หลักกฎหมายอิสลาม
วาดวยครอบครัว และมรดก
ขอความเบือ
้ งตน

มาตรา ๑ เมื่อไมมีบทบัญญัติแหงหลักกฎหมายนี้ที่จะใชบังคับ ใหนําบทบัญญัติแหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา มาใชบังคับเทาที่ไมขัดกับ
หลักกฎหมายนี้
มาตรา ๒ ในหลักกฎหมายนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
(๑) “ผูไรความสามารถ” หมายความวา ทารกผูมีอายุต่ํากวา ๗ ขวบ บริบูรณหรือ
ผูวิกลจริต
(๒) “ผูเสมือนไรความสามารถ” หมายความวา ผูเสมือนไรความสามารถ ตามความใน
มาตรา ๔
(๓) “ผูเยาว” หมายความวา ทารกผูมีอายุต่ํากวา ๗ ขวบ บริบูรณขึ้นไป แตยังไมบรรลุ
นิติภาวะ
(๔) “บรรลุนิตภ
ิ าวะ” หมายความวา บุคคลที่พนจากภาวะผูเยาว เมื่อ
ก. มีอายุ ๑๕ ปบริบูรณขึ้นไป หรือ
ข. มีอายุ ๙ ป หยอน ๑๕ วัน
๑. น้ํากามเคลื่อนดวยประการใดๆ ก็ดี หรือ
๒. ถาเปนหญิงไดหลั่งโลหิตฤดูตามความในมาตรา ๑๕๙ (๑)
(๕) “รวมประเวณี” หมายความวา อวัยวะสวนสืบพันธุของชายซึ่งตื่นตัวตามสภาพ ได
ลวงเขาในชองคลอดของหญิง โดยล้ําคออวัยวะสวนสืบพันธนั้น หรือประมาณเทานั้นในกรณีที่ไมมีคอ
เชนนั้น ไมวาน้ําอสุจิจะไดเคลื่อนหรือไม
(๖) “เสพเมถุน นิรโทษ” หมายความวา ชายรวมประเวณีกับหญิงโดยมิไดเจตนาฝาฝน
๑

อิสลามบัญญัติ เชน สําคัญผิดวาหญิงนั้นเปนภริยาก็ดี หรือรวมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใชภริยาในขณะที่
ชายกําลังวิกลจริต ละเมอ หรือเสียสติเพราะเสพสุรายาเมาโดยมิไดเจตนาเสพก็ดี
(๗) “พรหมจารี” หมายความวา หญิงซึ่งยังมิเคยรวมประเวณีทางชองคลอดดวยอวัยวะ
สืบพันธุของสามี ชายอื่น หรือสัตวผู โดยความสมัครใจ หรือถูกขืนใจก็ตาม
(๘) “ฟาซิก” หมายความวา ผูลวงละเมิดอิสลามบัญญัติประเภทซึ่งบาปหนัก แมแตเพียง
ครั้งเดียว หรือประเภทซึ่งเปนบาปเบาเปนอาจิณ และยังมิไดเตาบะห
(๙) “เตาบะห” หมายความวา การลางบาปของผูเปนฟาซิก โดย
๑

คําวา “เสพเมถุน” ดู (๓๘)
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๒
ก. เปลงวาจาขอขมาโทษแดพระอัลเลาะห
ข. โทมนัสในความผิดของตนอยางสุดซึ้งดุจเสียของรักอยางยิ่งเชนบุตร
ค. สมาทานจิตในอันจะสังวรตนไมกระทําผิดอีกตอไป และ
ง. ขอขมาโทษตอผูเสียหายในกรณีที่มีผูตองเสียหาย ผูเสียหายจะยกโทษใหหรือไมก็
ตาม
ถาผูเสียหายเรียกรอง ในกรณีประทุษรายตอ
๑. ทรัพย ตองคืน หรือใชราคาทรัพย
๒. รางกายถึงฟกช้ํา บาดเจ็บ หรือตาย ตองชําระคาเสียหาย
การรับรองในกรณีทั้ง ๒ นั้น ยอมมีผลเทากับการชําระหนี้
(๑๐) “อาดิล” หมายความวา
ก. ผูซึ่งมิไดเปนฟาซิก หรือ
ข. ผูเปนฟาซิก เมื่อไดกระทําเตาบะหลวงพนระยะเวลาไปแลว ๑ ป
(๑๑) “มุรตัด” หมายความวา อิสลามศาสนิกชนผูใดบังเกิดความไมเชื่อในอิสลามบัญญัติ
ขอใดขอหนึ่งโดยใจคิดก็ดี โดยการแสดงออกดวยวาจา หรือดวยกายก็ดี อิสลามศาสนิกชนผูนั้นได
ชื่อวาขาดจากศาสนาอิสลาม อิสลามศาสนิกภาพยอมสิ้นสุดลงทันที
(๑๒) “ปฏิบัติพิธีการฮัจญ” หมายความวา การเขาสูพิธีปฏิบัติกรณียกิจตามอิสลาม
บัญญัติลักษณะหนึ่ง ซึ่งเรียกวา “ฮัจญ” ที่เมกกะ
(๑๓) “บริจาคทาน” หมายความวา ผูใดไดทรัพยมา หรือเปนเจาหนี้ผูอื่นอันมีจํานวน
แนนอน ลวงระยะเวลาตั้งแต ๑ ปขึ้นไป นับแตวันไดทรัพยมาหรือวันเกิดมูลหนี้ ผูนั้นมีหนาที่บริจาค
ทานตามรายปที่ไดทรัพยมา หรือรายปที่เกิดมูลหนี้ ถาทรัพยหรือหนี้ที่ไดมานี้ ไดมายังไมครบ ๑ รอบป
มิตองบริจาค ถาไดมากกวาครบรอบปแลว เศษที่ไมครบรอบปมิตองคํานวณสวนบริจาคทาน ถาทรัพย
หรือหนี้นั้นเปน
ก. โลหะหรือวัตถุที่ทําดวยโลหะเงิน มีเนื้อเงิน หนักตั้งแต ๕๓๕ กรัมขึ้นไป หากเปนทอง
มีเนื้อทองหนักตั้งแต ๗๖.๔๒ กรัมขึ้นไป เวนแตเครื่องยุทธภันฑและเครื่องประดับกายสตรี ใหบริจาค
ทานรอยละ ๒ ครึ่ง ของคาแหงโลหะนั้น (สําหรับเงินเหรียญบาทมีน้ําหนัก ๑๕ กรัม แตมีทองแดง
รอยละ๑๐ เนื้อเงิน ๕๓๕ กรัม จึ่งเปนจํานวนเงินประมาณ ๔๐ บาท สําหรับเหรียญสลึงและสองสลึง มี
ทองแดงรอยละ ๓๕ เนื้อเงิน ๕๓๕ กรัม จึง่ เปนจํานวนเงินประมาณ ๕๕ บาท)
ข. โค กระบือ แพะ หรือแกะ เวนแตจะมิไดเลี้ยงในที่สาธารณะ หรือเลี้ยงในที่สาธารณะ
แตมีไวเพื่อใชการงาน ถาเปน
๑. โคหรือกระบือมีจํานวนรวมกัน ตั้งแต ๓๐ ตัวขึ้นไป ใหบริจาคโคหรือกระบือผูซึ่งมี
อายุกวา ๑ ขึ้นไป เปนทาน ๑ ตัว ถามีจํานวนตั้งแต ๔๐ ตัวขึ้นไป ใหบริจาคโคหรือกระบือเมีย ซึ่งมีอายุ
กวา ๒ ป ขึ้นไปเปนทาน ๑ ตัว และใหบริจาคโคหรือกระบือผูหรือเมียเปนทานทุกๆ จํานวน ๓๐ หรือ ๔๐
ตัวที่เพิ่มขึ้น แลวแตกรณี เศษของ ๓๐ หรือ ๔๐ ตัว ใหปดทิ้ง
๒. แพะหรือแกะมีจํานวนรวมกัน ตั้งแต ๔๐ ตัวขึ้นไป ถึง ๑๒๐ ตัว ใหบริจาคแพะหรือ
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๓
แกะเปนทาน ๑ ตัว ถามีจํานวนตั้งแต ๑๒๑ ตัวขึ้นไป ถึง ๒๐๐ ตัว ใหบริจาคแพะหรือแกะเปนทาน
๒ ตัว ถามีจํานวนตั้งแต ๒๐๑ ตัวขึ้นไป ถึง ๓๙๙ ตัว ใหบริจาคแพะหรือแกะเปนทาน ๓ ตัว ถามีจํานวน
ตั้งแต ๔๐๐ ตัวขึ้นไป ใหบริจาคทานเพิ่มขึ้นรอยละ ๑ ตัว เศษของรอยใหปดทิ้ง
สัตวที่บริจาคเปนทานนั้น ถาเปนแพะตองมีอายุกวา ๒ ป ถาเปนแกะตองมีอายุกวา ๑ ป
หากมิสามารถเลือกสัตวที่มีอายุเชนวานี้ได ใหเลือกสัตวตัวที่มีอายุมากที่สุดและสมบูรณที่สุดในฝูงสัตว
นั้นบริจาคเปนทาน หามมิใหบริจาคคาแหงสัตวนั้นเปนทาน
ค. ธัญญาหารทั้งเปลือกเชนขาว หรือถั่ว มีน้ําหนักตั้งแต ๑,๑๖๓.๖๔ กิโลกรัมขึ้นไป ให
บริจาคพืชผลแหงธัญญาหารตามสวนไดแหงจํานวนพืชผลนั้นเปนทาน ถาการเพาะปลูกธัญญาหารนั้น
๑. ตองออกคาใชจายน้ําจนกวาจะเกี่ยวเก็บผลได ใหบริจาคทานรอยละ ๕
๒. ตองออกคาใชจายน้ําแตบางสวน ใหบริจาคทานรอยละ ๗ ครึ่ง
๓. มิตองออกคาใชจายน้ําเลย ใหบริจาคทานรอยละ ๑๐
การบริจาคธัญญาหารเปนทานเชนวานี้ ใหคํานวณจากการเกี่ยวเก็บเปนฤดูไป วาฤดูใด
เกี่ยวเก็บไดปริมาณตองบริจาคหรือไม หามมิใหบริจาคคาแหงพืชผลนั้นเปนทาน
ง. สินคาซึ่งมีไวเพื่อการคาและคางอยูครบรอบป นับตัง้ แตวันที่ไดสินคามา ใหบริจาค
ทานรอยละ ๒ ครึ่ง ของคาแหงสินคานั้น ตามรายปที่คาง ถาเปนสินคา
๑. ซื้อมา ใหคํานวณตามราคาทรัพยที่ซื้อมา
๒. แลกเปลี่ยนมา ใหคํานวณราคาทรัพยในวันที่ครบรอบป
(๑๔) “อิสลามบัญญัติที่จําตองเชื่อ จําตองปฏิบัติและจําตองศึกษา” หมายความวา
การเชื่อ การปฏิบัติกิจวัตรและการศึกษาเสขิยวัตรตามลัทธิศาสนาอิสลาม
ก. การเชื่อตอ
๑. พระอัลเลาะห
๒. บริวาลมลาอิกะหของพระอัลเลาะห
๓. พระคัมภีรของพระอัลเลาะห
๔. ทูตของพระอัลเลาะห
๕. วันสิ้นโลก
๖. พระอัลเลาะหลิขิต
ข. การปฏิบัติกิจวัตร
๑. การปฏิญาณตนเปนผูเชื่อตอพระอัลเลาะหและพระนบีมุฮํามัด
๒. การนมัสการพระอัลเลาะห
๓. การถือศีลอด
๔. การบริจาคทาน
๕. การประกอบพิธีการฮัจญ
ค. การศึกษาเสขิยวัตร
๑. การชําระรางกายในกาลตางๆ เชน ภายหลังรวมประเวณี หยุดหลั่งโลหิตฤดูคลอด
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๔
บุตร หยุดหลั่งโลหิตเนื่องแตการคลอดบุตร หรือกอนนมัสการพระอัลเลาะห
๒. การรูจักอาหารซึ่งตองหามบริโภค
๓. การทําความสะอาดอาหาร และเครื่องนุงหม
(๑๕) “วลี” ดูมาตรา ๒๙
(๑๖) “อียาบ” ดูมาตรา ๕๔
(๑๗) “กอบูล” ดูมาตรา ๕๕
(๑๘) “ปู ยา ตา ยาย” หมายความตลอดถึง ปูทวด ยาทวด ตาทวด ยายทวด ในเมื่อไมมี
ปู ยา ตา หรือยายแลวแตกรณี และใหหมายความในทํานองเชนวานี้ตลอดขึ้นไปโดยมิขาดสาย
(๑๙) “บุตร” หมายความวา บุตรชายหญิงทั้งสิ้น
(๒๐) “ผูสืบสันดานสายชาย” หมายความวา ผูเกิดจากผูสืบสันดานที่เปนชายติดตอกัน
โดยลําดับ มิไดเกิดจากผูสืบสันดานที่เปนหญิงชั้นใดชั้นหนึ่งเลย เชนหลานซึ่งเกิดแตบุตรชาย เหลน
ซึ่งเกิดแตหลานชายเชนวานั้น ลื่อซึ่งเกิดแตหลานชายเชนวานั้น และผูสืบสายโลหิตจากผูสืบสันดาน
ที่เปนชายอื่น ๆ ตลอดลงไปในทํานองนี้โดยลําดับมิขาดสาย มิไดหมายความถึงเหลน ของหลานหญิง
ซึ่งเกิดแตบุตรชาย หรือลื่อชายบุตรของเหลนหญิงซึ่งเกิดแตหลานชาย ฯลฯ
(๒๑) “หลาน เหลน หรือลื่อ” หมายความเฉพาะผูสืบสายโลหิตจากบุตรชายโดยตรง
ลงมาเทานั้น และมิจํากัดวาเปนผูสืบสายโลหิตมาจากบุตรชายคนใด
(๒๒) “มี (ญาติหรือทายาท)” เชน “มีบุตร” นั้น หมายความวา มีบุตรที่ยังมีชีวิตอยู
(๒๓) “ไมมี (ญาติหรือทายาท)” เชน “ไมมีบุตร” นั้นหมายความวา ไมเคยมีบุตรเลย
หรือเคยมีแตบุตรนั้นตายเสียกอนแลว
(๒๔) “ตัวแทน” หมายความวา ตัวแทนตามความในมาตรา ๕ และ ๖
(๒๕) “มอบตัวแกสามี” หมายความวา การที่ฝายภริยานัดหมายหรือแจงใหฝายสามี
มารับการมอบตัวภริยา
ก. ในกรณีภริยาบรรลุนิตภ
ิ าวะแลว ภริยาหรือตัวแทนภริยานั้น นัดหมายไปยังสามี
ใหมารับการมอบตัวภริยา
ข. ในกรณีภริยายังไมบรรลุนิติภาวะ แตมีรางกายเติบใหญอาจรับการรวมประเวณีได
หรือภริยาวิกลจริต วลีของภริยานั้นนัดหมายไปยังสามีใหมารับการมอบตัวภริยา
ค. ในกรณีสามียังไมบรรลุนิติภาวะ หรือวิกลจริต แตภริยาบรรลุนิตภ
ิ าวะแลว ภริยา
หรือตัวแทนภริยานั้นนัดหมายไปยังวลีของสามีใหมารับการมอบตัวภริยา
ง. ในกรณีสามียังไมบรรลุนิติภาวะ หรือวิกลจริต และภริยายังไมบรรลุนิติภาวะ
แตมีรางกายเติบใหญอาจรับการรวมประเวณีได หรือภริยาวิกลจริต วลีของภริยานัน
้ นัดหมายไปยังวลี
ของสามีใหมารับการมอบตัวภริยา หรือ
จ. ในกรณีสามีละทิ้งภริยาไปเพราะเหตุภริยาไมปฏิบัตต
ิ นตามหนาที่ภริยาเมื่อภริยา
ไดแจงไปยังสามีวายอมปฏิบัติตนตามหนาที่ภริยา หรือในกรณีภริยาละทิ้งสามีไป เมื่อภริยากลับมา
เพื่ออยูรวมกับสามี
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๕
ใหถือวาสามีไดรับการมอบตัวภริยาตั้งแตวันที่สามีหรือวลีของสามีไดทราบการนัด
หมาย
การแจงของภริยาหรือการกลับมาของภริยา แลวแตกรณี เวนแตสามีไปอยูเสียตางจังหวัดใหถือวาสามี
ไดรับการมอบตัวภริยา เมือ
่ วันสามีหรือตัวแทนของสามีมาพบภริยา หรือควรมาพบภริยา
(๒๖) “ตอละก” ดูมาตรา ๘๒
(๒๗) “การเสนอและสนองเฉพาะในกรณีสามีตอละกโดยไดรับสินจาง” หมายความวา
การเสนอและการสนองซึ่งกระทําในพิธีตอละก มิใชการเจรจาโตตอบในขั้นตกลงเรื่องสินจางกอนทําพิธี
ตอละก
(๒๘) “ร็อจอี” หมายความวา การขาดจากการสมรสซึง่ สามีมีสิทธิกลับคืนดีกับภริยา
คูหยาได ตามความในบทบัญญัติวาดวยพิธีรอยะอ
(๒๙) “บาอิน” หมายความวา การขาดจากการสมรสซึง่ สามีกลับคืนดีกับภริยา
คูหยาไดแตโดยพิธีสมรส ตามความในบทบัญญัติวาดวยการสมรส ภายในบังคับบทบัญญัติแหง
มาตรา ๙๑ (๓) ๑๒๑ และ ๑๒๗
(๓๐) “อีซีกาหเว็น” ดูมาตรา ๑๒๙
(๓๑) ในบทบัญญัติวาดวยอีซีกาหเว็น
ก. “ใชสิทธิ” หมายความวา เรียกรองเอาอีซีกาหเว็นโดยอําเภอใจ
ข. “จําหนายสิทธิ” หมายความวา ประนีประนอมหรือยอมตกลงลดปริมาณอีซีกาหเว็น
ค. “สละสิทธิ” หมายความวา ไมติดใจเรียกรองเอาอีซีกาหเว็น หรือมิไดกลาวถึง
อีซีกาหเว็น หรือกลาวถึงแตมิไดระบุปริมาณโดยชัดแจง
(๓๒) “ทรัพยหามยึดถือ” หมายความวา สัตวหรือสิ่งของบางประเภทซึ่งมิโอนใหกันได
โดยชอบดวยอิสลามบัญญัติ เชนสัตวดุรายโดยกําเนิด สัตวเลื้อยคลานซึ่งอยูบกเปนอาจิณ สัตวหอยโหน
ซึ่งยังมิไดฝกหัดใหใชการได สัตวกระโดด มด สุนัข สุกร ลูกสัตว ซึ่งยังมิไดพรากจากแม เวนแตจะโอน
ลูกสัตวและแมสัตวนั้นไปดวยกัน หรือแมสัตวนั้นตาย ซากสัตวบกซึ่งตายเอง หรือชําแหละมิถูกตอง
ซึ่งหามรับประทานตามอิสลามบัญญัติ ศพ สุรา เครื่องดนตรีซึ่งมิไดมีไวเพื่อการทหาร และเครื่องอุปกรณ
ในการพนันโดยตรง
(๓๓) “ฟะซัค” ดูมาตรา ๑๑๐
(๓๔) “อิดดะห” ดูมาตรา ๑๔๕
(๓๕) “รอยะอ” ดูมาตรา ๑๖๔
(๓๖) “อิดดะหร็อจอี” หมายความวา อิดดะหซึ่งการขาดจากการสมรสเปนร็อจอี
(๓๗) “อิดดะหบาอิน” หมายความวา อิดดะหซึ่งการขาดจากการสมรสเปนบาอิน
(๓๘) “เสพเมถุน” หมายความวา รวมประเวณีชําเราทางเว็จมรรค หรือสงน้ําอสุจิซงึ่
หลั่งออกเอง หรือเนื่องแตภรรยา หรือหญิงซึ่งชายเสพเมถุนนิรโทษ เขาในชองคลอดของภริยา หรือหญิง
เชนวานั้น มิเลือกวาภริยาหรือหญิงที่ถูกสงน้ําอสุจินั้นจะเปนผูกระทําใหน้ําอสุจินั้นหลั่งออกหรือไม
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๖
และมิเลือกวาการสงน้ําอสุจจิ ะสงดวยประการใด ๆ

๒

มาตรา ๓ การคํานวณอายุและเวลาตามหลักกฎหมายนี้ ใหคํานวณโดยทางจันทรคติ
มาตรา ๔ เพื่อประโยชนแหงหลักกฎหมายนี้ บุคคลใดใชจายสุรุยสุรา ยเสเพล
๓

เปนอาจิณ หรือถาใชจายในทางเกื้อกูลศาสนาอิสลามก็สุรุยสุรายจนอาจเปนภัยถึงสิน
้ เนื้อประดาตัว
ญาติก็ดี บุคคลภายนอกก็ดี รองขอตอศาล ศาลจะสั่งใหบุคคลนั้นเปนผูเสมือนไรความสามารถ และ
สั่งใหบุคคลนั้นและทรัพยสินของบุคคลนั้นอยูในความพิทักษของผูมีศีลธรรมอันดีก็ได
มาตรา ๕ การตั้งแตงตัวแทนเพื่อกระทําการตามหลักกฎหมายนี้ ตองเปนไปตาม
บทบัญญัติดั่งตอไปนี้
(๑) ตัวการตองเปลงวาจาตั้งแตงตัวแทน ถาตัวแทน
ก. อยูหางไกล ใหระบุนามตัวแทนนั้น
ข. อยูเฉพาะหนา จะใชสรรพนามแทนก็ได
(๒) ตัวการตองระบุนามผูท
 ี่ตัวแทนจะทํานิติกรรมดวย เวนแตผูที่ตัวแทนจะทํานิติกรรม
ดวยนั้นมีแตผูเดียว และตัวแทนรูจักตัวดีแลว จะใชสรรพนามแทนก็ได
(๓) ตัวการจะมอบใหผูใดไปแจงการตั้งแตงเชนนี้แกตัวแทนก็ได
(๔) กิจการที่ตัวการจะมอบใหตัวแทนไปกระทํานั้น ตองเปนกิจการที่ตัวการมีสท
ิ ธิ
กระทําไดในขณะนั้นเอง
(๕) หามมิใหตัวแทนตั้งแตงตัวแทนชวงเวนแตจะไดรับอนุญาตจากตัวการ
มาตรา ๖ ความเปนตัวแทนตามหลักกฎหมายนี้ยอมระงับสิ้นไป เมือ
่
(๑) ตัวการ หรือตัวแทน ตาย วิกลจริต เสมือนไรความสามารถ เปนลมถึงไรความรูสึก
ตัวการกลาวคําถอนการตั้งแตง หรือตัวแทนปฏิเสธการรับเปนตัวแทน หรือ
(๒) ระยะเวลาที่ตัวการกําหนดใหตัวแทนกระทํากิจการสิ้นสุดลง
มาตรา ๗ กิจการใดในหลักกฎหมายนี้ อันผูไรความสามารถ หรือผูเยาวกระทําไปก็ดี
อันบุคคลกระทําไปเพราะถูกหลอกลวง หรือถูกขมขูก็ดี มิเลือกวาไดกระทําในฐานะเปนตัวการหรือ
๒

อนุมาตรา (๓๘) นี้เพิ่มภายหลัง ควรเปน (๖)

๓

การที่ศาลจะสัง่ วาบุคคลใดเสมือนไรความสามารถหรือไม ตามธรรมดายอมตองเปนไปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และเปนเรือ
่ งซึ่งจะนําหลักกฎหมายอิสลามขึน
้ ปรับคดีมิได เพราะมิใชคดีผัวเมีย
หรือมรดก ดั่งกําหนดไวในกฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณ ๗ หัวเมือง แตกอ
็ าจมีกรณีที่รอ
 งขอใหศาลสั่ง
วาบุคคลใดเสมือนไรความสามารถ เพือ
่ ประโยชนในการผัวเมียหรือมรดกโดยเฉพาะ เชนรองขอใหศาลสั่งวา
เสมือนไรความสามารถ เมื่อบุคคลนั้นจะเปนวาลีในการสมรสมิไดเปนตน ดู มาตรา ๓๘ (๔) ซึ่งจะตองนํา
บทบัญญัติมาตรานี้ขึ้นใช จึ่งไดยกรางขึ้นไวในที่นี้ดวย
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๗
ตัวแทน ยอมตกเปนโมฆะทั้งสิ้น
มาตรา ๘ เวนแตหลักกฎหมายนี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น กิจการอันหลักกฎหมายนี้
บังคับใหเปลงวาจาจะใชหนังสือหรืออาณัตสัญญาณแทนได ตอเมื่อ
(๑) ผูมีหนาที่เปลงวาจาเปนใบ และ
(๒) ผูเกี่ยวของแตละฝายสามารถทราบความหมายแหงหนังสือหรืออาณัตสัญญาณนั้น
มาตรา ๙ กิจการอันหลักกฎหมายนี้บังคับใหเปลงวาจา หรือทําเปนหนังสือ จะใชภาษา
ใดก็ได เมื่อผูเกี่ยวของแตละฝายสามารถทราบความหมายแหงภาษานั้น
มาตรา ๑๐ ศาลจะสั่งวาบุคคลถึงแกความตายตามหลักกฎหมายนี้ได ถาเปนกรณีที่
มีผูกลาวอางวาบุคคล
(๑) ถึงแกความตาย ตอเมื่อผูกลาวอางสามารถพิสูจนดวยมรณบัตร อันพนักงาน
เจาหนาที่ในการนั้นกระทําขึ้น หรือพยานบุคคลมาตรา ๑๒ (๒) หรือ
(๒) สูญไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู และมิสามารถทราบไดวายังมีชีวต
ิ อยูหรือตาย
ตอเมื่อผูถูกกลาวอางสามารถพิสูจนดวยพยานบุคคลตามมาตรา ๑๒ (๒)
ก. ในเหตุการณปกติ ไดจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูไปเกินเวลาที่ศาลเห็นสมควร
ข. ในกรณีที่นาจะเปนภยันตรายแกชีวิต เชนไปในสมรภูมิแหงสงคราม หรือเรืออับปาง
ลวงพนเวลา ๔ ป นับแตเวลาภยันตรายผานพนไปแลว
ถาพิสูจนไดวาบุคคลที่ศาลสั่งไปเชนวานี้ มีชีวิตอยูหรือตายภายหลังเวลาดั่งกลาวมาแลว
เมื่อบุคคลนั้นเองหรือผูมีสวนไดเสียรองตอศาล ใหศาลถอนคําสั่งแสดงความตายนั้นเสีย
การถอนคําสั่งเชนวานี้ยอมไมกระทบถึงความสมบูรณแหงกิจการทั้งหลาย อันไดกระทํา
ไปโดยสุจริตในระหวางเวลาตั้งแตศาลมีคําสั่งแสดงความตายถึงเวลาถอนคําสั่งนั้น
ภายหลังเวลาที่ศาลถอนคําสั่งแลว ใหสภาพบุคคล สิทธิในครอบครัว และทรัพยสินของ
บุคคลนั้นกลับคืนสูฐานะเดิม ใหบุคคลผูไดสิทธิในครอบครัว หรือทรัพยสินของบุคคลนั้น สงคืนแกบุคคล
นั้น หรือใชคาทดแทนถาไมสามารถสงคืนทรัพยสินได แตบุคคลผูตองสงคืนทรัพยสินมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายเพื่อบํารุงรักษาทรัพยสินนั้นโดยสมควรแกสภาพแหงทรัพยสินนั้นได
มาตรา ๑๑ เวนแตกรณีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทางประเวณี หรือการขาดจาก
การสมรสโดยพิธีสาบานเมื่อมีประเด็นขอพิพาทเกี่ยวกับการเสพเมถุน หามมิใหคูความนําสืบ ในกรณี
เชนวานี้จะฟงวาเสพเมถุนไดตอเมื่อคูความอีกฝายหนึ่งรับตามขอกลาวอาง หากปฏิเสธมิรับตาม
ขอกลาวอาง ถา
(๑) ยินยอมสาบานรับรองคําปฏิเสธ ใหฟงตามคําปฏิเสธนั้น
(๒) มิยินยอมสาบานรับรองคําปฏิเสธ ถาคูความฝายผูกลาวอาง
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๘
ก. ยินยอมสาบานรับรองคํากลาวอาง ใหฟงตามคํากลาวอางนั้น
ข. มิยินยอมสาบานรับรองคํากลาวอาง มิใหฟงตามคํากลาวอางนั้น
มาตรา ๑๒ เวนแตคูความอีกฝายหนึ่งยอมรับตามขอกลาวอาง กรณีดั่งที่ระบุไวใน
มาตรานี้ ใหคูความนําสืบดวยพยานที่เปนชายมีจํานวนตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ถาคูความฝายใดไมมีพยาน
เชนวานั้น มิใหคูความฝายนั้นนําสืบ ถาคูความฝายที่ไมมีพยานเชนวานั้นเปนฝายผูกลาวอาง
คํากลาวอางนั้นยอมตกไป โดยคูความอีกฝายหนึ่งมิตองนําสืบหรือสาบานเลย
(๑) เหตุฟองฟะซัค ภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๓ (๒)
(๒) ความตาย หรือความสูญไปจากภูมิลาํ เนาหรือถิ่นที่อยูของบุคคล
(๓) ความเปนตัวแทน และ
(๔) ความสมบูรณแหงพินัยกรรม
มาตรา ๑๓ เวนแตคูความอีกฝายหนึ่งยอมรับตามขอกลาวอาง กรณีดั่งที่ระบุไวใน
มาตรานี้ ใหคูความนําสืบดวยพยานที่เปนชายมีจํานวนตั้งแต ๒ คน หรือเปนชาย ๑ คน กับหญิง ๒ คน
หรือเปนหญิง ๔ คนขึ้นไป ถาคูความฝายใดไมมีพยานเชนวานั้น มิใหคูความฝายนั้นนําสืบ ถาคูความ
ฝายที่ไมมีพยานเชนวานั้นเปนฝายผูกลาวอางคํากลาวอางนั้นยอมตกไป โดยคูความอีกฝายหนึ่งมิตอง
นําสืบหรือสาบานเลย
(๑) ความเปนพรหมจารี
(๒) ความพิการแหงอวัยวะสวนสืบพันธุของภริยา หรืออวัยวะสวนสืบพันธุของสามี
เกินขนาดที่ภริยาจะรับการรวมประเวณีได
(๓) ความยินยอมใหสามีรว มประเวณี และ
(๔) การดื่มน้ํานม
มาตรา ๑๔ ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับการตอละก เชนสามีตอละกหรือไม สามีตอละก
โดยเจตนาตอละกหรือไม สามีตอละกเปนจํานวนมากหรือนอย สามีรบ
ั ทรัพยหามยึดถือเปนสินจาง
เพื่อตอละกโดยเจตนาเอาทรัพยนั้นเปนประโยชนหรือไม หรือในกรณีพิพาทเกี่ยวกับการรอยะอ

