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مدمة 

 التي � ب�صكل ما�صر حو الأ�صرة واملراأة  تداأول صيع الأحوال ال�صخ�صية الأموعة من الأ�صئلة التي تتناول موا ه
عل وج اخل�صو امل�صتندة اأحكاما عل قانون الأحوال ال�صخ�صية رقم 1 ل�صنة 1 املعدل وقد ان ت�صميمنا عل اأن تكون 
 ولكون اأحكا املكمة  انون اأولال �يق ال�صليم لنالت حية علص ا منملا ل اديةكمة التمييز ال الأجوبة من اأحكا
.ة ثانياية ال�صرعية املختلال من الولوج يف الأحكا ي يجعلنا يف مناأالأمر ال انونكم ال صائية�ال ادليلة ت�صكل املا

العلمية من ا�صول عل الإجابة لأي �صوال يتعلق   امل�صتويا  ختل املراأة  ك اأجل ال�صاة من   ي د اعتمدا اه
اانب  عن  ابتعادنا  ان   اإ  صوعاملو با   تموامل  للمتخ�ص�ص  مرجعا يكون  اأن   ي�صل  ون عن   ص�  ال�صخ�صية بالأحوال 

الأادي هنا ل ينال من الائدة املرجوة من املتملة يف وصول اإ اأو�صع �صرية من املجتمع. 
اأنا عل ي ان ه الأ�صئلة ل تغي الن�صو الانونية والتيا ال�صائية امللوبة ولكن ل باأ� مدمة للعمل. وبانتار 
م�صاهمة اميع ملزيد من الأ�صئلة لكي د لا اأجوبة وبا الأ�صلوب املتع هنا لنتمكن من دي املعلوما يف عا قادمة.

اإن ها املوصوع لي� با لكي نتلم� ل منجا بيا من ال التليلي اأو الندي اأو التجريي اأو املارن بل و�صيلة ب�صية 
لإي�صال املعلومة اإ متليا لا اإننا  ن�صر اإ م�صادر الأحكا التمييزية اإ احتنا بل يف اأر�صينا اخلا الي كن 

الرجوع الي عند ااجة. 
 بل هي الأ�صئلة الأ الواردة يف قانون الأحوال ال�صخ�صية ي جميع الأحكاكن ان تغ الأ�صئلة ل ان ه دة ملا تصااإ

تداول يف اأعمال املام. نرجو تزويدنا بالأ�صئلة  الواردة هنا لإجابة عليا يف العا الادمة.
اأن اأن اأون قد و با العمل.

هادي عزيز علي 
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د الزواجع ما هي �صرو

اإن �صرو عد الزواج هي:

 الإيجاب باأن اأول  ي�صدر من اأحد املتعاقدين اما الول و ثاين  ول: وقد عرالإيجاب وال – اأول
 ي�صدر من الر الخر اي ااد ل� الإيجاب والول املني عل م ل منما لك الخر 
واملواة علي وها ما اأدت املادة الرابعة من الانون عندما ن�ص عل: )ينعد الزواج بايجاب – ييد 

.)اميل مالو وخر ويول من المن احد العاقدين وق – الغة او عر

اإمال الامنة ع�صرة )الرة 1 من املادة  – اللو والأهلية: اللو لغر اأحكا عد الزواج هو  ثانيا
ال�صابعة( من قانون الأحوال ال�صخ�صية. اما الأهلية هنا امل�صود با اأهلية الأدا واأهلية الأدا تعني: 
)صحية ال�صخ� ل�صدور العمل الانوين من عل وج يعتد ب �صرعا اأي ان صحية ال�صخ� ملا�صرة 
الت�صرا الانونية( وريزتما الأهلية العل والتمييز من ان امل التمييز ان امل الأهلية ومن 
ن �ييز ن�ص اأهليت  اأهلية للمجنون ول اأهلية ب�صب صغر ال�صن اقد التمييز ما ل اأهلية 
 الرب  ب يز  ل  الي  وهو   لةالغ لي  اأهلية  ول   املالية  ونب�صو الأمر  تعلق  قدر   يوال�ص  للمعتو

واخل�صارة قدر تعلق الأمر عامت املالية. 
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د الزواجانونية لعما هي ال�صن ال

الامنة  اإمال  هي  والرجل(  )املراأة  للزواج  الانونية  ال�صن 
ال�صن الانونية للزواجع�صرة من العمر. املادة )ال�صابعة( من الانون.

الزواج يف  ب تعري عد   ما جا با. وها  الزواج  يريد  ملن   صرعا� املراأة  رمة  – اأن تكون  اثال
الانون عندما ن� عل: )الزواج عد ب رجل وامراأة ل ل �صرعا....(. 

 رابعا – اأن يكون العد  معلق عل �صر اأو حادثة  ة. 
اأما التعديل الي اأجري يف اإقليم رد�صتان د جا بتعري يختل عما هو موجود يف قانون الأحوال 

 .)...خر �صرعاما لل من ل برجل وامراأة ي ب د تراع( :الزواج باأن  عر اإ ال�صخ�صية

خام�صا – �صادة �صاهدين متمتع بالأهلية الانونية عل عد الزواج.
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ع بالنزول يف �صن الزواج لأقل من ثماين ع�صرة �صنة.  ر امل�صرة نوج عل ل بد من الوقو التر ا لوق
د جا يف الأ�صاب املوجة لتعديل قانون الأحوال ال�صخ�صية يف الانون رقم 21 ل�صنة 1 التي: )بعد 
 املدن �صيما خارج  الر ول  الأوصاع الجتماعية يف   راع  داملت  الوج  الزواج عل اأهلية  الانون  اأن حدد 
حي يك الزواج يف �صن مكرة. اأجاز ملن اأمل اخلام�صة ع�صرة من العمر الزواج واة ولي "الأب" وان من 

الاصي... متوخيا من ل تليل حال الزواج التي تع خارج املكمة(. 
االة الأو:- اإن الأ�صاب املوجة امل�صار اليا اأع وصع اأربعة �صرو لإبرا عد الزواج: 

اأ– اأن يكون ال�صخ�( را ان اأ اأن( قد اأمل اخلام�صة ع�صرة من العمر.
ب – اأن يتد بلب اإ الاصي. 

ج – مواة ولي ال�صرعي وهو الأب.
د – ان الاصي بعد تت من اأهليت وقابليت الدنية. عل ان اإا امتنع الو عن املواة عل الزواج لب 
الاصي من موات خل مدة منا�صة يددها ل .اإا  يعرت او ان اعرتاص  جدير بالعتار اأن 

الاصي بالزواج.
اإمال  اللو قل   مم ناتية والال  �بع ر علت :صو�ال لل�صرورة  الاصر  الانية :-  زواج  االة 

امنة ع�صرةمال الل اإد الزواج قع اإبرا -ناهل يجوز - ا�صت

:يف حالت ل يجوز
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د الزواجع ما هي �صرو 

ينعد عد الزواج ب�صرو وهي:

اأ – الأهلية الزمة ملا�صرة العد  ينعد العد واأحد ري صغ اأو نون.
ب – �صماع ل من العاقدين  الخر بي تن�صر الإرادتان اإ امل�صود من عد الزواج.

ج– مواة الإيجاب والول.
.صر� د علجواز تعليق الع عد د

ه- ح�صور �صاهدين متمتع بالأهلية الانونية عل عد الزواج.
محة- التعديل الي جر يف اإقليم رد�صتان �صاو ب الرجل واملراأة يف ال�صادة عل عد الزواج.

اخلام�صة ع�صرة من العمر تن� ال�صرورة وامل�صلة يف الزواج او ان التاة يتيمة ل عائل لا وخ�صية عليا 
ا قد يواجا من م�صال يف الاد من اأياما او ان بع� التيا يتعرصن لت�صاب وهن اأقل من �صن اخلام�صة 
 رع بي يتر الوالع .وبامن قانون الع  املادة ق اأحكاو ا علمغت�ص ا علد زواجلب عي ع�صرة
اأصاب ها املداأ هو اخل�صية من العتدا عل الن اأو الاعل الأمر الي دعا ال�صلة الت�صريعية يف حينا 
اإ اإصدار قرار ل� قيادة الورة املرقم  ل�صنة 1 الي نم ه االة ورم الت عل ها 
 اإل ان  ا العراعلي صاد ود واملواثيق التيالإن�صان والع و ق وال�صرعية الدوليةل يت ون الإجرا

اإجرا قانوين يجد موقع ا لد ام الأحوال ال�صخ�صية.
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داة عة واخلاة الهل تعترب قرا

د الزواجلوبة لعماهي الوثائق امل

الوعد بالزواج وقراة الاة واخلة ل تعترب عدا )املادة الالة ( من الانون.

