﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد ﺑﺮ ﺣَﺴﺐِ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮھﺮ
ﻃﻼق ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده29ـ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﺗﻮاﻓﻖ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ ،ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﮫﺎ،
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺣَﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﺮﻓﯿﻦ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای
ﺣﻞ اﺧﺘﻼف زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده30ـ اﮔﺮ ﻣﺮدی زرﺗﺸﺘﯽ ،زن ﻏﯿﺮزرﺗﺸﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﭘﺲ از ازدواج ﺑﺎ زن
زرﺗﺸﺘﯽ ،زن ﻏﯿﺮزرﺗﺸﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ و ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﭘﻨﮫﺎن ﮐﺮدهﺑﺎﺷﺪ ،ھﻤﺴﺮ
زرﺗﺸﺘﯽ او ﺑﻌﺪ از اﻃﻼع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨـﺪ ،ﺷﻮھﺮ ﻣﮑﻠـﻒ اﺳﺖ
ﯾﮏ دوم از ﮐﻞ داراﯾﯽ ﺧـﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ زرﺗﺸﺘﯽ ﭘﺮداﺧﺖ و اﻧﺘﻘﺎل دھﺪ .در
ﺻﻮرت ﻋﺪم آﮔﺎھﯽ و ﻋﺪم ﻃﻼق در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ،ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ
ﺷﻮھﺮ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ دوم از ﮐﻞ داراﯾﯽ ﺷﻮھﺮ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ زرﺗﺸﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل
داده ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.
ﻣﺎده31ـ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زن ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ از دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ دﯾﮕﺮی روی آورد
ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻃﻼق ﺑﯿﻦ آﻧﮫﺎ واﻗﻊ ﺷﺪه و در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺗَﺮکِ دﯾﻦ ﮐﺮده
وﻇﯿﻔﻪدارد در ﺻﻮرت ﻃﻼق ﯾﮏ دوم از ﮐﻞ داراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻪ در
دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهاﺳﺖ ﭘﺮداﺧـﺖ و اﻧﺘﻘـﺎل دھﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺳﺮﭘﺮﺳـﺘﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿـﺰ ﺑﻪ ھﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮد ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﮐﯿﺶ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﺳﺖ.
ﻣﺎده32ـ ھﺮﮔﺎه ﺷﻮھﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺧﺒﺮی از زﻧﺪه ﺑﻮدن او
ﻧﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و زن او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ
ﻃﻼق ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺎده33ـ ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ رأی ﻗﻄﻌﯽ دادﮔﺎه ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ
ﻣﺤﮑﻮم و ﺣﮑﻢ ﻣﺠﺎزات در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق
ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده34ـ ھﺮﮔﺎه زن و ﺷﻮھﺮی ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﺳﺎل ﭘﯽدرﭘﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﺪا زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ھﺮ ﯾﮏ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده35ـ در ﻣﻮﻗﻊ ﻃﻼق ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻ و ھﺪ اﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﻪ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ دادهﺷﺪهاﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ھﺪﯾﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.
ﻣﺎده36ـ ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺮ در ﻣﻮاد 24و 25و 26و 27و 28و 30و 31و  33ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮد از ﻧﺼﻒ داراﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه 4ﻣﺎده 18ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاھﺪﺷﺪ و ﻓﻘﻂ
اﺛﺎﺛﯿﻪ ،اﻣﻮال و ﺑﻘﯿﻪ داراﯾﯽ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎده37ـ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻃﻼق از دادﮔﺎه ،و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﺣﻮال ﺷﺨﺼﯿﻪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،روﯾﺪاد ﻃﻼق) ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﮐﻞ
ﮐﺸﻮر( ،در دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ وﯾﮋة زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺛﺒﺖ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.

7ـ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﮕﮫﺪاری آﻧﮫﺎ
ﻣﺎده38ـ ﻧﮕﮫﺪاری ﻓﺮزﻧﺪ ،از ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺎش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺮ ﻋﮫﺪة واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ و در
ﺻﻮرت درﮔﺬﺷﺖ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﮫﺪة آن دﯾﮕﺮی ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاھﺪﺑﻮد.
ﻣﺎده39ـ در ﻃﻮل ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺑﯿﻦ زن و ﺷﻮھﺮ ،در ﻣﻮرد ﻃﻼق ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﮫﺪاری
ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از  18ﺳﺎل و ﯾﺎ در رﺣﻢ ،دادﮔﺎه ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و
ﻧﯿﺰ در زﻣﺎن ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻃﻼق ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﺘﺮ از
18ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ،دادﮔﺎه ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻣﻮرد ﺻﻼﺣﯿﺖ ھﺮ ﯾﮏ از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺗﺨﺎذ ﺧﻮاھﺪﮐﺮد.