๔

ใหคูความนําสืบดวยพยานที่เปนชายมีจํานวนตั้งแต ๒ คนขึ้นไป เวนแตคูความอีกฝายหนึ่งยอมรับ
ตามขอกลาวอาง
(๑) ถาคูความฝายที่ตองนําสืบกอนไมมีพยานเชนวานั้น หรือมีแตฟงมิได เมื่อคูความ
อีกฝายหนึ่งยินยอมสาบานรับรองถอยคําของตน ใหฟงตามคําของฝายนั้น โดยมิพักตองสืบพยานเลย
ถาฝายนั้นมิยินยอมสาบานเมื่อฝายที่ตองนําสืบกอนยินยอมสาบานรับรองถอยคําของตน ใหฟงตาม
คําของฝายที่ตองนําสืบกอน ถามิยินยอมสาบานใหยกขอกลาวอางของฝายที่ตองนําสืบกอน
(๒) ถาพยานฝายที่ตองนําสืบกอนฟงได ใหอีกฝายหนึ่งนําสืบ ถาพยานฝายนั้น
๔

คําวา “รอยะอ” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๑๖๔
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๙
ก. ไมมีน้ําหนักพอที่จะหักลางพยานฝายที่ตองนําสืบกอน ใหฟงตามคําของฝายที่ตอง
นําสืบกอน
ข. มีน้ําหนักพอที่จะหักลางพยานฝายที่ตองนําสืบกอน และฝายนั้นสาบานไดดวย
ใหฟงตามคําของฝายนั้น ถาฝายนั้นมิยินยอมสาบาน ใหฟงตามคําของฝายที่ตองนําสืบกอน
มาตรา ๑๕ เวนแตคูความอีกฝายหนึ่งยอมรับตามขอกลาวอาง ในกรณีอื่นนอกจาก
กรณีดั่งที่บัญญัติไวในมาตรา ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๑๒ ๑๑๓ ๑๑๘ ๑๖๐ และ ๑๖๑ ใหคูความนําสืบดวย
พยานที่เปนชายมีจํานวนตั้งแต ๒ คน หรือเปนชาย ๑ คน กับหญิง ๒ คนขึ้นไป ถาคูความฝายใดมีพยาน
ที่เปนชาย ๑ คน และสาบานยืนยันไดวา ฟอง คําใหการหรือคํารองแลวแตกรณี และคําพยานของตน
เปนความจริงแลว ใหถือวาฝายนั้นมีพยานครบจํานวน
ถาฝายที่จักตองสาบานเปน
(๑) ฝายที่ตองนําสืบกอน และมิยินยอมสาบานใหยกขอกลาวอาง
(๒) ฝายที่ตองนําสืบหลัง และมิยินยอมสาบาน ใหฟงพยานฝายที่ตองนําสืบกอน
ฝายเดียว
ถาคูความทุกฝายไมมีพยาน หรือมีแตมิครบจํานวน และมิยินยอมสาบานดั่งกลาว
ในวรรคตน ใหฝายที่มีหนาที่นําสืบหลังสาบาน ถาสาบานไดใหชนะคดี ถามิยินยอมสาบานใหฝายที่
มีหนาที่นําสืบกอนสาบานแลวใหฝายนั้นชนะคดี ถาทั้ง ๒ ฝายมิยินยอมสาบาน ใหฝายที่มีหนาที่นําสืบ
หลังเปนผูชนะคดี
มาตรา ๑๖ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๑๘ คําสาบานตามความในมาตรา ๑๑
๑๔ ๑๕ ๑๖๐ และ ๑๖๑ ใหผูสาบานเปลงวาจาสาบานตอหนาดะโตะยุติธรรม ระบุนามพระอัลเลาะห
ยืนยันวา ตามที่ตนกลาวหาหรือปฏิเสธขอกลาวหาแลวแตกรณี เปนความสัตยจริง ใหกลาวขอความนี้
๑ ครั้ง และกลาวภายหลังทีพ
่ ยานของตนใหการแลว ถาเปนกรณีนําสืบพยาน
มาตรา ๑๗ กรณีจะเปนอยางไรก็ตาม หากศาลไดทําการตรวจสอบสถานที่ วัตถุ
หรือบุคคล ศาลพิพากษาคดีไปตามขอเท็จจริงที่ไดจากการตรวจสอบนั้นได
มาตรา ๑๘ คุณสมบัติของพยาน
(๑) พยานในกรณีตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๒ (๑) และ (๔) และมาตรา ๑๔
ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๕๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๒) พยานในกรณีนอกนั้น ตองไมเปนผูไรความสามารถ ไมเปนผูเสมือนไรความ
สามารถ และไมเปนทาส
มาตรา ๑๙ พยานบุคคลภายในบังคับบทบัญญัติดั่งตอไปนี้ หามมิใหศาลรับฟงแมฝายที่
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๑๐
มิไดอางยินยอมก็ตาม
(๑) ผูสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไป และโดยตรงลงมา หรือสามีและภริยา อางกันและกัน
เปนพยานในทางที่เปนคุณแกฝายผูอาง
(๒) พยานเปนศัตรูตอคูความฝายที่มิไดอาง
(๓) พยานมีผลประโยชนไดเสียเกี่ยวของอยูในคดีนั้น เวนแตตัวตาม กรณีจะเปน
อยางไรก็ตามหามมิใหศาลฟงถอยคําของตัวความเสมือนหนึ่งถอยคําของพยาน
มาตรา ๒๐ ในกรณีชายหญิงซึ่งเปนสามีภริยาโดยชอบดวยลัทธิศาสนาอื่นเปลี่ยนมาเปน
อิสลามศาสนิก ถาการเปนสามีภริยากันนั้น มิตองดวยขอหามตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๔๙ และ ๕๑
ใหถือวาชายหญิงนั้นเปนสามีภริยาโดยชอบดวยหลักกฎหมายนี้ เวนแตชายหญิงนั้นกอนเขาเปน
อิสลามศาสนิกไดขาดจากการสมรสกันแลว ๓ ครั้ง แมจะมิใชโดยพิธีตอละหก็ตาม และกลับคืนดีกันอีก
โดยหญิงมิไดสมรสกับชายอื่น อันขัดตอมาตรา ๙๑ (๓) โดยอนุโลม หรือฝายหนึ่งฝายใดมิไดเขาเปน
อิสลามศาสนิกภายในเขตอิดดะห ถาสามีมีภริยาเกินกวา ๔ คน ภริยาจะเปนภริยาของสามีตามหลัก
๕

กฎหมายนี้ไดเพียง ๔ คน สุดแตสามีจะเลือกผูใด ถาสามีนั้นเปนทาสเปนได ๒ คน
มาตรา ๒๑ บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของสามีภริยาทีเ่ ขาเปนอิสลามศาสนิกนั้น
ใหถือวาเปน อิสลามศาสนิกตามบิดามารดา

๕

คําวา “อิดดะห” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๑๔๕
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๑๑
บรรพ ๑
ครอบครัว
ลักษณะ ๑
การสมรส
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทัว่ ไป

มาตรา ๒๒ นิกาห คือ การผูกนิติสัมพันธสมรสระหวางชายหญิง เพื่อเปนสามีภริยา
โดยพิธีสมรส
มาตรา ๒๓ การสมรสจะสมบูรณ ตอเมื่อไดประกอบพิธีสมรสถูกตองภายในบังคับ
บทบัญญัติแหงลักษณะนี้
ถาการสมรสมิไดเปนไปภายในบังคับบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ก็ดี เกิดจากการหลอกลวง
ก็ดี โดยฝายชายมิไดทราบ ใหถือวาชายหญิงนั้นเปนสามีภริยากันจนกวาชายนั้นจะไดทราบถึงความ
ไมสมบูรณนน
ั้ เมื่อชายทราบถึงความไมสมบูรณนั้นเมือ
่ ใด ใหชายหญิงขาดจากการเปนสามีภริยากัน
เมื่อนั้น
การขาดจากการสมรสเชนวานี้เปนบาอิน ชายหญิงคูนั้นมีสิทธิกลับสมรสกันใหมได
๖

ทุกเมื่อ
มาตรา ๒๔ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๓๘ (๑) หามมิใหหญิงประกอบพิธี
สมรสตนเองหรือบุคคลอื่นโดยลําพัง แมวลี จะยินยอมก็ตาม ใหประกอบพิธีสมรสไดแตโดยทางวลี
๗

เทานั้น
สําหรับชายมีสิทธิประกอบพิธีสมรสดวยตนเอง หรือตั้งแตงชายอื่นทําหนาที่แทนตนได
จะตองมีวลีตอเมื่อยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแลวแตวิกลจริต
๘

ชายที่เปนผูเสมือนไรความสามารถ ประกอบพิธีสมรสดวยตนเองได แตตองไดรับ
๙

ความยินยอมของวลีในการที่จะสมรส มิฉะนั้นการสมรสนั้นเปนโมฆะ
๖

คําวา “บาอิน” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๙)

๗

คําวา “วลี” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒๙

๘

คําวา “บรรลุนต
ิ ิภาวะ” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๔)

๙

คําวา “ผูเสมือนไรความสามารถ” ” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒)
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๑๒

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ชายตั้งแตงชายอื่นเปนตัวแทน ใหประกอบพิธีสมรสแทนตนนั้น
๑๐

หามมิใหมอบสิทธิใหตัวแทนกระทําสัญญาวาดวยตอละก ซึ่งชายประสงคจะกระทํากับฝายหญิงในขณะ
๑๑

ประกอบพิธีสมรส
มาตรา ๒๖ ชายหญิงคูหมั้นมิไดสมรสกันดวยประการใด ๆ ก็ตาม ใหตางฝายตางคืน
ของหมั้นใหแกกัน
มาตรา ๒๗ สัญญาเกี่ยวดวยการสมรสทีฝ
่ ายชายและฝายหญิงทํากันไวกอนสมรส
เปนโมฆะ
มาตรา ๒๘ ในระหวางสามีภริยาใหถือวามีความเกี่ยวพันในทรัพยสินตอกันดุจ
บุคคลภายนอก และฝายหนึ่งมีสิทธิยึดทรัพยของอีกฝายหนึ่งได แตหามมิใหสามีภริยาทําสัญญาเกี่ยวกับ
สิทธิเรียกรองซึ่งยังมิไดเกิดขึ้น เชนสามีมีหนาที่ชําระคาอุปการะเลี้ยงดูแกภริยาเปนรายวัน ฉะนั้น
จะตกลงกันกําหนดทรัพยจํานวนหนึ่งเปนคาอุปการะเลี้ยงดูตลอดชีพของภริยามิได ถาไดมอบหมาย
แกภริยาแลว เมื่อปริมาณแหงคาอุปการะเลี้ยงดูนั้นไมเพียงพอโดยคํานวณตามอัตรารายวัน สามีตอง
ชําระใหแกภริยาตอไปอีก แตถาสามีภริยาขาดจากการสมรสกอนปริมาณคาอุปการะเลี้ยงดูนั้นหมดสิ้นลง
ดั่งกลาวแลว สามีไมมีสิทธิเรียกรองคาอุปการะเลี้ยงดูที่เหลือคืน
หมวด ๒
วลี

มาตรา ๒๙ วลี คือชายผูทรงสิทธิประกอบพิธีสมรสใหหญิง หรือชายในกรณีที่ชาย
ยังไมบรรลุนต
ิ ิภาวะหรือวิกลจริต สิทธินี้เปนเอกสิทธิของวลี บังคับวลีมิได
ในกรณีที่วลีเปนใบ วลีตองตั้งแตงตัวแทนเพื่อประกอบพิธีสมรส
มาตรา ๓๐ วลีคอส คือชายที่เปนญาติของหญิงผูมีสิทธิเปนวลีไดกอน และหลัง
ตามลําดับ ดั่งตอไปนี้
(๑) บิดา
๑๐

คําวา “ตัวแทน” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๔)

๑๑

คําวา “ตอละก” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๘๒
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๑๓
(๒) ปู

๑๒

(๓) พี่ชายหรือนองชาย ที่รวมบิดามารดา
(๔) พี่ชายหรือนองชาย ที่รวมแตบิดา
(๕) บุตรชายของพี่ชายหรือนองชาย ที่รวมบิดามารดา
(๖) บุตรชายของพี่ชายหรือนองชาย ที่รวมแตบิดา
(๗) ถาวลีในลําดับ (๖) ไมมี ก็ใหบุตรชายของวลีในลําดับ (๕) เปนวลี ถาบุตรชายของ
วลีในลําดับ (๕) ไมมี ก็ใหบุตรชายของวลีในลําดับ (๖) เปนวลี ถาบุตรชายของวลีในลําดับ (๖) ไมมี
ก็ใหหลาน ชายของวลีในลําดับ (๕) เปนวลี ถาหลานชายของวลีในลําดับ (๕) ไมมี ก็ใหหลานชายของ
๑๓

วลีในลําดับ (๖) เปนวลี โดยสลับกันไปมาเชนวานี้ จนกวาจะขาดสายชายสืบสันดานสายชาย ของวลีใน
๑๔

ลําดับ (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณี
(๘) พี่ชายหรือนองชายของบิดา ที่รวมบิดามารดา
(๙) พี่ชายหรือนองชายของบิดา ที่รวมแตบิดา
(๑๐) บุตรชายของพี่ชายหรือนองชายบิดา ที่รวมบิดามารดา
(๑๑) บุตรชายของพี่ชายหรือนองชายบิดา ที่รวมแตบิดา
(๑๒) บุตรชายหรือชายผูสืบสันดานสายชายของวลีในลําดับ (๑๐) หรือ (๑๑) สลับกัน
ไปมา โดยอนุโลมตามความที่บัญญัติไวใน (๗) จนกวาจะขาดสายชายผูสืบสันดานสายชายของวลี
ในลําดับ (๑๐) หรือ (๑๑) แลวแตกรณี
(๑๓) พี่ชายหรือนองชายของปู ที่รวมบิดามารดา
(๑๔) พี่ชายหรือนองชายของปู ที่รวมแตบิดา
(๑๕) บุตรชายของพี่ชายหรือนองชายของปู ที่รวมบิดามารดา
(๑๖) บุตรชายของพี่ชายหรือนองชายปู ที่รวมแตบิดา
(๑๗) บุตรชายหรือชายผูสืบสันดานสายชายของวลีในลําดับ (๑๕) หรือ (๑๖) สลับกันไป
มา โดยอนุโลมตามความที่บัญญัติไวใน (๗) จนกวาจะขาดสายชายผูสืบสันดานสายชายของวลีในลําดับ
(๑๕) หรือ (๑๖) แลวแตกรณี
มาตรา ๓๑ วลีอักร็อบ คือวลีคอสที่สนิทที่สุดตามลําดับแหงชั้นวลีคอสเทาที่มีตัวอยู
ในขณะนั้น
มาตรา ๓๒ วลีอับอัด คือวลีคอสที่หางลดหลั่นจากวลีอก
ั ร็อบออกไปตามลําดับแหงชั้น
วลีคอส

๑๒

คําวา “ปู” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๑๐)

๑๓

คําวา “หลาน” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๑)

๑๔

คําวา “ผูสืบสันดานสายชาย” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๐)
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๑๔
มาตรา ๓๓ วลีมุจบิร คือวลีที่เปนบิดาหรือปูในเมื่อไมมีบิดา
มาตรา ๓๔ วลีปงฮูลู คือวลีผูเปน หรือเคยเปนเจาเงินของทาสหญิง หรือบรรพบุรุษ
ของทาสหญิง
มาตรา ๓๕ วลีฮากิม คือผูซึ่งไดรับการตั้งแตงจากพระมหากษัตริย หรือจากผูรับสนอง
พระบรมราชโองการใหดํารงอยูในตําแหนงฮากิม (เทียบไดกับตําแหนงดะโตะยุติธรรม) มีสท
ิ ธิเปนวลี
ประกอบพิธีสมรสใหผูหญิงผูบรรลุนิติภาวะแลวไดทั่วไป
มาตรา ๓๖ วลีอาม คือวลีผูทรงสิทธิประกอบพิธีสมรสใหหญิงผูบรรลุนิติภาวะแลวได
ทั่วไป ซึ่งไดแกองคพระมหากษัตริย หรือวลีฮากิม ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔ ถึง ๔๗
มาตรา ๓๗ วลีตะหกีม คือผูที่ชายหญิงผูจะสมรสอันเชิญขึ้นเปนวลี
กรณีที่จะอัญเชิญบุคคลเปนวลีนั้น ตองเปนไปตามบทบัญญัติดั่งตอไปนี้
(๑) ไมมีวลีอาม วลีอามเรียกรองสินจางสูงเกินควร หรือวลีอามอยูหางจากสถานที่
ที่ประกอบพิธีสมรสเกินกวา ๙๖ กิโลเมตร
(๒) ผูที่จะรับอัญเชิญเปนวลีไดนั้น ตองเปนผูที่
ก. ประกอบดวยคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ และ ๕๘ โดยอนุโลม และ
ข. ประชาชนยกยองวาดํารงอยูในความยุติธรรม เวนแตในเขตปริมณฑล ๙๖ กิโลเมตร
แหงสถานที่ที่ประกอบพิธีสมรสนั้น หาบุคคลที่ไดรับความยกยองเชนวานั้นมิได ผูที่เปนอาดิล จะรับ
๑๕

อัญเชิญเปนวลีก็ได
(๓) ชายหญิงผูจะสมรสตองเปลงวาจาอัญเชิญและยินยอมที่จะปฏิบต
ั ิตามมติของผูที่ตน
อัญเชิญนั้น
(๔) เมื่อผูถูกอัญเชิญรับอัญเชิญเปนวลีแลว ถาผูนั้นมิยอมประกอบพิธีสมรสโดยอางวา
ชายหญิงนั้นตองหามมิใหสมรสตามมาตรา ๔๗ ชายหญิงนั้นจะอัญเชิญผูอื่นภายในเขตปริมณฑล ๙๖
กิโลเมตร แหงสถานที่ที่รับเชิญนั้นเปนวลีอีกมิได เวนแตชายหญิงนั้นจะไดเปลงวาจาถอนผูนั้นเสียกอน
การถอนเชนวานั้นจะถอนโดยกรณีใด ๆ ก็ได
(๕) การเปลงวาจาอัญเชิญหรือถอนนั้น จะกระทําตางกรรมตางวาระก็ได
(๖) วลีตะหกีมมีอํานาจเชนเดียวกับวลีอาม
มาตรา ๓๘ วลีที่จะประกอบพิธีสมรสได ตองประกอบดวยคุณสมบัติดั่งตอไปนี้
(๑) เปนชาย เวนแตสตรีซึ่งดํารงตําแหนงพระมหากษัตริย แตตองทรงมอบอํานาจ
ใหวลีฮากิมทําหนาที่แทน
๑๕

คําวา ”อาดิล” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๑๐)
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๑๕
(๒) เปนอิสลามศาสนิก เวนแตพระมหากษัตริย แตตองทรงมอบอํานาจใหวลีฮากิม
ทําหนาที่แทน
(๓) ไมมีจิตฟนเฟอน
(๔) ไมเปนผูเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเปนฟาซิก เวนแตพระมหากษัตริย และบุคคลแรกเขาเปนอิสลามศาสนิก
๑๖

(๖) มีสติปญญาเยี่ยงสามัญชน
(๗) ไมอยูในระหวางปาฏิบต
ั ิพิธีฮัจญ
(๘) ไมเปนลมถึงไรความรูส
 ึก และ
(๙) ไมเปนทาส
มาตรา ๓๙ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๔๔ (๒) ซ. และ ญ. และมาตรา ๔๗
วลีอักร็อบเปนผูทรงสิทธิประกอบพิธีสมรสใหหญิง ถาวลีอักร็อบขาดคุณสมบัติ หนาที่วลีตกไดแก
วลีอับอัด
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่วลีอักร็อบในชั้นเดียวกันมีหลายคน หญิงมีสิทธิเลือกวลีอักร็อบ
คนใดคนหนึ่งใหประกอบพิธีสมรสได ถา
(๑) ชายผูสมรสหยอนคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ (๑) การสมรสของหญิงนั้นตองไดรับ
ความยินยอมจากวลีอักร็อบเหลานั้นเปนเอกฉันท
(๒) หญิงอนุญาตใหวลีอักร็อบเหลานั้นประกอบพิธีสมรสได
ก. วลีอักร็อบแตละคนจะรวมกันประกอบพิธีสมรสมิได ใหวลีอักร็อบเหลานั้นตกลง
กันเองเลือกวลีอักร็อบคนใดคนหนึ่งแตผูเดียวประกอบพิธีสมรส หากมิสามารถตกลงเลือกกันเองได
ใหจับสลาก
ข. วลีอักร็อบตางคนตางประกอบพิธีสมรสยกหญิงใหเปนภริยาชายตั้งแต ๒ คนขึ้นไป
ใหหญิงนั้นเปนภริยาชายที่ไดสมรสกอน หากมิสามารถทราบไดวาพิธีสมรสใดประกอบกอน ใหพิธีสมรส
ทั้งหมดนั้นเปนโมฆะ
มาตรา ๔๑ วลีมุจบิรมีสิทธิประกอบพิธีสมรสไดตามบทบัญญัติดั่งตอไปนี้
(๑) บังคับบุตรี หรือหญิงผูสืบสันดานสายชายซึ่งยังเปนพรหมจารี ใหสมรสไดเมื่อชาย
๑๗

ก. มีสถานะแหงอาชีพไมต่ํากวาหญิง
ข. มีศีลธรรมไมต่ํากวาหญิง
ค. สามารถชําระอีซีกาหเว็น ซึ่งเปนเงินตราที่ใชอยูในประเทศที่ประกอบพิธีสมรส
๑๘

๑๖

คําวา “ฟาซิก” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๘)

๑๗

คําวา “ พรหมจารี” ดูบทวิเคราะหศพ
ั ทในมาตรา ๒ (๗)
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๑๖
โดยจํานวนอันสมควรแกฐานะของหญิง เมื่อฝายหญิงเรียกรองไดทน
ั ที
ง. ไมวิกลจริต ไมเปนโรค และไมมีอวัยวะสวนสืบพันธุพิการ ตามมาตรา ๑๑๑ (๑) (๒)
และ (๓)
จ. ไมเปนศัตรูตอหญิง และวลีมุจบิรของหญิงรวมทั้งวลีมุจบิรของหญิงตองไมเปนศัตรู
ตอหญิงนั้นดวย
ฉ. มีฐานันดรศักดิ์โดยกําเนิดไมต่ํากวาหญิง
ช. เปนเชื้อชาติอาหรับ หากหญิงเปนเชื้อชาติอาหรับ และ
ซ. ไมเปนทาส
(๒) เขารับการสมรส โดยกลาวกอบูล แทนบุตรชายหรือชายผูสืบสันดานสายชาย
๑๙

ถาบุตรชายหรือชายผูสืบสันดานสายชายนั้น
ก. ยังไมบรรลุนิติภาวะ แมบุตรชายหรือชายผูสืบสันดานสายชายนั้นจะมิยินยอมก็ตาม
หรือ
ข. บรรลุนิติภาวะแลวแตวก
ิ ลจริต หากเห็นวาอาจปองกันมิใหผูวิกลจริตนั้นละเมิด
ศีลธรรมทางประเวณีหรือหายวิกลจริต
ในกรณีเชนวานี้ วลีมุจรบิรมีสิทธิตั้งแตงตัวแทนกลาวกอบูลแทนตนได
(๓) ปู มีสิทธิประกอบพิธีสมรสระหวางชายและหญิง ซึ่งเปนผูสืบสันดานสายชาย
โดยกลาวอียาบ และกอบูลในขณะเดียวกันได หรือตั้งแตงตัวแทนกลาวอียาบหรือกอบูลอยางหนึ่ง
๒๐

อยางใดก็ได แตจะตั้งแตงตัวแทนคนเดียวกลาวทั้ง ๒ อยางมิได ถา
ก. ชายและหญิงผูสืบสันดานสายชายทั้ง ๒ นั้น ยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิตภ
ิ าวะ
แลวแตวิกลจริต
ข. หญิงผูสืบสันดานสายชายนั้นยังเปนพรหมจารี และ
ค. บิดาของชายผูสืบสันดานสายชาย และบิดาของหญิงผูสืบสันดานสายชายทั้ง ๒ นั้น
ตาย หรือวิกลจริต
(๔) วลีมุจบิรจะมอบตัวหญิงผูสืบสันดานสายชายใหแกชายผูสืบสันดานสายชายได
ตอเมื่อหญิงผูสืบสันดานสายชายนั้นใกลจะบรรลุนิติภาวะและมีรางกายเติบใหญ อาจรับการรวม
ประเวณี ได
๒๑

มาตรา ๔๒ เฉพาะวลีมุจบิรเทานั้นมีสิทธิ
(๑) ประกอบพิธีสมรสชายหรือหญิงผูยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือ
(๒) บังคับใหชายหรือหญิงสมรส ตามมาตรา ๔๑
๑๘

คําวา “ อีซีกาหเว็น” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๑๒๙

๑๙

คําวา “กอบูล” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๕๕

๒๐

คําวา”อียาบ” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๕๔

๒๑

คําวา “รวมประเวณี” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๕)
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๑๗

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่หญิงไมมีวลีคอสเลย หรือมีแตขาดคุณสมบัติภายในบังคับ
บทบัญญัติแหงมาตรา ๔๔ (๔) ซ. และ ญ. แตปรากฏวาหญิงนั้นหรือบรรพบุรุษของหญิงนั้นเคยเปนทาส
ของผูใดผูหนึ่ง และผูนั้นปลอยใหหญิงนั้นหรือบรรพบุรษ
ุ ของหญิงนั้นเปนอิสระแลว ผูที่จะเปนวลีของ
หญิงนั้นได คือผูเคยเปนเจาเงินนั้นซึ่งไดนามวา “วลีปงฮูลู” เวนแตวลีปงฮูลูนั้นเปนสตรี ผูที่จะเปนวลี
ของหญิงนั้นได คือวลีของสตรีนั้น ถา
(๑) วลีนั้นตาย ผูที่จะเปนวลีสืบไปไดคือญาติชายของสตรีนั้นผูมีสิทธิเปนวลีได
ตามลําดับชั้นวลีคอสตามความในมาตรา ๓๐ โดยอนุโลม
(๒) วลีปงฮูลน
ู ั้นเปนบุรุษหรือสตรีก็ดีตาย ผูที่จะเปนวลีของหญิงนั้นสืบไปได คือญาติ
ชายของวลีปงฮูลูนั้นกอนและหลังตามลําดับดังตอไปนี้
ก. บุตรชาย
ข. ผูสืบสันดานสายชาย
ค. บิดา
ง. พี่ชายหรือนองชาย ที่รวมบิดามารดา
จ. พี่ชายหรือนองชาย ที่รวมแตบิดา
ฉ. บุตรชายของพี่ชายหรือนองชาย ที่รวมแตบิดามารดา
ช. บุตรชายของพี่ชายหรือนองชาย ที่รวมแตบิดา
ซ. ถาวลีในลําดับ ช. ไมมี ก็ใหบุตรชายของวลีในลําดับ ฉ. เปนวลี ถาบุตรชายของวลี
ในลําดับ ฉ. ไมมี ก็ใหบุตรชายของวลีในลําดับ ช. เปนวลี ถาบุตรชายของวลีในลําดับ ช. ไมมี
ก็ใหหลานชายของวลีในลําดับ ฉ. เปนวลี ถาหลานชายของวลีในลําดับ ฉ. ไมมี ก็ใหหลานชายของวลี
ในลําดับ ช. เปนวลี โดยสลับกันไปมาเชนวานี้ จนกวาจะขาดสายชายผูสืบสันดานสายชายของวลีใน
ลําดับ
ฉ. หรือ ช. แลวแตกรณี
ฌ. ปู

๒๒

ญ. พี่ชายหรือนองชายของบิดา ที่รวมบิดามารดา
ฎ. พี่ชายหรือนองชายของบิดา ที่รวมแตบิดา
ฏ. บุตรชายของพี่ชายหรือนองชายบิดา ที่รวมบิดามารดา
ฐ. บุตรชายของพี่ชายหรือนองชายบิดา ที่รวมแตบิดา
ฒ. บุตรชายหรือชายผูสืบสันดานสายชายของวลีในลําดับ ฏ. หรือ ฐ. สลับกันไปมา
โดยอนุโลมตามขอความที่บัญญัติไวใน ซ. จนกวาจะขาดสายชายผูสืบสันดานสายชายของวลีในลําดับ
ฏ. หรือ ฐ. แลวแตกรณี