 امل�صتم�صكا – ت�صمن ا�صتمارة لب عد الزواج - التي توزع انا لد ام الأحوال ال�صخ�صية 
امللوبة للزواج وهي: 

1– الاقة ال�صخ�صية )هوية الأحوال املدنية( لكل من اخلاب واملخوبة.
2– ترير ي يت�صمن �صمة ل من اخلاب واملخوبة من الأمرا ال�صارية واملعدية.

– اإا ان اخلاب ع�صكريا اأو من قو الأمن الداخلي اأو ال�صل اخلارجي الوائ الدبلوما�صية( جلب 
 .الزوا ة علة يت�صمن املواا من ه تابا

– مواة و اأمر اخليب اأو املخوبة اإا ان عمرهما اأقل من 1 �صنة اإ1  �صنة. 
- مواة مديرية الإقامة يف حالة زواج العراقي من اأجنية ولي� لديا وثية اإقامة.

– اأية وثية اأخر يلا الاصي.
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 )رجل الدين كمة اأي )لدد الزواج خارج املهل يجوز ع

ل يجوز عد الزواج خارج املكمة..

عوبتا  تكون  جرة  وي�صكل   انونلل  ال لعل   امرتك يعترب  الرجل  اإن  خارجا   دع   واإا 
 ل عن ثوبة مدة ل تالع اأ�صر ول تزيد عن �صنة وبالغرامة وتكون  ا� مدة ل تل عن �صتة 

�صنوا ول تزيد عن خم� �صنوا اإا عد زواجا اخر مع قيا الزوجية.
:2001011 200 يفصخ�صية اأو� 22 :راركمة التمييز رقم ال حكم

املميز  باإحالة   قرارا  اتخ املوصوع  كمة  لأن   ل والانون  ال�صرع   لأحكا ومواق   يص )الرار 
علي )املدع علي( اإ كمة التيق اإ باإمكان ل الدعا العا متابعة الرار املور مع كمة 

التيق....(.
:200 200 يفصخ�صية اأو� 2 :راررقم ال

ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  من   )10( املادة  لأن   ل الانون   لأحكا  الو  يص   )الرار 
 يق لتخاصي التاإ�صعار قا اعترب الزواج خارج املكمة ع يعاقب علي الانون ا ان الواجب 

الإجراا الانونية بق الزوج...(. 
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كمة الأحوال ال�صخ�صية كمة لدد الزواج الواقع خارج املهل يجوز ت�صديق ع

 اإ كمةد الزواج الواقع خارج املكمة الأحوال ال�صخ�صية ت�صديق ع لب منال لكل من الزوج
اأو املدعية بتد الأدلة امللوبة لإثا الدعو الينة ال�صخ�صية )�صود  تكل املكمة املدعي 
 صاهد� ب�صة   اأقوال وت�صمع   انونيةال  اليم  لوي املكمة   لت الي  الديني  والعاقد  العد( 
وتكمل ياتا ويف صو ل ت�صدر اكم امللوب اأما اإا اأقر الزوج بالزوجية اإن ها الإقرار 

 .االإث ي الزوجة من عبيع لت�صديق الزواج اخلارجي ايكون �ص

 :الأحكا ومن تل كمةع خارج املي يد الزواج اليف ت�صديق ع ة جدا كمة التمييز اأحكاومل
:2001 200 يفصخ�صية اأو� 22 :راررقم ال

)اإن املدعي قد اأقر يف ال�صة.... بالزوجية والدخول وبنوة ولد من املدعية والإقرار حجة قاعة 
وقاصرة عل املر عم باأحكا املواد )( من قانون الإثا لا قرر ت�صديق اكم املميز(. 

رقم الرار: 1 مو�صعة اأو – يف 1: )يكم بو الزوجية ون�صب الل اإا عد 
الزواج بدون �صود واأقر ب الزوج(.
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 لوة الختيار عند الهل يجوز للزوجة ال�صغ

د الزواج باملرا�صلةاد عهل يجوز انع

  التمييزي  الرار  رقم   .)لوال عند  ن�صا  تختار  اأن  لا  الأب     الو ال�صغة  زوج  )اإا 
 .12 1 يفصخ�صية�

 :عل  �تن التي  الانون  من   )2ال�صاد�صة( املادة   �لن  ا�صتنادا باملرا�صلة  الزواج  عد  انعاد  يجوز 
)ينعد الزواج بالكتابة من الغائب ملن يريد اأن يتزوجا ب�صر اأن تراأ الكتاب اأو ترو عل ال�صاهدين 

 .)الزواج من لا قاأن دهما علوت�ص اراتما عوت�صمع
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الةهل يجوز الزواج بالو

 راهاوة( اإهل تعترب )الن

نعم يجوز الزواج وجب والة ر�صمية م�صتوية �صروا واأ�صابا وتور الأهلية بالويل واملول واأن 
تر با عل وج التديد او ال�صخ�صية ا�صم املخوبة ومل املر ورية ا�صتاق اأو اأي 

ص للويل. وخر يا صر�
 اة البن بزالاإن م لاملو د زواج ابنع يل حق اإجرال الو الة العامة ل تخوالو ان ااإ(
زوجت ل تعترب اإجازة لا العد املوقو ولي� للزوجة التم�ص بن العد ب�صب عد تخويل 
يف   1 �صخ�صية   11 التمييزي  الرار  رقم   .)وحد الزوج  حق  من   ل لأن   باإجرائ املول 

.12

نعم تعترب النوة اراها وت�صكل جرة وعل كمة الأحوال ال�صخ�صية اأو املواد ال�صخ�صية الإ�صعار 
 اأما  ح�صور ل�صمان   توقي ولا   املخال بق  الانونية   االإجرا  لتخا التيق   اصل�  اإ

ال�صلا املورة الرت )1 و2 من املادة التا�صعة(. 
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 الزواج عل �اأي �صخ رايار اإأقارب والأهل يجوز ل

اأ اأن" عل الزواج دون رصا ويعترب  "را ان   �اأي �صخ رايار اإق لأي من الأقارب والأل ي
 ان اأه يار منع منق لأي من الأقارب اأو الأما ل ي يتم الدخول  ااإ  با راد الزواج بالإع

للزواج. 
يعاقب املخال لا الن� مدة ل تزيد عل ث �صنوا وبالغرامة اأو باأحد هات العوبت اإا ان 
قريا من الدرجة الأو وتكون العوبة ال�صجن مدة ل تزيد عن ع�صر �صنوا اأو ا� مدة ل تل 

عن ث �صنوا اإا ان املخال من الأيار.  

اأما الانون ال�صادر يف اإقليم رد�صتان املرقم )1( ل�صنة 200 املعدل لانون الأحوال ال�صخ�صية د 
جا صيغت بال�صكل التي: )يعترب عد الزواج بالإرا با اإا  يتم الدخول واإا  الدخول 

يعترب موقوا .)ما �صمل التعديل العوبة املروصة عل الأقارب والأيار. 
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 هل يجوز تعدد الزوجا

كمة الأحوال ال�صخ�صية د الزواج يفهل يجب ت�صجيل ع

 ل  اصنة اأو الغرامة اإ� دها الأق�صا بوبتانون ت�صل عا الة يعاقب عليالزواج بزوجة ثانية جر
 :ثة �صروق ث ل بد من صي بالزواج بزوجة ثانيةان الح�صول اإ ولغر صيان الالزواج من دون اإ

  انونكم املادة العا�صرة من ال ا�صتنادا كمة الأحوال ال�صخ�صية د الزواج يفنعم يجب ت�صجيل ع
وها ما ا�صتر علي ق�صا كمة التمييز د جا يف حكم لا: 

)تق املادة العا�صرة من قانون الأحوال ال�صخ�صية املتعلة ب�صرورة ت�صجيل عد الزواج يف املكمة 
.111 1 يف صرعية� 112 راررقم ال .) د الزواج ابتداع عند اإجرا

1 - الكاية املالية للزوج التي توهل لإعالة اأ من زوجة. 
2 - اأن توجد م�صلة م�صروعة للزواج بزوجة ثانية. 