ﻣﺎده40ـ ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﻓﻮت ﭘﺪر ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪی زﯾﺮ 18ﺳﺎل داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر زﻧﺪه اﺳﺖ و ﺷﻮھﺮ دﯾﮕﺮی اﺧﺘﯿﺎر ﻧﮑﺮده ،ﻧﮕﮫﺪاری و ﭘﺮورش
ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪة اوﺳﺖ در ﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت ﺟﺪ ﭘﺪری و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺟﺪ ﻣﺎدری
و اﮔﺮ از اﺟﺪاد ھﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺷﻮرای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﻞ و
رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﻐﯿﺮ ،دادﮔﺎه ﻗﯿﻢ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاھﺪﮐﺮد.
ﻣﺎده41ـ در ﻣﻮرد درﮔﺬﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازة ﮐﺎﻓﯽ
داراﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺪر زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﮫﺪاری ﻧﻮه ﺑﺮ ﻋﮫﺪة
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺧﻮاھﺪﺑﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ وی ﻣﺎدام ﮐﻪ ھﻤﺴﺮ اﺧﺘﯿﺎر
ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ھﺮﮔﺎه ﭘﺪر درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﮫﻢاﻻرث ﻓﺮزﻧﺪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎش و ﭘﺮورش ﻓﺮزﻧﺪ درﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﮕﮫﺪاری ھﻤﺴﺮ او ﮐﻨﺪ
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ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮح ﻓﻮق ﺑﺮ ﻋﮫﺪه ﻣﺎدر و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎدر او ﺑﯽﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ درﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪة ﺟﺪ ﭘﺪری اﺳﺖ و در ﺻﻮرت درﮔﺬﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﺎداری )ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻟﯽ( ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﺮ ﻋﮫﺪه اوﻻد ﺟﺪ ﭘﺪری اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﮫﺪاری ھﻤﺴﺮ
ﺷﺨﺺ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﺧﻮاھﺪﺑﻮد.

8ـ وﻻﯾﺖ ﻗﮫﺮی و ﻗﯿﻤﻮﻣﺖ
ﻣﺎده42ـ ﻓﺮزﻧﺪان ﮐﻤﺘﺮ از 18ﺳﺎل ،ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﻗﮫﺮی ﭘﺪر و در ﺻﻮرت ﻓﻮت و ﯾﺎ
ﻣﺤﺠﻮر و ﻣﻤﻨﻮع ﯾﺎ ﻏﺎﯾﺐ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ ﺷﺪن او ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﻗﮫﺮی ﻣﺎدر اﺳﺖ )در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر ،ھﻤﺴﺮش ازدواج ﻧﮑﺮدهﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﺤﺠﻮر و
ﻣﻤﻨﻮع ﻧﺸﺪهﺑﺎﺷﺪ( و در ﺻﻮرت درﮔﺬﺷﺖ ھﺮ دو ﯾﺎ درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر و ازدواج
ﺑﻌﺪی ﻣﺎدر ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ ﻗﮫﺮی ﺟﺪ ﭘﺪری ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن وﻟﯽ،
ﻗﯿﻢ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺻﻐﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﯿﺮ رﺷﯿﺪ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﻪ ﯾﺎ دﯾﻮاﻧﻪ.
ﻣﺎده43ـ ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر ،ﻣﺎدر و اﺟﺪاد ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﻻﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ از
 18ﺳﺎل ﮐﻪ ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ اوﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای رﺳﻤﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ
از درﮔﺬﺷﺖ او ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ وﻟﯽ ﻗﮫﺮی ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ وﺻﯽ ﺷﻮد.
9ـ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ و ﭘُﻞﮔﺬاری
ﻣﺎده44ـ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ
ﻣﻘﺮرات زﯾﺮ اﺳﺖ:
اﻟﻒ ـ در ﻣﻮردی ﮐﻪ زن و ﺷﻮھﺮی ﺑﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،از ﺟﺎﻣﻌﻪ زرﺗﺸﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﻨﺪ.
ب ـ ھﺮ ﻣﺮد و زن زرﺗﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی 40ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺎﻣﻌﻪ
زرﺗﺸﺘﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮزﻧﺪ
ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ.