๒๒

คําวา “ปู” ในที่นี้หมายความเฉพาะบิดาของบิดาเทานั้น มิไดหมายความเชนเดียวกับคําวา “ปู” ในบท
วิเคราะหแหงมาตรา
๒ (๑๘)
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๑๘
ณ. ชายผูสืบสายโลหิตของปูโดยตรงขึ้นไป
(๓) วลีปงฮูลท
ู ี่เปนชายขาดคุณสมบัติภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๔๔ (๔)
ผูที่จะเปนวลีของหญิงนั้นได คือญาติชายของวลีปงฮูลูนน
ั้ ผูมีสิทธิเปนวลีไดตามลําดับชั้นวลีคอส
ตามความในมาตรา ๓๐ โดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่หญิงรองขอใหวลีอามประกอบพิธีสมรส วลีอามมีสิทธิประกอบพิธี
สมรสไดตอเมือ
่
(๑) หญิงนั้นบรรลุนิติภาวะแลว และไมมวี ลีคอสภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๔๓
(๒) วลีอักร็อบของหญิงนั้น
ก. สูญไปจากภูมิลําเนา หรือถิ่นที่อยู แตยังมิไดมีคําสั่งของศาลแสดงวาวลีนั้นตาย
ข. สมรสกับหญิงนั้นเอง หรือประกอบพิธีสมรสระหวางญาติหญิงซึ่งมิใชผูสืบสันดาน
สายชาย และบรรลุนิติภาวะแลว กับบุตรชายหรือชายผูสืบสันดานสายชาย ซึ่งยังไมบรรลุนิติภาวะ
ค. อยูหางจากสถานที่ประกอบพิธีสมรสเกินกวา ๙๖ กิโลเมตร
ง. ตองถูกคุมขัง และหมดความสามารถจะประกอบพิธีสมรสโดยตนเอง หรือตัวแทนได
จ. หลบหลีกเพื่อมิประกอบพิธีสมรส หรือเพื่อมิยอมรับการเรียกของวลีอาม
ฉ. ขัดขืนมิยอมประกอบพิธีสมรส
ช. สละสิทธิในการประกอบพิธีสมรส
ซ. อยูในระหวางปฏิบัติพิธีการฮัจญ หรือ
ญ. เปนลมไรความรูสึกในเวลาประกอบพิธีสมรสเกินกวา ๓ วัน
แตความใน (๒) นี้มิใหใชบังคับในกรณีที่หญิงนั้นมีวลีอก
ั ร็อบในชั้นเดียวกันหลายคน
และสามารถกระทําหนาที่วลีได
(๓) การสมรสของบิดามารดาหญิงนั้นตกเปนโมฆะ เพราะกระทําไปโดยเจตนาฝาฝน
บทบัญญัติวาดวยการสมรสในลักษณะนี้ หรือ
(๔) วลีปงฮูลท
ู ี่เปนชายของหญิงนั้นขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๘ (๔) (๗) และ (๘)
กรณีจะเปนอยางไรก็ตาม ถาชายผูจะสมรสหยอนคุณสมบัติตามมาตรา ๔๑ (๑)
โดยอนุโลม หามมิใหวลีอามประกอบพิธีสมรสใหหญิง เวนแตในจังหวัดนั้นหาชายซึ่งสมบูรณดวย
คุณสมบัติเชนวานั้นมิได หรือการประกอบพิธีสมรสอาจปองกันมิใหหญิงนั้นละเมิดศีลธรรมทาง
ประเวณีได
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่วลีอามประกอบพิธีสมรสใหหญิงตามมาตรา ๔๔
(๑) ถาเปนกรณีที่วลีอามสามารถทราบขอเท็จจริงไดจากวลีอักร็อบของหญิง ใหวลีอาม
เรียกตัววลีอักร็อบนั้นมาเปนวลีโดยกําหนดวันเวลาที่จะประกอบพิธีสมรสโดยชัดแจงตามบทบัญญัติ
ดังตอไปนี้ เวนแตภายหลังที่หญิงรองขอแลว วลีอามทราบขอเท็จจริงดวยตนเอง หรือโดยคําเลาลืออัน
ประกอบดวยเหตุผลอันควรฟงได
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๑๙
ก. จะเรียกโดยเอกสาร หรือบุคคลก็ได
ข. การเรียกโดยเอกสารหรือบุคคล ตองถึงตัววลีนั้นเอง ภายในบังคับบทบัญญัติ
แหงมาตรา ๔๔ (๒) จ.
ค. หามมิใหเรียกเกิน ๒ ครั้ง ถาเรียกเกิน ๒ ครั้ง สิทธิของวลีอามที่จะประกอบพิธีสมรส
ใหหญิงนั้นสุดสิ้นลงแลว หนาที่วลีตกไดแกวลีอับอัดของหญิงนั้น
(๒) ถาเปนกรณีที่วลีอามมิสามารถทราบขอเท็จจริงไดจากวลีอักร็อบนั้น ใหวลีอาม
ฟงขอเท็จจริงจากพยานบุคคลซึ่งเปนชายมีจํานวนตั้งแต ๒ คนขึ้นไป หรือจากพยานเอกสาร เวนแต
วลีอามทราบขอเท็จจริงดวยตนเองหรือโดยคําเลาลืออันประกอบดวยเหตุผลอันควรฟงได มิเลือกวา
จะทราบกอนหรือภายหลังที่หญิงรองขอแลว
มาตรา ๔๖ วลีอักร็อบฝายหญิงมีสิทธิรองคัดคานพิธีสมรสซึ่งวลีอามประกอบตาม
มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ตอวลีอามนั้นได เมื่อวลีอามสอบสวนตามที่เห็นสมควรแลว ใหวลีอามมีคําสั่ง
วาการสมรสนัน
้ เปนโมฆะ หรือยกคํารองคัดคานนั้นเสีย หากวลีอักร็อบนั้น หรือคูสมรสไมพอใจก็รอง
ตอศาลได
มาตรา ๔๗ ในกรณีชายหญิงผูบรรลุนิติภาวะและวิกลจริต แตไมมีวลีมุจบิร เฉพาะ
วลีอามเทานั้นมีสิทธิประกอบพิธีสมรส โดยกลาวอียาบหรือกอบูลแทน หรือมอบสิทธิใหชายผูมีสมบัติตาม
มาตรา ๓๘ กลาวอียาบหรือกอบูลได ในเมื่อเห็นวาการสมรสนั้นอาจปองกันมิใหชายหรือหญิงนั้นละเมิด
ศีลธรรมทางประเวณีหรือหายวิกลจริตได แตความขอนี้มิใหใชบังคับเมื่อวิกลจริตเปนครั้งคราว
ถาชายหญิงนั้นวิกลจริตทั้ง ๒ ฝาย และมีแตเฉพาะวลีอามผูเดียวเทานั้นที่จะประกอบ
พิธีสมรสได วลีอามนั้นจะกลาวทั้งอียาบและกอบูลมิได หรือจะมอบใหชายอื่นแตคนเดียวกลาวทั้ง ๒ ฝาย
ก็มิไดเชนเดียวกัน จะทําไดแตโดยวลีอามกลาวอยางหนึ่ง มอบชายอื่นกลาวอีกอยางหนึ่งมอบใหชาย
๒ คนกลาวคนละอยางก็ได
มาตรา ๔๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๔๑ (๓) และ ๔๗ วลีมีสิทธิแตงตั้ง
ชายอื่นผูมีคุณสมบัติเชนเดียวกับตนใหทําหนาที่วลีแทนตนได
หมวด ๓
เงื่อนไขแหงการสมรส

มาตรา ๔๙ พิธีสมรสจะประกอบได ตอเมื่อ
(๑) ผูสมรสตองมีเพศเปนชายฝายหนึ่ง หญิงฝายหนึ่ง

© ๒๐๐๓ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๐
(๒) ชายหญิงตองเปนอิสลามศาสนิก เวนแตหญิงซึ่งสืบสกุลมาแตบานีอิสรออีล และ
๒๓

นับถือศาสนายะฮูดี หรือศาสนานัสรอนี ตามลัทธิเดิมของศาสนาทั้ง ๒ นั้น
๒๔

๒๕

การสมรสไมมีผลใหหญิงนั้นเปนอิสลามศาสนิก
(๓) ชายหญิงตองทราบโดยชัดแจงวา ตนสมรสกับผูใด แตมิจําตองรูจก
ั หรือเห็นตัวผูนั้น
ภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๔๑ และ ๔๗
(๔) ชายหญิงยินยอมเปนสามีภรรยากัน แตหญิงมิจําตองรูเห็นในพิธีสมรส ภายในบังคับ
บทบัญญัติแหงมาตรา ๔๑ และ ๔๗
(๕) ชายหรือหญิงไมอยูในระหวางปฏิบต
ั ิพิธีการฮัจญ
(๖) ชายหญิงมิไดเปนญาติสืบสายโลหิตขึ้นไปหรือลงมา เวนแตญาติผูสืบสายโลหิต
จากพี่นองของบิดามารดาพี่นองของปูยา หรือพี่นองของตายายลงมา
(๗) ชายหญิงมิไดเปนพี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดา หรือมารดา หรือผูสืบสาย
โลหิตของพี่นองนั้น ๆ ลงมา
(๘) หญิงมิเคยเปนภริยาของผูสืบสายโลหิตของชายโดยตรงขึ้นไปหรือโดยตรงลงมา
(๙) ชายมิไดเปนหรือเคยเปนสามีของผูสืบสายโลหิตของหญิงโดยตรงลงมา
ชายซึ่งเคยเปนสามีของผูสืบสายโลหิตของหญิงโดยตรงขึ้นไป จะสมรสกับหญิงนั้นได
ตอเมื่อมิไดเคยเสพเมถุน กับผูสืบสายโลหิตของหญิงโดยตรงขึ้นไปนั้น หากไดเสพเมถุนแลว
๒๖

แตการสมรสนั้นเปนโมฆะ ถากอนเสพเมถุน
ก. ชายมิไดทราบถึงการเปนโมฆะนั้น ตองหามมิใหสมรสกับหญิงนั้น
ข. ชายไดทราบถึงการเปนโมฆะนั้น มิตองหามการสมรสกับหญิงนั้น
(๑๐) ชายหรือหญิงมิไดเคยเสพเมถุนนิรโทษกับผูสืบสายโลหิตของอีกฝายหนึ่งโดยตรง
ขึ้นไปหรือโดยตรงลงมา
(๑๑) หญิงมิไดเปนภริยาของชายอื่น หรืออยูภายในเขตอิดดะหอันเกิดแตชายอื่นภายใน
บังคับบทบัญญัติแหงหมวดวาดวยอิดดะห
(๑๒) หญิงยังเปนพรหมจารี ถายังไมบรรลุนิติภาวะ
(๑๓) ชายไดรับความยินยอมจาก
ก. วลี ถาเปนผูเสมือนไรความสามารถ
ข. เจาเงิน ถาเปนทาส
นอกจากนี้ตองเปนไปตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๕๑ ๙๑ (๓) ๑๒๑ และ ๑๒๗ ดวย
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่การสมรสตองไดรบ
ั ความยินยอมจากหญิง เมื่อวลีถาม
๒๓

คําวา “บานีอส
ิ ริอลี ” เปนชื่อเรียกหมูชนซึ่งสืบเชือ
้ สายมาแตนบียะกูบ (กอนนบีมฮ
ุ ํามัด)

๒๔

คําวา “ศาสนายะฮูด”ี เปนศาสนาตนรากของศาสนาชนชาติยิวปจจุบน
ั นี้

๒๕

คําวา “ศาสนานัสรอนี” เปนศาสนาตนรากของศาสนาคฤศตังบัจจุบันนี้

๒๖

คําวา “เสพเมถุน” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๓๘)
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๒๑
(๑) หญิงซึ่งยังเปนพรหมจารี หากหญิงมิปฏิเสธแตนิ่งเสีย ใหถือวายินยอม เวนแต
จะแสดงกิริยาซึ่งเห็นไดวามิยินยอม
(๒) หญิงซึ่งเสียพรหมจารีแลว หญิงตองเปลงวาจายินยอม จึ่งจะถือวายินยอม
มาตรา ๕๑ ผูใดดื่มน้ํานมของหญิงใด หามมิใหผูนั้นและผูสืบสายโลหิตของผูนั้น
โดยตรงลงมา สมรสกับหญิงนั้น และสามีของหญิงผูที่เกิดบุตรกับหญิงอันเปนเหตุใหเกิดน้ํานมนั้น
ตลอดถึงเครือญาติของหญิงและของสามีหญิงนั้นดวย
เครือญาติของหญิงและของสามีหญิงเชนวานั้น ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๔๙ (๖)
ถึง (๑๐) มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแตกรณี
กรณีดื่มน้ํานม ตองประกอบดวย
(๑) หญิงเจาของน้ํานม ตอง
ก. มีอายุไมตา่ํ กวา ๙ ปหยอน ๑๕ วัน
ข. ไมอยูในฐานะใกลมรณะ เวนแตโดยภยันตรายซึ่งเกิดแตเหตุภายนอก
(๒) ทารกไดดื่มน้ํานมตั้งแต ๕ ครั้งขึ้นไป
ตามธรรมดาการดื่มจนผละออกแลว ใหถือวาครั้งหนึ่ง แตทั้งนี้มิไดหมายถึงการผละออก
เพื่อเปลี่ยนเตาหรือผละออกแลวกลับมาดื่มอีกในระยะเวลาใกลชิดกัน การดื่มจะดื่มจากเตาหรือดื่มโดย
วิธีใดก็ตาม
(๓) เปนที่แนนอนวาไดดื่มตั้งแต ๕ ครั้งขึ้นไป และแตละครั้งที่ดื่มมีอายุไมถึง ๒ ป
บริบูรณ
(๔) น้ํานมที่ทารกดื่มตั้งแต ๕ ครั้งขึ้นไปนั้น แตละครั้งตองลงถึงภายในทองทารก
มาตรา ๕๒ ในระหวางคูสมรสยังมิไดขาดจากการสมรส หรือขาดจากการสมรสโดย
ตอละกร็อจอี แตภริยาคูหยายังอยูในเขตอิดดะห หามมิใหสามีสมรสกับพี่ นอง ปา นา และอาของ
๒๗

ภริยานั้น และหามมิใหสมรสกับผูสืบสายโลหิตของพี่นองภริยานั้นโดยตรงลงมาดวย ใหนําบทบัญญัติ
แหงมาตรา ๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแตกรณี
มาตรา ๕๓ หามมิใหชายผูมีภริยาอยูแลว ๔ คน หรือทาสผูมีภริยาอยูแลว ๒ คน สมรส
กับหญิงอื่นอีก เวนแตจะไดขาดการสมรสจากภริยาคนใดคนหนึ่ง โดยประเภท
(๑) บาอิน หรือ
๒๘

(๒) ร็อจอี และภริยาคูหยาพนจากเขตอิดดะหแลว
ชายผูวิกลจริตหรือเสมือนไรความสามารถ มีภริยาไดเพียงคนเดียวเทานั้น

๒๗

คําวา ”ร็อจอี” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๘)

๒๘

คําวา “บาอิน” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๙)
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๒๒
หมวด ๔
อียาบและกอบูล

มาตรา ๕๔ อียาบ คือการเปลงวาจาเสนอการสมรสของวลีฝายหญิง หรือตัวแทนวลี
แลวแตกรณี
มาตรา ๕๕ กอบูล คือการเปลงวาจาสนองรับการสมรสของชาย ตัวแทนชายหรือ
วลีฝายชายในกรณีที่ชายยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือวิกลจริต แลวแตกรณี
มาตรา ๕๖ อียาบและกอบูลจะสมบูรณ ตอเมื่อ
(๑) ไดมีการเปลงวาจากลาวอียาบ และกอบูลนั้น
(๒) ทั้งอียาบและกอบูลตองมีความหมายชัดแจงวา ใหชายหญิงนั้นสมรสกัน และตอง
ปราศจากเงื่อนไข ผูเปลงวาจาจะมีเจตนาใหเปนอียาบหรือกอบูลหรือไมไมสําคัญ
(๓) อียาบตองปราศจากขอความนอกเรื่อง ในทามกลางและเมื่อสุดสิน
้ อียาบ
กอบูลตองปราศจากขอความนอกเรื่อง ในเบื้องตน และทามกลางกอบูล
(๔) การกลาวอียาบ ไดระบุนามหรือสรรพนามชายผูรับการสมรส และระบุวาไดกลาว
แทนวลี ถาตัวแทนวลีเปนผูกลาว แลวแตกรณี
(๕) การกลาวกอบูล ไดระบุนาม หรือสรรพนามชายผูรับการสมรส ถาตัวแทนชาย
หรือวลีฝายชายเปนผูกลาว
(๖) จะกลาวอียาบหรือกอบูลกอนก็ได แตตองกลาวติดตอกันโดยพลัน
(๗) ไดระบุนามหญิง หรือชี้ตัวหญิง เวนแตบิดามีบุตรีผูเดียวและเปนวลีเอง จะใช
สรรพนามบุตรีก็ได และ
(๘) ผูกลาวมิไดสิ้นสติ วิกลจริต หรือเปนมุรตัด ในระหวางกลาว
๒๙

หมวด ๕
พยานในการสมรส

หมวด ๕๗ การประกอบพิธีสมรสนั้นใหประกอบตอหนาพยานตั้งแต ๒ คนขึ้นไป
มาตรา ๕๘ ผูที่จะเปนพยานในการสมรสได ตองประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) เปนชาย
๒๙

คําวา “มุรตัด”ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๑๑)
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๒๓
(๒) เปนอิสลามศาสนิก
(๓) ไมมีจิตฟนเฟอน
(๔) มีสติปญญาเยี่ยงสามัญชน
(๕) เปนอาดิล เวนแตในจังหวัดนั้นหาบุคคลเปนอาดิลมิได
(๖) จักษุยังเห็นพอใชการได
(๗) หูยังไดยินพอใชการได
(๘) ไมเปนผูเสมือนไรความสามารถ
(๙) ไมมีอาชีพชั้นต่ํา เชนรับจางกวาดขยะ หรือเทอุจจาระ
(๑๐) ไมมีมรรยาททราม เชนเปลือยกายทอนบน หรือเดินรับประทานอาหาร โดยไรเหตุ
จําเปนในที่ประชุมชนเปนอาจิณ
(๑๑) ไมเปนใบ และ
(๑๒) ไมเปนทาส
มาตรา ๕๙ พยานตอง
(๑) รูภาษา หนังสือ หรืออาณัติสัญญาณ ซึ่งใชเปนอียาบและกอบูล
(๒) เห็นตัวผูกลาวอียาบและกอบูล
(๓) ไดยินคําอียาบและกอบูล หรือไดเห็นหนังสือหรืออาณัติสัญญาณ ซึ่งใชเปนอียาบ
และกอบูลโดยชัดแจง
มาตรา ๖๐ หามมิใหวลีเปนพยานในการสมรส แมวลีนั้นจะไดมอบอํานาจใหผูอื่น
เปนวลีแทนตนแลวก็ตาม

ลักษณะ ๒
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๒๔
สัมพันธแหงสามีภริยา
หมวด ๑
การปฏิบัติและอุปการะเลี้ยงดูระหวางสามีภริยา

มาตรา ๖๑ เมื่อชายหญิงไดเปนสามีภริยาโดยพิธีสมรสแลว ภริยาควรที่จะมอบตัว

๓๐

และอยูรวมกับสามี เวนแต
(๑) ภริยายังไมบรรลุนิติภาวะและมีรางกายไมเติบใหญพอจะรับการรวมประเวณีได
มิสมควรมอบตัวแกสามี หากมอบตัวก็มิใหถือวาเปนการมอบตัวโดยชอบดวยหลักกฎหมายนี้ หรือ
(๒) สามีไมชําระอีซีกาหเว็นซึ่งไมมีกําหนดเวลาชําระ และภริยาไดเตือนแลว
มาตรา ๖๒ เวนแตภริยาวิกลจริต เมื่อภริยาไดมอบตัวแกสามีแลว ภริยาควรที่จะ
(๑) ปฏิบัติตามคําสั่งของสามี เวนแตคําสั่งนั้น
ก. ฝาฝนศาสนาอิสลาม
ข. ฝาฝนกฎหมาย
ค. ภริยามิสามารถปฏิบัติตามได เพราะความเกรงภัย หรือความจําเปนอื่น ๆ หรือ
ง. ใหภริยาอยูรวมเรือนกับภริยาอื่น และ
(๒) เคารพตอสามี โดย
ก. ไมออกจากบานโดยมิไดรับอนุญาตจากสามีโดยตรงหรือโดยปริยาย เวนแตจําตอง
ออกไป เพราะ
๑. ความเกรงภัย
๒. เพื่อศึกษาอิสลามบัญญัติที่จําตองเชื่อ จําตองปฏิบัติ และจําตองศึกษา เพราะสามี
๓๑

ไมสอน หรือไมมีความรูพอที่จะสอน
๓. เพื่อจัดหาอาหาร เพราะสามีมิจายให
๔. เพื่อหาเลี้ยงชีพ เพราะสามียากจน
๕. ไปหาญาติที่ตนตองหามมิใหสมรสดวย ในระหวางสามีไปทางไกล และมิไดสั่งหาม
มิใหภริยาออกจากบาน หรือ
๖. เพื่อกิจจําเปนอื่น ๆ เชน ไปรับจางผูอน
ื่ เพื่อหาเงินชําระคารักษาพยาบาล หรือ
คายารักษาโรคซึ่งสามีมิยอมจายให
ข. ไมแกลงปดประตู และตองเปดประตูขณะสามีมาหา
ค. ไมใชกิริยาหรือวาจาหยาบคายตอสามี เวนแตภริยานั้นมีนิสัยใชกิริยาหรือวาจา
๓๐

คําวา “มอบตัว” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๕)

๓๑

คําวา “อิสลามบัญญัติที่จําตองเชื่อ จําตองปฏิบัติและจําตองศึกษา” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๑๔)
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๒๕
หยาบคายเปนอาจิณ
ง. ไมกอความเดือดรอนแกสามี เชนดาพร่ําเพรื่อ
จ. ไมแกลงทําหนาบึ้งหรือคอน
ฉ. ไมโตเถียงสามีโดยปราศจากเหตุผล
ช. ไมโบยตอบสามี เวนแตเปนกรณีปองกันเมื่อสามีโบยเกินสมควรกวาเหตุ
ซ. ตองยินยอมใหสามีมองดูหนา สัมผัส และรวมประเวณี เวนแต
๑. สามีหรือภริยามีโรคซึ่งอาจกําเริบ หรือติดตอเพราะสัมผัส หรือรวมประเวณี
๒. อวัยวะสวนสืบพันธุของสามีเกินขนาดที่ภริยาจะรับการรวมประเวณีได
๓. ชองคลอดของภริยามีอป
ุ สรรคมิสามารถรับการรวมประเวณีได เชนอยูในระหวาง
หลั่งโลหิตระดูหรือโลหิตคลอด หรือ
๔. ภริยาอยูภายในเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษ

๓๒

มาตรา ๖๓ เมื่อภริยาไดปฏิบัติหนาที่ภริยาตามมาตรา ๖๒ แลวก็ดี หรือภริยามิยน
ิ ยอม
มอบตัวแกสามีเพราะสามีไมชําระอีซีกาหเว็นดั่งที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๖๑ (๒) ก็ดี ใหสามีอุปการะ
เลี้ยงดูภริยาตามบทบัญญัติดังตอไปนี้
(๑) จายพยัญชนาหาร เชนผัก ปลา เนื้อ หรือน้ํามัน โดยปริมาณสมควรแกฐานะของ
สามี พรอมทั้งโภชนาหาร เชน ขาวสาร หรือแปง ซึ่งใชเปนอาหารโดยปกติแหงทองถิ่น ตังแตเวลา
แสงอรุณเริ่มขึ้น จนถึงเวลาที่บุคคลพึงตองการตามปกติแตละวัน และจายคาแรงงานผลิตอาหาร เชน
คาจางซอมขาว สีขาว หรือประกอบอาหารดวย
สําหรับโภชนาหาร ถาสามีมีฐานะ
ก. สมบูรณดวยธนสมบัติ ใหจาย ๒ ลิตร
ข. ปานกลาง ใหจาย ๑๑ ลิตร
๒

ค. ยากจน ใหจาย ๑ ลิตร
ถาภริยายินยอมบริโภคอาหารซึ่งสามีจัดหาแลว ภริยาไมมีสิทธิเรียกรองคาอาหารหรือ
คาแรงงานผลิตอาหารจากสามีอีก เวนแตภริยาผูยังไมบรรลุนิติภาวะ หรือวิกลจริต ไดบริโภคอาหาร
ซึ่งสามีจัดหาโดยมิไดรับความยินยอมจากวลีแลว วลีมส
ี ิทธิเรียกรองคาอาหารหรือคาแรงงานผลิตอาหาร
จากสามีในนามของภริยาไดอีก
(๒) จัดหาเครื่องอุปโภค เชน เครื่องทําครัว เครื่องนุงหมตามปกติ และที่จําเปนตองใช
ตามฤดูกาล เครื่องใชสําหรับหองนอน และเครื่องสําอางตามธรรมดา โดยปริมาณสมควรแกฐานะ
ของสามี เฉพาะเครื่องนุงหมใหจัดหา ๖ เดือนตอครั้ง
(๓) จัดหาน้ําสําหรับอาบ เมื่อเสร็จการรวมประเวณี คลอดบุตร หรือหยุดหลั่งโลหิต
เนื่องแตการคลอดบุตรสุดแตภริยาจะตองการน้ํารอนหรือน้ําเย็น
๓๒

คําวา “เสพเมถุนนิรโทษ” ดูบทวิเคราะหศพ
ั ทในมาตรา ๒ (๖)
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๒๖
(๔) จัดหาเครื่องบริโภคสุดแตภริยาตองการในขณะที่ภริยาตั้งครรภ แตมิเกิน
ความสามารถของสามี
(๕) จัดหาหญิง ผูเยาว ทาส หรือญาติที่ภริยาตองหามมิใหสมรสดวยมาใหรับใช
๓๓

ในขณะที่ภริยาปวย ถาภริยาไมมีคนรับใช
(๖) จัดหาหญิง ผูเยาว ทาส หรือญาติที่ภริยาตองหามมิใหสมรสดวยใหเปนคนรับใช
ของภริยา รวมทั้งคากินอยูนุงหมของคนรับใชดวย แมสามีจะเปนผูยากจนก็ตาม ถาในขณะสมรส
ระหวางภริยาอยูกับบิดามารดามีคนรับใช เวนแตสามีจะยอมเปนคนรับใชของภริยาเสียเอง
หรือภริยานําคนรับใชเดิมมาอยูดวย และ
(๗) จัดหาเคหะสถานซึ่ง
ก. ไมปะปนกับบุคคลซึ่งภริยาไมสมัครอยูรวม
ข. ไมเปนที่เปลี่ยวนาเกรงภัยในขณะที่สามีไมอยู
ค. มีคุณภาพสมควรแกฐานะของภริยา แตมิเกินความสามารถของสามี และ
ง. ประกอบดวยหองนอน หองรับแขก และหองครัว
สิทธิเลือกหาที่อยูใน (๗) นี้เปนสิทธิของสามี
มาตรา ๖๔ สามีมิไดปฏิบัติการชําระหนี้แกภริยา ดั่งที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๖๓
ภริยามีสิทธิฟองขอใหสามีชําระหนี้ได ถาสามีไมปฏิบต
ั ิตามคําพิพากษา ภริยามีสท
ิ ธิ
(๑) ขอใหออกหมายบังคับคดีแกทรัพยสินของสามี หรือ
(๒) ขอฟะซัค ตามมาตรา ๑๑๕ (๒) และ (๓)
๓๔

มาตรา ๖๕ สามีคางชําระหนี้ตามมาตรา ๑๑๕ (๒) บิดา ปู หรือปูทวด คนใดคนหนึ่ง
ของสามีมีสิทธิชําระหนี้แทนสามีได
มาตรา ๖๖ ภริยามิไดปฏิบต
ั ิหนาที่ภริยาตามมาตรา ๖๒ ภริยาไมมีสท
ิ ธิในอุปการะเลี้ยง
ดูของสามีตามมาตรา ๖๓ สามีมีสิทธิเรียกคนใชซึ่งหาใหคืน ขับไลภริยาออกจากเคหะสถาน และ
เรียกสิ่งของตาง ๆ คืนได เวนแตสามีไดยกทรัพยสินนั้นใหเปนกรรมสิทธิ์แกภริยาแลว สําหรับ
เครื่องนุงหมและเครื่องสําอางเมื่อสามีมอบใหภริยาแลว ใหถือวาเปนกรรมสิทธิ์ของภริยา ภริยาคงขาด
สิทธิในอุปการะเลี้ยงดูนี้ตลอดไป จนกวาจะไดปฏิบัติหนาที่ภริยา หรือพยายามจะปฏิบัติ แตมิสามารถ
ปฏิบัติได เพราะสามีมิใหโอกาส หรือจนกวาภริ่ยาจะไดมอบตัวแกสามีในกรณีที่สามีภริยาละทิ้งกันไป
เมื่อภริยาไดประกอบกรณียกิจเชนวานั้นแลว ภริยาไดสิทธิในอุปการะเลี้ยงดูคืน ตั้งแตแสงอรุณเริ่มขึ้น
เปนตนไป เวนแตสามีไดสัมผัสโดยเสนหา หรือเสพเมถุนในขณะใด ภริยามีสิทธิในอุปการะเลีย้ งดู
ตั้งแตขณะนั้นเปนตนไป
๓๓

คําวา “ ผูเยาว”ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๓)

๓๔

คําวา “ฟะซัค” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๑๑๐

© ๒๐๐๓ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๗

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่สามียังไมบรรลุนิติภาวะหรือวิกลจริตกอนสมรส แตภริยาบรรลุ
นิติภาวะ หรือยังไมบรรลุนต
ิ ิภาวะแตมีรางกายเติบใหญอาจรับการรวมประเวณีได ใหวลีอักร็อบ

๓๕

ของสามีจายทรัพยสินของตนอุปการะเลี้ยงดูภริยาแทนสามี
ถาสามีเพิ่งวิกลจริตภายหลังการสมรส และสามีมีทรัพยสิน วลีนั้นมีสท
ิ ธิจายคาอุปการะ
เลี้ยงดูจากทรัพยสินของสามีได
มาตรา ๖๘ ภริยาดาสามีโดยบันดาลโทสะเปนครั้งคราว ไมเสียสิทธิในอุปการะเลีย้ งดู
ของสามี แตสามีมีสิทธิ
(๑) วากลาวสัง่ สอน หรือ
(๒) ไมอยูรวม แตหามมิใหเวนการพูดกับภริยาเกิน ๓ วัน หรือ
(๓) โบยดวยผาหรือมือตามสมควร เมื่อเห็นวาอาจเกิดประโยชน แตหามมิใหโบยที่หนา
หรือที่อวัยวะอื่นซึ่งอาจเกิดอันตราย และหามมิใหโบยถึงฟกช้ํา
มาตรา ๖๙ ปริมาณคาโภชนาหาร คาพยัญชนาหาร และคาเครื่องอุปโภคอันสามี
จะพึงชําระโดยสถานใด เพียงใดนั้น ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณและความเปนไปแหงทองถิ่น
มาตรา ๗๐ เมื่อสามีกอความเดือดรอนแกภริยาเชนดาโดยปราศจากเหตุผล จะกระทํา
ชําเราทางเว็จมรรคหรือโบยเกินสมควรกวาเหตุ ภริยามีสิทธิรองขอตอศาลขอแยกอยูตางหากจากสามี
ใหศาลแยกภริยาไปอยูกับบุคคลผูเปนอาดิลโดยความยินยอมของภริยาและบุคคลผูเปนอาดิลนั้น จนกวา
สามีจะรองขอและรับรองเปนที่พอใจของศาล ศาลจะเรียกประกันจากสามีก็ได
ภริยามีสิทธิในอุปการะเลี้ยงดูของสามีตลอดเวลาที่ศาลสั่งใหอยูกับบุคคลผูเปนอาดิลนั้น

หมวด ๒
เวรอยูรวมกับภริยาแตละคนของสามี
๓๕

คําวา “วลีอักร็อบ” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๓๑
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๒๘