- ل يجوز من الإن اإا خي عد العدل ب الزوجا ويرت تدير ل للاصي.
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ومن التيا ال�صائية ملكمة التمييز يف ها املوصوع: 
يف حكم ملكمة الأحوال ال�صخ�صية يف �صامرا املت�صمن رد تلم الزوجة بجة الإن بزواج زوجا من زوجة 

ثانية وقد عن ييزا بكم املكمة لد كمة التمييز وقد اأصدر كمة التمييز قرارها التي: 
 :201022 2010 يفصخ�صية اأو� 20 :راررقم ال

 ال�صرو تور  اأجرتا  التي   ايالت خل   وجد املوصوع  كمة  لأن  للانون  ومواق   يص )الرار 
ال�صخ�صية يف لب املميز علي لا قرر ت�صديق  املادة )( من قانون الأحوال  الانونية املن�صو عليا يف 

الرار املميز ورد العون التمييزية..(.

ويف حكم اخر قرر كمة الأحوال ال�صخ�صية يف امدانية رد تلم الزوجة اخلا بجة الإن املمنوحة 
لزوجا للزواج بزوجة ثانية عن الزوجة بكم كمة الأحوال ال�صخ�صية يف امدانية لد كمة 

:2010  2010 يفصخ�صية اأو� 22 ا املرقمحكم صدراأ التمييز
 اأن تكل اأصدر الأمر املتلم من من دون  )الرار  صي وال للانون ل لأن كمة املوصوع 
املتلم من بتد �صند لك العار الي يدعي امت وبيان امل�صلة امل�صروعة من ل الإن ل بالزواج 
 رار املميزال �ا قرر نل من قانون الأحوال ال�صخ�صية  من املادة  رةكم ال ايت بزوجة ثانية

.)...دق ما تا وب ا لل�صكمت ارة اإصواإعادة الإ
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 رد�صتان لوبة للزواج بزوجة ثانية يفامل ما هي ال�صرو

الأحوال  قانون  الالة من  املادة  اإقليم رد�صتان تعدي عل حكم  الت�صريعية يف  ال�صلة   اأجر لد 
ال�صخ�صية وجب الانون املرقم 1 ل�صنة 200 و وج وق العمل بالرا  و و و  وحل 

ل الن� التي: 

1 – ل يجوز الزواج باأ من واحدة اإل باإن الاصي وي�صرت لإعا الإن ق ال�صرو التالية: 
اأ– مواة الزوجة الأو عل زواج زوجا اأما املكمة.

ابم الزوجة الاأو ع اال�ص من ي ل يرجاملانع من املعا�صرة الزوجية ال اباملزمن ال ب– املر
        بترير نة ية ت�صة.

   ل اأن ي من زوجة واحدة عل ي لإعالة اأاين اإمكانية مالية تكالب الزواج الج – اأن يكون ل
       �صتم�صكا ر�صمية يدما للمكمة عند اإجرا عد الزواج. 

د – اأن يد الزوج تعدا خيا اأما املكمة قل اإجرا عد الزواج بتيق العدل ب الزوج يف ال�صم 
       و من اللتزاما الزوجية )املادية واملعنوية(. 

ه - األ تكون الزوجة قد ا�صرت عد التزوج عليا يف عد الزواج. 
و – ل من اأجر عدا بالزواج باأ من واحدة خا ملا ر يف اأي من الرا " اأ ب ج د ه" من ثانيا من 
       ه املادة يعاقب با� مدة ل تل عن �صتة اأ�صر ول تزيد عل �صنة وبغرامة قدرها ع�صرة مي دينار.

 .رة "و" اأعوبة الواردة يف الالع يتن از – ل يجوز اإي
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 كمة الأحوال ال�صخ�صية صين قالب اإيت ارها زوجة ثانيةهل الزواج باأرملة باعت

يجوز الزواج باأ من واحدة اإا ان املراد الزواج با اأرملة من دون اإن املكمة. الرة ) من املادة 
الالة من قانون الأحوال ال�صخ�صية(.

الدرا�صة اأو العمل الزوجة عد الزوج عل ا ا�صرتد الزواج اإع هل ي�ص

العد صي وال�صر بال لأن العمل والدرا�صة حو لا الد�صتور
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ي�صرت ل�صة الزواج اأن تكون املراأة  رمة �صرعا عل من يريد الزواج با. 
وارمة نوعان موبدة وموقتة:

ارمة املوبدة: 
 اأخي وبن اخت وبن واأخت واإن نزل نال البن وبن وبن نال دة واإن علا الأ
 زوجت واأ اي التي دخل زوجت وبن صولوخالة اأ وخالت صولوعمة اأ وعمت واإن نزل

التي عد عليا. 
ير عل املراأة التزوج بن ل من الرجال.

 .ني �صرعايما ا�صت صاع اإلبالر ر رابة وامل�صاهرةبال ر ل من

رمة �صرعامن هي املراأة امل

ل اإقليم  وقد عد صرعا� ل ل رجل وامراأة د بع د الزواج باأنقانون الأحوال ال�صخ�صية ع  عر
رد�صتان ها التعري بالتعديل الأخ امل�صار الي اأع بالن�: )الزواج عد ترا ب رجل وامراأة 

.)..خر �صرعاما لل من ل بي
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ارمة املوقتة: 
- عدة الدين ال�صماوي.

.ثاة ثلامل -
- امل�صغولة بق الغ -اأن تكون زوجة لخر ع اأو حكما اأي ل تزال يف عدة 

ال اأو الواة.
 .)الأخت مع با( رم مع با -
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ال���م���ه���ر



ال�����������م�����������ه�����������ر



 ر يف الأحكاويرد امل للزوجة د الزواج وهو حق ماة بعثار املتعلمن ال ر واحدايعترب امل
من  و�صواها   ري�صةال  الأجر  لةالن  وال�صدقة  ال�صدا منا  عدة   صميا� ال�صرعية 

 .خرال الت�صميا

و يدد معن املر يف الص الي اإل ان بع� الا قال باأن املر �صرع عوصا عن 
 الرجل ثمنا ي يجب للمراأة علول: هو املال الاأو من ي صرعا� الزوج ال�صتمتاع بزوجت مل
اإرادة امل�صرع   تخال ية هر الة الند الزواج. ووجب عا ب�صا وال�صتمتاع بمال
الكر والد الي يريد الوصول ل من عد الزواج د قال يف معجم تاب الكر: )ومن 
ة ورحمة( -21 الرو. ها  ا وجعل بينكم مودلت�صكنوا اإلي صكم اأزواجا�اأن خلق لكم من اأن ياتا

الد النيل الي ان ي�صد ال�صارع الكر من اإبرا عد الزواج.
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رق الزوجة املت�صت مت

 ديف الع تتم ت�صميت  ار اإق الزوجة املهل ت�صت

)ت�صتق الزوجة مرها ح�صب الأجل امل يف عد الزواج واإا  يدد ل اأجل يف عد الزواج يعترب 
.12 1 يفصخ�صية� كمة التمييز املرقم لب(. حكمال ح ام�صت

نعم ت�صتق مر املل ويتم تدير وق اعتارا ومعاي تكل املكمة اخل ال�صائي باأخها بنر 
العتار عند احت�صاب املر. وملكمة التمييز اأحكا ة يف ها املوصوع منا عل �صيل املال: 

 :1220 1 يفصخ�صية�22 راررقم ال
 خ صوع علاملو بل يجب عر الزوجة حجة زواج اأخ ع علل الر املدير مي لتل يك(
لتدير املر وق املوازين ال�صرعية ومنا املماثلة ب املراأت وق العد يف ال�صن وامال واملال والعل 

 .)ل يوبة والعلم والأدب وكارة اأو الة والوالع وال�ص
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رهل يجوز زيادة امل

ومواة  الأهلية  امل  الزوج  يكون  اأن   وب�صر العد  اأصل  الزيادة  تلق  اأن   عل املر  زيادة  )يجوز 
الزوجة عل الزيادة مواة صرية واإصدار املكمة املخت�صة حجة بل(. حكم كمة التمييز 

.10 1 يفمو�صعة اأو املرقم

را املاملدخول ب  ق الزوجةهل ت�صت

ت�صتق الزوجة  املدخول با ن�ص املر امل�صم يف العد بال قل الدخول.
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هببال ومار مكم باملهل يجوز ا

نعم يجوز اكم للزوجة امللة باملر موما بالهب ا�صتنادا لرار ل� قيادة الورة املنل املرقم 
.1 12 ل�صنة

:2001 200 يفاأحوال �صخ�صية اأو0 كمة التمييز املرقم حكم
)من حق الزوجة امللة املالة رها املوجل موما بالهب بتاري عد الزواج– قرار ل� قيادة 
الورة املنل املرقم 12 ل�صنة 1 – واأن كمة املوصوع ا�صتعان بخ ح�صابي بعد ا�صتع راأي 