پ ـ ھﺮ ﮐﺲ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ آن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه وارث ﺷﺨﺼﯽ اوﺳﺖ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ازدواج دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮزﻧﺪی از او ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ
در ردﯾﻒ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان او ﺧﻮاھﺪﺑﻮد و در ﺣﻘﻮق و ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.
ت ـ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ در دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ
و ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه و ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮاﻧﺪه و ﭼﮫﺎر ﺗﻦ ﮔﻮاه ﺑﺮﺳﺪ و دﻓﺘﺮ اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﺤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاھﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ھﻮﯾﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﺻﺎدر و ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه دادهﺷﻮد و ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهاﺳﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.
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ﻣﺎده45ـ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻨﺪ ب از ﻣﺎده 44ﺑﻪ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ زنِ ﺑﯿﻮه ﯾﺎ ﺷﻮھﺮِ ﺑﯿﻮه،
ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ آن ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ﻓﻘﻂ وارث ھﻤﺎن زن ﯾﺎ
ﺷﻮھﺮ ﺧﻮاھﺪﺑﻮد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮردی ﮐﻪ وارث زن
ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺨﻮاﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﻌﯿﻦ
ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪة زن و ﺷﻮھﺮ ھﺮ دو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻣﺎده46ـ در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﻓﺮدی ،ﺑﯽﻓﺮزﻧﺪ از ﺟﮫﺎن درﮔﺬرد و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه ھﻢ
ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ و وﺻﯿﺘﯽ ھﻢ ﻧﮑﺮدهﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ورﺛﻪ )ورﺛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ(
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﺒﺢ روز ﭼﮫﺎرم ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺑﺪ و ﺣﻀﺎر ،ﺷﺨﺼﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘُﻞﮔﺬاریِ ﺷﺨﺺِ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﭘُﻞﮔﺬاری ،ﺳِﻤَﺖِ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﯽ را ﺧﻮاھﺪداﺷﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺻﺒﺢ ﭼﮫﺎرم ھﻨﮕﺎم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻞﮔﺬار ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮاھﯽ ﻧﺎﻣﻪ در ﺳﻪ ﻧﺴﺨﻪ
ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑﻪ اﻣﻀﺎی ورﺛﻪ ،ﻣﻮﺑﺪ و ﭼﮫﺎرﺗﻦ ﮔﻮاه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ اﻧﺠﻤﻦ
زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ رﺳﺎﻧﯿﺪه و ﺑﺎ ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮِ اﻧﺠﻤﻦ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ از آن ﺑﻪ
ﭘُﻞﮔﺬار ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮔﺮدد.
ﻣﺎده47ـ در ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘُﻞﮔﺬار ،ﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﺰدﯾﮏ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﻖ ﺗﻘﺪم دارﻧﺪ و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﺎﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،از ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ،ﺷﺨﺼﯽ
را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
10ـ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث
ﻣﺎده48ـ از داراﯾﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ از وﺻﯿﺖ ارث ﺟﺪا ﻣﯽ ﮔﺮدد.
1ـ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری
2ـ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﺮای ﺷﺨﺺ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ و
ﯾﺎ ﺑﺮای درﮔﺬﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﮫﺪه درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ.
3ـ ﻗﺮوض ﻣﺴﻠﻢ درﮔﺬﺷﺘﻪ.
4ـ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺮف اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادهﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
داراﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ او ﻣﺤﺴﻮب و در اﺧﺘﯿﺎر ورﺛﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻣﺎده49ـ در ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ زرﺗﺸﺘﯽ )اﻋﻢ از زن و ﻣﺮد( ﺑﺪون وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻤﯿﺮد ،و از او ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،داراﯾﯽ او ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺤﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ:
ﻧﺨﺴﺖ از ﮐﻞ داراﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ او ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎدة  ،48ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،در
ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ھﺮ دو زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮏدھﻢ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ،ﺳﮫﻢ
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آﻧﮑﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ،داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪ داراﯾﯽ ،ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ از
ورﺛﻪ ،اﻋﻢ از ھﻤﺴﺮ و ھﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ ﻣﺴﺎوی ﺧﻮاھﺪﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه 1ـ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻮﻓﯽ ﻓﺮدی درﻣﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﺠﻮر ،ﺳﻔﯿﻪ،
ﻣﺠﻨﻮن ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻮلِ ﻧﺎﺗﻮان وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮫﻢاﻻرث ﺑﻪ او
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺑﺼﺮه2ـ ﺑﺮای ﻧﮕﮫﺪاری و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﯾﺎ اﺟﺪاد ،ھﺮ ﯾﮏ از ورﺛﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺨﺎرج آﻧﮫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺎده 50ـ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻮادث ،زن و ﺷﻮھﺮی ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،ھﯿﭽﮑﺪام از
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ ،وراث ھﺮ ﯾﮏ از زن و ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ از داراﯾﯽ
آﻧﺎن ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﺎده 51ـ ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺪون ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺪون ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪ ،از
ﺟﮫﺎن درﮔﺬرد ،داراﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ او ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎدة  49ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ و در ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از آﻧﮫﺎ ﮐﻠﯿﻪ داراﯾﯽ
ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘُﻞﮔﺬار و ﻧﺒﻮدن وراث ﻃﺒﻘﺎت اول
ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻌﺪی ﻣﯽرﺳﺪ.
