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 (1) ملحق رقم
 

تقرير لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية بخصوص مشروع 

قانون بإصدار قانون األسرة، 

)المعد في ضوء االقتراح 

بقانون المقدم من مجلس 

 الشورى(.
 

 

 

 

 

 



 

183 

 

 

 م2017 يوليو 17التاريخ :

 

 

 للجنـة الشؤون التشريعية والقانونية مناثالتقريـر ال

 حول

 ( بإصدار قانون األسرة لسنة ) ( )مشروع قانون رقم 

 

 :مقدمــة

 

ـس معـالي رئيس مجلاستلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب      

 16( المؤرخ في  3د  4ص ل ت ق / ف  597)            رقـم الشـورى

مشروع م، والذي تم بموجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة 2017 يوليو

على أن تتم دراسته وإبداء  ، قانون رقم )  ( لسنة )  ( بإصدار قانون األسرة

المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على 

 المجلس. 

 

 

 أوالً: إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
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خالل دور االنعقاد العادي  –قانون المذكور مشروع التدارست اللجنة  (1)

منعقد الثالثين في االجتماع ال -الثالث من الفصل التشريعي الرابع 

 م.2017يوليو 16بتاريخ 

نون قامشروع الها على الوثائق المتعلقة باطلعت اللجنة أثناء دراست (2)

 موضوع البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.  -

م بتشكيل لجنة شرعية 2017( لسنة 24األمر الملكي رقم ) -

 ) مرفق( لمراجعة مشروع قانون األسرة.

 ) مرفق(مشروع القانون المذكور.  -

، وزارة العدل والشؤون اإلسالمية الثالثيناللجنة إلى اجتماعها  دعت (3)

 ، وقد حضر االجتماع:واألوقاف

معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة           وزير العدل والشؤون  .1

 اإلسالمية 

 واألوقاف                                                     

 مستشار قانوني. ت خليفة آل خليفة د. الشيخة نورة بن .2

 مستشار قانوني. إسـماعيل أحمد العصفور                .3

 أحـمد جـاسم المهزع                    باحث قانوني. .4

 

 

 جنة سعادة العضوين:حضر اجتماع الل

 األستاذة زهوة محمد الكواري        عضو مجلس الشورى. .1

 عضو مجلس الشورى.الدكتور عبدالعزيز حسن أبل         .2

 :شارك في اجتماع اللجنة من األمانة العامة بالمجلس 
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المستتتتشتتتـتتتتتتتتتار القانـتتتتتتتتتوني   الدكتور عصام عبدالوهاب البرزنجي .1

 للمجلـس.
 

 

  السيدة ميرفت علي حيدرتولى أمانة سر اللجنة. 

 رأي وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف:ثانيــًا: 

  لمحاكم يـُعمل به في اس ،قانونـًا موحدًا للطائفتينيعتبر مشروع القانون

 .البحرينمملكة الشرعية في 

  إن مشروع القانون راعى الخصوصيات الجوهرية بين الفقهين السني

 والجعفري.

  القى مشروع القانون صدى واسعـًا بين فئات المجتمع البحريني على

 اختالف أطيافه، وإجماعـًا شعبيـًا.

 قانون مذكرة برأي الحكومة احترامـًا لما انتهت لم يتضمن مشروع ال

إليه اللجنة الشرعية التي عكفت على دراسة المشروع وإقراره 

 باعتبارها صاحبة االختصاص في المسائل الشرعية.

  يتفق مشروع القانون مع اتفاقية سيداو، كما إنه يشكل نقلة نوعية

لزواج بتمكين الناس من معرفة حقوقهم وواجباتهم في مسائل ا

 والطالق.

  إن التعديالت التي أجريت على مشروع القانون هي تعديالت في

 الصياغة وال تمس األمور الشرعية.

 

 بيان مواد مشروع القانون:ثالثـًا: 
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يتألف مشررررروع القانون فضررررالً عن الديباجة من تسررررع مواد ل صرررردار      

( مادة، حيث تناول الباب األول أحكام الزواج، وتضررررررمن خمسرررررررة 142و)

 فصول: 

الفصرررررل األول تضرررررمن أربع مواد عالجت موضررررروع الخطبة من حيث      

مفهومها، ومن يجوز خطبتها من النساء، والعدول عن الخطبة وآثار العدول 

 عنها في الفقهين السني والجعفري.