.)..ا قرر ت�صديل اع الاإي د الزواج وبتاريع هب بتاريزي عن �صعر الاملر نال
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ن��ف��ق��ة ال��زوج��ة



ن���ف���ق���ة ال�����زوج�����ة



ة الزوجةبن املكل �من هو ال�صخ

)ب النة للزوجة عل الزوج من ح العد ال�صي ولو ان ميمة يف بي اأهلا اإل اإا لا 
الزوج لنتال اإ بيت امتنع بغ حق ول ي لب النتال اإل باإقامة دعو ماوعة وصدور 

 .)..لحكم ب
.1101 يف رواملو -2مو�صعة اأو2 كمة التمييز املرقم وارد يف حكم �ا النه

ة امل�صتمرةة بالنالا من املرمر يالزوجية بدون ع هل خروج الزوجة من بي

بالنة  املالة  يرما  ل  م�صروع  عر  بدون  امل�صتل  الزوجية   بي من  الزوجة  خروج  ان   اإ(
.2001 200 يفصخ�صية اأو� 2 ادية املرقمكمة التمييز ال امل�صتمرة..(. قرار
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الزوج ة بالن لم عل اهل يجوز الت

نعم يجوز التا ب الزوج املتداعي عل مدار النة وها ما يود الرار التمييزي املرقم 
: 20020 200 يف صخ�صية اأو�20

اأهل واتاق معا  اأقر بالزوجية والدخول وبنوة ابنت وان ي�صان املدعية يف دار   علي ان املدع(
عل مدار النة املاصية وامل�صتمرة لا والنة امل�صتمرة لبنتا يعد ابة صل يع النزاع....(.

ةا من النارها جزا الزوجة باعتراحية التي اأجرتالعملية ا صاري� الزوج هل يلز

اإن التيب والعملية اراحية التي اأجري للزوجة تعترب من صمن النة املكل با الزوج وها ما 
 2001 200 يفصخ�صية اأو� 211 رارها املرقمب كمة التمييز متم ق�صا ر عليا�صت
حدد   ريرات  وقد الب  منة  يف   صيالخت�صا من  وهو  املعني   اخل  ا�صتدع(  :ي  جا الي 
امل�صاري الزمة وال�صرورية لإجرا العملية املالب �صاريا واأن ويل املميز )املدع علي( واق 
  التمييزية   صاالعرتا يجعل  ما   خربا بثة  ال�صتعانة  يلب   و الترير  با  ورد  ما   عل

 .)...ا قرر ت�صديواردة ل
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االإن ل مدة عد صية عنة املاة بالناليع الزوجة املهل ت�صت

 االإن مدة عد ال ماصية ما املاتة بنالللزوجة امل ة ت�صمال�صاب الن�صو ان
عل اعتار اأن الزوج مكل �صرعا وقانونا بالإنا عل زوجت من ح العد ال�صي اإل ان 
الانون املرقم 1 ل�صنة 1 )قانون التعديل ال�صاد� ع�صر( لانون الأحوال ال�صخ�صية قد 
ن� عل: )تعترب نة الزوجة  النا�صز دينا يف مة زوجا عن املدة التي ل تزيد عل �صنة 

من وق امتناع عن الإنا عليا(.
 2010صخ�صية اأو�11 رار املرقمبال  كمة التمييز ق�صا ر عليا ما ا�صتوه
يف 201022: )اإن املميز عليا "املدعية" تلب اكم لا بالنة املاصية... وعم بكم 

املادة 12 من قانون الأحوال ال�صخ�صية اإن ه النة ل تزيد عل �صنة..(.

محة: 
ل ه املادة بالانون املرقم )1( ل�صنة 200 واأص الن� التي:  رد�صتان عد اإن اإقليم
الانون دينا يف مة  الواردة يف ها  الزوجية   باللتزاما املخلة    الزوجة نة  )تعترب 
الي  الادي   �للن  اخ  جا  �الن وها   .)االإن عن  الزوج  امتناع   وق من  زوجا 

 .ع الدعور حددها ب�صنة من تاري
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 ة لأولدهاة بالنالهل يجوز للزوجة امل

 ل الزوجوعة من قاوعة مربامل ة مع وجود دعوة بالنالهل يجوز للزوجة امل

يجوز للزوجة املالة بالنة لأالا ن هم يف ح�صانتا ولا حق رع الدعو بل وها م�صتر 
للزوجة ولتيا وقد عن  ال�صخ�صية ق�ص ي بالنة  علي ق�صائيا ي حكم ملكمة الأحوال 
12املرقم التمييزي  الرار  كان   ال�صخ�صية الأحوال  كمة   لد املكمة  بكم   ييزا الزوج 

�صخ�صية اأو 2010 يف 20102 التي:
)صي ومواق للانون ل لأن املدع علي اأقر بالزوجية والدخول وبنوة ابنتي من املدعية وانما 
ب�صانتا واأن املدعية اأثت بالينة ال�صخ�صية موارد املدع علي وتر لا ولبنتيا بدون نة وملا 
 دير جاا وان التة امل�صتمرة لبنتيصية وم�صتمرة للمدعية والنة مااملنتخب من ن اخل قدر

منا�صا ومعتدل وي�صل اأن يكون �صا للمكمة... لا قرر ت�صديق اكم املميز(.

 :201010 يف ر2010 واملوصخ�صية اأو�1 رار التمييزي املرقمال الا ال�صوه يجيب عل
)الدع بوجود دعو ماوعة ا ان الواجب التق من ل ويف حالة ونا ل زال قيد املراعة 
توحيدها مع الدعو املنورة اأما يف حال ونا ح�صم اأخ ل بنر العتار اإ اأن اكم باملاوعة 

يني النة امل�صتمرة من تاري ها اكم...(.
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 اب كوة املهل يجوز زيادة الن

ة العدةق الزوجة نهل ت�صت

ةالن ال�صرعي يوق ييئة الهل ان ت

 ان صوا� علي كمة زيادة موارد املدعللم ا ثا حكم ق�صائي اإة ال�صادر بنعم يجوز زيادة الن
املالة للزوجة اأو لأالا مع الأخ بنر العتار تغي الأحوال ح�صب ن هم ب�صانتا وح�صب 

 .1 ل املرقم 1000 ل�صنةورة املنقيادة ال �ل قرار

ت�صتق الزوجة نة العدة عل زوجا اي ولو ان نا�صزا. ها املداأ ورد يف الرار التمييزي املرقم 
:1211 يف رواملو 2هيئة مو�صعة 222

.)....نا�صزا ان ي ولوا ازوج ة العدة للزوجة علب ن(

)اإا ر ان الي ال�صرعي املياأ من قل الزوج  صال ل�صكن الزوجة يرتتب علي تكلي باإعداد 
 –2صخ�صية� 12 رار التمييزية الزوجية(. رقم البالن كم علي اإن امتنع خرصرعي ا� بي

.12101 يف 
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ا الزوجب ة املكلصمن الن من التدخ هل تعترب م�صاري

ة الزوجةع نتن مت

ةصون ن�هل للم

ت�صمل  الزوجية  النة  لأن   وقانونا  صرعا�  ل  ملز    لزوجت  التدخ  ان بدع  الزوج  )تعد 
العا والك�صا وال�صكن والتيب وخدمة الزوجة التي يكون لأمالا مع(. ورد ها املداأ بالرار 

.1012 1 يفصخ�صية�1 التمييزي

اع الاإي ة الزوجة بتاريع نتن

كمة  وان  املدعية  ب�صانة  واإنا  الزوجية   �را "ر" من   ابنت بنوة  اأقر   علي  املدع املميز  )اإن 
املوصوع ا�صتعان بخ ت� لتدير النة املالب با للن املورة عل صو حاجتا لا ومدار 
 اصا ا يجعل ديرت عل ريلي الة وينة ال�صخ�صية وملواابتة بالال علي موارد املدع

 .200102 200 يفصخ�صية اأو�  2 رار التمييزيكم...(. رقم اللل اص� لعتماد
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ن��ف��ق��ات أخ���رى



ن����ف����ق����ات أخ������رى



دارا ل ان ااإ ة من ولدق الأب نهل ي�صت

يدة اد بنا هل يكل

ة من ابناعد نق الأب املتهل ي�صت

 صخ�صية� كمة التمييز حكم .)ة من ولدلب ن ل �لي ل�صكنا دارا ل ان الأب ااإ(
.1 121 يف

ويف حكم اخر: )اإا ان لالب النة ابن اخر مو�صر  املدع علي يجب توزيع ما يكي من النة 
عل ولدي واكم عل املدع علي ا ي�صي منا(.