ﻣﺎده 52ـ اﮔﺮ ﻓﺮزﻧﺪی ﻗﺒﻞ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻓﻮت ﺷﺪهﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ از درﮔﺬﺷﺖ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ از آن ﻓﺮزﻧﺪ درﮔﺬﺷﺘﻪ ھﻤﺴﺮ و
ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﺷﺪ ﺳﮫﻢ ﻓﺮزﻧﺪی او ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان وی ﺗﻌﻠﻖ
ﺧﻮاھﺪﮔﺮﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎدة  53ارث ﻣﯽﺑﺮد.
ﻣﺎده 53ـ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮگ زن ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﮐﻪ ھﻤﺴﺮی از او ﺑﺎﻗﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪون آن ﮐﻪ
ﻓﺮزﻧﺪی از ﺧﻮد او ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺼﻒ داراﯾﯽ او ﺑﺪون وﺻﯿﺖ ﻧﺼﯿﺐ ھﻤﺴﺮی
اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺪهﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﺨﺺ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮاھﺪرﺳﯿﺪ
و اﮔﺮ ھﯿﭻ ﯾﮏ زﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻠﯿﻪ داراﯾﯽ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ او ﺗﻌﻠﻖ
ﺧﻮاھﺪﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎده 54ـ اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﻓﻮت ﺷﻮھﺮی زن او آﺑﺴﺘﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ارث ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ از وﺿـﻊ ﺣﻤـﻞ ﺧﻮاھﺪﺑـﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨـﻮاھﻨﺪ داراﯾﯽ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﺑـﺎﯾﺪ
ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ،ﺑﮫﺮة ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﮫﻢ دو ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬارﻧﺪ.
ﻣﺎده  55ـ ھﺮﮔﺎه زن ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ھﺮ دو ازدواج دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻓﺮزﻧﺪی داﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪ ھﺮﯾﮏ از آﻧﮫﺎ از ﻧﺎﻣﺎدری و ﻧﺎﭘﺪری ﺧﻮد ارث ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﻣﺎده 56ـ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﺣﻖ ارث ﺑﺮدن از ﭘﺪر و ﻣﺎدری
ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻖ ﻣﺎﻧﻊ از ارث ﺑﺮدن او از
واﻟﺪﯾﻦ و ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاھﺪﺑﻮد.
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ﻣﺎده 57ـ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وراث درﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﺴﺒﺖ ارث ھﺮ ﯾﮏ از ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺧﻮاھﺪﺑﻮد.
ﻣﺎده 58ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﻗﺒﻞ از ﻓﻮت ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮاﻧﺪه و ﯾﺎ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﺣﻘﯿﻘﯽ او ﺑﻤﯿﺮد ﮐﻪ از او زن و ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻧﺼﻒ از داراﯾﯽ او
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻧﺼﻒ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮاﻧﺪه و ﯾﺎ ھﺮ ﯾﮏ از
آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺳِﻤﺖِ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ او را داﺷﺘﻪاﺳﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاھﺪﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ
ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪی از او ﺑﺎﻗﯽﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮاﻧﺪه ،و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﮏ
دھﻢ ،اﮔﺮ ھﺮ دو زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﯾﮏ ﮐﻪ
زﻧﺪهﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاھﺪﺑﻮد و ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﻦ ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.
ﻣﺎده 59ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪهای ﭘﺲ از ﻓﻮت ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮاﻧﺪه از ﺟﮫﺎن
درﮔﺬرد و از او زن و ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ داراﯾﯽ او ﺑﯿﻦ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ
وراث آﻧﮫﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.