م ألربعة 24 -5أما الفصررل الثاني فقد تضررمن المواد من )      سرر  ( حيث قـررررررررُ

مطالب، تناول المطلب األول تعريف الزواج واالشتراط في عقده، والمطلب 

الثاني موانع الزواج، والمطلب الثالث تطرق للوالية، أما المطلب الرابع فقد 

 اإلذن بالزواج.نظم موضوع التوثيق و

وجاء الفصررل الثالث متناوال أركان عقد الزواج والشررروط التي يجب أن      

تتحقق في الزوجين، وصرررردور اإليجاب والقبول، كما تضررررمن هذا الفصررررل 

 أحكامـًا تفصيلية لشروط عقد الزواج، وحقوق الزوجين في المطلب الرابع.

، غير صرررحي ( صرررحي  واج )أما الفصرررل الرابع فقد تطرق ألقسرررام الز     

وآثار كليهما، في حين نظم الفصل الخامس آثار الزواج والمتمثلة في النفقة، 

 نفقة الزوجية، ونفقة األقارب، النسب ووسائل إثباته.

(: الفرقة بين الزوجين، تضررمن الفصررل 142 – 82الباب الثاني )المواد      

ني فقـررـرًرا للفقهين الساألول أحكام عامة، في حين نظم الفصل الثاني الطالق و

والجعفري، أما الفصرررررررل الثالث فقد تطرق إلى أحكام المخالعة التي تكون 

بطلب الزوجة إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله للزوج. والفصررررررل الرابع بين 

قاق،  لل، التطليق للضرررررررر والشرررررر لة في التطليق للع حاالت التطليق المتمث
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تعاطي، قدان، والتطليق للحبس والالتطليق لعدم اإلنفاق، التطليق للغياب والف

ا مشتركة. كما تناول  أما المطلب الخامس من هذا الفصل فقد تضمن أحكامـرررً

الفصرررل الخامس حاالت فسرررخ عقد الزواج إذا طرأ عليه ما يمنع اسرررتمراره 

 شرعـًا.

أما فيما يتعلق بآثار الفرقة بين الزوجين فقد فصلها الفصل السادس في       

تناول العدة في حالتي الطالق والوفاة، والثاني نظم الحضانة. مطلبين، األول 

 ختامية. تضمن أحكامـًاوالفصل السابع من هذا الباب 

 رأي اللجنة:رابعـًا: 

، وتم استعراض وجهات النظر التي مشروع القانونتدارست اللجنة      

اإلسالمية وممثلي وزارة العدل والشؤون  دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة

 :وذلك على النحو التاليوالمستشار القانوني للمجلس،  ،واألوقاف

 2017( لسنة 24م صدر األمر الملكي رقم )2017أبريل  23 بتاريخ .1

بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون األسرة، تتكون اللجنة 

من المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية والقضاة الشرعيين، وتختص 

ع قانون األسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى بدراسة مشرو

مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، على أن تتولى هيئة التشريع 

واإلفتاء القانوني أمانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعات اللجنة وتدون 

محاضر الجلسات. كما نص األمر الملكي على أن ترفع اللجنة 

تائج أعمالها وتوصياتها بشأن تقريرها للديوان الملكي متضمنـًا ن

المشروع المحال إليها، وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون 

 األسرة، حسب اإلجراءات الدستورية.  
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وإذ تثمن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وتقدر ما قامت به اللجنة 

الشرعية من جهد ثمين، فقد انتهت إلى التوافق باإلجماع مع ما 

جنة الشرعية من حذف وتعديل وإعادة صياغة لبعض انتهت إليه الل

 مواد مشروع القانون، والمتمثلة في التالي:

 ( من مشروع القانون 24حذف المادة )توثيقل والتي اشترطت 

زواج الحصول على إذن من المحكمة الشرعية العقد 

زواج من تجاوز الستين من عمره بامرأة من  ة علىبالموافق

المواطنة البحرينية التي زواج غير دول مجلس التعاون، و

من أجنبي تجاوز الخمسين عامـًا،  تتجاوز العشرين عامـًا

وذلك للتأكد من تحقق المصلحة وكفاية الضمانات؛ بحيث يتم 

  نقل المادة إلى الئحة المأذونين الشرعيين.