มาตรา ๗๑ ใหสามีผูมีภริยาตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ปนเวรอยูรวมกับภริยาแตละคน
โดยเสมอภาค
มาตรา ๗๒ กําหนดเวรอยูรวมกับภริยานัน
้ ใหคํานวณเปนคืนตั้งแตพระอาทิตยตก
จนพระอาทิตยขึ้น เวนแตสามีติดการอาชีพในเวลากลางคืน จึ่งใหคํานวณเปนวันตั้งแตพระอาทิตยขึ้น
จนพระอาทิตยตก
มาตรา ๗๓ เมื่อกําหนดเวรเปนคืนหรือวัน ใหคํานวณสวนของกลางวันหรือกลางคืน
ทายเวรเขาในกําหนดเวรนั้นดวย แลวแตกรณี
มาตรา ๗๔ กําหนดเวรแตละเวรหามมิใหนอยกวาเวรละ ๑ คืน ๑ วัน และมากกวา
เวรละ ๓ คืน ๓ วัน เวนแต
(๑) สามีและภริยาทุกฝายตกลงกําหนดเวรนอยหรือมากกวากําหนดในวรรคกอน หรือ
(๒) ภริยาฝายหนึ่งยินยอม ใหกําหนดเวรของภริยาอีกฝายหนึ่งมากกวากําหนดเวร
ของตน
แตกําหนดเวรเชนวานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่สามีสมรสกับภริยาใหม ถาสมรสกับหญิง
ก. พรหมจารี สามีมีสิทธิอยูร วมกับภริยาใหมได ๗ คืน ๗ วัน
ข. เสียพรหมจารีแลว สามีมีสิทธิอยูรวมกับภริยาใหมได ๓ คืน ๓ วัน
มาตรา ๗๕ โดยปราศจากเหตุจําเปน สามีอยูรวมกับภริยาฝายใดเกินกําหนดเวร
หรือไปหาภริยาฝายใดนอกกําหนดเวร ใหสามีอยูรวมกับภริยาอีกฝายหนึ่งชดเชยตามกําหนดเวลาที่เกิน
หรือที่ไปหาภริยานอกกําหนดเวลานั้น เวนแตภริยาอีกฝายหนึ่งสละสิทธิของตนเสีย
แตความขอนี้มิใหใชบังคับเมื่อภริยาอีกฝายหนึ่งไปจากบานซึ่งสามีไมมีโอกาสอยูรว มได
มาตรา ๗๖ ภริยามิไดปฏิบต
ั ิหนาที่ภริยาตามมาตรา ๖๒ สามีมีสิทธิไมอยูรวมกับภริยา
ตามกําหนดเวรแตละเวร จนกวาเหตุมิตองอยูรวมนั้นสุดสิ้นลง แตมิใหเวนการพูดกับภริยาเกิน ๓ วัน
มาตรา ๗๗ สามีผูมีภริยาหลายคนประสงคจะนําภริยาคนใดไปทางไกล และการไป
มิใชกิจจําเปนของภริยานั้น ตองไดรับความยินยอมจากภริยาทุกฝาย ถาไมสามารถตกลงกันได
ใหจับสลาก
ระหวางเดินทาง หรือระหวางพัก แตสามีมิไดอยูรวมกับภริยาดวย มิใหคํานวณกําหนด
เวร ใหคํานวณกําหนดเวรขณะหยุดพักและสามีอยูรวมกับภริยาดวย
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๒๙
เมื่อสามีกลับบานแลว ใหอยูรวมกับภริยาฝายที่มิไดไปดวยชดเชยตามกําหนดเวลา
ที่อยูรวมกับภริยาผูไปดวย เวนแตภริยาผูมิไดไปสละสิทธิของตนเสีย
ถาภริยาผูมิไดไปมีตั้งแต ๒ คนขึ้นไป มิสามารถตกลงกําหนดเวรไดใหจับสลาก
มาตรา ๗๘ สามีสมรสกับภริยาหลายคนในวันเดียวกัน ใหกําหนดเวรกอนและหลัง
ตามลําดับที่ไดสมรส ณ บานภริยาคนใดกอนและหลัง ถามิไดสมรสที่บานภริยา การกําหนดเวร
ตองไดรับความยินยอมจากภริยาทุกฝาย ถามิสามารถตกลงกันไดใหจับสลาก
มาตรา ๗๙ การจับสลากตามมาตรา ๗๗ และ ๗๘ นั้น ถาสามีเปนผูทําสลากใหภริยา
เปนผูจับ ถาภริยาเปนผูทําสลาก ใหสามีเปนผูจับ
มาตรา ๘๐ ถาสามีละเมิดสิทธิภริยาตามมาตรา ๗๗ และ ๗๘ ใหสามีขอขมาโทษ
ตอภริยาผูถูกสามีละเมิดสิทธินั้น
ลักษณะ ๓
การขาดจากการสมรส
หมวด ๑
บทเบ็ดเสร็จทัว่ ไป

มาตรา ๘๑ คูสมรสขาดจากการสมรสได โดย
(๑) สามี หรือภริยาตาย
(๒) พิธีตอละก
(๓) พิธีฟะซัค
(๔) พิธีสาบาน หรือ
(๕) ตัดรฟะซัค

๓๖

ก. กรณีเสพเมถุนนิรโทษ
ข. กรณีดื่มน้ํานม หรือ
ד. สามีหรือภริยาเปนมุรตัด
หมวด ๒
พิธีตอละก
๓๖

คําวา “ตัดรฟะซัค” ดูบทวิเคราะหศพ
ั ทในมาตรา ๑๒๒
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๓๐

มาตรา ๘๒ ตอละก คือการคลายนิติสัมพันธสมรสของสามีอันขาดการสมรสจากภริยา
โดยพิธีตอละก
มาตรา ๘๓ ตอละกจะสมบูรณ ตอเมื่อสามีผูมิไดเสียสติเพราะเสพสุรายาเมาโดยมิได
เจตนา ได
(๑) เปลงวาจาตอละกจากภริยาโดยตรง หรือโดยปริยายไดแกอวัยวะหรือสวนของ
รางกายภริยา เชนมือหรือโลหิต เวนแตอวัยวะหรือสวนของรางกายที่หลุดขาดจากภริยาแลว หรือ
สวนของรางกายที่ปฏิกูล เชนอุจจาระ ถาเปลงวาจาตอละก
ก. ชัดแจง และทราบความหมายของคําตอละกนั้น มิจําตองเปลงดวยเจตนาตอละก
ข. มิชัดแจง เชนเคลือบคลุม หรือแกลงพูดไมชัด จําตองเปลงดวยเจตนาตอละก
ค. ลับหลังภริยา ตองระบุนามภริยาที่ตอละก ถามีภริยาตั้งแต ๒ คนขึ้นไป
ง. ตอหนาภริยา ระบุสรรพยามภริยาก็ได
(๒) ทําหนังสือตอละก ตองเขียนหรือพิมพดวยตนเอง แตมิตองลงลายมือชื่อ ถา
ก. มีขอความชัดแจงและทําโดยเจตนาตอละก มิจําตองอานก็ใชได
ข. มีขอความชัดแจงแตทําโดยมิไดเจตนาตอละกหรือหนังสือนั้นมีขอความมิชัดแจง
จําตองอานออกเสียงดวยเจตนาตอละกจึงจะใชได หรือ
(๓) แสดงอาณัติสัญญาณเปนความหมายตอละก ถาเปนใบ เมื่อ
ก. ประชาชนทราบความหมายแหงอาณัติสัญญาณนั้น มิจําตองแสดงดวยเจตนาตอละก
ข. ผูที่ทราบความหมายแหงอาณัติสัญญาณนั้นไดเฉพาะแตผูที่คุนเคยใกลชิดกับสามีใบ
นั้น ตองแสดงดวยเจตนาตอละก
มาตรา ๘๔ ตอละก เปนเอกสิทธิของสามี สามีทรงสิทธิที่จะตอละกไดฝายเดียว มิจําตอง
ไดรับความยินยอมจากภริยา เวนแตสามีตอละกเพราะไดรับสินจางจากภริยาโดยตรง
มาตรา ๘๕ วลีมุจบิรก็ดี วลีอามก็ดี ซึ่งประกอบพิธีสมรสแทนชายผูยังไมบรรลุนิติภาวะ
หรือวิกลจริตตามมาตรา ๔๑ และ ๔๗ ไมมีสิทธิตอละกแทนชายเหลานั้น
มาตรา ๘๖ สามีมีสิทธิตอละกภริยาแตละคนไดไมเกินคนละ ๓ ตอละก เวนแตสามี
ผูเปนทาสมีสิทธิตอละกภริยาแตละคนไดไมเกินคนละ ๒ ตอละกในกรณีตอละกทุกกรณี
มาตรา ๘๗ การอนุมานจํานวนแหงตอละก
(๑) สามีตอละกแตละครั้ง ใหถือเปนครั้งละ ๑ ตอละก
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๓๑
(๒) สามีตอละกครั้งเดียว แตไดกําหนดจํานวนตอละกโดยชัดแจง ใหถือเปนจํานวน
ตอละกตามที่สามีกําหนดเวนแตสามีกําหนด
ก. นอยกวา ๑ ตอละก ใหถือเปน ๑ ตอละก
ข. มากกวา ๓ ตอละก ใหถือเปน ๓ ตอละก
(๓) ถาสามีมิไดกําหนดจํานวนตอละกโดยชัดแจง แตใชถอยคําอันแปลความหมายไดวา
สามีประสงคจะกําหนดจํานวนตอละกมากกวา ๑ ตอละกแลว ใหถือเปนจํานวนตอละกตามที่แปล
ความหมายไดเชนนั้นดุจกัน
(๔) สามีกําหนดจํานวนตอละกโดยอาศัยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาใด เมื่อเงื่อนไขหรือ
เงื่อนเวลานั้นสําเร็จหรือถึงกําหนดเริ่มตนหรือสิ้นสุด แลวแตกรณี ใหถือเปนจํานวนตอละกตามที่สามี
กําหนด
แตกรณีตาม (๓) และ (๔) นี้ ถาสามีมิไดเคยรวมประเวณีกับภริยานัน
้ ใหถือเปน
๑ ตอละก
(๕) สามีมอบสิทธิใหภริยาเปลงวาจาตอละกตามมาตรา ๙๓ ใหถือเปนจํานวนตอละก
ตามที่สามีกําหนด เวนแตในกรณีดั่งตอไปนี้ใหถือเปน ๑ ตอละก เมื่อสามี
ก. มิไดกําหนดจํานวนตอละก ถาเจตนาในจํานวนไมตรงกันหรือมิไดเจตนาในจํานวน
ทั้ง ๒ ฝาย หรือเจตนาในจํานวนแตฝายเดียว หรือ
ข. กําหนดจํานวนตอละก แตคําตอละกที่ภริยากลาวระบุจํานวนมิตรงกับจํานวนที่สามี
กําหนด
(๖) สามีมอบสิทธิใหตัวแทนตอละกตามมาตรา ๙๔ ใหถือเปนจํานวนตอละกตามที่สามี
กําหนด ถา
ก. สามีมิไดกําหนดจํานวนตอละก หรือตัวแทนตอละกต่ํากวาจํานวนที่สามีกําหนด
ใหถือเปน ๑ ตอละก
ข. ตัวแทนตอละกเกินจํานวนที่สามีกําหนด ใหถือเปนจํานวนตอละกตามที่สามีกําหนด
มาตรา ๘๘ ในระวางตอละกร็อจอี สามีมส
ี ิทธิตอละกเพิ่มไดจนกวาจะครบ ๓ ตอละก
มาตรา ๘๙ สามีตอละกภริยายังไมครบ ๓ ตอละก เมื่อกลับคืนดีกับภริยาโดยพิธี
รอยะอ หรือพิธีสมรส มีสิทธิตอละกไดอีก ๑ หรือ ๒ ตอละก แลวแตกรณี
๓๗

มาตรา ๙๐ สามีตอละกภริยาครบ ๓ ตอละกแลว เมื่อกลับคืนดีกับภริยาโดยพิธีสมรส
ตามมาตรา ๙๑ (๓) มีสิทธิตอละกได ๓ ตอละกอีก
มาตรา ๙๑ ตอละกตามบทบัญญัติแหงมาตรานี้เทานั้นเปนบาอิน ตอละกนอกนั้น
๓๗

คําวา “รอยะอ” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๑๒๔
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๓๒
เปนร็อจอีทั้งสิน
้
(๑) สามีมิไดเคยเสพเมถุนกับภริยา
(๒) สามีตอละกโดยรับสินจางจากภริยา หรือบุคคลภายนอก ตามมาตรา ๙๕ ถึง ๑๐๑
และ
(๓) สามีตอละกภริยาครบ ๓ ตอละก
สามีจะสมรสกับภริยาคูหยาครบ ๓ ตอละกเชนวานี้ไดตอเมื่อภริยาคูหยานั้นไดประกอบ
พิธีสมรสและรวมประเวณีกับชายอื่นซึ่งมีความใครพอสมควร และพนเขตอิดดะหของสามีใหมแลว
มาตรา ๙๒ นอกจากสามีตอละกดวยตนเอง ตอละกนั้นยอมสําเร็จได โดย
(๑) สามีมอบสิทธิใหภริยาตอละก
(๒) สามีมอบสิทธิใหตัวแทนตอละก
(๓) สามีหรือตัวแทนของสามี ตอละกโดยไดรับสินจางจากภริยา หรือบุคคลภายนอก
แลวแตกรณี
(๔) สามีผิดทัณฑบนตอละกที่ใหภริยาไว
(๕) ภริยาละเมิดขอกําหนดตอละกที่สามีกําหนดไว
(๖) เงื่อนไขตอละกที่สามีกําหนดไวสําเร็จแลว
(๗) เงื่อนเวลาที่สามีกําหนดตอละกไวถึงกําหนดเวลาเริ่มตน หรือสุดสิ้น แลวแตกรณี
หรือ
(๘) เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่สามีกําหนดตอละกไวสําเร็จ หรือถึงกําหนดเวลาเริ่มตน
หรือสุดสิ้นแลวแตกรณี
มาตรา ๙๓ ในกรณีสามีมอบสิทธิใหภริยาตอละก เปนตอละกตอเมื่อภริยาตอละกดวย
เจตนาโดยพลัน ในการนี้สามีไมมีสิทธิตั้งแตงตัวแทนใหกระทําได
การมอบสิทธิและการตอละกเชนวานี้ แตละฝายจะเลือกกระทําโดยวาจาหรือหนังสือก็ได
สามีถอนการมอบสิทธิกอนภริยาตอละกได
มาตรา ๙๔ สามีจะตั้งแตงตัวแทนตอละกไดแตเฉพาะในการตอละกที่มิไดมีเงื่อนไข
เงื่อนเวลา หรือทัณฑบน
ถาสามีมอบสิทธิใหตัวแทนเลือกตอละกไดสุดแลวแตใจของตัวแทน ตอละกที่ตัวแทน
กระทําไปจะเปนตอละกตอเมื่อตัวแทนไดตอละก โดยมิไดมีเงื่อนไข เงื่อนเวลา หรือทัณฑบน
มาตรา ๙๕ ในกรณีสามีตอละกโดยไดรับสินจางจากภริยา หรือบุคคลภายนอก
พึงแบงแยกไดเปน ๒ ตอน คือทําความตกลงในเรื่องสินจาง ๑ ทําพิธีตอละกโดยไดรับสินจางดั่งไดตกลง
นั้นอีก ๑ การเจรจาโตตอบในเรื่องสินจางมิเปนมูลกอใหเกิดเปนตอละก การทําพิธีตอละกโดยไดรับ
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๓๓
สินจางดั่งกลาวนี้ นอกจากจะตองกระทําอยางเชนตอละกธรรมดาแลว ยังตองเปนไปตามบทบัญญัติ
ดั่งตอไปนี้
(๑) ตองมีการเสนอและสนอง คําเสนอตองไมมีขอความนอกเรื่องในทามกลาง
๓๘

และเมื่อสุดสิน
้ คําเสนอ และคําสนองตองไมมีขอความนอกเรื่องในเบื้องตนและทามกลางคําสนอง
การเสนอและสนองเชนวานี้ หรือการถอนคําเสนอ แตละฝายจะเลือกกระทําโดยวาจา
หรือหนังสือก็ได
(๒) ตองมีการระบุถึงสินจาง คือภริยา หรือบุคคลภายนอกเสนอใหสินจางแกสามีเพื่อ
ตอละก และสามีไดตอละกหรือเสนอตอละกเพื่อสินจางแกภริยา หรือบุคคลภายนอก และภริยา หรือ
บุคคลภายนอกสนองรับ แลวแตกรณี หากในการทําพิธีตอละกมิไดระบุถึงสินจางตอละกนั้นเปน
ตอละกร็อจอี
(๓) สามีภริยาหรือบุคคลภายนอก มีสิทธิตั้งแตงตัวแทนเสนอหรือสนองตอละก
หรือสินจางได แลวแตกรณีภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๙๘
(๔) ภายใตบังคับบทบัญญัติอนุมาตรา (๓) แหงมาตรานี้ และมาตรา ๙๘ สามีฝายหนึ่ง
ภริยา หรือบุคคลภายนอกอีกฝายหนึ่ง หรือตัวแทนของบุคคลเหลานั้น เปนผูเสนอหรือสนองตอละก
หรือสินจางได แลวแตกรณี สวนบุคคลภายนอกรวมทั้งตัวแทนจะเสนอหรือสนองไดระหวางตนกับสามี
หรือตัวแทนของสามีเทานั้น
ถาบุคคลภายนอกเปนผูเสนอสินจาง ในการเสนอครั้งหนึ่ง จะเสนอไดตอสามีของหญิง
คนหนึ่งคนใด โดยเฉพาะแตผูเดียว หากสามีนั้นมีภริยาหลายคนตองระบุนามหรือสรรพนามกิริยานั้น
โดยชัดแจงดวย
(๕) ตอละกโดยมีสินจางนี้จะสมบูรณตอเมือ
่
ก. ถาคําเสนอ หรือคําสนองในเรื่องสินจางก็ดี ถอยคําที่ตอละกก็ดี มิชัดแจง
ตองประกอบดวยเจตนาของผูเสนอผูสนองที่จะใหและรับสินจางนั้น หรือประกอบดวยเจตนาตอละก
ของสามีผูตอละก แลวแตกรณี ถามีการตั้งแตงตัวแทนใหถือเจตนาของตัวการ
ในกรณีที่คําเสนอ หรือสนองเปนหนังสือ ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๘๓ (๒)
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ข. คําสนองตอบในสินจางตองตรงกับคําเสนอ เชนมิไดเปลี่ยนแปลงประเภท
หรือจํานวน
ค. หากสินจางนั้นเปนหนี้หรือทรัพยที่ตองดวยเกณฑบริจาคทาน ตองมิไดเสนอ
๓๙

หรือสนองล้ําสวนที่จะตองบริจาคทาน
ง. ในกรณีที่สามีเปนผูเสนอ ผูเสนอตองเปนผูไดรับเสนอ
(๖) สินจางนัน
้ รวมทั้งทรัพยสิน หนี้สิน คุณประโยชน และการรับรองชําระหนี้นั้น
แกสามี หรือแทนสามี
๓๘

คําวา “เสนอและสนอง” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๗)

๓๙

คําวา “บริจาคทาน” ดูบทวิเคราะหศพ
ั ทในมาตรา ๒ (๑๓)
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๓๔
(๗) กรณีที่สามีไมมีสิทธิเพิกถอนคําเสนอตามมาตรา ๑๐๑ (๓) และมาตรา ๑๐๘ (๒)
การตกลงเปลี่ยนแปลงประเภทหรือจํานวนสินจางใหม ไมเปนเหตุกระทบประเภทหรือจํานวนสินจาง
ที่สามีเสนอไวเดิม ถาภริยากลับถือเอาตามเดิม
(๘) กรณีที่สามีกําหนดใหชําระสินจางพรอมกับคําสนองก็ดี ภริยาหรือบุคคลภายนอก
เสนอขอชําระสินจางโดยพลัน ถาสามีตอละกก็ดี ตอละกจะสมบูรณตอเมื่อไดชําระสินจางพรอมกับ
คําสนอง หรือชําระสินจางในขณะสามีตอละกแลวแตกรณี
(๙) ภริยาสนองจํานวนตอละกมิตรงจํานวนที่สามีเสนอ ใหถือเปนจํานวนตอละก
ตามที่สามีเสนอ
มาตรา ๙๖ ทรัพยสินซึ่งภริยา บุคคลภายนอก หรือตัวแทนของบุคคลเหลานั้นเสนอให
สามีเพื่อเปนสินจางในการตอละกก็ดี ทรัพยสินซึ่งสามีเสนอขอเปนสินจางในการตอละกก็ดี หาก
มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ สินจางนั้นเปนสินจางวิบัติ
(๑) เปนทรัพยหามยึดถือ

๔๐

(๒) เปนทรัพยสินซึ่งมิไดเปนกรรมสิทธิ์ของผูที่จะชําระทรัพยสินนั้น
(๓) เปนทรัพยสินซึ่งไมมอ
ี ยูเฉพาะหนา หรือเปนทรัพยสินที่ไมมีตัวตนจริง และ
มิสามารถจะอนุมานราคาของทรัพยสินนั้นได เชนหลอกลวงใหสามีตอละกดวยทรัพยซึ่งอางวาอยูในหีบ
แตความจริงในหีบนั้นไมมีทรัพยเลย
(๔) เปนทรัพยที่แบงออกเปนชิ้นเปนกองแลว เชนหนังสือหลายเลม แตไดมีการตอละก
ไปโดยยังมิไดกําหนดวาสินจางจะเปนทรัพยชิ้นใดกองใด
(๕) เปนทรัพยที่มีปริมาณไมแนนอน
มาตรา ๙๗ ตอละกใดซึ่งไดกระทําไปโดยสินจางวิบัติ ถา
(๑) บุคคลภายนอก หรือตัวแทนบุคคลภายนอก เปนผูเสนอหรือสนองใหสินจางนัน
้
ตอละกนั้นเปนตอละกร็อจอี
(๒) ภริยา หรือตัวแทนภริยาเปนผูเสนอหรือสนองใหสน
ิ จางนั้น ตอละกนั้นเปนตอละก
บาอิน เวนแตเปนทรัพยหามยึดถือ และสามีรับไวโดยมิไดเจตนาเอาทรัพยนั้นเปนประโยชน ตอละกนั้น
เปนตอละกร็อจอี
มาตรา ๙๘ ในกรณีตอละกเพื่อสินจางนี้ หากฝายสามีเปนผูเสมือนไรความสามารถ
ตอละกนั้นเปนตอละกบาอิน หากภริยาก็ดี บุคคลภายนอกที่เสนอใหหรือสนองรับใหสินจางแกสามีก็ดี
หรือทั้งสามีและภรรยาก็ดีเปนผูเสมือนไรความสามารถ ตอละกนั้นเปนตอละกร็อจอี แมผูพิทักษหรือวลี
จะใหความยินยอมก็ตาม หากสามีก็ดี ภริยาก็ดี หรือบุคคลภายนอกเชนวามานี้ก็ดี เปนทาส ตอละกนั้น
เปนตอละกบาอิน
๔๐

คําวา “ทรัพยหามยึดถือ” ดูบทวิเคราะหศพ
ั ทในมาตรา ๒ (๓๒)
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๓๕
ผูเสมือนไรความสามารถ หรือทาสอาจไดรับแตงตั้งใหเปนตัวแทนของสามี ภริยา
หรือบุคคลภายนอกใหเปนผูเสนอหรือสนองสินจางในการตอละกได แตเฉพาะในกรณีที่ผูเสมือน
ไรความสามารถเปนตัวแทน ถา
(๑) ภริยา หรือบุคคลภายนอกไดมอบสังหาริมทรัพยแกตัวแทนนั้นเพื่อนําไปชําระ
แกสามีดวย ตอละกนั้นเปนตอละกร็อจอี
(๒) ภริยาหรือบุคคลภายนอกมิไดมอบสังหาริมทรัพยแกตัวแทนเพื่อนําไปชําระแกสามี
ตอละกนั้นเปนตอละกบาอิน
มาตรา ๙๙ ในกรณีที่ตอละกเปนตอละกร็อจอี สามีไมมส
ี ิทธิในสินจาง แตถาตอละกเปน
ตอละกบาอิน สามีมีสิทธิในสินจาง ถาสินจางนั้นเปนสินจางวิบัติ สามีมีสิทธิบอกปดและเรียกคาทดแทน
จากภริยาหรือบุคคลภายนอกผูเปนเจาของสินจางนั้นได ถาไดรับสินจางนั้นไปแลวจะเรียกคาทดแทนได
ตอเมื่อไดคืนสินจางวิบัติ หรือชําระราคาสินจางวิบัติ ถามิสามารถคืนสินจางวิบัตน
ิ ั้นได
การกําหนดคาทดแทน เพื่อใชแทนสินจางวิบัติ ใหศาลกําหนดตามควรแกฐานันดรศักดิ์
โดยกําเนิดของภริยา หรือตามรูปรางของภริยา แลวแตความนิยมของทองถิ่น ประกอบดวยอายุ
สติปญญา ธนสมบัติ และความเปนพรหมจารีของภริยา ตลอดถึงพฤติการณในขณะสิทธิเรียกรองเกิดขึ้น
มาตรา ๑๐๐ ภริยา บุคคลภายนอก หรือตัวแทนของบุคคลเหลานั้น เสนอสินจางตาม
มาตรา ๙๕ ถึง ๙๙ เพื่อตอละกตอสามี หรือตัวแทนของสามี ผูอยูเฉพาะหนาหรืออยูหาง โดยหนังสือ
โทรศัพท หรือวิทยุโทรทัศน ไมวาคําเสนอจะประกอบดวยเงื่อนไข เงื่อนเวลา หรือไมก็ตาม เปนตอละก
บาอินตอเมื่อสามีหรือตัวแทนของสามีไดสนองรับโดยพลัน
การสนองรับเชนวานี้ สามีหรือตัวแทนของสามีจะสนองรับก็ได เวนแตผูเสนอไดเจาะจง
ตัวใหผูใดผูหนึ่งสนอง ผูนั้นผูเดียวมีสิทธิสนอง
ผูเสนอเพิกถอนคําเสนอกอนอีกฝายหนึ่งสนองรับได
การเสนอและสนองโดยประการอื่นนอกจากนี้ เชนฝายผูไดรับคําเสนอไดสนองรับ
เนิ่นชาไป ผูสนองมิใชตัวผูรับคําเสนอซึ่งผูเสนอไดเจาะจงตัว ฝายเสนอไดเสนอโดยโทรเลข วิทยุโทรเลข
หรือวิทยุโทรภาพ ฝายเสนอไดเพิกถอนคําเสนอกอนมีคําสนองรับ หรือคําเสนอและหรือคําสนอง
มิไดเปนไปตามความในบทบัญญัติแหงมาตรา ๙๕ (๑) เมื่อสามี หรือตัวแทนสามีไดสนองดวยการ
ตอละกตามมาตรา ๘๓ แลว ตอละกนั้นเปนตอละกร็อจอี
ถาฝายเสนอเปนเจาหนี้ของสามีไดเสนอหนี้นั้นเปนสินจางโดยมีเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลา
ตอละกนั้นเปนตอละกร็อจอีเสมอ จะเปนตอละกบาอินไดตอเมื่อไดเสนอโดยมิไดมีเงื่อนไข หรือ
เงื่อนเวลา
มาตรา ๑๐๑ สามีเสนอตอละกเพื่อสินจางตามมาตรา ๙๕ ถึง ๙๙ ตอภริยา บุคคล
ภายนอก หรือตัวแทนของบุคคลเหลานั้น ซึ่งอยูเฉพาะหนาหรืออยูหาง โดยโทรศัพท วิทยุโทรศัพท
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๓๖
หรือหนังสือ ถาเสนอโดย
(๑) ไมมีคําวา “เมื่อ” หรือคําอื่นอันมีความหมายเชนเดียวกับคําวา “เมื่อ” (อาปากาลา
หรือมานากาลา) แทรกอยูในคําเสนอไมวา ที่ใด ตอละกนั้นเปน
ก. บาอิน เมื่อฝายสนองไดสนองรับโดยพลัน ในขณะสุดสิ้นคําเสนอ หรือเมื่อรับหนังสือ
ข. โมฆะ เมื่อฝายสนองไดสนองรับเนิน
่ ชาไป
(๒) โดยบงระยะเวลา หรือกําหนดวันเวลาใหทําคําสนอง ตอละกนั้น
ก. เปนบาอิน เมื่อฝายสนองไดสนองรับ หรือคําสนองมาถึง ภายในเวลาหรือตรง
วันเวลาที่สามีกําหนดไวนั้น
ข. ไมสมบูรณ ถาฝายสนองไดสนองรับ หรือคําสนองมาถึงไมตรงวันเวลาที่สามีกําหนด
ไว หากถึงกอนกําหนดวันเวลาที่สามีกําหนด คําเสนอนั้นมิสิ้นความผูกพันฝายสนองจะสนองรับ
เมื่อถึงกําหนดวันเวลานั้นอีกก็ได
ถาฝายสนองมิไดสนองรับภายในกําหนดวันเวลานั้น คําเสนอนั้นสุดสิ้นลง
(๓) โดยใหสิทธิที่จะเลือกตอบไดทุกเมื่อ ฝายสนองไดสนองรับ หรือคําสนองมาถึงเมื่อใด
ตอละกนั้นเปนบาอินเมื่อนัน
้
หากคําเสนอมีคําวา “ถา” หรือ “เมื่อ” หรือคําอื่นอันมีความหมายเชนเดียวกับ คําวา “ถา”
หรือ “เมื่อ” ฝายเสนอไมมีสท
ิ ธิเพิกถอนคําเสนอนั้น
คําเสนอหรือคําสนองในกรณีเชนวานี้ ถามีขอความนอกเรื่องแทรกในทามกลางคําเสนอ
หรือคําสนองนั้น แลวแตกรณี คําเสนอหรือคําสนองนัน
้ เปนโมฆะ
มาตรา ๑๐๒ ในกรณีสามีใหทัณฑบนใดเปนเงื่อนไขตอละกตอภริยา ในเมื่อสามี
ผิดทัณฑบนนั้น ถาสามีกําหนดการผิดทัณฑบน
(๑) โดยพลัน เปนตอละกเมื่อสามีผิดทัณฑบนนั้นโดยพลัน
(๒) โดยบงระยะเวลา หรือกําหนดวันเวลาเปนตอละกเมื่อสามีผิดทัณฑบนนั้นภายใน
เวลา หรือตรงวันเวลานั้น แลวแตกรณี
(๓) โดยมิไดบงระยะเวลา หรือกําหนดวันเวลาเมื่อสามีผิดทัณฑบนนั้นเมื่อใดเปนตอละก
เมื่อนั้น
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีสามีออกขอกําหนดใดเปนเงื่อนไขตอละกแกภริยา ในเมื่อภริยา
ละเมิดขอกําหนดนั้นโดยเจตนา ถาสามีกําหนดการละเมิด
(๑) โดยพลัน เปนตอละกเมื่อภริยาละเมิดขอกําหนดนั้นโดยพลัน
(๒) โดยบงระยะเวลา หรือกําหนดวันเวลาเปนตอละกเมื่อภริยาละเมิดขอกําหนดภายใน
เวลา หรือตรงวันเวลานั้น แลวแตกรณี
(๓) โดยมิไดบงระยะเวลา หรือกําหนดวันเวลาเมื่อภริยาละเมิดขอกําหนดนั้นเมื่อใด
เปนตอละกเมื่อนั้น
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๓๗