121 التمييز  كمة  حكم  مو�صر(.  اأب  لليد  ان  اإا   يدح بنة   يال�ص اد   يكل )ل 
.1122 1 يفصخ�صية�

)ي�صتق الأب املتاعد نة من ابن بعد تدير ايت وتنزيل رات التاعدي من ها املدار واكم 
عل البن بن�صة ما ي�صي من بعد الأخ بنر العتار ما ي�صيب الأولد الخرين من ل(. حكم 

.1102 يف صرعية� 1 كمة التمييز املرقم
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 ولدها ة علن أهل ل

ااأخي ة علن أخهل ل

)الولد املو�صر مكل بنة والدت الة اإا ان زوجا ا �صوا ان زوجا والد ولدها اأ ل(. حكم 
.1212 1 يفصرعية اأو�  كمة التمييز

اأما   املو�صر لأب  اأخيا   عل نتا   ع�صر  ث اإن   مو�صرا ان  اإا  ال�صيق  اأخيا   عل  الأخ )نة 
�صرعية يف   100 التمييز مالا(. حكم كمة  مال نتا من  �صائعة يف   �ا ح�صل  ان اإا 

 .112
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املادة الرابعة والثون: 
الاصي ول يع  اأو من   ب صو اأو  ب لان و الزوجة  اأو من  الزوج  باإياع من  الزواج  – ال رع قيد  اأول

.صرعا� صة لاإل بال�صيغة املخ�صو ال
.اع الكيم ويف اإيالجتماعي والت ال االة يف اإجرال يعتد بالو – ثانيا

وقد  تعديل ه املادة يف اإقليم رد�صتان بالانون رقم )1( ل�صنة 200 وجا بال�صيغة التية: 
– ال رع قيد الزواج ب�صيغة صرية تدل علي �صرعا وقانونا دون التييد ب�صيغة ددة اأو لغة معينة  اأول

باإياع من الزوج اأو الزوجة ان ول اأو وص ب اأو من الاصي.
– ل يعتد بالوالة يف اإجراا ال الجتماعي والتكيم ويف اإياع ال ما  يكن هنا مانع من ح�صور  ثانيا

.اأحد الزوج
– ل يعتد بال اإل ب�صور �صاهدين عدل ح الإياع اأو الإقرار ب اأمامما اأو اأما الاصي. اثال

 �رد�صتان وبالن اإقليم املادة اخلام�صة والث جا باأحكا جديدة بعد تعديلا يف  اأن الرة )2( من  ما 
 الة وا اأو تل املر ل يف ا مااإ ا اللاأو يف حالة يغلب يف م املو مر �املري  عي( :التا

.)بائنا ان ال ولو زوجت اقد التمييز وترث يكن
.)صو� ل بلال ويف املايف ا بالنكا ابيد الع الر( :ال ال د عر دمةاملت من الن�صو
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 مع اإنكار الزوجة ل ع الهل ي

حق للزوج هل ال

انالغ�ص  عهل ي

)اإنكار الزوجة لل ي�صتوجب تكلي الزوج باإثات اإن عجز وحل الزوجة  عد العلم وقع 
 1 هيئة عامة ثانية1 رار التمييزي املرقمكمة(. الامل اأما اإقرار الزوج ب بتاري ال

.1122 يف

الرار   .)ا عند  ال   �اأبغ ان  واإن   صا�  مت  ا�صتعمال ي�صتيع  للزوج  �صرعي  حق   ال(
.1101 1 يفصخ�صية�1 التمييزي املرقم

 صخ�صية� 21 رار التمييزي املرقمال .)ص� د التمييز اأثناي  ان ما داالغ�ص  عي(
.10 يف

اسئلة وأجوبة في قضايا األحوال الشخصية48



ال�صكران  هل يجوز

مااقبات ال عري�صة الدعواإب املتداعي ل يجوز للزوج كمةامل اأما ت�صديق ال دعو عا راإ

لنيابة عن مو ع اليل الزوج اأن يهل يجوز لو

) ال�صكران  واقع( الرة 1 من املادة  من قانون الأحوال ال�صخ�صية(.

)ل يجوز اإبال دعو ت�صديق ال الواقع ولو لب الران ل لكونا من دعاو ا�صة وتتعلق 
.11 1 يفصخ�صية�  1111 رار التمييزي املرقمرمة(. الل وابا

)ل كن لويل الزوج اإياع ال نيابة عن مول عم باأحكا الانون رقم 1 ل�صنة 10 وهو 
  املرقم  التمييزي  الرار   .)1 ل�صنة   1 رقم  ال�صخ�صية  الأحوال  لانون   �اخلام التعديل 

.1212 12 يف 2 صخ�صية�
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ر تكن الزوجة يف حالة  يال يف الوق اع الهل يجوز اإي

 بائنا قا الرجعي ال ي�ص مت

الي ل ي�صرت ل�صة ال حالة  املهب اني  الر ح�صل وق  اإن عد زواج   ابال )ان 
.200112 200 يف 1� 22 ادية املرقمكمة التمييز ال ر..(. قرارال

اأما اإا ان الران عل املهب اعري د ان ملكمة التمييز قرارها املرقم  �صرعية 1 يف 
111 وجا ي ن�صا: )ل يع  اائ� عند اعرية اإا ان مدخول با حاصرا زوجا 

معا اإا دع زوجا باأنا حامل عند اإياع ال وث الدع ال واقع(.

)اإا  يراجع الزوج زوجت امللة قا رجعيا خل العدة صار ال بائنا بينونة صغر(. حكم 
.111 1 يف1صخ�صية�101 كمة التمييز املرقم

اسئلة وأجوبة في قضايا األحوال الشخصية50



 اص�لق نهل يجوز للزوجة اأن ت

1 كمة التمييز املرقم د(. حكمصلب الع يف لا الزوج بصو اا اإص�لق نللزوجة اأن ت(
.121 1 يفصخ�صية�

ع  اإل ان امل�صر انونيف ال علي �الن مية لعدال�صريعة الإ�ص من اأحكا كم م�صتنا اان ه حي
 ثاملادة الرابعة وال قد عدل اأحكا اأع وامل�صار الي ي �صرعرد�صتان يف التعديل ال يف اإقليم
التييد  وقانونا دون   صرعا�  ة تدل عليصري ب�صيغة الزواج  رع قيد   تي: )الال ن�صا   صواأ

ب�صيغة ددة اأو لغة معينة باإياع من الزوج اأوالزوجة ان ول اأو وص ب اأو من الاصي(. 
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يالتع�ص صود بال�ما امل

)يتق جميع الا عل اأن ال حق للزوج ولكن رخ�صة اأبي لل�صرورة(. حكم كمة التمييز 
 .1101 1 يف صخ�صية� 1

لا اإن من لق زوجت من دون حاجة ما�صة لل اأو من دون ادود املعروة �صرعا ومن دون ال�صرورة 
عد متع�صا. اأما بالن�صة للانون د اأوجد اماية للزوجة من تع�ص الزوج يف اإياع ال ملا يف 
ل من صرر يلق بالزوجة لوقوع ال من دون �صب. ولغر جرب ال�صرر اإن الانون األز الزوج 
�صخ�صية   22 املرقم  التمييز  كمة  حكم  ندرج  املوصوع  ها  ويف  ال�صرر.  بجرب   بال  املتع�ص

 :112 1 يف1
)... ان ن� املادة  2رة  من قانون الأحوال ال�صخ�صية اأوجب اكم بالتعوي� للزوجة املت�صررة 
من ال اإا تع�ص زوجا يف قا وان ها التعوي� عن ال�صرر لي� نة لت�ص باإرجاع الزوج 

.)...صرر وقع بال عن �ا تعويوا لق زوجتامل
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يالتع�ص عن ال �ة بالتعويالة امللق للمي مت

ق ال�صكنة بلالب املت مت

 واأعلم "......."  بتاري املدعية   عل  علي  املدع  اأوقع الي  الرجعي   ال  صدق املكمة  ان 
املدعية بالعدة ال�صرعية الالغة ثثة قرو ورد لا يف اكم لا بالتعوي� عن ال التع�صي 
لعد جواز مالتا ب قل انتا عدتا وبينونتا من املدع علي بينونة صغر لعد الرجوع با خل 

.20020 200 يفصخ�صية اأو�22 ادية املرقمكمة التمييز ال ا...(. حكمعدت

 1 ل�صنة    رقم  الانون  من   الأو املادة  يف   علي  من�صو ال�صكن  يف  امللة  الزوجة  – )حق 
الاصل يف دعو ال والتريق ول يجوز املالة  املوصوع مع اكم  اأن ت�صل ي كمة  يجب 

.2001222 يف1 ادية املرقمكمة التمييز ال لة...(. حكمم�صت بدعو ب
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ة يف دار الزوجيةلنة املم م�صاق لين يال من هم الأ�صخا

الرجعي صود بال�ما امل

  انون رقمال انية من اأحكااملادة ال �ق نو عل قرار حكم بال�صكن صلة علاة اليجوز للم
ل�صنة 1 اأن ت�صكن معا ن هم  ح�صانتا ول اأحد ارما. 