 قـًا ألقسام الزواج في الفقهين السني إضافة عبارة "وف

 بعد إعادة الترقيم(. 41 -42والجعفري" في نهاية المادة )

 ( لتتالءم مع التعديالت  42-43تعديل المادة )بعد إعادة الترقيم

بعد إعادة الترقيم(، لتصب   41 -42التي أجريت على المادة )

المادة " أ. الزواج الصحي  ما توافرت أركانه وشروطه 

 وانتفت موانعه.

آثاره الشرعية  بأقسامهب. تترتب على الزواج الصحي  

 منذ انعقاده". والقانونية

 ( لتصب  "مع  63 -64إعادة صياغة المادة )بعد إعادة الترقيم

من هذا القانون، يراعى في تقدير ( 47)مراعاة حكم المادة 



 

189 

 

الحاجات األساسية نفقة األوالد بعد الطالق أو عند الفرقة 

 ".در الكفاية وقدرة المنفقوق

 ( من المادة )بعد إعادة الترقيم(  66 -67تعديل البند )ب

دده من التاريخ الذي يحليصب  "تفرض نفقة األقارب اعتباًرا 

 ".الحكم القضائي

 " الوارد قبل كلمة "المجنون" أو" بحرف "واستبدال حرف "

بعد إعادة  84 -85الواردة في صدر  البند )ب( من المادة )

توه المجنون والمعوالترقيم( ليصب  "ب. ال يقع طالق الصبي 

 والمكره ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غيره".

إن مشروع القانون جاء بناًء على اقتراح بقانون مقدم من مجلس  .2

يث بـُنيت األسس والمبادئ فيه على ما نص عليه دستور الشورى، ح

( منه على عروبة المملكة 2مملكة البحرين الذي نص وفق  المادة )

وبأن دينها اإلسالم والشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع 

فيها، وعلى أثره أكدت المادة الخامسة البند )أ( من الدستور على أن  

وامها الدين واألخالق وحب الوطن ، "األسرة أساس المجتمع ، ق

يحفظ القانون كيانها الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في 

ظلها األمومة والطفولة، ويرعي النشء ويحميه من االستغالل، 

 ويقيه من اإلهمال الجسماني والروحي..."

ال الذي حققه قانون أحكام ونظراً لآلثار اإليجابية والتطبيق الفع  

لتيسير والتسهيل في إجراءات )الشق األول( منه في ا           األسرة

ألطر مكتوبة وواضحة للمتقاضين أمام المحاكم  التقاضي وفقـًا

اق في نط ليشمل كقانون موحدالشرعية، جاء مشروع القانون الماثل 
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وذلك من منطلق أن أحكام ري، الجعفو تطبيقه أحكام الفقهين السني

ي يتفقان في الكثير من األحكام الشرعية من الفقهين السني والجعفر

أحكام األسرة، وأن المسائل الخالفية بينهما محصورة في مسائل 

بسيطة فرعية ومعدودة جعلت من الضرورة إصدار قانون موحد 

ألحكام األسرة مع االحتفاظ بخصوصية كل مذهب في المسائل 

 الخالفية بينهما.

الفراغ التشريعي الناتج عن نفاذ يهدف إلى سد القانون مشروع ن إ .3

القانون الذي ينظم قانون األسرة في الشق السني فقط، في حين يغيب 

قانون ينظم الشق الجعفري، وعليه فمن غير المقبول من الناحية 

الدستورية أن يحتكم الخاضعون للفقه السني لقانون أحكام األسرة 

 قه الجعفري دون، بينما يـُترك الخاضعون للف2009( لسنة 19رقم )

تنظيم تشريعي، فالتنظيم التشريعي ينبغي أن يشمل الجميع على حٍد 

سواء دون تمييز بغية المحافظة على استقرار األسرة البحرينية 

بوجه عام، وحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات األسرية المستندة إلى 

األحكام الشريعة في كال الفقهين السني والجعفري، وهو ما أكدت 

 ( البند )أ( من الدستور.5ه المادة )علي

يسعى إلى تطبيق قواعد قانونية موحدة على القانون مشروع إن  .4

جميع المسلمين في مملكة البحرين ترسيخـًا للوحدة الوطنية بين 

المواطنين، مع احترام ومراعاة الخصوصية في كال الفقهين السني 

قواعد والجعفري، وهي قواعد عامة مجردة تشمل الجميع وفق 

االختصاص الوالئي والمكاني للسلطة القضائية في نظر النزاع 

والبت فيه وفق أحكام قضائية، وبالتالي تحقيق العدالة واإلنصاف 
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والمساواة في المراكز القانونية بما يكفل الحماية لألسرة في 

 المجتمع، وتنظيم عالقات األفراد األسرية.