มาตรา ๑๐๔ ถาเงื่อนไขที่สามีกําหนดในการตอละก เปนการพนความสามารถของ
ภริยาที่จะปฏิบัติไดก็ดี เปนการผิดศีลธรรม ขัดตอความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือขัดตออิสลาม
บัญญัติก็ดี การที่ภริยามิปฏิบัติตามเงื่อนไข หาทําใหตอละกนั้นเปนผลไม
หากเงื่อนไขที่สามีกําหนดในการตอละกอยูในความสามารถของภริยาจะปฏิบัติได
แตมีเหตุสุดวิสัยมาขัดขวาง ภริยาจึ่งมิสามารถจะปฏิบต
ั ิได ตอละกนั้นก็มิบังเกิดผลเชนเดียวกัน แตถา
การที่ภริยามิสามารถปฏิบต
ั ิเชนนี้ เกิดขึ้นโดยการกระทําของภริยาเองก็ดี เกิดขึ้นโดยความประมาท
หรือความนิ่งนอนใจของภริยา มิรีบปฏิบต
ั ิในเมื่อมีโอกาสจะปฏิบัติไดก็ดี แมการที่ภริยามิสามารถปฏิบัติ
จะเปนโดยการกระทําของสามีเองก็ตาม ความมิสามารถปฏิบัตินั้นหาทําใหตอละกเสียผลไม
มาตรา ๑๐๕ ในกรณีสามีกําหนดเงื่อนไขใดเปนตอละกแกภริยา ใหถือเปนตอละก
เมื่อเงื่อนไขนัน
้ สําเร็จแลว
มาตรา ๑๐๖ ในกรณีสามีกําหนดเงื่อนไขเวลาใดเปนตอละกแกภริยา ใหถือเปนตอละก
เมื่อถึงกําหนดเริ่มตนหรือสุดสิ้นแหงเงื่อนเวลานั้น แลวแตกรณี
มาตรา ๑๐๗ ในกรณีสามีกําหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาใดเปนตอละกแกภริยา
ใหถือเปนตอละกเมื่อเงื่อนไขนั้นสําเร็จแลว หรือถึงกําหนดเริ่มตนหรือสุดสิ้นแหงเงื่อนเวลานั้น
แลวแตกรณี
มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่สามีใหทัณฑบน ออกขอกําหนด กําหนดเงื่อนไข หรือกําหนด
เงื่อนเวลา เปนตอละกแลวแตกรณี ตามความในมาตรา ๑๐๒ ถึง ๑๐๗
(๑) สามีมีสิทธิใหทัณฑบน ออกขอกําหนด กําหนดเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาเพื่อตอละก
แตลําพังฝายเดียวโดยภริยามิไดรูเห็นดวยก็ได
(๒) สามีหรือภริยาไมมีสิทธิเพิกถอนหรือระงับทัณฑบน หรือกําหนดตอละกนั้น
(๓) ถาตอละกสําเร็จ โดย
ก. เปนไปตามทัณฑบนหรือกําหนดตอละกนั้น ทัณฑบนหรือกําหนดตอละกนั้น
เปนอันระงับไปมิผูกพันสามีภริยา ถาสามีกลับคืนดีกับภริยานั้นโดยพิธีรอยะอ
ข. เหตุอื่น และมิใชตอละกบาอิน ทัณฑบน หรือกําหนดตอละกนั้นยอมผูกพันสามี
หรือภริยาอยูต
 ามเดิม ถาสามีกลับคืนดีกับภริยานั้นโดยพิธีรอยะอ
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีสามีสงสัยวา
(๑) จํานวนตอละกมากหรือนอย หรือ
(๒) ตอละกหรือไม
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๓๘
ใหถือวาเปนจํานวนตอละกนอย หรือมิไดตอละกแลวแตกรณี
หมวด ๓
พิธีฟะซัค

มาตรา ๑๑๐ ฟะซัค คือการทําลายนิติสัมพันธสมรสซึ่งสามีหรือภริยาจําตองดําเนินเปน
คดีเพื่อขาดจากการสมรส โดยพิธีฟะซัค
มาตรา ๑๑๑ คดีฟองฟะซัคนั้น ถา
(๑) สามี หรือภริยาวิกลจริต เปนโรคผิวหนัง ดางขาวเปนสวนมาก หรือเปนโรคเรือ
้ น
กอนหรือภายหลังสมรสก็ตาม อีกฝายหนึ่งฟองฟะซัคได
(๒) สามีมีอวัยวะสวนสืบพันธุเกินขนาดที่ภริยาจะรับการรวมประเวณีได ภริยาฟอง
ฟะซัคได
(๓) สามีซึ่งบรรลุนิติภาวะและไมวิกลจริตมีอวัยวะสวนสืบพันธุพิการอยางใดอยางหนึ่ง
ดั่งตอไปนี้
ก. ออนแอ หรือเปนโรคไสเลื่อนจนมิสามารถรวมประเวณีได ภริยาฟองฟะซัคไดตอเมื่อ
มิไดเคยรวมประเวณีกับสามี ภายในบังคับบทบัญญัติดั่งตอไปนี้
๑. เมื่อศาลฟงขอเท็จจริงไดตามฟองของภริยา ใหพิพากษาวาอวัยวะสวนสืบพันธุของ
สามีพิการ แตจะกระทําพิธีฟะซัคใหไดตอเมื่อภริยาอยูร วมกับสามีตามเดิมอีก ๑ ป หลังจากฟง
คําพิพากษาศาลชั้นตนแลว
๒. เมื่อไดอยูรวมกับสามีครบ ๑ ปแลว ภริยาขอใหทําพิธีฟะซัคไดทุกเมื่อ เวนแตภายใน
กําหนดระยะเวลา ๑ ป นับแตวันอยูรวมนั้น หรือหลังจาก ๑ ปแตภริยายังมิไดขอใหทําพิธีฟะซัค สามีได
รวมประเวณีกับภริยา ภริยาไมมีสิทธิที่จะขอทําพิธีฟะซัคเพราะเหตุนี้ไดตอไป นอกจากจะไดขาดจาก
การสมรสเพราะเหตุอื่นกอนแลวกลับคืนดีกันใหม ภริยาจึ่งฟองใหมได
ถาภริยามิยินยอมอยูรวมกับสามีก็ดี หรือสามีมิสามารถรวมประเวณีเพราะเหตุภริยาปวย
หรือมิยินยอมก็ดี มิใหคํานวณระยะเวลาระหวางนั้นเขาในกําหนดระยะเวลา ๑ ป
ข. ขาดจนมิสามารถรวมประเวณีได จะเปนโดยภริยาแกลงทําใหขาดก็ดี ภริยาฟอง
ฟะซัคได แมจะไดเคยรวมประเวณีกับสามีแลว
(๔) อวัยวะสวนสืบพันธุของภริยามีเนื้อหรือกระดูกงอก หรือมดลูกเคลื่อน ปดชองคลอด
จนมิสามารถรวมประเวณีได สามีฟองฟะซัคได
เหตุที่จะฟองฟะซัคตามมาตรานี้ ถาฝายที่จะฟองรองไดทราบกอนสมรส สิทธิที่จะ
ฟองรองนั้นยอมระงับไป
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๓๙
มาตรา ๑๑๒ ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับอวัยวะสวนสืบพันธุของสามีพิการ นอกจากสามีรับ
ตามขอกลาวหา ใหศาลดําเนินการพิจารณาตามบทบัญญัติดั่งตอไปนี้
(๑) ใหภริยานําสืบ
ก. พยานบุคคลซึ่งไดยินสามีกลาววาอวัยวะสวนสืบพันธุของสามีพิการ หรือพยานบุคคล
ซึ่งเคยเห็นอวัยวะสวนสืบพันธุที่ขาด หรือเปนโรคไสเลื่อนเชนวานั้น หามมิใหนําพยานบุคคลซึ่งเห็น
อวัยวะสวนสืบพันธุอันออนแอนั้นมาสืบ หรือ
ข. พยานเอกสารซึ่งสามีทําขึ้นแสดงวาอวัยวะสวนสืบพันธุของสามีพิการโดยชัดแจง
(๒) ถาพยานภริยาฟงได หามมิใหสามีนําสืบพยาน หรือสาบานตนเพื่อหักลางพยาน
ภริยา
(๓) ถาพยานภริยาฟงมิได เมื่อสามียินยอมสาบานรับรองคําปฏิเสธ ใหฟงตามคําปฏิเสธ
ของสามี
(๔) ถาสามีมิยินยอมสาบานรับรองคําปฏิเสธ เมื่อภริยายินยอมสาบานรับรองขอกลาวหา
ใหฟงตามขอกลาวหาของภริยา
(๕) ถาภริยามิยินยอมสาบานรับรองขอกลาวหา ใหยกขอกลาวหาของภริยา
มาตรา ๑๑๓ ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับอวัยวะสวนสืบพันธุของภริยาพิการ นอกจากภริยา
รับตามขอกลาวหา ใหศาลดําเนินการพิจารณาตามบทบัญญัติดั่งตอไปนี้
(๑) ใหสามีนําสืบ
ก. พยานบุคคลซึ่งเห็นอวัยวะสวนสืบพันธุของภริยาพิการ หรือไดยินภริยากลาววา
อวัยวะสวนสืบพันธุของภริยาพิการ หรือ
ข. พยานเอกสารซึ่งภริยาทําขึ้นแสดงวาอวัยวะสวนสืบพันธุของภริยาพิการโดยชัดแจง
(๒) ถาพยานสามีฟงได หามมิใหภริยานําสืบพยานเพื่อหักลางพยานสามี
(๓) ถาพยานสามีฟงมิได ใหยกขอกลาวหาของสามี
(๔) กรณีจะเปนอยางไรก็ตาม หามมิใหคูกรณีสาบาน
มาตรา ๑๑๔ คดีฟองฟะซัคนั้น อีกฝายหนึ่งทราบเมื่อใดใหฟองทันที เวนแตมีเหตุ
จําเปน หรือมิทราบวามีบทบัญญัติบังคับใหฟองทันที
มาตรา ๑๑๕ สามีไมมีทรัพยสินพอที่จะชําระ อีซีกาหเว็น หรือคาอุปการะเลี้ยงดู หรือมี
ทรัพยสินแตอยูหางไกลหมดความสามารถที่ภริยาจะเอาชําระจากทรัพยสินนั้นได ภริยาฟองฟะซัคได
ภายในบังคับบทบัญญัติดั่งตอไปนี้
(๑) สามีคางชําระอีซีกาหเว็นตามความในมาตรา ๑๓๕ (๒) หรือสามีผิดนัดไมชําระ
คุณประโยชนซึ่งตกลงเปนอีซีกาหเว็นแกภริยา ภริยาฟองฟะซัคไดตอเมื่อมิไดเคยรวมประเวณีกับสามี
โดยความสมัครใจของภริยา
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๔๐
(๒) สามีไมอป
ุ การะเลี้ยงดูภริยาเฉพาะดวยโภชนาหาร เครื่องนุงหม หรือเคหะสถาน
ตามความในมาตรา ๖๓ (๑) (๒) และ (๗)
ก. สําหรับหนี้ที่คางชําระตั้งแตกอนวันมีคําพิพากษาในคดีที่ภริยาฟองขอฟะซัคนี้ ภริยา
มีสิทธิที่จะไดรับชําระหนี้นั้นแตสถานเดียว จะขอใหศาลทําพิธีฟะซัคเพราะหนี้นั้นมิได
ข. ตั้งแตวันมีคําพิพากษาบังคับใหสามีชําระคาอุปการะเลี้ยงดูแกภริยาตอไปหลังจาก
พิพากษาเปนอัตรารายวัน ถาสามีไมชําระหนี้นั้นครบ ๓ วัน นับแตวันฟงคําพิพากษาเปนตนไป ภริยาจึ่ง
จะขอใหศาลทําพิธีฟะซัคใหได เวนแตในระหวาง ๓ วัน หรือกอนทําพิธีฟะซัคสามีหรือบิดาหรือปูของ
สามีในกรณีที่สามียังไมบรรลุนิติภาวะ วิกลจริต หรือเปนผูเสมือนไรความสามารถ แลวแตกรณี ไดชําระ
คาอุปการะเลี้ยงดูแกภริยาตามอัตรารายวันแตบางสวน หรือเสร็จสิน
้ ใหคํานวณวันที่สามีคางชําระใหม
ถาวันที่สามีคางชําระมีจํานวน หรือครบกําหนด ๓ วันแลวแตกรณี ภริยามีสิทธิขอใหศาลทําพิธีฟะซัคได
(๓) ถาสามีสูญไปจากภูมิลาํ เนาหรือถิ่นที่อยู ไมปรากฏวามีชีวิตอยูหรือตาย แตยังมิไดมี
คําสั่งของศาลแสดงวาสามีนั้นตาย หรือสามีอยูหางไกล ภริยาฟองฟะซัคไดตอเมื่อ
ก. ภริยานั้นบรรลุนิติภาวะแลว
ข. เปนผูบริสุทธิ์ ซื่อสัตยสุจริต และเคารพตอสามี ตามความในมาตรา ๖๒ (๒) ก. และ
ค. มิสามารถเอาชําระหนี้ ตามความใน (๑) หรือ (๒) จากทรัพยสินของสามีได
(๔) ในกรณีที่สามีบรรลุนิตภ
ิ าวะแลว และไมวิกลจริต สามีจะสูญไปจากภูมิลําเนาหรือ
ถิ่นที่อยูหรือไมก็ตาม ถาภริยายินยอมรับคาอุปการะเลี้ยงดูตามความในมาตรา ๖๓ (๑) (๒) และ (๗) จาก
บิดา หรือปูของสามี ซึ่งชําระหนี้แทนสามี ภริยาฟองฟะซัคมิได
มาตรา ๑๑๖ ใหดะโตะยุติธรรมเปนผูกลาวนําถอยคําฟะซัคแกภริยา หรือ
ดะโตะยุติธรรมจะอนุญาตใหภริยากลาวฟะซัคเองก็ได
มาตรา ๑๑๗ ในกรณีที่สามีภริยาขาดจากการสมรสโดยพิธีฟะซัคนั้น เปนบาอินซึ่ง
กลับคืนดีกันไดโดยพิธีสมรส

หมวด ๔
พิธีสาบาน

มาตรา ๑๑๘ ในกรณีที่สามีกลาวหาวาทารกในครรภภริยา หรือบุตรที่เกิดแตภริยานั้น
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๔๑
มิเลือกวาจะมีอายุมากนอยเพียงใด และมิเลือกวายังมีชวี ิตอยูหรือตายแลว เปนบุตรของชายชูมิใชบุตร
ของตน ใหเปนไปตามบทบัญญัติดังตอไปนี้
(๑) บรรดาบุตรซึ่งตองหามมิใหถือวาเปนบุตรตามมาตรา ๑๖๗ นั้น ไมอยูในบังคับ
บทบัญญัติแหงหมวดนี้ หามมิใหสามีดําเนินคดีตามความในหมวดนี้
(๒) หามมิใหสามีระบุวาชายชูนั้นเปนผูใด
(๓) ใหดะโตะยุติธรรมกลาวนําสามีสาบาน หามมิใหสามีกลาวคําสาบานเอง
(๔) คําสาบานนั้น ใหสามี
ก. ระบุนามพระอัลเลาะหยืนยันวา ตามที่ตนกลาวหาวาทารกในครรภภริยา หรือทีเ่ กิด
มานั้นเปนบุตรชายชูมิใชบุตรของตน เปนความสัตยจริง ใหกลาวความขอนี้ ๔ ครั้ง
ข. สบถวา ตามที่ตนกลาวหาเชนนั้นถาเปนความเท็จขอใหพระอัลเลาะหสาปตน
ใหกลาวความขอนี้ ๑ ครั้ง และ
ค. กลาวคําสาบานในวรรค ก. และ ข. ติดตอกันโดยพลัน
(๕) คดีฟองปฏิเสธบุตรตามบทบัญญัติในมาตรานี้ สามีทราบเมื่อใดใหฟองทันที เวนแต
มีเหตุจําเปนหรือมิทราบวามีบทบัญญัติบังคับใหฟองทันที
มาตรา ๑๑๙ เมื่อสามีสาบานแลว
(๑) ใหสามีภริยาขาดจากการสมรสตั้งแตสิ้นคําสาบานของสามี
(๒) หามมิใหถือวาทารกหรือบุตรที่เกิดแตภริยานั้นสืบสายโลหิตจากสามี
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีสามีสาบานตามบทบัญญัติในมาตรา ๑๑๘ นั้น ถา
(๑) ภริยาสาบานปฏิเสธคํากลาวหาของสามีได ภริยามิตองรับผิดในคาทดแทน
(๒) ภริยามิยน
ิ ยอมสาบานตามความใน (๑) ภริยาตองรับผิดในคาทดแทน
กําหนดคาทดแทนนั้น ใหอนุโลมตามปริมาณคาทดแทนในกรณีที่ภริยากระทําชู
มาตรา ๑๒๑ ในกรณีสามีภริยาขาดจากการสมรสโดยพิธีสาบานนั้น เปนบาอินและเปน
การขาดกันโดยเด็ดขาด หามมิใหกลับเปนสามีภริยากันอีกจนตลอดชีวิต

หมวด ๕
ตัดรฟะซัค

มาตรา ๑๒๒ ตัดรฟะซัค คือการทําลายแหงนิติสัมพันธสมรสระหวางสามีภริยา
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๔๒
โดยมิไดประกอบดวยเจตนาเพื่อขาดจากการสมรส
มาตรา ๑๒๓ ชายเสพเมถุนนิรโทษกับหญิง ใหถือวาสามีภริยาขาดจากการสมรสตาม
บทบัญญัติดังตอไปนี้ ถาชายเสพเมถุนกับ
(๑) มารดาของภริยาใด สามีขาดการสมรสจากภริยานัน
้
(๒) บุตรหญิงที่เกิดแตชายอื่นของภริยาใด สามีขาดการสมรสจากภริยานั้น
(๓) ภริยาใดของบิดา เวนแตมารดาของชายนั้นเอง บิดาขาดการสมรสจากภริยานัน
้
(๔) ภริยาของบุตรชายใด บุตรชายนั้นขาดการสมรสจากภริยานั้น
มาตรา ๑๒๔ สามีหรือภริยาซึ่งมีอายุไมถงึ ๒ ปบริบูรณ ดื่มน้ํานมตามความใน
มาตรา ๕๑ ของญาติอีกฝายหนึ่ง ตามความในมาตรา ๔๙ (๖) และ (๗) โดยอนุโลมเมื่อใด ใหถือวาสามี
ภริยานั้นขาดจากการสมรสเมื่อนั้น
มาตรา ๑๒๕ ในกรณีที่สามีมีภริยาหลายคน ภริยาผูหนึ่งดื่มน้ํานมตามความใน
มาตรา ๕๑ ของภริยาอีกผูห
 นึ่ง ใหถือวาทั้งภริยาผูใหดื่มและผูดื่มน้ํานมขาดการสมรสจากสามี
ถาภริยาผูใหดื่มน้ํานมมิไดเคยเสพเมถุน และน้ํานมที่ภริยาผูหนึ่งดื่มนั้นมิใชเปนน้ํานม
ซึ่งเกิดแตภริยาผูใหดื่มมีบุตรกับสามีนั้นแลว สามีและภริยาผูดื่มน้ํานมนั้นมีสิทธิสมรสกันไดอีก
มาตรา ๑๒๖ สามีหรือภริยาฝายใดฝายหนึ่งเปนมุรตัดเมื่อใด ใหถือวาสามีภริยานัน
้ ขาด
การสมรสเมื่อนั้น
มาตรา ๑๒๗ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๒๕ วรรคหลัง ในกรณีที่สามีภริยา
ขาดจากการสมรสตามความในมาตรา ๑๒๓ ๑๒๔ และ ๑๒๕ วรรคแรกนั้นเปนบาอินและเปนการ
ขาดกันโดยเด็ดขาด หามมิใหกลับเปนสามีภริยากันอีกจนตลอดชีวิต
มาตรา ๑๒๘ สามีภริยาซึ่งขาดจากการสมรสตามความในมาตรา ๑๒๖ เมื่อฝายที่เปน
มุรตัดกลับเปนอิสลามศาสนิกแลว ถาสามีภริยาคูนั้น
(๑) เคยเสพเมถุนกันแลว เมื่อฝายที่เปนมุรตัดกลับเปนอิสลามศาสนิกภายในเขตอิดดะห
เมื่อใด ใหถือวากลับเปนสามีภริยากันอีกเมื่อนั้น โดยสามีมิตองรอยะอ และมิเลือกวาสามีภริยาคูน
 ั้นจะ
สมัครใจเปนสามีภริยากันอีกหรือไม
(๒) มิไดเคยเสพเมถุนกันเลย หรือฝายที่เปนมุรตัดกลับเปนอิสลามศาสนิกเมื่อพนเขต
อิดดะหแลว ใหกลับคืนดีกันไดแตโดยพิธีสมรส
ลักษณะ ๔
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๔๓
พันธกรณีเนื่องแตการรวมประเวณี การสมรส
หรือการขาดจากการสมรส
หมวด ๑
อีซีกาหเว็น

มาตรา ๑๒๙ อีซีกาหเว็น คือทรัพยสิน หรือคุณประโยชนซึ่งชายมีหนาที่ชําระ
หรือบําเพ็ญตอบแทนแกหญิงเนื่องแตการสมรส หรือการที่หญิงรวมประเวณีกับชาย ตามความใน
บทบัญญัติแหงมาตรา ๑๓๙
มาตรา ๑๓๐ ถาอีซีกาหเว็น เปนทรัพยซึ่งตองดวยลักษณะสินจางวิบต
ั ิดั่งที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๙๖ อีซีกาหเว็นนั้นเปนโมฆะ
ถาอีซีกาหเว็นเปนโมฆะบาง มิไดเปนโมฆะบางระคนกันอยู หญิงจะเลือกรับเฉพาะ
อีซีกาหเว็นที่มิไดเปนโมฆะไว นอกนั้นบอกปดเสียหรือบอกปดเสียทั้งหมดก็ได หญิงมีสิทธิเรียกรอง
อีซีกาหเว็น หรือคาทดแทนอีซีกาหเว็นที่ตนบอกปดนั้น
มาตรา ๑๓๑ อีซีกาหเว็นเสียหายกอนหญิงรับมอบและความเสียหายนั้นมิไดเกิดแต
หญิง ใหนําบทบัญญัติวรรคหลังแหงมาตรา ๑๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๒ หามมิใหวลีใชสิทธิ หรือจําหนายสิทธิ เกี่ยวกับอีซีกาหเว็นโดยมิได
๔๑

๔๒

รับความยินยอมจากหญิง เวนแตหญิงยังไมบรรลุนิติภาวะ วิกลจริต หรือเปนผูเสมือนไรความสามารถ
มาตรา ๑๓๓ ในกรณีหญิงยังไมบรรลุนิติภาวะ วิกลจริต หรือเปนผูเสมือนไร
ความสามารถ วลีใชสิทธิหรือจําหนายสิทธิเกี่ยวกับอีซีกาหเว็นต่ํากวาปริมาณอันสมควร เมื่อหญิงนั้น
บรรลุนิติภาวะ หรือเหตุอันทําใหวิกลจริต หรือเสมือนไรความสามารถสุดสิ้นลง หญิงนั้นเรียกรอง
อีซีกาหเว็นจากชายเพิ่มขึ้นไดอีก
มาตรา ๑๓๔ ชายไมมีสิทธิขอลดปริมาณอีซีกาหเว็นซึ่งไดตกลงแลว เวนแตขณะสมรส
ชายยังไมบรรลุนิติภาวะ วิกลจริต หรือเปนผูเสมือนไรความสามารถ วลีฝายชายไดตกลงอีซีกาหเว็นสูง
กวาปริมาณอันสมควร เมื่อชายนั้นบรรลุนิติภาวะ หรือเหตุอันทําใหวิกลจริต หรือเสมือนไรความสามารถ
สุดสิ้นลง ชายนั้นมีสิทธิขอลด หรือเรียกคืนอีซีกาหเว็นที่สูงกวาปริมาณอันสมควรนั้นจากหญิงได
๔๑

คําวา “ใชสิทธิ” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๓๑)

๔๒

คําวา “จําหนายสิทธิ” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๓๑)
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๔๔
ถาอีซีกาหเว็นนั้นเปนทรัพยสินของชายนั้น
มาตรา ๑๓๕ กอนหรือในขณะกระทําพิธีสมรสภริยาสละสิทธิ ในอีซีกาหเว็น
๔๓

เมื่อสมรสแลว ถา
(๑) ภริยานั้นไดรวมประเวณีกับสามีแลว หรือสามีหรือภริยาตายกอนรวมประเวณี
ภริยา หรือทายาทของภริยาแลวแตกรณี มีสิทธิเรียกรองอีซีกาหเว็นจากสามี หรือจากทายาทผูรับทรัพย
มรดกของสามีได
(๒) ภริยายังมิไดรวมประเวณีกับสามี ภริยาไมมีสิทธิเรียกรองอีซีกาหเว็น เวนแตจะไดมี
กําหนดปริมาณอีซีกาหเว็นโดยตกลงกันเอง หรือโดยคําพิพากษา
มาตรา ๑๓๖ กอนรวมประเวณีครั้งแรก ภริยามีสิทธิขัดขืนมิยินยอมใหสามีรวม
ประเวณี จนกวาสามีจะไดชําระอีซีกาหเว็นตามที่ไดตกลงกันเองหรือตามคําพิพากษา เวนแตจะเปน
อีซีกาหเว็นซึ่งไดตกลงกันเองและไดกําหนดเวลาชําระ หากภริยามิไดสงวนสิทธิไว ภริยาไมมีสท
ิ ธิขัดขืน
จําตองยินยอมใหสามีรวมประเวณี แมจะยังไมถึงกําหนดเวลาชําระอีซีกาหเว็น หรือพนกําหนดเวลาชําระ
แลวแตสามีมช
ิ ําระก็ดี
เมื่อไดมีกําหนดปริมาณอีซีกาหเว็นโดยตกลงกันเอง หรือโดยคําพิพากษาแลว ศาลจะ
ใหสามีวางอีซก
ี าหเว็นไวยังศาล หรือใหผูที่ศาลเห็นสมควรยึดถือไวก็ได เมื่อสามีไดรวมประเวณีกับ
ภริยาแลว ใหมอบอีซีกาหเว็นแกภริยาไป
ถาสามีชําระอีซีกาหเว็นใหแกภริยาแลว ภริยามิยินยอมใหสามีรวมประเวณี สามีไมมี
สิทธิเรียกรองอีซีกาหเว็นนั้นคืน เวนแตเปนกรณีขาดจากการสมรสตามมาตรา ๑๓๗
มาตรา ๑๓๗ เมื่อขาดการสมรสจากสามี ภริยามีสิทธิในอีซีกาหเว็น
(๑) ทั้งสิ้น ถาไดรวมประเวณีกับสามีแลว เวนแตฝายใดฝายหนึ่งขาดจากการสมรสโดย
พิธีฟะซัคตามมาตรา ๑๑๑ ภริยามีสิทธิในอีซีกาหเว็นโดยปริมาณอันสมควรดั่งที่ไดบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๔๐
(๒) เพียงกึ่งหนึ่ง ถามิไดเคยรวมประเวณีกับสามี เวนแตในกรณีตอไปนี้ไมมีสิทธิใน
อีซีกาหเว็น
ก. ฝายใดฝายหนึ่งขาดจากการสมรสโดยพิธีฟะซัคตามมาตรา ๑๑๑
ข. กอนสมรสภริยาสละสิทธิในอีซีกาหเว็น และยังมิไดมก
ี ําหนดปริมาณอีซีกาหเว็นโดย
ตกลงกันเองหรือโดยคําพิพากษา
ค. สามีไมมีทรัพยสินพอที่จะชําระอีซีกาหเว็นไดตั้งแตกอนสมรส
ง. ภริยากระทําอัตตวินิบาตกรรม หรือ
จ. ภริยาเปนมุรตัด
๔๓

คําวา “สละสิทธิ” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๓๑)
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๔๕
ถาภริยาไดรับอีซีกาหเว็นไวแลว ใหภริยาหรือทายาทผูรับทรัพยมรดกภริยาแบงคืน
กึ่งหนึ่ง หรือคืนทั้งสิ้นแกสามี แลวแตกรณี ถาอีซีกาหเว็นสูญสิ้นไปแลว ใหใชคาทดแทน
มาตรา ๑๓๘ ถาการสมรสตกเปนโมฆะโดยมิไดเจตนาก็ดี หรือโดยเจตนาของชายฝาย
เดียวก็ดี ปริมาณอีซีกาหเว็นซึ่งกําหนดไวเดิมก็ตกเปนโมฆะดวย หญิงจะเรียกรองอีซีกาหเว็นตอเมื่อได
รวมประเวณีกับชายนั้นแลว และเรียกรองไดเพียงครั้งเดียว แมไดรวมประเวณีตางกรรมตางวาระมาก
ครั้งก็ตาม
มาตรา ๑๓๙ หญิงรวมประเวณีกับชายโดยหญิงสําคัญผิดวาชายนั้นเปนสามีก็ดี
หรือหญิงรวมประเวณีกับชายในขณะที่หญิงกําลังวิกลจริต ละเมอ หรือเสียสติเพราะเสพสุรายาเมา
โดยมิไดเจตนาเสพก็ดี ใหชายชําระอีซีกาหเว็นแกหญิงแตละครั้งตามที่ไดรวมประเวณีตางกรรม
ตางวาระ
มาตรา ๑๔๐ ปริมาณอันสมควรแหงอีซีกาหเว็นซึ่งชายมีหนาที่ชําระแกหญิง ใหนํา
บทบัญญัติแหงมาตรา ๙๙ วรรคสุดมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหนําปริมาณอีซีกาหเว็นซึ่งญาติหญิง
ที่สนิทที่สุดของบิดาหญิงเคยไดรับมาประกอบการวินิจฉัยดวย
ชายหญิงมีสิทธิตกลงกําหนดเวลาชําระ เพิกถอน เพิ่ม หรือลดอีซีกาหเว็นอยางใดอยาง
หนึ่งเปลี่ยนแปลงจากที่ตกลงไวเดิมแลวได เวนแตศาลจะไดมีคําพิพากษากําหนดปริมาณอีซีกาหเว็นไว
แลว
มาตรา ๑๔๑ การชําเราทางเว็จมรรคใหถือวามีผลบังคับใหเสมือนหนึ่งการรวมประเวณี
ตามบทบัญญัติในหมวดนี้ มิเลือกวาหญิงจะสมัครใจหรือถูกขืนใจก็ตาม

หมวด ๒
มุตอะห

มาตรา ๑๔๒ มุตอะห คือทรัพยสินซึ่งสามีมีหนาที่ชําระแกภริยาเนื่องแตการขาดจาก
การสมรส
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๔๖

มาตรา ๑๔๓ ในกรณีตอไปนี้ ใหสามีชําระมุตอะหแกภริยาคูหยา
(๑) กอนสมรสภริยาคูหยาสละสิทธิในอีซีกาหเว็นและขาดจากการสมรสกอนไดมี
กําหนดปริมาณอีซีกาหเว็นโดยตกลงกันเอง หรือโดยคําพิพากษา
(๒) สามีไดรวมประเวณีกับภริยาแลว เวนแตขาดจากการสมรสในกรณีตอไปนี้ ภริยา
ไมมีสิทธิในมุตอะห
ก. ภริยาเปนมุรตัด
ข. สามีไดรับสินจางจากภริยา
ค. ฟะซัคตามความในมาตรา ๑๑๑ หรือ
ง. สามีหรือภริยาตาย
(๓) สามีซึ่งนับถือลัทธิศาสนาอื่นเขาเปนอิสลามศาสนิกฝายเดียว ภริยามิไดเขาเปน
อิสลามศาสนิกดวย
มาตรา ๑๔๔ จํานวนมุตอะหนั้น ถาสามีภริยามิสามารถตกลงกันได ใหศาลกําหนด
ไมเกินกึ่งหนึ่งแหงปริมาณอีซีกาหเว็นอันสมควร ดั่งที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๔๐
หมวด ๓
อิดดะห

มาตรา ๑๔๕ อิดดะห คือกําหนดระยะเวลาซึ่งชายหญิงตองหามมิใหสมรส หรือสามี
ภริยาตองหามมิใหสัมผัส หรือเสพเมถุน แลวแตกรณี
กําหนดเขตอิดดะหใหเปนไปภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๔๖ ถึง ๑๕๖
อิดดะหจะเปนร็อจอี หรือบาอิน ตองแลวแตการขาดจากการสมรสเปนประมาณ
๔๔