املادة  جديدين.  مر  اأو  عد  دون  من   ل ويتم   العدة رتة   اأثنا  تلم مراجعة  للزوج  جاز  ما  هو 
)الامنة والث رة1( من قانون الأحوال ال�صخ�صية ويتم ل وق التي:

اأ – الرجوع قول اأو ع وب�صور ال�صود ثم رع دعو لتي الرجعة. 
 .ودا مع ن�صخة من حكم الصر �ص�ان ي وعلي تل لب رجوعا�صرة وكمة مب – مراجعة امل

ج– اإقامة دعو املاوعة اأثنا رتة العدة. 
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ريق لل�صررالت ع دعور هل يجوز لأحد الزوج

)... التريق لل�صرر وق املادة " 10" من قانون الأحوال ال�صخ�صية لل ان من املتع عل املكمة 
 اواإن عجز عن الإث ررة قانوناامل االإث ر بجميع ب ال�صرر املدع ايل املميزة باإثو تكلي
حكم   .)..االإث قانون  من   "11" املادة  وق   علي املميز   اإ اا�صمة   اليم  توجي حق   تمن

.2010يف صخ�صية اأو�11 ادية املرقمكمة التمييز ال

ورد التريق يف ال�صل الاين من قانون الأحوال ال�صخ�صية اأي املواد من ) - 0( وقد 
 ال�صرو  ما ريق متالت ع دعوق برا الزوج  صل�ا اله ن�صو اأع

.الن�صو انونية الواردة يف تلال
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للخ الزوج ريق بهل يجوز الت

اا هجرها زوجريق اإلب الت هل يجوز للزوجة

)اإن اخلا قد راأ عل حياة املتداعي الزوجية واإنا قد ا�صتمر ملدة اأ من ث �صنوا وخل 
 ا بال�صب وال�صرب تارة وتارة اأخراملميز علي زوجت عل بالعتدا وان الزوج املميز ي رتةال ه
بردها من دار الزوجية ما ان الزوج ير عل زوجت �صرو عد اولة ال�صل بينما ال�صد 
 صربا صرب زوجت ا الزوج هوب امل�صتمرة التي قا اخر العتداا واإن ارامت ا والنيل منا اإهانتمن
 �يق العيا ل تا جعل ردها من دار الزوجيةا وصرار ج�صيمة يف اأ�صناناأ حدو اإ اأد مربحا
مع... لا اإن و املكمة اإ التكيم لإص ب الزوج بعد اأن ث وجود اخل امل�صتكم 
الادية  التمييز  كمة  حكم  بينما...(.  املكمة   رق التليق  عن  الزوج  امتنع  اإا  بينما... 

.2002 200 يفصخ�صية اأو� 2 املرقم

– )للزوجة اأن تلب من املكمة التريق اإا هجرها زوجا �صنت اأ ب عر م�صروع واإن ان ا 
.120 يف   صخ�صية� 11 كمة التمييز املرقم الإقامة(. حكم مال ومعرو
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 كمةن املا بزوجة ثانية من دون اإا تزوج زوجريق اإلب الت هل يجوز للزوجة

ة الزوج ب عنريق ب�صلب الت هل يجوز للزوجة

ربا  اباأن اا ليلة الزا زوجما اتريق اإلب الت هل يجوز للزوجة

)املميز "املدع علي" قد اأقر يف ال�صة اأما املكمة باأن قد تزوج بزوجة ثانية بدون اإن املكمة 
 " 0" املادة لأحكا ا ا عنريلب ت "ا "املدعيةاملميز علي اإن من حق الزوجة الأو لل
من قانون الأحوال ال�صخ�صية رقم 1 ل�صنة 1 املعدل...(. حكم كمة التمييز الادية املرقم 

.20010 200 يفصخ�صية اأو�2

ة ن�صية يمل الزوج �صنة  العن ان ااأما اإ الزوج كمة بامل  رة الزوج ع�صوية ت عن ان ااإ(
.12 يف راملو  صخ�صية� 11 كمة التمييز املرقم واحدة(. حكم

 صررا ية يعدال وال تتملا اأث ار خبا  اوجدها ليلة الز بكون الزوج بزوجت ت�ص(
 .1 يف  صخ�صية� 101 كمة التمييز املرقم ريق(. حكملب الت للزوجة يي
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ا باخليانة الزوجيةا زوجما اتريق اإلب الت هل يجوز للزوجة

 ال�صكر ب اإدمان الزوج علريق ب�صلب الت هل يجوز للزوجة

ريقلب الت اي املدخول  هل يجوز للزوجة

)للزوجة لب التريق اإا اتما زوجا باخليانة الزوجية واإن ان قد تنازل عن �صكوا وقرر قاصي 
.111 يف 1 صخ�صية� كمة التمييز املرقم زائية(. حكما الدعو صا�يق انالت

 اإ ريق ا�صتناداكم بالتا ي�ص  امل�صكرا عل ب اإدمانا ب�صريق من زوجاملدعية الت ل ااإ(
ال�صادا امل�صتمعة واا يت�صي التيق ي وعر املدع علي عل اللجنة الية املخت�صة للتاأد 

.122 يف -صخ�صية�202 كمة التمييز املرقم حكم .)من اإدمان

اإ الزوج ما ق�صت من مر  )ل يكم بالتريق ب املتداعي ما  ترد الزوجة  املدخول با 
املرقم  التمييز  كمة  حكم  الزواج(.   رالأ صرا  ثانية   ان اأو  اأموال  من   دتك ما  وجميع 

 .1 2 يف  –  صخ�صية�21
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اا للزا زوجلي  اريق اإلب الت هل يجوز للزوجة

يماان الزوج ع اريق اإلب الت هل يجوز للزوجة

الزوج ااإن ريق لعدلب الت هل يجوز للزوجة

بوقا   ي  و العد  من   صنت� خل   اللز يلا    اإا  زوجا  من  التريق  لب  )للزوجة 
 .11 يف صخ�صية�11 كمة التمييز املرقم الزوجية(. حكم

 1هيئة عامة 20 كمة التمييز املرقم ا(. حكمم زوجب عريق ب�صصي للزوجة بالت�ي(
.122 يف

)ل يكم بالتريق ملجرد امتناع الزوج عن ت�صديد النة املرتامة املكو با بل يجب تني اكم 
واإمال الزوج من قل دائرة التني مدة �صت يوما اإن ر� الت�صديد بعد ل ان ر�ص �صا للكم(. 

.11 يف  مواد �صخ�صية 10 كمة التمييز املرقم حكم
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 يا امل�صيريق من زوجلب الت ميالدين الإ�ص ية التي دخلهل يجوز للم�صي

 �لي ريقكم بالتا لي وامل�صي دين ا علزوج يمي وبالزوجة الدين الإ�ص ا اعتناإ(
 ليغر ت ويف حالة تع )علي الزوج )املدع  عل ال�ص ل عرريق قصي بالت�اأن ت للمكمة 
عليا اأن تعر الإ�ص علي وجب تاب ين�صر يف ال�ص امللية يدد ي مدة منا�صة لإجابة 
  صخ�صية� 2 كمة التمييز املرقم حكم .)ل صو ا يفثم ت�صدر حكم اأو اإيجابا اصل� علي

.1    2 يف    –
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)ريق الختياري )اخللعهل يجوز الت

 والأثا العدة  نة  تل  اأن   عل املخالعة   عل  "علي "املميز  زوجا  مع   ات "املدعية"  )املميزة 
وينعد   معنا يف  ما  اأو  اخللع   بل الزواج  قيد  اإزالة  اخللع  ان   وحي  يةهال  اوامل�صو الزوجية 
ان   وحي النا ال�صخ�صية  الأحوال  املادة 1 من قانون  الاصي عم بكم   اأما باإيجاب وقول 
الر ت�صادقا عل اتاقما عل املخالعة وحي ان املميز علي "الزوج" تل ب�صيغة ال اخللعي 
 عل ا واأن املميزة واق علياملت وا الب ااملميزة" ل" زوجت ل�صة علصر ا� ينة يفامل
ال�صرع   واأحكا  امت  علي الزوجة  ومواة  الزوج  من  بايجاب  وقع  اخللعي   ال يكون  لا   ل