ﻣﺎده 60ـ ﻗﺘﻞ از ﻣﻮاﻧﻊ ارث اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرث ﺧﻮد را از روی ﻋﻤﺪ
ﺑﮑﺸﺪ ،از ارث او ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده 61ـ اﮔﺮ در ﻣﯿﺎن وراث ،ﻏﺎﯾﺐِ ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﺳﮫﻢ او ﺑﻪ ﻣﺪت  5ﺳﺎل
ﮐﻨﺎر ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺣﺎل او ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد.
ﻣﺎده 62ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮑﯽ از ورﺛﻪ ﻣﺬﮐﻮر در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎ ھﻨﮕﺎم ﻓﻮت ﻣﻮرث
زرﺗﺸﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ و ﯾﺎ ﭘﺲ از آن از دﯾﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد ،ارث ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد.
11ـ وﺻﯿﺖ
ﻣﺎده 63ـ ھﺮ زرﺗﺸﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ وﺻﯿﺖ ،اﻣﻮال ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ورﺛﻪ و ﯾﺎ
اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاھﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ
ﺧﻮد وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﺗﺨﻠﻒ از وﺻﯿﺖ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﺎده 64ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﺑﻌﺪ از وﺻﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﭘﺲ از
درﮔﺬﺷﺖ او ﺣﻤﻠﯽ ﻇﺎھﺮ ﺷﻮد و ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺻﯽ ﻗﺼﺪ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن
ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻌﺪی ﯾﺎ ﺣﻤﻞ را از ارث داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺳﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮض ﻧﺒﻮدن وﺻﯿﺖ ،از ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﺑﮫﺮهور ﻣﯽﺷﺪه ﺳﮫﯿﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎده 65ـ ﺷﺨﺺ زرﺗﺸﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺻﯽ ﻏﯿﺮزرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﺎده 66ـ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن وﺻﯿﺖ و ورﺛﻪای از ﻃﺒﻘﺎت اول و دوم ،ﮐﻠﯿﻪ
داراﯾﯽھﺎی ﺧﺎﻟﺺ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎدة  ،49ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺎوی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ اﻋﻢ از ﭘﺪری ﯾﺎ ﻣﺎدری )ھﺮ ﯾﮏ زﻧﺪه
ھﺴﺘﻨﺪ( ﺧﻮاھﺪﺑﻮد .و در ﺻﻮرت زﻧﺪهﻧﺒﻮدن ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻧﮫﺎ ،ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﺪﺷﺪ.
ﻣﺎده 67ـ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺑﺪون ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻤﯿﺮد و
وارﺛﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺘـﻪﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﺒﺢ ﭼﮫـﺎرم ،ﻧﯿﺰ ﭘُﻞﮔﺬاری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮدد ،ﺗﻤـﺎم
داراﯾﯽ درﮔﺬﺷﺘـﻪ ﺑﻪ اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺻﺮف
اﻣﻮر ﻣﺮاﺳﻢ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم درﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﻮر ﺧﯿﺮﯾﻪ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﮔﺮدد.
ﻣﺎده 68ـ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎﻧﯽ در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺗﻤﺎم
ﻣﻮاردیﮐﻪ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ اﻧﺠﻤﻦ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺗﮫﺮان ﺻﺎﻟﺢ ﺧﻮاھﺪﺑﻮد.
12ـ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻃﺒﻘﺎت ارث
ﻣﺎده 69ـ در ﻃﺒﻘﺎت وراث ﻃﺒﻘﻪ اول ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ دوم و دوم ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺳﻮم
اﺳﺖ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺤﻮ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﺸﺮح زﯾﺮ:
ﻃﺒﻘﻪ اول ـ زن ﯾﺎ ﺷﻮھﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪان ،ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪزاده درﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻓﺮزﻧﺪان درﮔﺬﺷﺘﻪ واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ دوم ـ ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ درﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﮫﺎ ھﺮﻗﺪر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮود.
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ـ ﺟﺪ و ﺟﺪه.
ﻃﺒﻘﻪ ﭼﮫﺎرم ـ ﻋﻤﻮھﺎ و ﻋﻤﻪھﺎ و ﺧﺎﻟﻮھﺎ و ﺧﺎﻟﻪھﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﮫﺎ.
ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺑﺎ ﺑﻮدن ھﺮ ﯾﮏ از وراث درﺟﺎت اول در ﻃﺒﻘﻪ دوم و ﭼﮫﺎرم ،درﺟﺎت
ﺑﻌﺪی از ارث ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ.
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