๔๕

ภายในบังคับบทบัญญัติแหง (๑) และ (๓) ก.
กรณีที่ระบุไวดั่งตอไปนี้มิไดอยูในบังคับแหงบทบัญญัติในหมวดนี้
(๑) สามีภริยามิไดเคยเสพเมถุนกันเลย ไดขาดจากการสมรสเพราะเหตุอื่นนอกจากสามี
ตาย
(๒) สามีภริยาซึ่งขาดจากการสมรสและกลับคืนดีกันไดแตโดยพิธีสมรส ไดกลับคืนดีกัน
โดยมิไดประกอบพิธีสมรส
(๓) สามีภริยาซึ่งตองขาดจากกันตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๓ วรรคหลัง ถา
ก. มิไดเคยเสพเมถุนกันเลย หรือ
๔๔

คําวา “อิดดะหรอ
็ จอี” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๓๖)

๔๕

คําวา “อิดดะหบาอิน” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๓๗)
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๔๗
ข. ยังคงอยูดวยกันตอไปตามเดิมโดยมิไดประกอบพิธีสมรสใหม
(๔) สามีภริยาซึ่งขาดจากการสมรสและไมอาจกลับคืนดีกันไดตามมาตรา ๑๒๑
และ ๑๒๗ ไดกลับคืนดีกันดวยประการใด ๆ ก็ตาม และ
(๕) หญิงเสพเมถุนโดยมิไดประกอบพิธีสมรส มิเลือกวาจะสมัครใจ หรือถูกขืนใจก็ตาม
เวนแตเปนกรณีที่ชายเสพเมถุนนิรโทษ
มาตรา ๑๔๖ ในกรณีที่สามีภริยาขาดจากการสมรส เพราะเหตุสามีตายมิเลือกวาสามี
ภริยานั้นจะไดเสพเมถุนกันแลวหรือไมก็ดี สามีคูหยาตายภายในเขตอิดดะหร็อจอี หรือสามีภริยาซึ่งได
เคยเสพเมถุนกันแลวขาดจากการสมรส เพราะเหตุสามีเปนมุรตัด และสามีคูหยานั้นตายภายในเขต
อิดดะหบาอินนั้นก็ดี หรือสามีภริยาซึ่งไดเคยเสพเมถุนกันแลวขาดจากการสมรสเพราะเหตุภริยาเปน
มุรตัด และสามีคูหยาตายภายในเขตอิดดะหบาอินเมื่อภริยาหมายนั้นไดกลับเปนอิสลาสศาสนิกภายใน
เขตอิดดะหบาอินนั้นก็ดี หญิงหมายเชนวานั้นจะสมรสใหมได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหดั่งตอไปนี้
(๑) ลวงพนระยะเวลา ๔ เดือน ๑๐ วันบริบูรณ นับแตวันสามีตาย หรือ
(๒) คลอดแลว ถามีครรภ
มาตรา ๑๔๗ ในกรณีที่สามีภริยาขาดจากการสมรส เพราะเหตุอื่นนอกจากสามีตาย
มิเลือกวาการขาดจากการสมรสนั้นเปนร็อจอี หรือบาอิน และมิเลือกวาสามีคูหยานั้นตายภายในเขต
อิดดะหบาอินหรือไม ถาหญิงหมายนั้นไดเคยเสพเมถุนกับสามีแลว หญิงหมายเชนวานั้นจะสมรสกับ
ชายอื่นได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหดั่งตอไปนี้
(๑) ไดเริ่มหลั่งโลหิตระดูครั้งที่ ๓ นับแต
ก. วันขาดจากการสมรส
ข. วันสุดสิ้นแหงการหลั่งโลหิตระดู ถาขาดจากการสมรสในระหวางระยะเวลาหลั่งโลหิต
ระดู หรือ
ค. วันสุดสิ้นแหงการหลั่งโลหิตคลอด ถาขาดจากการสมรสในระหวางระยะเวลาหลั่ง
โลหิตคลอด
ถามิไดหลั่งโลหิตระดู หรือหลั่งแตมิครบกําหนดตามความในวรรคกอน ใหบังคับตาม
ความใน (๒) ค. ๑. สองวรรคหลัง และ ค. ๒. วรรคหลัง
(๒) ลวงพนระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันขาดจากการสมรส ถาหญิงหมายนั้น
ก. ตั้งแตเริ่มหลั่งโลหิตระดูมิไดเคยหลั่งครบ ๑ วัน ๑ คืนบริบูรณ ดั่งที่ไดบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๕๙ (๑) ก.
ข. มิไดเคยหลั่งโลหิตระดูตั้งแตกําเนิด
กอนลวงพนระยะเวลา ๓ เดือนเชนวานั้น ถาหญิงหมายในกรณี ก. หรือ ข. นั้นไดหลั่ง
โลหิตระดูแลว หญิงหมายนั้นจะสมรสกับชายอื่นไดตอเมื่อไดเริ่มหลั่งโลหิตระดูครั้งที่ ๔
ถาหญิงหมายนั้นหลั่งโลหิตระดูมิครบกําหนดเชนวานั้นแลว หญิงหมายนั้นจะสมรสกับ
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๔๘
ชายอื่นไดตอเมื่อลวงพนระยะเวลา ๓ เดือนนับแตวันหยุดหลั่งโลหิตระดูเมื่อมีหรืออนุมานอายุตามความ
ในบทบัญญัติแหง ค. ๑ วรรคแรกและวรรคสุด หรือ ค. ๒ สองวรรคหลัง แลวแตกรณี
ค. หมดโลหิตระดูกอนขาดจากการสมรส และ
๑. เมื่อหมดโลหิตระดูนั้นมีหรืออนุมานอายุเทาเทียมกับอายุของหญิงวงศญาติสวนมาก
เมื่อหมดโลหิตระดูหรือเทียบเคียงกับหญิงอื่นสวนมากได ถามิสามารถเทียบเคียงกับหญิงวงศญาติเชนวา
นั้นได
ถากอนขาดจากการสมรสหญิงหมายนั้นหลั่งโลหิตระดูเปนปกติอยู เมื่อขาดจากการ
สมรสแลวมิไดหลั่งโลหิตระดู หรือหลั่งแตมิครบกําหนดตามบทบัญญัติใน (๑) กําหนดลวงพนระยะ
เวลา ๓ เดือนนั้น ใหนับแตวันขาดจากการสมรส หรือวันหมดโลหิตระดูแลวแตกรณี ถาเทียบเคียงอายุ
ตามความในวรรคกอนได หากมิสามารถเทียบเคียงอายุเชนวานั้นไดแลว กําหนดลวงพนระยะเวลา ๓
เดือนนั้น ใหนับแตเมื่อมี หรืออนุมานอายุเทียบเคียงตามความในวรรคกอนไดเชนกัน
ในกรณี ๒ วรรคกอนนั้น ถามิสามารถเทียบเคียงอายุเชนวานั้นไดแลว กําหนดลวงพน
ระยะเวลา ๓ เดือนนั้น ใหนับแตวันที่มีอายุครบ ๖๒ ปบริบูรณ หรือวันที่มีอายุอนุมานเทานั้น ถาจําอายุ
มิได หรือ
๒. เมื่อขาดจากการสมรสนัน
้ มีอายุครบ ๖๒ ปบริบูรณ หรืออนุมานเทานั้น ถาจําอายุ
มิได
กอนลวงพนระยะเวลา ๓ เดือนเชนวานั้น ถาหญิงหมายในกรณี ๑ หรือ ๒ นั้นไดหลั่ง
โลหิตระดูแลว หญิงหมายนั้นจะสมรสกับชายอื่นไดตอเมื่อไดเริ่มหลั่งโลหิตระดูครั้งที่ ๓
ถาหญิงหมายนั้นหลั่งโลหิตระดูมิครบกําหนดเชนวานั้นแลว หญิงหมายนั้นจะสมรสกับ
ชายอื่นไดตอเมื่อลวงพนระยะเวลา ๓ เดือน นับแตวันที่มีอายุครบ ๘๕ ปบริบูรณ หรือวันที่มีอายุอนุมาน
เทานั้น ถาจําอายุมิได หรือ
(๓) คลอดแลว ถามีครรภ
มาตรา ๑๔๘ ในระหวางที่ภริยาคูหยาอยูในเขตอิดดะหร็อจอีตามมาตรา ๑๔๗ สามี
กลับคืนดีกับภริยาคูหยานั้น โดยสามีมิไดประกอบพิธีรอยะอก็ดี หรือสามีเสพเมถุนนิรโทษกับภริยาคูหยา
นั้นก็ดี
(๑) สามีมีสิทธิรอยะหไดภายในเขตอิดดะหร็อจอี
(๒) ถาภริยาคูหยานั้นตั้งครรภภายในเขตอิดดะหร็อจอีแลว กอนคลอดสามีมีสิทธิรอยะอ
ไดทุกเมื่อ
(๓) เมื่อพนเขตอิดดะหร็อจอีแลว หรือเมือ
่ ภริยาคูหยาคลอดบุตรซึ่งตั้งครรภขึ้นภายใน
เขตอิดดะหร็อจอีแลว แลวแตกรณี สามีกลับคืนดีกับภริยาคูหยานั้นไดแตโดยพิธีสมรส
(๔) หญิงหมายนั้นจะสมรสกับชายอื่นไดตอเมื่อ
ก. พนเขตอิดดะหอันเกิดแตการที่สามีกลับคืนดีกับภริยาคูหยาโดยมิไดประกอบพิธี
รอยะอ หรือพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการที่สามีเสพเมถุนนิรโทษ ตามมาตรา ๑๔๗ (๑) หรือ (๒)
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๔๙
โดยอนุโลม นับแตวันเลิกจากการอยูรวมกับสามีคูหยา การเสพเมถุนกับสามีคูหยาครั้งหลังที่สุด ถามิได
อยูรวม หรือการเสพเมถุนนิรโทษครั้งหลังที่สุด แลวแตกรณีกําหนดเขตอิดดะหร็อจอีที่ยังไมสุดสิ้นนั้นให
เปนอันระงับไปหรือ
ข. คลอดแลว ถามีครรภ มิเลือกวาครรภนั้นจะตั้งเมื่อใด
การคืนดีของสามีภริยาตามมาตรานี้ ใหวินิจฉัยตามพฤติการณและการปฏิบัติของสามี
ภริยา เชน ระหวางเปนภริยาไดอยูรวมเรือนหลังเดียวกัน เมื่อขาดจากการสมรสแลว ยังคงอยูรว ม
เชนเดิมเชนนี้ ใหถือวาเปนการคืนดีเพื่อประโยชนแหงมาตรานี้
มาตรา ๑๔๙ ในระหวางที่ภริยาคูหยาอยูในเขตอิดดะหบาอิน ตามมาตรา ๑๔๗ ถา
(๑) สามีกลับคืนดีกับภริยาคูหยานั้นโดยมิไดประกอบพิธีสมรส
ก. สามีภริยาคูนั้นสมรสกันใหมไดทุกเมื่อ ภายในบังคับบัญญัติแหงมาตรา ๑๒๑
และ ๑๒๗
ข. หญิงนั้นจะสมรสกับชายอื่นได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหบาอินนั้นแลว
ค. ถาหญิงนั้นตั้งครรภกับสามีคูหยาภายหลังที่กลับคืนดีกันโดยมิไดประกอบพิธีสมรส
หากตั้งครรภ
๑. ภายในเขตอิดดะหบาอินแลว กําหนดเขตอิดดะหบาอินตามมาตรา ๑๔๗ (๑)
หรือ (๒) แลวแตกรณีเปนอันหยุดจนกวาจะไดคลอดแลว จึงใหคํานวณตอไปใหมเทาที่เหลืออยู หญิงนั้น
จะสมรสกับชายอื่นไดตอเมื่อคลอดแลว และพนเขตอิดดะหบาอินเทาที่เหลืออยูซึ่งนับแตเมื่อคลอดนั้น
แลว
๒. เมื่อพนเขตอิดดะหบาอินแลว ไมอยูในบังคับบทบัญญัติแหงหมวดนี้ หญิงนั้นสมรส
กับชายอื่นไดทุกเมื่อ
(๒) สามีเสพเมถุนนิรโทษกับภริยาคูหยานั้น
ก. สามีภริยาคูนั้นสมรสกันใหมไดทุกเมื่อ ภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๒๑
และ ๑๒๗
ข. หญิงนั้นจะสมรสกับชายอื่นได ตอเมื่อ
๑. พนเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษตามมาตรา ๑๔๗ (๑) หรือ (๒)
โดยอนุโลม แลวแตกรณี นับแตการเสพเมถุนนิรโทษครั้งหลังที่สุด กําหนดเขตอิดดะหบาอินที่ยังไม
สุดสิ้นนั้นใหเปนอันระงับไป หรือ
๒. คลอดแลว ถามีครรภ มิเลือกวาครรภนั้นจะตั้งเมื่อใด
มาตรา ๑๕๐ ในกรณีที่ชายเสพเมถุนนิรโทษกับหญิงโสดซึ่งมิไดอยูในระหวางเขต
อิดดะหใด ถา
(๑) ชายผูเดียวเสพเมถุนนิรโทษแลว หญิงนั้นจะสมรสกับ
ก. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษนั้นไดทุกเมื่อ
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๕๐
ข. ชายอื่นได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษตามมาตรา ๑๔๗
(๑) หรือ (๒) โดยอนุโลม แลวแตกรณี นับแตการเสพเมถุนนิรโทษครั้งหลังที่สุด หรือเมื่อคลอดแลว ถามี
ครรภ
(๒) ชายผูหนึ่งเสพเมถุนนิรโทษแลว ภายหลังมีชายอีกผูหนึ่งหรือหลายคนเสพเมถุน
นิรโทษเชนกันอีก เมื่อชายใดเสพเมถุนนิรโทษกอน ใหคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษ
ของชายนั้นกอน และคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษของชายนอกนั้นตอไปโดยลําดับ
เวนแตหญิงนั้นตั้งครรภกับชายที่เสพเมถุนนิรโทษหลังคนใดคนหนึ่ง กําหนดอิดดะหอันเกิดแตการที่
ชายเสพเมถุนนิรโทษกอนเปนอันหยุดจนกวาจะไดคลอดแลว จึงใหคํานวณตอไปใหมเทาที่เหลืออยู
และคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการที่ชายเสพเมถุนนิรโทษนอกนั้นตอไปโดยลําดับ จนกวาจะสุดสิ้นสุดแต
มีชายเสพเมถุนนิรโทษมากหรือนอยคน แลวแตกรณี หญิงนั้นจะสมรสกับ
ก. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษกอนได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการที่ชายเสพเมถุน
นิรโทษหลังแลว
ข. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษหลังได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการที่ชายเสพเมถุน
นิรโทษกอนแลว
ค. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษทามกลาง หรือชายอื่นไดตอเมื่อพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการ
เสพเมถุนนิรโทษทั้งสิ้นแลว
กําหนดเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษใน (๒) นี้นั้น ใหนําบทบัญญัติแหง
มาตรา ๑๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๑ ในระหวางที่หญิงหมายอยูในเขตอิดดะหร็อจอีตามมาตรา ๑๔๗ ชายเสพ
เมถุนนิรโทษกับหญิงหมายนั้น
(๑) ถาหญิงหมายนั้นมิไดตั้งครรภ สามีกลับคืนดีกับภริยาคูหยาโดยพิธีรอยะอภายใน
เขตอิดดะหร็อจอีนั้นไดแตหามมิใหสัมผัสหรือเสพเมถุนจนกวาจะพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุน
นิรโทษตามมาตรา ๑๔๗ (๑) หรือ (๒) โดยอนุโลมแลวแตกรณี นับแตวันรอยะอ กําหนดเขตอิดดะห
ร็อจอีที่ยังไมสด
ุ สิ้นนั้นใหเปนอันระงับไป
(๒) ถาหญิงหมายนั้นตั้งครรภ กับ
ก. สามีกอนขาดจากการสมรส หากยังไมคลอดสามีกลับคืนดีกับภริยาคูหยาโดยพิธี
รอยะอได แตหามมิใหสัมผัสหรือเสพเมถุนจนกวาจะพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษตาม
มาตรา ๑๔๗ (๑) หรือ (๒) โดยอนุโลม แลวแตกรณี นับแตเมื่อคลอดแลว
ข. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษภายในเขตอิดดะหร็อจอี กําหนดอิดดะหร็อจอีตามมาตรา
๑๔๗ (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี เปนอันหยุดจนกวาหญิงหมายนั้นไดคลอดแลว จึ่งใหคํานวณตอไปใหม
เทาที่เหลือยูนับแตเมื่อคลอดแลว กอนที่กําหนดอิดดะหร็อจอีนั้นสุดสิ้นลง แมจะเปนระหวางที่กําหนด
อิดดะหร็อจอีสะดุดหยุดอยูก็ดี สามีกลับคืนดีกับภริยาคูหยานั้นโดยพิธีรอยะอได แตถาไดคืนดีกอนคลอด
หามมิใหสัมผัสหรือเสพเมถุนจนกวาจะไดคลอดแลว
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๕๑
ถาหญิงหมายนั้นตั้งครรภเมื่อพนเขตอิดดะหร็อจอีแลว สามีไมมีสิทธิรอยะอ
(๓) หญิงหมายนั้นจะสมรสกับ
ก. สามีได ถาสามีมิไดรอยะอภายในเขตอิดดะหร็อจอี ตอเมื่อพนเขตอิดดะหอันเกิดแต
การเสพเมถุนนิรโทษตามมาตรา ๑๔๗ โดยอนุโลมแลว
ข. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหร็อจอีแลว
ค. ชายอื่นได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหร็อจอี และพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุน
นิรโทษตามมาตรา ๑๔๗ โดยอนุโลมแลว
มาตรา ๑๕๒ ในระหวางที่หญิงหมายอยูในเขตอิดดะหร็อจอีตามมาตรา ๑๔๗ เมื่อสามี
คูหยาหรือชายอื่นไดเสพเมถุนนิรโทษกับหญิงหมายนั้นแลว ภายหลังชายอื่น หรือสามีคูหยาไดเสพเมถุน
นิรโทษกับหญิงหมายนั้นเชนกันอีก แลวแตกรณี มิเลือกวาสามีและหรือชายอื่นจะไดเสพเมถุนนิรโทษ
กอนหรือหลัง
(๑) ถาหญิงหมายนั้นมิไดตั้งครรภ หากเปนกรณีเสพเมถุนนิรโทษซอนกันเชนวานั้น
ระหวาง
ก. ชายอื่นผูเดียวและสามีคูหยาแลว การกลับคืนดีโดยพิธีรอยะอของสามีภริยาคูน
 ั้น
ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๕๑ (๑) มาใชบังคับโดยอนุโลม
ข. ชายอื่นตั้งแต ๒ คนขึ้นไปก็ดี หรือสามี และชายอื่นตั้งแต ๒ คนขึ้นไปก็ดี
การกลับคืนดีโดยพิธีรอยะอของสามีภริยาคูนั้น ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๕๑ (๑) มาใชบังคับโดย
อนุโลม โดยคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการที่ชายอื่นเสพเมถุนนิรโทษแตละคนนั้นเปนลําดับไป จนกวาจะ
สุดสิ้น สุดแตมีชายเสพเมถุนนิรโทษมากหรือนอยคน แลวแตกรณี
(๒) ถาหญิงหมายนั้นตั้งครรภกับสามีกอนขาดจากการสมรส หากเปนกรณีเสพเมถุน
นิรโทษซอนกันเชนวานั้น ระหวาง
ก. ชายอื่นผูเดียวและสามีคูหยาแลว การกลับคืนดีโดยพิธีรอยะอของสามีภริยาคูน
 ั้น
ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๕๑ (๒) ก. มาใชบังคับโดยอนุโลม
ข. ชายอื่นตั้งแต ๒ คนขึ้นไปก็ดี หรือสามีและชายอื่นตั้งแต ๒ คนขึ้นไปก็ดี การกลับคืน
ดีโดยพิธีรอยะอของสามีภริยาคูนั้น ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๕๑ (๒) ก. มาใชบังคับโดยอนุโลม
โดยคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการที่ชายอื่นเสพเมถุนนิรโทษแตละคนนั้นเปนลําดับไปจนกวาจะสุดสิ้น
สุดแตมีชายเสพเมถุนนิรโทษมากหรือนอยคน แลวแตกรณี
(๓) ถาหญิงหมายนั้นตั้งครรภโดยการเสพเมถุนนิรโทษกับ
ก. สามีภายในเขตอิดดะหร็อจอี กอนคลอดสามีกลับคืนดีกับภริยาคูหยานั้นโดยพิธี
รอยะอไดทุกเมื่อ เมื่อคลอดแลวใหคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการที่ชายเสพเมถุนนิรโทษตามมาตรา ๑๔๗
(๑) หรือ (๒) โดยอนุโลม แลวแตกรณี ไปจนกวาจะสุดสิ้น สุดแตมีชายเสพเมถุนนิรโทษมากหรือนอย
คน แลวแตกรณี สามีจะสัมผัสหรือเสพเมถุนกับภริยานั้นได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหเชนวานี้แลว
ถาหญิงหมายนั้นตั้งครรภเมื่อพนเขตอิดดะหร็อจอีแลว สามีไมมีสิทธิรอยะอ
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๕๒
ข. ชายอื่นภายในเขตอิดดะหร็อจอี การกลับคืนดีโดยพิธีรอยะอของสามีภริยาคูนั้น
ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๕๑ (๒) ข. มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตเมื่อสุดสิ้นกําหนดเขตอิดดะห
ร็อจอีที่เหลืออยูแลว ใหคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการที่สามีเสพเมถุนนิรโทษกอน มิเลือกวาสามีจะได
เสพเมถุนนิรโทษกอนหรือหลังชายอื่นและคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการที่ชายอื่นเสพเมถุนนิรโทษตอไป
โดยลําดับจนกวาจะสุดสิ้น สุดแตมีชายเสพเมถุนนิรโทษมากหรือนอยคนแลวแตกรณี ถา
๑. มีชายเสพเมถุนนิรโทษผูเดียว สามีจะสัมผัสหรือเสพเมถุนได ตอเมื่อคลอดแลว
๒. มีชายเสพเมถุนนิรโทษตั้งแต ๒ คนขึ้นไป สามีจะสัมผัสหรือเสพเมถุนไดตอเมื่อพน
เขตอิดดะหอันเกิดแตการที่สามีและหรือชายอื่นเสพเมถุนนิรโทษทั้งสิ้นแลว
(๔) หญิงนั้นจะสมรสกับ
ก. สามีคูหยาได ถาสามีมิไดรอยะอภายในเขตอิดดะหร็อจอี ตอเมื่อพนเขตอิดดะห
อันเกิดแตการที่สามีและหรือชายอื่นเสพเมถุนนิรโทษทั้งสิ้นแลว
ข. ชายที่เสพเมถุนนิรโทษกอนได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหร็อจอี และเขตอิดดะหอันเกิด
แตการที่ชายเสพเมถุนนิรโทษหลังแลว
ค. ชายที่เสพเมถุนนิรโทษหลังได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหร็อจอี และเขตอิดดะหอันเกิด
แตการที่ชายเสพเมถุนนิรโทษกอนแลว
ง. ผูเสพเมถุนนิรโทษทามกลาง หรือชายอื่นไดตอเมื่อพนเขตอิดดะหร็อจอี และเขต
อิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษทั้งสิ้นแลว
มาตรา ๑๕๓ ในระหวางที่หญิงหมายอยูในเขตอิดดะหบาอินตามมาตรา ๑๔๗ ชายเสพ
เมถุนนิรโทษกับหญิงหมายนั้น ถาหญิงหมายนั้น
(๑) มิไดตั้งครรภ หญิงนั้นจะสมรสกับ
ก. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษนั้นได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหบาอิน
ข. สามีคูหยา ภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๒๑ และ ๑๒๗ หรือชายอื่นได
ตอเมื่อพนเขตอิดดะหบาอิน และพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษตามมาตรา ๑๔๗ (๑)
หรือ (๒) โดยอนุโลม แลวแตกรณี นับแตการเสพเมถุนนิรโทษครั้งหลังที่สุด
(๒) ตั้งครรภ หากตั้งครรภกับ
ก. สามีกอนขาดจากการสมรส หญิงนั้นจะสมรสกับ
๑. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษได ตอเมื่อคลอดแลว
๒. สามีคูหยา หรือชายอื่นได ตอเมื่อคลอดแลว และพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพ
เมถุนนิรโทษตามมาตรา ๑๔๗ (๑) หรือ (๒) โดยอนุโลม แลวแตกรณี นับแตเมื่อคลอดแลว
ข. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษภายในเขตอิดดะหบาอินแลว กําหนดอิดดะหบาอินเปนอัน
หยุดจนกวาจะไดคลอดแลวจึ่งใหคํานวณตอไปใหมเทาที่เหลืออยู หญิงนั้นจะสมรสกับ
๑. สามีคูหยาได ตอเมื่อคลอดแลว
๒. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษ หรือชายอื่นได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหบาอินเทาที่เหลืออยูนั้น
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๕๓
แลว
ค. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษเมื่อพนเขตอิดดะหบาอินแลว หญิงนั้นจะสมรสกับ
๑. ชายผูเสพเมถุนนิรโทษนั้นไดทุกเมื่อ
๒. สามีคูหยาหรือชายอื่นได ตอเมื่อคลอดแลว
กรณีตาม (๑) และ (๒) ถาชายอื่นที่เสพเมถุนนิรโทษมีจํานวนตั้งแต ๒ คนขึ้นไปแลว
มิเลือกวาจะเปนสามีคูหยาหรือมิใช ใหคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษของชายเหลานั้น
แตละคนโดยลําดับจนกวาจะสุดสิ้น สุดแตมีชายเสพเมถุนนิรโทษมากหรือนอยคน แลวแตกรณี
การสมรสของหญิงหมายนั้นใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๕๐ (๒) มาใชบังคับโดย
อนุโลม
กําหนดเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษในมาตรานี้นั้น ใหนําบทบัญญัติแหง
มาตรา ๑๔๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๔ ในกรณีที่ชายเสพเมถุนนิรโทษกับหญิงมีสามี ถาหญิงนั้น
(๑) ไมมีครรภ หญิงนั้นจะสัมผัสหรือเสพเมถุนกับสามีได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหอันเกิด
แตการเสพเมถุนนิรโทษตามมาตรา ๑๔๗ (๑) หรือ (๒) โดยอนุโลม แลวแตกรณี นับแตการเสพเมถุน
นิรโทษครั้งหลังที่สุด
(๒) ตั้งครรภกับสามี หากตั้งครรภ
ก. กอนชายเสพเมถุนนิรโทษ หญิงนั้นจะสัมผัสหรือเสพเมถุนกับสามีได ตอเมื่อคลอด
แลว และพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษตามมาตรา ๑๔๗ (๑) หรือ (๒) โดยอนุโลม
แลวแตกรณี นับแตเมื่อคลอดแลว
ข. ภายหลังชายเสพเมถุนนิรโทษ ตั้งแต
๑. ภายในเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษตาม (๑) แลว กําหนดอิดดะห
อันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษนั้นเปนอันหยุดจนกวาจะไดคลอดแลว จึ่งใหคํานวณตอไปใหมเทาที่
เหลืออยู หญิงนั้นจะสัมผัสหรือเสพเมถุนกับสามีไดตอเมื่อไดคลอดแลว และพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการ
เสพเมถุนนิรโทษเทาที่เหลืออยูนั้นนับแตเมื่อคลอดแลว
๒. เมื่อพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษแลว หญิงนั้นสัมผัสหรือเสพเมถุน
กับสามีไดทุกเมื่อ
(๓) ตั้งครรภกับชายที่เสพเมถุนนิรโทษ หญิงนั้นจะสัมผัสหรือเสพเมถุนกับสามีได
ตอเมื่อคลอดแลว
กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) นั้น ถาชายที่เสพเมถุนนิรโทษมีจํานวนตั้งแต ๒ คนขึ้นไป
แลว ใหคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษของชายเหลานั้นแตละคนตอไปโดยลําดับจนกวา
จะสุดสิ้น สุดแตมีชายเสพเมถุนนิรโทษมากหรือนอยคน แลวแตกรณี
มาตรา ๑๕๕ ในกรณีที่ชายเสพเมถุนนิรโทษกับหญิงมีสามี และตอมาหญิงนั้นไดขาด
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๕๔
การสมรสจากสามีภายในเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษตามมาตรา ๑๔๗ โดยอนุโลม
ถาหญิงหมายนั้น
(๑) มิไดเคยเสพเมถุนกับสามีเลย หญิงหมายนั้นจะสมรสกับ
ก. ชายที่เสพเมถุนนิรโทษนั้นไดทุกเมื่อ
ข. สามีคูหยา หรือชายอื่นได ตอเมื่อพนเขตอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษตาม
มาตรา ๑๔๗ โดยอนุโลม
(๒) เคยเสพเมถุนกับสามีแลว ถาหญิงหมายนั้น
ก. มิไดตั้งครรภ หรือตั้งครรภกับสามีกอนชายเสพเมถุนนิรโทษ ใหคํานวณอิดดะห
อันเกิดแตการขาดจากการสมรสตามมาตรา ๑๔๗ กอน และคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการที่ชายเสพ
เมถุนนิรโทษตามมาตรา ๑๔๗ (๑) หรือ (๒) โดยอนุโลม แลวแตกรณี ในภายหลัง
ข. ตั้งครรภกับผูเสพเมถุนนิรโทษ ใหคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการเสพเมถุนนิรโทษ
กอน และคํานวณอิดดะหอันเกิดแตการขาดจากการสมรสภายหลังคลอด
การกลับคืนดีกับสามี หรือสมรสกับชายผูเสพเมถุนนิรโทษ หรือชายอื่นตาม (๒) นี้
ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๕๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕๖ ในกรณีที่การสมรสไมสมบูรณดั่งที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๒๓ เมื่อมีกรณี
เกี่ยวกับอิดดะหเกิดขึ้นเชนชายตายในระหวางอยูรวม หรือในเขตอิดดะหร็อจอีก็ดี ชายหญิงนั้นตองขาด
จากการสมรสตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๓ วรรคหลัง ถาชายหญิงนั้นไดเสพเมถุนกอนที่ฝายชายได
ทราบถึงความไมสมบูรณนน
ั้ ก็ดี หรือมีการเสพเมถุนนิรโทษก็ดี ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๔๖
ถึง ๑๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแตกรณี
มาตรา ๑๕๗ กําหนดหลั่งโลหิตระดู หรือกําหนดเวลาลวงพนตามความในบทบัญญัติ
แหงมาตรา ๑๔๖ และ ๑๔๗ ถาหญิงหมายนั้นเปนทาส ใหลดกําหนดหลั่งโลหิตระดูนอยลงกวากําหนด
นั้น ๑ ครั้ง หรือลดกําหนดเวลาลวงพนลงกึ่งหนึ่ง แลวแตกรณี
มาตรา ๑๕๘ กําหนดเวลาตามความในบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๔๖ และ ๑๔๗ ถามิใช
กรณีที่เริ่มนับแตวันตนเดือน ใหคํานวณโดยเอาจํานวนวันในเดือนสุดทายบวกกับวันที่นับแลวในเดือน
แรกใหได ๓๐ วันเต็ม
มาตรา ๑๕๙ การหลั่งโลหิตระดู การหลั่งโลหิตเนื่องแตการคลอด หรือการคลอด
โดยชอบดวยหลักกฎหมายนี้
(๑) การหลั่งโลหิตระดูโดยปกติแตละครั้ง
ก. ตองไมต่ํากวา ๑ วัน ๑ คืนบริบูรณโดยหลั่งติดตอกัน ในระหวาง ๑๕ วัน ๑๕ คืน
จะไดหลั่งกี่ครั้งก็ตามพึงถือวาเปนการหลั่งโลหิตระดูครั้งเดียวเทานั้น ถาหลั่งเกินกวา ๑๕ วัน ๑๕ คืน
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๕๕
ใหถือเปนโลหิตระดูเพียงเทาที่หลั่งใน ๑๕ วัน ๑๕ คืนบริบูรณ และในกรณีเชนนี้ถือวาการหลั่งโลหิตระดู
สุดสิ้นเพียงวันที่ครบ ๑๕ วัน ๑๕ คืนนั้น
ข. ตองเวนระยะเวลาหางกันไมนอยกวา ๑๕ วัน ๑๕ คืนบริบูรณ นับแตวันสุดสิ้นแหง
การหลั่งโลหิตระดูตามความในวรรค ก.
(๒) การหลั่งโลหิตเนื่องแตการคลอด
ก. ตองเปนโลหิตตั้งแต ๑ หยดขึ้นไป และหลั่งภายใน ๑๕ วัน ๑๕ คืน นับแตวันคลอด
เมื่อไดหลั่งเชนนี้แลว โลหิตที่หลั่งตอไปภายใน ๖๐ วัน ๖๐ คืนนับแตวันคลอด ใหถือวาเปนโลหิตเนื่อง
แตการคลอดทั้งสิ้น เวนแตจะไดมีการหยุดหลั่งเปนเวลาถึง ๑๕ วัน ๑๕ คืนบริบูรณ โลหิตที่หลั่งภายหลัง
ที่ไดหยุดเชนนี้ แมจะหลั่งภายในเวลา ๖๐ วัน ๖๐ คืนนับแตวันคลอด ก็ไมนับวาเปนโลหิตเนื่องแตการ
คลอด
ข. มิใหถือวาโลหิตซึ่งติดตัวทารกที่คลอด เปนโลหิตที่หลั่งเนื่องแตการคลอด
(๓) การคลอด อยางต่ําที่สุดตองเปนกอนเนื้อ
มาตรา ๑๖๐ กรณีพิพาทดั่งที่ระบุไวในมาตรานี้ใหฟงคําหญิง เวนแตมีผูคัดคานจะฟง
ไดตอเมื่อหญิงสาบานแลว
(๑) การหลั่งโลหิตระดูตามความในบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๕๙ (๑) ถาหญิงนั้นบรรลุ
นิติภาวะแลว
(๒) การมิไดเคยหลั่งโลหิตระดูตั้งแตกําเนิด
(๓) การคลอด ถาตั้งครรภมากวา ๘๐ วัน
มาตรา ๑๖๑ กรณีพิพาทเกี่ยวกับการลวงพนระยะเวลาดั่งที่ไดบัญญัติไวใน
มาตรา ๑๔๗ (๒) ใหฟงคําหญิงหมาย เวนแตมีผูคัดคาน ใหทั้ง ๒ ฝายนําสืบ ถา
(๑) ฝายใดไมมีพยาน ใหฝายมีพยานนําสืบฝายเดียว
(๒) ทั้ง ๒ ฝายไมมีพยาน ใหหญิงหมายสาบาน ถาสาบานไดใหฟงตามคําหญิงหมายนั้น
และหามมิใหอีกฝายหนึ่งสาบาน ถาหญิงหมายมิยินยอมสาบาน เมื่ออีกฝายหนึ่งสาบานไดใหฟงตาม
คําสาบานนั้น ถาอีกฝายหนึ่งมิยินยอมสาบานใหฟงตามคําหญิงหมาย