.2002 200 يف صخ�صية اأو� 1 كمانون...(. رقم اوال

محة:
اأن   للزوج( التي:   عل  20 املادة   ون�ص  2000 ل�صنة   1 الانون  صدر  العربية  م�صر  جمورية  يف 
يرتاصيا يما بينما عل اخللع اإن  يرتاصيا علي واأقام الزوجة دعواها بل واتد ن�صا 
 ا حكمل اي اأعال ال�صدا علي ا املالية وال�صرعية وردوقا بالتنازل عن جميع حزوج وخالع
املكمة بتليا علي. ول كم املكمة بالتليق للخلع اإل بعد اولة ال�صل ب الزوج وندبما 
اأ�صر وعل الوج امل يف الرة  كم ملوالة م�صاعي ال�صل بينما خل مدة ل تتجاوز ثثة 
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لب املخالعةامنة ع�صرة من العمر اأن تتكمل ال  هل يجوز للزوجة التي

نعم يجوز ل لن قانون رعاية الاصرين اعتربها املة الأهلية وح�صب اكم التي: 
اإا   ااتن والانونية وجميع  ال�صرعية  والتنازل عن جميع حوقا  )للزوجة اق خالعة زوجا 
 11 كمة التمييز املرقم املة الأهلية(. حكم ا تعتربلأن ال�صاد�صة ع�صرة من عمرها اوز

 .111 يف –  صخ�صية�

الانية من املادة )1( والرت الأو والانية من املادة )1( من ها الانون وبعد اأن ترر الزوجة 
صراحة انا تغ� اياة مع زوجا واأن ل �صيل ل�صتمرار اياة الزوجية بينما وتخ�ص األ تيم 

 .)...�غا الب هب�ص حدود ا

 200 1" ل�صنة" انونرد�صتان من تعديل قانون الأحوال ال�صخ�صية بال كن اقليم ات اويف ال
اأو يف ما  اإزالة قيد الزواج بل اخللع  ال�صاد�صة والأربع عل: )اخللع  املادة  ون� يف الرة )1( من 
معنا مابل عو ل يزيد عما ق�صت من املر امل�صم ول ي�صرت رصا الزوج يف اخللع اإا ت للاصي 

 .)مع �يق العيكيم ان الزوجة ل تريق الت عن
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ال����م����ط����اوع����ة 



ال������م������ط������اوع������ة



ال�صكن مع اأهل الزوج اوعة لغرالزوجة بامل هل تلز

اإمال  املكمة   عل يرتتب  واا   اأهل مع  وال�صكن  زوجا  اوعة  عليا(   املدع( الزوجة   تلز )ل 
الزوج )املدعي( مدة منا�صة بغية عور عل دار �صرعية لإ�صكان زوجت ي(. حكم كمة التمييز 

.11 يف - صخ�صية� 11

 اوعةامل كن ا�صتئخار دعو هل

  اوعةامل كمة ا�صتئخار دعوامل الزوج يجب عل ريق علالت يف حالة اإقامة الزوجة دعو(
  كمة التمييز املرقم حكم .)تاا درجة الي كم ال�صادرت�صاب اريق واالت ح�صم دعو

 .12121 يف - 2 صخ�صية�
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ا خارج العرااوعة زوج الزوجة هل تلز

10�صخ�صية  التمييز  كمة  حكم  العراقي(.  الر  خارج  زوجا  اوعة  الزوجة  كم  )ل 
 .1111 يف -
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ال����ح����ض����ان����ة



ال�������ح�������ض�������ان�������ة



 االلب ح�صانة اأ ق يفا أهل ل

خرا �ا ب�صخوزواج صانة بعد ال�با الأ ت هل

 وقانونا ا �صرعاا الداخل بزوج علي كمة الأحوال ال�صخ�صية باأن املدع املدعية لد ا ادعاإ(
قد ردها من دار الزوجية وقا باأخ اأالا وحرما من ح�صانتم ول اكم لا ب�صانتم اإن 
اكم باإلزا املدع علي بت�صليم املدعية الأال الاصرين صي ومواق لل�صرع والانون ول لأن 
امل�صون ما زالوا يف �صن ا�صانة وان املدعية مازال ت ب�صرو ا�صانة  تد اأيا منا وان 
التيا التي اأجرتا كمة املوصوع قد اأثت انا الأصل �صانتم والأحق با حال قيا الزوجية 
 يئة ال�صخ�صية الأوال 0 ادية املرقمكمة التمييز ال يت�صرروا(. حكم  رقة ماوبعد ال

 .2001112 200 يف

با�صانة  اأحق  هي  التي   الأ ح�صانة   اإ باجة  العمر  با  وهو   2002 تولد  امل�صون  )اإن 
 صون اأما�برعاية امل دي بعد تعا من اأجنزواج ل من صانة ول يغ�ا ة ب�صروت مادام

 .2001200 يف صخ�صية اأو� 20 كم التمييزيكمة..(. رقم اامل
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 ااة زوجم وصانة ر�ة بات الأ هل ت

صون خارج العرا�ر باملصنة ال�صاق للهل ي

 ما دام ل ا علمنازعت لأحد من اأقارب املتو �ولي الأ لد صانة ت�اإن ا اة الأبعند و(
تة ب�صرو ا�صانة و يت�صرر امل�صونون اإ اأن بعد واة الأب اإن ا�صانة ت لأ ما 
دام تة ب�صرو ا�صانة ولي� لأقارب من الن�صا والرجال اق يف منازعتا يف ل اأما عند 
  اديةالتمييز ال اإ الأب ما  يت�صرروا....(. حكم كمة  واة الأ تنتل ا�صانة 

 .2001221 200 يف صخ�صية اأو�

اإ ان ل يتعار مع حق   ة الأبدون موا صون خارج العرا�ر باملصنة ال�صامن حق ا �لي(
الأب يف النر يف �صوون امل�صون وتربيت وتعليم( – املادة  من قانون الأحوال ال�صخ�صية. 
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يةيم يف دولة اأجنل تصنة للاا زوجت ان ااإ لب نزع ح�صانة ولد ق للزوجهل ي

العمر  من   الال  هنا  "  " الل   اأ واإنا  ال�صويد  دولة  يف  ميمة  )املميزة(  عليا   املدع ان 
ث �صنوا لا  يق للمدعي )املميز علي( املالة بنزع ح�صانة الل من زوجت املدع عليا 
)املميزة( لكون يف �صن ا�صانة وان الأ اأحق ب�صانة الولد وتربيت حال قيا الزوجية وبعد الرقة 
 1 رقم  ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  من   1 املادة   لأحكا ا�صتنادا   ل من  امل�صون  يت�صرر    ما 
 املدع  والدت  لد امل�صون  ت�صرر  للمكمة   ي    )علي )املميز  املدعي  وان  املعدل   1 ل�صنة 
 )املميز علي( للمدعي يورة ل يصون يف الدولة امل�ا املل ة معوان اقامة الأخ )ا )املميزةعلي
املالة بنزع ا�صانة ل�صيما باأن اأقر بولدة الل يف ال�صويد....(. حكم كمة التمييز الادية 

.2011    2011 يف هيئة الأحوال ال�صخ�صية واملواد ال�صخ�صية 20 املرقم
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صون�أب م�صاهدة املق لهل ي

يدهاق للجدة لأب م�صاهدة حهل ي

ورد   ا قرر ت�صديل  ل من كن وامل�صاهدة  وتعليم صون وتوجي�امل �صوون  االنر يف  الأب  من حق 
 .2002 200 يف صخ�صية اأو�11 ادية املرقمكمة التمييز ال ة التمييزية(. حكمئال

)من حق ادة لأب يف حالة واة الأب م�صاهدة حيدها اإ ان امل�صاهدة بعد واة الأب ترر ملن ل حق 
 .200121 200 يف صخ�صية� 11 اديةكمة التمييز ال صانة...(. حكم�با منازعة الأ
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إثبات ونفي النسب



النسب ونفي  إثبات 



 ا اأنكر الن�صبا اإن�صب الولد من زوج اهل يجوز للزوجة اإث

ماب اقما واإمن ي ن�صما نق لل ي خرينا زوجان اأن ولدهما م�صجل با�صم زوج ا ادعاإ

)اإا ت من الينة ال�صخ�صية التي ا�صتمعتا املكمة ان عقة املدعي باملدع عليا ثابتة قل تاري عد 
الزواج وان الت�صال بينما كن عل املكمة توجي اليم املتممة اإ املدع عليا بخ�صو اإثا ن�صب 