หมวด ๔
การอุปการะเลี้ยงดูในระหวางอิดดะห

มาตรา ๑๖๒ ในระหวางอิดดะหซึ่งเกิดแตการตายของสามีกอนขาดจากการสมรส
หญิงหมายนั้นมีสิทธิในอุปการะเลี้ยงดูเฉพาะเคหะสถานตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ (๗) อยางเดียวจาก
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๕๖
กองทรัพยมรดกของสามีจนกวาจะพนเขตอิดดะห หรือจนกวาคลอดแลว ถามีครรภ
มาตรา ๑๖๓ ในระหวางอิดดะหร็อจอีหรืออิดดะหบาอิน เมื่อภริยาคูหยาเคารพตอสามี
ดั่งที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๖๒ (๒) ก. แลว ถา
(๑) เปนอิดดะหร็อจอี หรืออิดดะหบาอินและภริยาคูหยามีครรภ ใหสามีอุปการะเลี้ยงดู
ภริยาคูหยานั้นตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๓ เวนแตเครื่องสําอาง
(๒) เปนอิดดะหบาอินและภริยาคูหยาไมมีครรภ ใหสามีอุปการะเลีย้ งดูภริยาคูหยานั้น
เฉพาะเคหะสถานตามบทบัญญัติในมาตรา ๖๓ (๗) อยางเดียว
(๓) สามีตายภายในเขตอิดดะหบาอินและภริยาคูหยามีครรภ ภริยาคูหยานั้นมีสิทธิใน
อุปการะเลี้ยงดูจากกองทรัพยมรดกของสามีจนกวาไดคลอดแลว ใหวลีของสามีเปนผูจาย แลวแตภริยา
คูหยานั้นจะเลือกวลีใดใหเปนผูจาย หากสามีตายภายในเขตอิดดะหอื่นนอกจากเชนวานี้ ภริยาคูหยาคงมี
สิทธิในอุปการะเลี้ยงดูเฉพาะเคหะสถานอยางเดียว จนกวาจะพนเขตอิดดะห หรือจนกวาไดคลอดแลว
ถามีครรภ
หมวด ๕
พิธีรอยะอ

มาตรา ๑๖๔ รอยะอ คือการกลับคืนผูกนิติสัมพันธสมรสของสามีในกรณีที่การขาดจาก
การสมรสเปนร็อจอีโดยพิธีรอยะอ
มาตรา ๑๖๕ รอยะอจะสมบูรณตอเมื่อ
(๑) สามี ตัวแทนของสามี หรือบิดาหรือปูข
 องสามี ถาสามีวิกลจริตภายหลังขาดการ
สมรสจากภริยา รอยะอภายในกําหนดเขตอิดดะหตามมาตรา ๑๔๗
(๒) การทําหนังสือรอยะอ ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๘๓ (๒) มาใชบังคับโดยอนุโลม
(๓) การเปลงวาจารอยะอ ถา
ก. กลาวโดยชัดแจง และทราบความหมายของคํารอยะอนั้น มิจําตองกลาวดวยเจตนา
รอยะอ
ข. กลาวโดยมิชัดแจง เชนเคลือบคลุมหรือแกลงพูดไมชัด จําตองกลาวดวยเจตนารอยะอ
(๔) รอยะอโดยมิไดประกอบดวยเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา
(๕) หญิงที่จะรอยะอไดนั้น ตองเปนภริยาคูหยาของสามี
(๖) รอยะอลับหลังภริยาคูหยา ใหระบุนามภริยาที่รอยะอ ถาภริยาที่ขาดจากการสมรสมี
ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป
(๗) รอยะอตอหนาภริยาคูหยา กลาวแตสรรพนามภริยาคูหยาก็ได
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๕๗

มาตรา ๑๖๖ รอยะอเปนเอกสิทธิของสามี สามีทรงสิทธิที่จะรอยะอไดฝายเดียว มิจําตอง
ไดรับความยินยอมจากภริยา
เมื่อสามีรอยะอแลว ใหสามีภริยาคูนั้นกลับคืนสูฐานะเปนสามีภริยากันเชนเดิม นับแต
ขณะรอยะอเปนตนไป

ลักษณะ ๕
ผูบุพการีและผูสืบสันดาน
หมวด ๑
บุตร
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๕๘

มาตรา ๑๖๗ หามมิใหถือวาบุตรดั่งที่ระบุไวในมาตรานี้ เปนบุตรของชายผูเสพเมถุน
กับหญิงผูเปนมารดาของบุตรนั้น
(๑) บุตรเกิดแตชายเสพเมถุนกับหญิง โดย
ก. ชายหญิงนั้นมิไดประกอบพิธีสมรส หรือสามีภริยาคูห
 ยามิไดกลับคืนดีกันโดยพิธี
รอยะอ เวนแตบุตรที่เกิดแตชายผูเสพเมถุนนิรโทษ ใหถือวาเปนบุตรของชายนั้น หรือ
ข. ชายรูอยูแลววาการสมรสเปนโมฆะ และหญิงตั้งครรภภายหลังการเสพเมถุนเชนวานี้
และ
(๒) บุตรเกิดภายหลังการสมรสและเสพเมถุนของชายหญิงไมถึง ๖ เดือนบริบูรณ
มาตรา ๑๖๘ การรับบุคคลอื่นเปนบุตรบุญธรรม หามมิใหถือวาเปนบุตรตามหลัก
กฎหมายนี้
หมวด ๒
อํานาจปกครองและอํานาจเลี้ยงดู

มาตรา ๑๖๙ ผูที่จะปกครองหรือผูที่จะเลี้ยงดูผูไรความสามารถ หรือผูเยาวไดนั้น
๔๖

ตองประกอบดวยคุณสมบัติดั่งตอไปนี้
(๑) เปนอิสลามศาสนิก
(๒) ตั้งอยูในศีลธรรมอันดี
(๓) มีสติปญญาเยี่ยงสามัญชน
(๔) อยูรวมจังหวัดกับผูไรความสามารถหรือผูเยาวนั้น
(๕) ไมเปนทาส
(๖) ไมเปนโรคดั่งที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๑๑ (๑) และ
(๗) จักษุยังเห็นพอใชการได
มาตรา ๑๗๐ อํานาจปกครองผูไรความสามารถ หรือผูเยาวนั้นอยูแกบิดา ถาไมมีบิดา
หรือบิดาขาดคุณสมบัติอํานาจปกครองนั้นอยูแกปู ถาไมมีบุคคลเชนวานั้นหรือมีแตขาดคุณสมบัติ
อํานาจปกครองอยูแกมารดา ผูปกครองจะมอบอํานาจปกครองใหแกผูใดที่มีคุณสมบัติถูกตองก็ได
ถาไมมีผูปกครองเชนวานี้ หรือมีแตเปนผูที่มิสมควรจะปกครองผูไรความสามารถ
หรือผูเยาวดวยประการใดก็ดี ญาติของผูไรความสามารถหรือผูเยาว ผูมีผลประโยชนไดเสีย หรืออัยการ
มีอํานาจรองขอตอศาลใหตั้งผูปกครอง หรือถอดถอนผูปกครอง และตั้งผูปกครองใหมได
๔๖

คําวา “ผูไรความสามารถ” ดูบทวิเคราะหศพ
ั ทในมาตรา ๒ (๑)
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๕๙

มาตรา ๑๗๑ ผูปกครองจําตองมอบการดูแลเลี้ยงดูผูไรความสามารถหรือผูเยาวใหแก
ผูมีอํานาจเลี้ยงดูโดยผูปกครองมีหนาที่จา ยคาเลี้ยงดู และบริจาคขาวสารเปนทานในวันออกบวช ในนาม
ของผูไรความสามารถหรือผูเยาวปละ ๔ ลิตร
ในกรณีทั้ง ๒ นี้ถาผูไรความสามารถหรือผูเยาวมีทรัพยสินใหจายจากทรัพยสินนั้นได
ถาผูไรความสามารถหรือผูเยาวไมมีทรัพยสิน ใหจายจากทรัพยสินของผูปกครองเอง
ถาผูไรความสามารถหรือผูเยาวมีทรัพยสน
ิ ตองดวยเกณฑบริจาคทาน ผูปกครองมี
หนาที่ตองเอาทรัพยสินของผูไรความสามารถหรือผูเยาวนั้นบริจาคทาน
มาตรา ๑๗๒ อํานาจเลี้ยงดูผูไรความสามารถ หรือผูเยาวนั้นอยูแกมารดา จนกวาความ
ไรความสามารถ หรือความเปนผูเยาวนั้นสุดสิ้นลง เวนแตมารดา
(๑) มีสามีใหม และสามีใหมนั้นมิไดเปนวลีอักร็อบของผูไรความสามารถหรือผูเยาวนั้น
(๒) ขาดคุณสมบัติ
(๓) ยายไปอยูต
 างจังหวัดกับที่ผูไรความสามารถ หรือผูเยาวนั้นอยู
(๔) ไมรับเลี้ยงดูผูไรความสามารถ หรือผูเยาวนั้น
(๕) สูญไปจากภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู หรือ
(๖) ตาย
อํานาจเลี้ยงดูผูไรความสามารถหรือผูเยาวในกรณีเชนวานี้ ตกไดแกญาติของผูไร
ความสามารถหรือผูเยาวโดยลําดับดั่งตอไปนี้
๑. ยาย
๒. บิดา
๓. ยา
๔. พี่หญิงนองหญิง
๕. พี่หญิงนองหญิงของมารดา
๖. บุตรหญิงของพี่หญิงนองหญิง
๗. บุตรหญิงของพี่ชายนองชาย
๘. พี่หญิงนองหญิงของบิดา และ
๙. ชายซึ่งมีสิทธิไดรับมรดกผูไรความสามารถ หรือผูเยาวตามลําดับชั้นในการรับมรดก
ตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๗ เวนแตบิดา
ถาญาติผูอยูในลําดับกอนมิยินยอมรับเลี้ยงดู ก็ใหตกไดแกญาติผูอยูในลําดับหลัง
เฉพาะในเรื่องผูเยาว ถาบิดาตองการใหผูเยาวไปอยูดวย ใหถามความสมัครใจของ
ผูเยาว ถาผูเยาวสมัครใจก็ใหไปอยูกับบิดาโดยมิตองอยูกับมารดาหรือยาย ถาผูเยาวสมัครจะอยูท
 ั้งกับ
บิดาและมารดาหรือยาย ใหผูเยาวจับสลาก ถาผูเยาวไมสมัครจะอยูท
 ั้ง ๒ ฝายหรือมิยินยอมจับสลาก
ใหอยูกับมารดาหรือยาย แลวแตกรณี
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๖๐
เมื่อผูเยาวเลือกอยูกับบิดา มารดา หรือยายมีสิทธิติดตอกับผูเยาวนั้นไดตามสมควรแก
พฤติการณ ถาผูเยาวนั้นปวยลง บิดามิยินยอมใหมารดา หรือยายพยาบาล มารดา หรือยาย แลวแตกรณี
มีสิทธินําผูเยาวไปพยาบาล ณ ที่บานหรือที่พักของตนได ถาไมตั้งอยูหางไกลจากที่บานหรือที่พักของ
บิดาเกินสมควรซึ่งมิสะดวกแกการเยี่ยมของบิดา
มาตรา ๑๗๓ ถาผูมีสิทธิใชอํานาจเลี้ยงดูในชั้นเดียวกันมีหลายคน
(๑) เมื่อมิสามารถตกลงกันได ใหจับสลาก
(๒) ญาติผูรวมบิดามารดา มีสิทธิเหนือญาติผูรวมแตบิดา
มาตรา ๑๗๔ ถามารดาของผูไรความสามารถ หรือผูเยาวขาดการสมรสจากสามีใหม
หรือญาติของผูไรความสามารถหรือผูเยาวซึ่งขาดคุณสมบัติกลับมีคุณสมบัติขึ้น อํานาจเลี้ยงดูผูไร
ความสามารถหรือผูเยาวนั้นยอมกลับไปอยูแกมารดาหรือญาติของผูไรความสามารถหรือผูเยาวนั้น
แลวแตกรณี
มาตรา ๑๗๕ เมื่อผูมีอํานาจปกครองหรือผูมีอํานาจเลี้ยงดูเดินทางไปตางถิ่นชั่วคราว
และการเดินทางนั้นอาจมีภยั ใหผูไรความสามารถหรือผูเยาวอยูกับผูมีอํานาจปกครอง หรือผูมีอํานาจ
เลี้ยงดูฝายที่อยู ณ ถิ่นที่อยู
มาตรา ๑๗๖ เมื่อผูมีอํานาจปกครองของผูไรความสามารถหรือผูเยาวยายภูมิลําเนา
จะเอาผูไรความสามารถหรือผูเยาวไปดวยก็ได แมการยายภูมิลําเนานั้นอาจมีภัยก็ดี แตถาการเอาไป
เชนนี้จะนําผูไรความสามารถหรือผูเยาวไปในทางเสื่อมทราม เชนเลนการพนันแลว ผูปกครองเอาไป
มิได
มาตรา ๑๗๗ ผูมีอํานาจเลี้ยงดูมีสิทธิหามมิใหผูไรความสามารถหรือผูเยาวซึ่งเปนหญิง
ไปหาผูมีอํานาจปกครองได ถาผูมีอํานาจปกครองมิจัดการรับสงผูไรความสามารถหรือผูเยาวนั้นตาม
ประเพณี
มาตรา ๑๗๘ ผูไรความสามารถหรือผูเยาวตาย ใหผูมีอํานาจปกครองจัดการทําศพนั้น
ณ สุสานใดก็ได และตองออกคาใชจายในการทําศพถาผูตายไมมีทรัพยมรดก
หมวด ๓
คาน้ํานมและคาเลี้ยงดูบุตร
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๖๑
มาตรา ๑๗๙ ภริยามีสิทธิเรียกรองคาน้ํานมที่บุตรดื่มและคาเลี้ยงดูบุตรจากสามีได
ตอเมื่อไดตกลงกับสามีหรือไดแจงใหผูใดผูหนึ่งทราบไวในกรณีที่มิสามารถตกลงกับสามีได
มาตรา ๑๘๐ เวนแตสามีภริยาจะตกลงเปนอยางอื่น สิทธิเรียกรองของภริยาตามความ
ในบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๗๙ นั้น มีอยูต
 ลอดไปจนกวาบุตรนั้นจะมีอายุครบ
(๑) ๒ ปบริบรู ณ ในกรณีเรียกรองคาน้ํานม หรือ
(๒) ๗ ปบริบรู ณ ในกรณีเรียกรองคาเลีย้ งดู
มาตรา ๑๘๑ สามีมีสิทธิใหบุตรดื่มน้ํานมของหญิงอื่น ถาหญิงนั้น
(๑) มิไดมีโรคซึ่งอาจเปนอันตรายแกทารก
(๒) มีน้ํานมมีคุณภาพมิต่ํากวาของมารดาทารก และ
(๓) มิไดเรียกรองสินจาง หรือเรียกรองต่าํ กวามารดาทารก
ในกรณีเชนวานี้ ภริยาไมมส
ี ิทธิเรียกรองคาน้ํานมจากสามี ถาใหบุตรดื่มน้ํานม
มาตรา ๑๘๒ ในกรณีที่มารดาทารกและหญิงอื่นแตละฝายมิไดมีโรคซึ่งอาจเปน
อันตรายแกทารกตางสมัครใหทารกดื่มน้ํานมโดยมิไดเรียกรองสินจางหรือเรียกรองเทากัน ใหทารกดื่ม
น้ํานมมารดา
มาตรา ๑๘๓ ปริมาณคาน้ํานมและคาเลี้ยงดูบุตรนั้น ถา
(๑) สามีภริยาตกลงไวอยางไร ใหเปนไปตามที่ตกลงนั้น
(๒) มิไดตกลงไว ใหศาลวินิจฉัยตามควรแกพฤติการณ

หมวด ๔
คาอุปการะเลี้ยงดู

มาตรา ๑๘๔ ผูสิบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปจําตองอุปการะเลี้ยงดูผูสืบสายโลหิตโดยตรง
ลงมาซึ่งไรทรัพยสินภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรานี้ ถาผูสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปคนใดสามารถ
อุปการะเลี้ยงดูไดแลว ผูสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปที่หางกวาหมดหนาที่
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๖๒
ในกรณีผูสืบสายโลหิตโดยตรงลงมาเปน
(๑) ชาย ถา
ก. ยังไมบรรลุนิติภาวะ ใหอุปการะเลี้ยงดูจนกวาจะบรรลุนิติภาวะ
ข. บรรลุนิติภาวะแลว ใหอุปการะเลี้ยงดูแตผูทุพพลภาพมิสามารถหาเลี้ยงตนเองได
(๒) หญิง ใหอุปการะเลี้ยงดูจนกวาจะตกไปอยูในอุปการะเลี้ยงดูของสามี
มาตรา ๑๘๕ ผูสืบสายโลหิตโดยตรงลงมา จําตองอุปการะเลี้ยงดูผูสืบสายโลหิตโดยตรง
ขึ้นไปและภริยาของผูสืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปนั้นซึ่งไรทรัพยสิน ถาผูสืบสายโลหิตโดยตรงลงมาคน
ใดสามารถอุปการะเลี้ยงดูไดแลว ผูสืบสายโลหิตโดยตรงลงมาที่หางกวาหมดหนาที่
มาตรา ๑๘๖ บุคคลมิจําตองอุปการะเลี้ยงดูผูอื่น เมื่อตนมิสามารถหาเลี้ยงตนเองและ
อุปการะเลี้ยงดูภริยาและบุตรตามสมควรแกฐานะได
มาตรา ๑๘๗ ในกรณีฟองเรียกคาอุปการะเลี้ยงดูตามบทบัญญัติแหงหมวดนี้ ใหศาล
พิพากษาใหคาอุปการะเลี้ยงดูตั้งแตวันพิพากษาเปนตนไป และตามจํานวนซึ่งศาลจะไดกําหนดไวใน
คําพิพากษา โดยคํานวณตามฐานะของทั้ง ๒ ฝายและพฤติการณ

บรรพ ๒
มรดก
ลักษณะ ๑
บทเบ็ดเสร็จทัว่ ไป
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๖๓
มาตรา ๑๘๘ เมื่ออิสลามศาสนิกผูใดตายและมีทรัพยสินเปนมรดก วลีของเจามรดก
ผูจัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือทายาทซึ่งไดรับมอบหมายจากทายาทอื่น มีสิทธิรวบรวมและจําหนาย
มรดก
ถาไมมีวลี หรือผูจัดการมรดก หรือบุคคลเชนวานั้น ไรความสามารถ อยูหางไกล
มิสามารถจัดการมรดกไดภายในเวลาอันสมควร หรือมิยินยอมจัดการมรดก และไมมีทายาทที่ไดรับ
มอบหมายแลว ทายาทคนใดคนหนึ่งจะรองขอใหศาลตั้งผูจัดการมรดกขึ้นก็ได
วลี ผูจัดการมรดก หรือทายาทจะตั้งแตงตัวแทนใหจัดการแทนตนก็ได
มาตรา ๑๘๙ วลี ผูจัดการมรดก ทายาท หรือตัวแทนของบุคคลเชนวานั้นตองการ
จัดจําหนายมรดกไปโดยเร็วภายในเวลาอันสมควร และตองจําหนายเปนลําดับกอนและหลังกันดั่งตอไปนี้
(๑) บริจาคทาน ถามรดกนั้นตองดวยเกณฑบริจาคทาน
(๒) ชําระคาสินไหมทดแทนในการที่เจามรดกประทุษรายตอชีวิตหรือรางกายบุคคล
(๓) ไถทรัพยสินที่เจามรดกเอาประกันโดยจํานํา หรือจํานอง รวมทั้งชําระหนี้
คาซื้อทรัพยสินดวย
(๔) ใชจายในการทําศพบุคคลซึ่งเจามรดกซึ่งเจามรดกจําตองอุปการะเลี้ยงดูภายใน
บังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๘๔ และมาตรา ๑๘๕ รวมทั้งศพภริยาของเจามรดก มิเลือกวาอยูกิน
ดวยกันฉันทสามีภริยา หรืออยูภายในเขตอิดดะหร็อจอีซึ่งตายกอนเจามรดกดวย
(๕) ใชจายในการทําศพเจามรดก
(๖) ชําระหนี้อื่น ๆ
(๗) ปฏิบัติตามคําสั่งในพินัยกรรม และ
(๘) แบงปนแกทายาท
มาตรา ๑๙๐ คาใชจายในการทําศพตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา ๑๘๙ (๔) และ (๕)
นั้น ตองไมจายใหสิ้นเปลืองเกินฐานะของเจามรดกและไมตองดวยขอหามตามอิสลามบัญญัติ ทั้งจะจาย
ไดเพียง ๖ ประเภทตอไปนี้
(๑) คาน้ําและคาอาบศพ
(๒) คาผาหอศพมิเกิน ๑ ชั้น
(๓) คาโลงบรรจุศพ
(๔) คาหามศพ
(๕) คาฝงศพ และ
(๖) คาที่ดินสําหรับฝงศพ
ถาวลี ทายาท ผูรับพินัยกรรมหรือผูจัดการมรดก หรือตัวแทนของบุคคลเหลานั้น
มิจัดการทําศพ หรือมิสามารถจัดการทําศพ อิสลามนิกผูใดผูหนึ่งจะเขาจัดการศพและจําหนายมรดก
ดั่งที่ไดบัญญัติไวในมาตรานี้โดยลําพังก็ได
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๖๔

มาตรา ๑๙๑ บุคคลดั่งระบุไวตอไปนี้ ตองหามมิใหรับมรดก เวนแตจะมีพินัยกรรม
(๑) สามีหรือภริยาแลวแตกรณี เมื่อปรากฏวา
ก. การสมรสไดกระทําฝาฝนเงื่อนไขแหงการสมรส โดยมิคํานึงวาไดเปนไปโดยเจตนา
หรือมิไดเจตนา หรือ
ข. ขาดจากการสมรสโดยประเภทบาอิน หรือร็อจอีแตพนเขตอิดดะหแลว
(๒) ทายาทผูซึ่งเมื่อเจามรดกตายมิไดเปนอิสลามศาสนิก หรือในกรณีที่เจามรดก
มิใชเปนอิสลามศาสนิก แมทายาทจะเปนอิสลามศาสนิก
(๓) บิดาหรือบุตรแลวแตกรณี เมื่อปรากฏวาการสมรสของบิดานั้นไดกระทําโดยเจตนา
ฝาฝนเงื่อนไขแหงการสมรส
(๔) ผูที่ฆาเจามรดกตายโดยเจตนา มิไดเจตนาหรือโดยประมาทอยางรายแรง
โดยมิคํานึงวาการฆานั้นจะชอบดวยกฎหมายหรือไม และ
(๕) ผูที่เปนโจทกฟองกลาวโทษเจามรดกในคดีอาญาจนเจามรดกตองโทษถึงประหาร
ชีวิต
ขอเท็จจริงในกรณีตาม (๔) และ (๕) นั้น ใหฟงตามขอเท็จจริงในคดีอาญา
ซึ่งคําพิพากษาถึงที่สุดแลว เวนแตเปนกรณีซึ่งมิสามารถดําเนินเปนคดีอาญาได หรือเปนกรณีซึ่ง
ตองหามตามกฎหมายมิใหฟองรองและเจาพนักงานมิไดดําเนินคดีให จึ่งใหคูกรณีนําสืบในคดีมรดก
มาตรา ๑๙๒ ทารกใดเกิดแตชายผูเสพเมถุนนิรโทษกับหญิง ใหทารกนั้นไดรับมรดก
ในฐานะเปนบุตรของชายและหญิงนั้น
มาตรา ๑๙๓ มรดกดั่งตอไปนี้ ใหตกทอดเปนของแผนดิน คือ
(๑) ทรัพยที่หามยึดถือตามอิสลามบัญญัติ เฉพาะสุนัข สุกร และสุรา และ
(๒) ทรัพยซึ่งไมมีผูรับมรดก
มาตรา ๑๙๔ มรดกที่
(๑) ทายาทมิยน
ิ ยอมรับและมิไดสละสิทธิใหแกบุคคลใดใหตกไดแกบุคคลผูมีสิทธิ
ในมรดกทายาทนั้น เสมือนหนึ่งวาทายาทนั้นถึงแกความตายในเวลานั้น
(๒) ผูรับพินัยกรรมมิยินยอมรับ ใหแบงปนแกทายาทของเจามรดก
มาตรา ๑๙๕ ถาผูมีสิทธิในมรดก โดยมีพินัยกรรมหรือไมก็ตาม ตายกอนหรือตาย
พรอมกับเจามรดก หรือมิสามารถทราบไดวาตายกอนหรือหลัง ใหถือวาสิทธินั้นเปนอันสูญสิ้นไป
ลักษณะ ๒
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๖๕
การแบงปนมรดกแกทายาท

มาตรา ๑๙๖ การแบงปนมรดกใหจําแนกออกเปน ๓ ภาค ดั่งตอไปนี้
(๑) ภาคฟรดู ไดแกสวนมรดกซึ่งตกไดแกทายาทดั่งที่ระบุไวในมาตรา ๒๐๕
(๒) ภาคอะซอบะห ไดแกสวนมรดกที่เหลือจากภาคฟรดู หรือสวนมรดกในกรณีที่
ไมมีทายาทผูมีสิทธิในภาคฟรดู ซึ่งตกไดแกทายาทดั่งที่ระบุไวในมาตรา ๒๑๗
(๓) ภาคซะวิลอัรฮาม ไดแกสวนมรดกที่ไมมีทายาทผูมีสิทธิในภาคฟรดูและภาคอะ
ซอบะห หรือสวนมรดกที่เหลือจากภาคฟรดูและไมมีทายาทผูมีสิทธิในภาคอะซอบะห ซึ่งตกไดแก
ทายาทดั่งที่ระบุไวในมาตรา ๒๒๒ และ ๒๒๕
มาตรา ๑๙๗ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๘๙ กอนที่จะแบงปนมรดก
แกทายาท ใหคํานึงดูวา เจามรดกมีทายาทผูมีสิทธิในมรดกภาคฟรดู ภาคอะซอบะห หรือ
ภาคซะวิลอัรฮาม หรือไม ถา
(๑) มีทายาทผูมีสิทธิในมรดกภาคฟรดู ใหแบงปนมรดกภาคฟรดูแกทายาทจําพวกนี้
กอน ภายในบังคับบทบัญญัติแหงลักษณะ ๓
(๒) ไมมีทายาทผูมีสิทธิในมรดกภาคฟรดู หรือมีสวนมรดกเหลือจากแบงปนแกทายาท
เชนวานั้นและมีทายาทผูมีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะห จึ่งใหแบงปนมรดกภาคอะซอบะหแกทายาท
จําพวกนี้ ภายในบังคับบทบัญญัติแหงลักษณะ ๔
(๓) ไมมีทายาทผูมีสิทธิในมรดกภาคฟรดูและภาคอะซอบะห หรือมีทายาทผูมีสิทธิ
ในมรดกภาคฟรดูและไดรับสวนแบงมรดกแตบางสวนมิหมดกอง แตไมมีทายาทผูมีสิทธิในมรดก
ภาคอะซอบะห หากมีทายาทผูมีสิทธิในมรดกภาคซะวิลอัรฮามแลว จึ่งใหแบงปนมรดกภาค
ซะวิลอัรฮามแกทายาทจําพวกนี้ ภายในบังคับบทบัญญัติแหงลักษณะ ๕
มาตรา ๑๙๘ ทารกในครรภยอมมีสิทธิไดรับมรดกตามสวน เมื่อภายหลังเกิดมารอดอยู
ในการแบงปนมรดก ใหกันสวนของทารกในครรภไวตามสวนที่เปนคุณที่สุดแกทารก
นั้น แตเมื่อเกิดมาแลวทารกมีสิทธิไดรับสวนแบงตามที่บัญญัติไวในหลักกฎหมายนี้เทานั้น สวนที่เหลือ
หรือในกรณีที่ทารกนั้นมิไดเกิดมารอดอยู ใหแบงปนสวนมรดกนั้น ๆ แกทายาทของเจามรดก
มาตรา ๑๙๙ ในกรณีที่ปรากฏวามีทายาท หรือผูรับพินัยกรรมผูใดสูญไปจากภูมิลาํ เนา
หรือถิ่นที่อยู และมิสามารถทราบไดวายังมีชีวิตอยูหรือตาย ใหกันสวนแบงของผูนั้นไวจนกวาศาลจะได
มีคําสั่งแสดงวาผูนั้นถึงแกความตาย ตามบทบัญญัติแหงมาตรา ๑๐ หรือจนกวาผูนั้นไดรับสวนแบง
ของตนไปภายในกําหนด ๑ ป นับแตเมื่อเจามรดกตาย หรือนับแตผูนั้นไดรูหรือควรไดรูถึงความตาย
ของเจามรดกแตอยางไรก็ดีมิใหเกิน ๑๐ ป
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๖๖
(๑) ถาผูที่สูญไปนั้นมิไดมารับสวนแบงของตนไป ภายในกําหนดวรรคกอน ใหนํา
บทบัญญัติแกงมาตรา ๑๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแตกรณี
(๒) ถาผูที่สูญไปนั้นไมมีทายาท ใหมรดกที่กันไวนั้นตกไดแกทายาทอื่นของเจามรดก
มาตรา ๒๐๐ ในขณะแบงปนมรดก ถาทายาทคนใดคนหนึ่งเปนกะเทย ใหพิจารณาวา
กะเทยนั้นมีเพศใกลทางเพศชายหรือเพศหญิง ถาใกลทางเพศชายใหแบงปนแกทายาทในฐานะกะเทยนั้น
เปนชาย ถาใกลทางเพศหญิง หรือไมอาจอนุมานไดวา เปนเพศใด ใหแบงปนมรดกแกทายาทในฐานะ
กะเทยนั้นเปนหญิง
มาตรา ๒๐๑ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๔ การปนสวนแบงมรดก
ในระหวางทายาทผูมีสิทธิในมรดกภาคเดียวกัน หรือสวนเดียวกัน ซึ่งมีตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ถาทายาท
เหลานั้นเปน
(๑) ชายทั้งสิ้น หรือหญิงทั้งสิ้น ใหไดรับสวนแบงคนละเทากัน
(๒) ชายบาง หญิงบาง ใหชายไดรับสวนแบงคนละ ๒ สวน หญิงไดรับสวนแบงคนละ ๑
สวน
มาตรา ๒๐๒ ถาเจามรดก
(๑) มี บุตรชาย บรรดาหลานทั้งสิ้นและผูสืบสายโลหิตจากหลานไมมีสิทธิในมรดกเลย
๔๗

(๒) มีบิดา ปูและยาของเจามรดกไมมีสท
ิ ธิในมรดกเลย
(๓) มีมารดา ยาและยายของเจามรดกไมมีสิทธิในมรดกเลย
สวนตาไมมีสท
ิ ธิในมรดกภาคฟรดูและภาคอะซอบะห คงมีสิทธิแตในมรดก
ภาคซะวิลอัรฮาม
ใหนําบทบัญญัติแหงมาตรานี้ใชบังคับแกผูสืบสายโลหิตอื่น ๆ ไดตลอดไปในทํานองนี้
มิขาดสายโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐๓ ในกรณีที่หลักกฎหมายนี้บัญญัติวา
(๑) ปู ยา ตา หรือยายมีสิทธิไดรับมรดกนั้นใหปูทวด ยาทวด ตาทวด ยายทวด หรือชาย
หญิงผูสืบสายโลหิตของบุคคลเชนวานั้นตามสายที่เปนชายหรือหญิง แลวแตกรณีโดยตรงขึ้นไป
มิขาดสายมีสิทธิรับมรดกแทนที่ได ในเมื่อไมมี ปู ยา ตา ยาย หรือปูทวด ยาทวด ตาทวด ยายทวด
หรือผูสืบสายโลหิตที่สนิทกวา แลวแตกรณี
(๒) หลานมีสิทธิไดรับมรดกนั้น ใหเหลน หรือผูสืบสายโลหิตจากเหลนโดยตรงลงไป
มีสิทธิไดรับมรดกแทนที่ไดในเมื่อไมมี หลานเหลน หรือผูสืบสายโลหิตที่สนิทกวา แลวแตกรณี
๔๘

๔๗

คําวา “ มี” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๒)
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๖๗

ลักษณะ ๓
การแบงสวนมรดกภาคฟรดู

มาตรา ๒๐๔ การแบงสวนมรดกภาคฟรดูใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงลักษณะนี้
มาตรา ๒๐๕ ทายาทผูมีสิทธิในมรดกภาคฟรดูนั้นมี ๑๐ จําพวกดั่งตอไปนี้
(๑) คูสมรส
๔๘

คําวา “ไมมี” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๓)
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๖๘
(๒) บิดามารดา
(๓) บุตรหญิง
(๔) หลาน หญิง
๔๙

(๕) พี่หญิงนองหญิงรวมบิดามารดา
(๖) พี่หญิงนองหญิงรวมแตบิดา
(๗) พี่นองรวมแตมารดา
(๘) ปู

๕๐

(๙) ยา และ
๕๑

(๑๐) ยาย

๕๒

มาตรา ๒๐๖ สามีหรือภริยา แลวแตกรณี มีสิทธิไดรับมรดกภาคนี้ ดั่งตอไปนี้ คือ
(๑) ถาเจามรดกมีบุตร หรือผูสืบสันดานสายชาย ทายาทที่เปน
๕๓

๕๔

ก. สามี ใหไดรับสวนแบง ๑ ใน ๔
ข. ภริยา ใหไดรับสวนแบง ๑ ใน ๘
(๒) ถาเจามรดกไมมีบุตร หรือผูสืบสันดานสายชาย ทายาทที่เปน
ก. สามี ใหไดรับสวนแบง ๑ ใน ๒
ข. ภริยา ใหไดรับสวนแบง ๑ ใน ๔
มาตรา ๒๐๗ บิดาและมารดามีสิทธิไดรับมรดกภาคนี้ ดั่งตอไปนี้ คือ
(๑) ถาเจามรดก
ก. มีบุตร หรือผูสืบสันดานสายชาย ใหบิดาไดรับสวนแบง ๑ ใน ๖ ถาบุตร หรือ
ผูสืบสันดานสายชายนั้นเปนหญิงทั้งสิ้น ใหบิดามีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหดวย ตามความ
ในบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๗ (๒) ก. นอกจากสิทธิในมรดกภาคฟรดูนี้
ข. ไมมีบุตร หรือผูสืบสันดานสายชายแลว บิดาไมมีสิทธิในมรดกภาคฟรดูนี้ แตใหมี
สิทธิในมรดกภาคอะซอบะหตามความในบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๗ (๒) ข.
(๒) ถาเจามรดกมีบุตร ผูสืบสันดานสายชาย พี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบด
ิ า
หรือมารดารวมกันตั้งแต ๒ คนขึ้นไป หรือมีสามีและมีบิดาดวยแลว ใหมารดาไดรับสวนแบง ๑ ใน ๖
ถามีภริยาและบิดา ใหมารดาไดรับสวนแบง ๑ ใน ๔ ถาไมมีทายาทเชนวานั้น ใหมารดาไดรับสวนแบง
๔๙

คําวา “หลาน” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๐)

๕๐

เชิงอรรถที่ ๕๐ ๕๑ และ๕๒ คําวา “ปู” ยา และยาย ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒(๑๘)

๕๑

ดูเชิงอรรถที่ ๕๐

๕๒

ดูเชิงอรรถที่๕๐

๕๓

คําวา “บุตร” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒(๑๙)

๕๔

คําวา” ผูสืบสันดานสายชาย” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๒๐)
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๖๙
๑ ใน ๓
มาตรา ๒๐๘ บุตรหญิงมีสิทธิไดรับมรดกภาคนี้ตอเมื่อเจามรดกไมมบ
ี ุตรชาย ถามีบุตร
หญิง
(๑) คนเดียว ใหบุตรหญิงไดรับสวนแบง ๑ ใน ๒
(๒) ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ใหบุตรหญิงไดรับสวนแบง ๒ ใน ๓
ถาเจามรดกมีบุตรชายดวย บุตรหญิงเชนวานั้นไมมีสิทธิในมรดกภาคฟรดู แตใหสิทธิ
ในมรดกภาคอะซอบะหรวมกับบุตรชาย
มาตรา ๒๐๙ หลานหญิงมีสิทธิไดรับมรดกภาคนี้ตอเมื่อเจามรดกไมมีบุตรชาย
และหลานชาย แตมีบุตรหญิง ถามี
(๑) คนเดียว ใหหลานหญิงไดรับสวนแบง ๑ ใน ๖
(๒) ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป หลานหญิงไมมีสท
ิ ธิในมรดกเลย
ถาเจามรดกมีหลานชายดวย หลานหญิงเชนวานั้นทั้งสิ้นไมมีสิทธิในมรดกภาคฟรดู
แตใหมีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหรวมกับหลานชาย
มาตรา ๒๑๐ ถาเจามรดกไมมีบุตรชาย หลานชายและบุตรหญิงก็ไมมีดวย ใหหลาน
หญิงไดรับสวนแบงดั่งนี้ ถามีหลานหญิง
(๑) คนเดียว ใหหลานหญิงไดรับสวนแบง ๑ ใน ๒
(๒) ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ใหหลานหญิงไดรับสวนแบง ๒ ใน ๓
ถาเจามรดกมีหลานชายดวย หลานหญิงเชนวานั้นไมมีสิทธิในมรดกภาคฟรดู แตใหมี
สิทธิในมรดกภาคอะซอบะห รวมกับหลานชาย
มาตรา ๒๑๑ ถาเจามรดกไมมีบุตรและหลาน ใหเหลน ลื่อ หรือผูสืบสายโลหิตจาก
๕๕

ลื่อโดยตรงมาแลวแตกรณี ไดรับสวนแบงมรดกโดยนําบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๐๘, ๒๐๙ และ ๒๑๐
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๔ วรรคสอง พี่หญิงนองหญิง
รวมบิดามารดามีสิทธิไดรับมรดกภาคนี้ตอเมื่อเจามรดกไมมีบุตร ผูสืบสันดานสายชาย บิดา ปู หรือ
พี่ชายนองชายรวมบิดามารดา ถามีพี่หญิงนองหญิงรวมบิดามารดา
(๑) คนเดียว ใหพี่หญิงนองหญิงรวมบิดามารดาไดรับสวนแบง ๑ ใน ๒
(๒) ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ใหพี่หญิงนองหญิงรวมบิดามารดาไดรับสวนแบง ๒ ใน ๓
ถาเจามรดกมีพี่ชายนองชายรวมบิดามารดาดวย หรือมีปูซึ่งมีสิทธิในมรดกภาค
๕๕

คําวา “ลื่อ” ดูบทวิเคราะหศพ
ั ทในมาตรา ๒ (๒๑)
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๗๐
อะซอบะหตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๑๕ พี่หญิงนองหญิงรวมบิดามารดาเชนวานั้นไมมีสิทธิ
ในมรดกภาคฟรดู แตใหมีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหรวมกับพี่ชายนองชายรวมบิดามารดา หรือ
รวมกับปูตามความในบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๙ แลวแตกรณี
ถาเจามรดกมีบุตรชาย ชายผูสืบสันดานสายชายหรือบิดาแลว พี่นองชายหญิงรวมบิดา
มารดาเชนวานั้นไมมีสิทธิในมรดกเลย
มาตรา ๒๑๓ พี่หญิงนองหญิงรวมแตบิดามีสิทธิไดรับมรดกภาคนี้ตอเมื่อเจามรดก
ไมมีบุตร ผูสืบสันดานสายชาย บิดา ปู หรือพี่ชายนองชายรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา
(๑) ถาไมมีพี่หญิงนองหญิงรวมบิดามารดา ใหไดรับสวนแบงดั่งนี้
ก. มีพี่หญิงนองหญิงรวมแตบิดาคนเดียว ใหไดรับ ๑ ใน ๒
ข. มีพี่หญิงนองหญิงรวมแตบิดาตั้งแต ๒ คนขึ้นไปใหไดรับ ๒ ใน ๓
(๒) ถามีพี่หญิงนองหญิงรวมบิดามารดา ใหไดรับสวนแบงดั่งนี้
ก. มีพี่หญิงนองหญิงรวมบิดามารดาคนเดียว ใหพี่หญิงนองหญิงรวมแตบิดาไดรับ
๑ ใน ๖
ข. มีพี่หญิงนองหญิงรวมบิดามารดาตั้งแต ๒ คนขึ้นไป พี่หญิงนองหญิงรวมแตบิดา
ไมมีสิทธิในมรดกเลย
ถาเจามรดกมีพี่ชายนองชายรวมแตบิดาดวย หรือมีปูซึ่งมีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะห
ตามความในบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๕ พี่หญิงนองหญิงรวมแตบิดาเชนวานั้นไมมีสิทธิในมรดก
ภาคฟรดู แตใหมีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหรวมกับพี่ชายนองชายรวมแตบิดา หรือรวมกับปูตามความ
ในบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๙ แลวแตกรณี
ถาเจามรดกมีบุตรชาย ชายผูสืบสันดานสายชาย บิดา หรือพี่ชายนองชายรวมบิดามารดา
หรือมีพี่หญิงนองหญิงรวมบิดามารดาและมีบุตรหญิงหรือหลานหญิงดวยแลว พี่นองชายหญิงรวมแตบิดา
เชนวานั้นไมมีสิทธิในมรดกเลย
มาตรา ๒๑๔ พี่นองรวมแตมารดามีสิทธิไดรับมรดกภาคนี้ตอเมื่อเจามรดกไมมีบต
ุ ร
ผูสืบสันดานสายชาย บิดาหรือปู ถามีพี่นองรวมแตมารดา
(๑) คนเดียว ใหพี่นองรวมแตมารดาไดรับสวนแบง ๑ ใน ๖
(๒) ตั้งแต ๒ คนขึ้นไป ใหพี่นองรวมแตมารดาไดรับสวนแบง ๑ ใน ๓
ถาเจามรดกมีสามี มารดา ยาหรือยายคนใดคนหนึ่ง พี่ชายนองชายรวมบิดามารดาและ
พี่นองรวมแตมารดาตั้งแต ๒ คนขึ้นไปแลว ใหพี่ชายนองชายรวมบิดามารดา หรือพี่หญิงนองหญิง
รวมบิดามารดา ถามี มีสิทธิในมรดกภาคฟรดูรวมกับพี่นองรวมแตมารดาตามบทบัญญัติในมาตรานี้
แตพี่นองรวมบิดามารดาเชนวานั้นไมมีสท
ิ ธิในมรดกภาคอะซอบะหตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๑๒
ตอไป
ถาเจามรดกมีบุตร ผูสืบสันดานสายชาย บิดาหรือปูแลว พี่นองรวมแตมารดาเชนวานั้น
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๗๑
ไมมีสิทธิในมรดกเลย
การปนสวนแบงมรดกในระหวางพี่นองตามความในมาตรานี้ ใหปนสวนเทากัน
แตละคน มิเลือกวาเปนชายหรือหญิง
มาตรา ๒๑๕ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๙ และ ๒๒๐ ปูมีสิทธิไดรับมรดก
ภาคนี้ตอเมื่อเจามรดกไมมบ
ี ิดา
(๑) ถาเจามรดกมีบุตร หรือผูสืบสันดานสายชาย ใหปูไดรับสวนแบง ๑ ใน ๖ ถาบุตร
หรือผูสืบสันดานสายชายนั้นเปนหญิงทั้งสิ้น ใหปูมีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหดวย ตามความ
ในบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๗ (๒) ก. นอกจากสิทธิในมรดกภาคฟรดูนี้
(๒) ถาเจามรดกไมมีบุตร หรือผูสืบสันดานสายชายแลว ปูไมมีสิทธิในมรดกภาคฟรดูนี้
แตใหมีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหตามความในบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๗ (๒) ข.
มาตรา ๒๑๖ ยามีสิทธิไดรับมรดกภาคนี้ ๑ ใน ๖ ตอเมื่อเจามรดกไมมีบิดาและมารดา
ยายมีสิทธิไดรับมรดกภาคนี้ ๑ ใน ๖ ตอเมื่อเจามรดกไมมีมารดา
ถาเจามรดกไมมีมารดา แตมียาและยาย ใหยาและยายนั้นไดรับมรดกภาคนี้ ๑ ใน ๖
รวมกัน

ลักษณะ ๔
การแบงสวนมรดกภาคอะซอบะห

มาตรา ๒๑๗ ทายาทผูมีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหนั้นมี ๑๗ ลําดับ แตละลําดับ
มีสิทธิไดรับมรดกกอนและหลัง ตามลําดับดั่งตอไปนี้
(๑) บุตรชาย หรือชายผูสืบสันดานสายชาย ในเมื่อเจามรดกไมมีบุตรชายคนใดคนหนึ่ง
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๗๒
เลย
(๒) บิดา ในเมื่อเจามรดกไมมีบุตรชาย หรือชายผูสืบสันดานสายชาย ถาเจามรดก
ก. มีบุตรหญิง หรือหญิงผูสืบสันดานสายชาย ใหบิดามีสิทธิในมรดกภาคฟรดูดวย
ตามความในบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๐๗ (๑) ก. นอกจากสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหนี้
ข. ไมมีบุตรหญิง หรือหญิงผูสืบสันดานสายชาย ใหบิดามีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหนี้
เทานั้น ไมมีสท
ิ ธิในมรดกภาคฟรดูตามความในบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๐๗ (๑) ข.
ถาเจามรดกไมมีบิดา แตมีปู ใหปูรับมรดกภาคอะซอบะหเชนวานั้นแทนที่บิดา และ
ใหมีสิทธิหรือไมมีสิทธิในมรดกภาคฟรดูตามความในบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๑๕ แลวแตกรณี
(๓) ทายาทอื่นอีก ๑๕ ลําดับนั้น ไดแกบุคคลดั่งที่ระบุไวในมาตรา ๓๐ ตั้งแต (๓)
ถึง (๑๗)
มาตรา ๒๑๘ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงสามมาตราตอไปนี้ ตราบใดทายาทดั่งที่ระบุ
ไวในมาตรา ๒๑๗ ในลําดับกอนยังมีชีวต
ิ อยู ทายาทผูที่อยูในลําดับถัดลงไปไมมส
ี ิทธิในมรดก
ภาคอะซอบะหเลย
ทายาทผูมีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหนั้น ไดรับมรดกภาคนี้เต็มทั้งภาค ถามีทายาท
ผูมีสิทธิหลายคนจึ่งใหแบงปนกันตามสวน
มาตรา ๒๑๙ ถาปูมีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๑๕ และ
เจามรดกมีพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาดวย ใหพี่นองเชนวานั้นไดรับมรดกภาคอะซอบะห
รวมกับและในลําดับเดียวกับปูดวย โดยแบงสวนกันดั่งนี้ คือ
(๑) ถามีพี่นองเปนชาย ๑ คน หรือหญิง ๒ คน ใหปูไดรับสวนแบง ๑ ใน ๒
(๒) ถามีพี่นองเปนชาย ๑ คน และหญิง ๑ คน หรือหญิง ๓ คน ใหปูไดรับสวนแบง ๒
ใน ๕
(๓) ถามีพี่นองเปนชายหรือหญิงก็ดีจํานวนเปนอยางอืน
่ ใหปูไดรับสวนแบง ๑ ใน ๓
สวนมรดกซึ่งเหลือจากแบงใหปูตามที่กลาวมาขางตนนั้น ใหตกไดแกพี่นองของ
เจามรดก
มาตรา ๒๒๐ ถาปูมีสิทธิในมรดกภาคอะซอบะหตามบัญญัติในมาตรา ๒๑๕ (๑) และ
เจามรดกมีพี่นองรวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา ทั้งผูมีสิทธิในมรดกภาคฟรดูคนใดคนหนึ่งดวย
(๑) ถาพี่นองเชนวานั้นมีจํานวนดั่งระบุไวในวรรค ก. และ ข. ตอไปนี้แลว ใหเอา
สวนแบงภาคฟรดู ๑ ใน ๖ ซึ่งปูมีสิทธิควรไดนั้นรวมเขากับมรดกภาคอะซอบะห ไดจํานวนสุทธิเทาใด
ใหพี่นองเชนวานั้นไดรับมรดกสวนนี้รวมกับและในลําดับเดียวกับปูโดยแบงสวนกันดั่งตอไปนี้ ถาพี่นอง
เชนวานั้นเปน
ก. ชาย ๑ คน หญิง ๑ คน และชาย ๑ คน หรือหญิงไมเกิน ๓ คน ใหปูและพี่ชาย
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๗๓
นองชายถามี ไดรับสวนแบงคนละ ๒ สวน ใหพี่หญิงนองหญิงถามี ไดรับสวนแบงคนละ ๑ สวน
ข. ชายหญิงมีจํานวนเปนอยางอื่นนอกจากที่บัญญัติไวใน (๒) แหงมาตรานี้ ใหปูไดรับ
สวนแบง ๑ ใน ๓ ใหพี่นองเชนวานั้นไดรับสวนแบง ๒ ใน ๓
(๒) ถาพี่นองเชนวานั้นเปนชาย ๒ คน หญิง ๔ คน หรือชาย ๑ คน และหญิง ๒ คน
ปูมีสิทธิเฉพาะในมรดกภาคฟรดู ๑ ใน ๖ เทานั้น สวนมรดกภาคอะซอบะหทั้งสิน
้ ใหตกไดแกพี่นอง
เชนวานั้น
มาตรา ๒๒๑ ถาเจามรดกมีบุตรหญิง หรือหญิงผูสืบสันดานสายชาย และมีพี่หญิง
รวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดาดวยแลว บุตรชายของพี่ชายนองชายที่รวมบิดามารดาหรือรวมแตบิดา
และบุตรชายของพี่ชายนองชายของบิดาที่รวมบิดามารดา หรือรวมแตบิดาไมมีสิทธิในมรดก
ภาคอะซอบะห

ลักษณะ ๕
การแบงสวนมรดกภาคซะวิลอัรฮาม

มาตรา ๒๒๒ ภายใตบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๒๒๕ ทายาทผูมีสิทธิในมรดก
ภาคอัรฮามนั้นมี ๑๑ จําพวกดั่งระบุไวตอไปนี้
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๗๔
(๑) ตา

๕๖

(๒) มารดาของตา หรือหญิงผูสืบสายโลหิตของมารดาของตาโดยตรงขึ้นไปในเมื่อไมมี
บุคคลตามอนุมาตรา (๑) แหงมาตรานี้
(๓) พี่นองของมารดา
(๔) หลานเกิดแตบุตรหญิง
(๕) เหลนเกิดแตหลานหญิงผูเกิดแตบุตรชาย
(๖) หลานหญิงเกิดแตพี่ชายนองชายรวมบิดามารดาและหลานเกิดแตพี่หญิงนองหญิง
รวมบิดามารดา
(๗) หลานหญิงเกิดแตพี่ชายนองชายรวมแตบิดา
(๘) หลานเกิดแตพี่หญิงนองหญิงรวมแตบิดา
(๙) หลานเกิดแตพี่นองรวมแตมารดา
(๑๐) พี่ชายนองชายของบิดาที่รวมแตมารดา
(๑๑) พี่หญิงนองหญิงของบิดารวมบิดามารดา รวมแตบิดา หรือรวมแตมารดา
มาตรา ๒๒๓ การแบงปนสวนมรดกในภาคซะวิลอัรฮามนี้ ใหแบงตามเกณฑและ
สวนของบุคคลซึ่งทายาทนัน
้ สืบสิทธิมาเปนประมาณ กลาวคือ ทายาทใดสืบสิทธิจากบุคคลผูมีสิทธิ
ในมรดกภาคฟรดู หรือภาคอะซอบะห ก็แบงสวนมรดกใหทายาทนั้นตามเกณฑและสวนแหงบทบัญญัติ
วาดวยการแบงมรดกภาคฟรดูหรือภาคอะซอบะหแลวแตกรณี ใหนําบทบัญญัติวาดวยการนั้นมาใช
บังคับในการแบงปนตลอดจนการตัดสิทธิซึ่งกันและกันโดยอนุโลม
มาตรา ๒๒๔ บรรดาทายาทตามที่กลาวมาในมาตรา ๒๒๒ นั้น สืบสิทธิมาดั่งนี้คือ
(๑) ตามอนุมาตรา (๑) (๒) และ (๓) สืบสิทธิมาแตมารดาของเจามรดก
(๒) ตามอนุมาตรา (๔) (๕) (๖) และ (๘) สืบสิทธิมาแตมารดาของตน
(๓) ตามอนุมาตรา (๗) สืบสิทธิมาแตบิดาของตน
(๔) ตามอนุมาตรา (๙) สืบสิทธิมาแตบิดาหรือมารดาของตน
(๕) ตามอนุมาตรา (๑๐) และ (๑๑) สืบสิทธิมาแตบิดาของเจามรดก
มาตรา ๒๒๕ ถาเจามรดกมีเจาเงิน ซึ่งไดปลอยใหเจามรดกนั้นเปนอิสระแลว บรรดา
ทายาทตามที่กลาวมาในมาตรา ๒๒๒ นั้น ไมมีสิทธิในมรดกภาคนี้ ใหสวนมรดกนี้ตกไดแกผูเคยเปน
เจาเงินนั้น ถาผูเคยเปนเจาเงินนั้นตาย ใหสวนมรดกนี้ตกไดแกญาติชายของผูนั้นเปนเจาเงินนั้น
กอนและหลังตามลําดับภายในบังคับบทบัญญัติแหงมาตรา ๔๒ (๒) โดยอนุโลม ถาไมมีบุคคลเชนวานั้น
ใหสวนมรดกนี้กลับตกไดแกทายาทของเจามรดกผูมีสิทธิในภาคฟรดูอีก เวนแตสามีหรือภริยาของ
เจามรดก แลวแตกรณี ไมมีสิทธิในสวนมรดกนี้
๕๖

คําวา “ตา” ดูบทวิเคราะหศัพทในมาตรา ๒ (๑๘)
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๗๕

ลักษณะ ๖
พินัยกรรม

มาตรา ๒๒๖ บุคคลซึ่งมีอายุ ๑๕ ปบริบูรณ มีสติสมบูรณ ความคิดอานเปนปกติและ
จิตไมฟนเฟอน อาจทําพินัยกรรมกําหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพยสน
ิ หรือสิทธิเก็บกินแหงทรัพยสิน
ของตนได โดยการแสดงเจตนาออกใหชัดแจงเปนคําสั่งครั้งสุดทาย
การทําพินัยกรรมตองปฏิบต
ั ิตามบทบัญญัติแหงลักษณะนี้ และบทบัญญัติวาดวย
แบบแหงการทําพินัยกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๒๒๗ หามมิใหทําพินัยกรรมยกทรัพยหามยึดถือตามอิสลามบัญญัติ เฉพาะสุนัข
สุกร และสุรา ใหแกผูใดผูหนึ่ง
มาตรา ๒๒๘ ขอกําหนดพินัยกรรมดั่งระบุไวตอไปนี้ เปนโมฆะ
(๑) ตัดทายาทของตนคนใดคนหนึ่งมิใหรับมรดก
(๒) กําหนดใหทายาทผูมีสิทธิในมรดกภาคฟรดูหรือภาคอะซอบะหคนใดคนหนึ่งมีสิทธิ
ในมรดกเพิ่มขึ้น หรือลดลงผิดแผกจากสวนได ซึ่งบุคคลนั้นจะไดรับตามบทบัญญัติแหงหลักกฎหมายนี้
มิเลือกวาจะมีเงื่อนไขหรือไม
(๓) ใหรักษากองมรดกทั้งสิ้นหรือแตบางสวนไวมิใหแบงปน หรือใหแบงปนเฉพาะ
ผลประโยชนแหงกองมรดกนั้น โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ดี
(๔) ยกทรัพยสินโดยกําหนดเงื่อนไขใหใชเพื่อการอยางใดอยางหนึ่งอันตองดวยขอหาม
ตามอิสลามบัญญัติ เชนกําหนดใหใชที่ดินเปนสถานที่เลนการพนันหรือมหรสพ
(๕) ยกคัมภีรกุรอานใหบุคคลซึ่งมิไดเปนอิสลามศาสนิก
พินัยกรรมซึ่งมีขอความกําหนดไวหลายขอถาขอใดตกเปนโมฆะ พินัยกรรมยอมเสียไป
เฉพาะขอนั้น สวนขออื่นคงสมบูรณ
มาตรา ๒๒๙ การทําพินัยกรรม ใหทําไดแตเพื่อยกทรัพยสินใหแกบุคคลซึ่งไมมีสท
ิ ธิ
ในมรดกภาคฟรดู หรือภาคอะซอบะห และเพิ่มการทําศพตนเอง หรือศพบุคคลอื่นตามที่ระบุไว
ในมาตรา ๑๘๙ (๑) ถึง (๖) และจะมีผลบังคับไดเพียงไมเกิน ๑ ใน ๓ ของมรดกทั้งสิ้น ถาพินัยกรรม
กําหนดทรัพยสินไวรวมกันเกินกวา ๑ ใน ๓ ใหมีผลบังคับไดเพียง ๑ ใน ๓ และเฉลี่ยลดสวนแบงปน
ลงตามสวน
ถาคาใชจายในการทําศพกําหนดเงื่อนไขใดไวเปนการตองหามตามอิสลามบัญญัติ
ใหถือวาขอกําหนดเงื่อนไขนั้นเปนอันไรผล
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๗๖

มาตรา ๒๓๐ ผูรับพินัยกรรมจะมีสิทธิตามพินัยกรรมได ตอเมื่อตนเองหรือตัวแทน
ไดเปลงวาจารับตามคําสั่งในพินัยกรรม ตอหนาผูมีสิทธิรวบรวมและจําหนายทรัพยสินมรดกภายใน
กําหนด ๑ ป นับแตเมื่อเจามรดกตาย หรือนับแตผูนั้นไดรูหรือควรไดรูถึงความตายของเจามรดก แต
อยางไรก็ดี มิใหเกิน ๑๐ ป
ถาผูรับพินัยกรรมเปนผูเยาว ผูไรความสามารถ ผูเสมือนไรความสามารถ หรือตายกอน
เปลงวาจารับ ใหบิดา หรือปูในเมื่อไมมีบด
ิ า หรือตัวแทนของบิดาหรือปูเชนวานั้น เปลงวาจารับแทนได
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