.12 يف – مو�صعة اأو  كمة التمييز املرقم حكم . )ال�صغ

 راابق الأن�صجة لأت � بنتيجة الكرامة التعليمي اخلا رير م�صت�صمن ت ابان ال ااإ(
 املدع وزوجت "" الوراثية العائدة للزوج اب�صلة لل�ص  ل "ز" لالوراثية لل اان ال�ص الدعو
 وزوجت "ن"  للزوج  العائدة  الوراثية   اال�ص  ت�صاب املور  للل  الوراثية   اال�ص وان   "" عليا 
 عل يتع "" و "" للزوج كن اأن يكون باأي حال من الأحوال ابنا ل "ز" لوان ال "�" املدعية
ال�صا باعتارالل "ز" ابنا للمدعية "�" وزوجا "ن" ومنع معارصة املدع عليا لا يف ل(. قرار 

.11 يف – مو�صعة اأو 2 كمة التمييز املرقم

 ل ين�صب الأولد الي امراأة معا�صرة الأزواج �ا عا�صر �صخاإ

)اإا ان املدع علي يعا�صر املدعية معا�صرة الأزواج وي�صانا يف م�صكن واحد ين�صب الأولد الين يولدون 
 .11 يف  صخ�صية�22 كمة التمييز حكم .)علي املدع رتة املعا�صرة اإ لخ
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الزوج اأحد   ما اإا  الولد  ن�صب  ني  يجوز  – هل 

)ان ما ا�صتر علي ق�صا ه املكمة ويف مل ه االة ان اإا ان اأحد الزوج امللوب ني ن�صب الولد 
عنما متويا يلز رد الدعو املامة يف ها ال�صدد ب�صب ان امللوب ني الن�صب عن تويف وهو مر بن�صب 
الولد الي و ين عن خل حيات وقد عر الولد بكون والد وجب هوية الأحوال املدنية وما يتع 
ها من ت�صجيل با الوص يف �صج الدولة ومو�ص�صاتا املختلة مل املدار� واامعة ومرز ال�صرة 
ال�صكنية  منام  صمن   لال�صا  صج� ينم  الي  اللدي   �واملجل ال�صكن  باقة  تنيم  عن  امل�صوول 
اإا ان  ووزارة التجارة امل�صوولة عن تنيم باقة ا�صة التموينية لكل عائلة والدائرة التي يعمل يا 
 �ول يجوز امل�صا ثابتا اصار ح انوان ما ورد ا اأع صا بالوي التي ي�صجل المن ا خرا واإ امو
ب اأو م�صادرت وتكون الإجراا التيية التي تو با كمة املوصوع بنا عل الدوع والينا التي 
قد تو لإثا عك� ما تد " املة" ول تدعو للناعة ما دا اأحد الزوج متويا حي يتعر �صماع 
اأقوال اأو دوع اأو اإجرا ال� الي واجت وان الول بخ ما �صل يعد خا داأ ا�صترار 
املعام واإبا ما ان عل ما هو علي صمانا و الر ولا ان دعو املدع تخلو من �صب �صرعي 

.20102 2010 يف صخ�صية اأو�  ادية املرقمكمة التمييز ال اأو قانوين(. حكم
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ال�������وص�������ي�������ة



ال�������وص�������ي�������ة



 اصية وما �صروما هي الو

 ب صاملو ما هي �صرو

وال�صتون من  الرابعة  املادة   .عو ب التملي  ت�صام املو بعد  ما   اإ  ة م�صاالرت الوصية ت�صر يف 
قانون الأحوال ال�صخ�صية. 

 :ب صللمو ي�صرت
.بالإر الا يجوز انت -1

.وماويجب اأن يكون مت ان مال 2- ان
- اأن يكون ل وجود عند الوصية.

- األ تزيد عل الل اإل اإا اأقرها الورثة.
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 صيةلوبة للوامل ما هي امل�صتندا

هي:  امللوبة   امل�صتندا – اإن 
 ار اأو �صنوية �صيارة و�صواها من امل�صتنداصند ملكية ع�( صيعائدية الأموال للمو التي ت 1 – امل�صتندا

 .)خرال
2 – ترير اللجنة الية املخت�صة ليان قو املوصي العلية. 

 .صيتتاأييد و ي لبصي الأحوال ال�صخ�صية يقا اإ دلب ي – 
 – �صاهدان متمتعان بالأهلية الانونية. 
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ال������وص������اي������ة



ال������وص������اي������ة



 ما هو الإي�صا

اليا بالولية  اأو   صيتو يبتن ياال  لغر بعد موت اأ اأو   مع �صي بتولية �صخاملو واأن ي هو 
عل اأولد الاصرين والنر يف اأموالم والت�صر يا. تنر املادة اخلام�صة وال�صعون من قانون الأحوال 

ال�صخ�صية وتاأخ الوصايا صورا عدة: 
 صخ�صا� لب الأب واملت�صمن اختيار عل كمة املخت�صة بناامل تابي ت�صدر رر صي املختار: هو1 – الو

 .اتال�صغار بعد و اأولد م�صال عل ياما لل        
ب وصيا علي وق اأحكا املادة  اأن ين�ص �صي املختالل صيم الأب باختيار وي  اصي املن�صوب: اإ2 – الو

 .ة ال�صغق م�صلو ها عل عل دت صرين وان الأا2 من قانون رعاية ال        
 – الوصي اخل�صم: هو الي يتم تعيين من قل املكمة املخت�صة اإا تعارص م�صلة ال�صغ مع ولي اأو 

.صية عنيم اأو الوال       

87 اسئلة وأجوبة في قضايا األحوال الشخصية



 صيالو ما هي �صرو

�صرو الوصي هي: 
1- اأن يكون بالغا ومتمتعا بالأهلية. 
2- اأن يكون ح�صن ال�صلو وال�صة. 

ة يالنزاهة. اأو املا�ص داب العامة وال�صرلة بال ةبجر علي كوما األ يكون -
- األ يكون بين اأو اأحد اأصول اأو روع نزاع مع الاصر.

- اأن يكون قادرا عل تدب اأمور الوصاية.
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هادي عزيز علي 

الت�صيل الدرا�صي: بكالوريو� قانون – 10 – اامعة امل�صتن�صرية – بغداد
الأعمال واخلربة:

�صنة.   )2(  عل تزيد  ملدة  املاماة  يف   عمل –  200 –  11 •
التاعد.  عل احالتي  لغاية  بغداد  يف  الداة  ام  يف   صياقا  عمل  2010 –  200 •

 صائي�ال التوير  معد  يف   خ ب�صة  للعمل   الأعل  صا�ال  �ل مع  متعاقد  الن:  د  وم�صتمر   –  2010  •
.ي وين ع�صو اللجنة العلمية ة اصاا

.200 –  200 يف  ال�صائي  املعد  يف  • اصر 
صدر   اجزا – بخم�صة  املدنية   الدعو لرع  الانونية  ال�صيغة   - منا  ال�صائية   ايالت يف  تب  عدة   صدرا •
 يف احت�صاب امل�صاألة الرثية صو�تاب املو اال�صر �تاب املر�صد يف تاأ�صيو امل�صتعجل صا�تاب الو ا جزئمن

اصاة ا خم�صة اميع يف ت�صني الأحكا التمييزية.
العربية.  الدول  امعة  التابع  العرب  العدل   وزرا  �ل  لد  )صا�وال  ال(  خ ب�صة  • م�صجل 
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قل  من   وب يف   صنويا�  دع التي  ال�صخ�صية  الأحوال  ل�صاة  املخ�ص�صة   الدورا يف  الإن�صان   وح ملادة  • اصر 
.)2011 – 200( الأملانية بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية )بل �ص�صة )هرني�مو

.)2010  وب(  الدو التكيم  يف  دورة  • اجتياز 
)حمورابي(. ال�صائية  لتا  رير   و�صكرت  العراقي  صا�ال معية   �ص�ومو • ع�صو 

.لاملو  و العراقية  للرابة   �ص�ومو • ع�صو 
النزاهة. هيئة  ت�صدرها  التي  النزاهة  ملجلة  ال�صت�صارية  اليئة  • ع�صو 

العراقي. اكمة   يل  صر� • ع�صو 
.العراقي  وقيا لاد  العامة  اليئة  • ع�صو 

.  العراقي  امامل لنابة  العامة  اليئة  • ع�صو 

الكرا راال
يرج تزويدنا باأية اأ�صئلة  ترد يف ها امل�صن اأو محا لغر اإدراجا يف العا الادمة
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