 حكام الشرعية في الفقهينمع الضوابط واألالقانون مشروع يتماشى  .5

السني والجعفري وذلك في القواسم المشتركة وبما يكفل مراعاة 

 الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه.

تلبية لحاجة المجتمع البحريني ومطالبات العديد القانون مشروع جاء  .6

من المحامين والحقوقيين وغيرهم ممن يمثلون مؤسسات المجتمع 

ة وجود قانون موحد لألسرة يخضع له المدني والمختصين بضرور

 الجميع وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

 

 ــًا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:مساخ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشررورى، اتفقت  39إعماالً لنص المادة )      

 اللجنة على اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.           جواد عبدهللا بوحسينالشيخ   .1

 .مقرًرا احتياطيًا             ويـي تقـد.سوسن حاج .2
 

 

 ــًا: توصية اللجنة:دساس

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بما     

 يلي:

 ،مشتتروع قانون رقم )  ( لستتنة )  ( بإصتتدار قانون األستترة علىالموافقة  -

 .من حيث المبدأ
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قانون، وذلك على التفصرررررريل الوارد في الجدول الشررررررروع مالموافقة على  -

 المرفق.

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،     

 

 

 

 

دالل                     خميس حمد الرميحي               

 جاسم الزايد

 رئيس اللجنة                                           نائب رئيس اللجنة
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 قانون رقم ) ( لسنة ) ( بإصدار قانون األسرة مشروع
  

 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الديباجة
 

نحن حمددد بن سي دددددددة      ي ددة        

 .م ك مم كة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 14رقق ) وعلى المرسووووق بون و 

 بشأ  التوثيق، 1971لس ة 

اإلجووراتاأ اموووونق وعوولووى قوووون ووو  

المحوووناق الشووووووورعيوووة ال ووووووووووندر 

( لسوو ة 26بنلمرسوووق بون و  رقق )

 ، وتعديالته،1986

 الديباجة

مرررا الموافقرررة على الرررديبررراجرررة ك -

 وردت في مشروع القانون.

 الديباجة

الموافقرررة على الرررديبررراجرررة كمرررا  -

 وردت في مشروع القانون.

 الديباجة

نحن حمددد بن سي دددددددة      ي ددة        

 .م ك مم كة البحرين

 على الدستور، االطالع بعد

( 14رقق ) وعلى المرسووووق بون و 

 بشأ  التوثيق، 1971لس ة 

وعوولووى قوووون ووو  اإلجووراتاأ اموووونق 

الشووووووورعيوووة ال ووووووووووندر المحوووناق 

( لسوو ة 26بنلمرسوووق بون و  رقق )

 ، وتعديالته،1986
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ي   تمي ل وعلى قوووون و  محامووووة ا

( 8ال ندر بنلمرسوق بون و  رقق )

 ، وتعديالته،1989لس ة 

السووووووولطة الو ووووووون ية  قن و  وعلى

رقق  ال وووووووندر بنلمرسووووووووق بون و 

 ، وتعديالته،2002( لس ة 42)

( لسووووووو ووة 34رقق ) وعلى الووون و 

بإ شوووووونت  وووووو دو  ال  وة،  2005

( لسووووووو ة 33المعدل بنلون و  رقق )

2009، 

وعلى قن و  احانق األسوور) )الوسووق 

( 19األول( ال ندر بنلون و  رقق )

 ،2009لس ة 

ي   تمي ل وعلى قوووون و  محامووووة ا

( 8ال ندر بنلمرسوق بون و  رقق )

 ، وتعديالته،1989لس ة 

السووووووولطة الو ووووووون ية  قن و  وعلى

رقق  ال وووووووندر بنلمرسووووووووق بون و 

 ، وتعديالته،2002( لس ة 42)

( لسووووووو ووة 34رقق ) وعلى الووون و 

شوووووونت  وووووو دو  ال  وة، بإ  2005

( لسووووووو ة 33المعدل بنلون و  رقق )

2009، 

وعلى قن و  احانق األسوور) )الوسووق 

( 19األول( ال ندر بنلون و  رقق )

 ،2009لس ة 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

قر مجلس الشووووووووور  ومجلس  ا

ال واب الون و  اآلتي   وووووووه، وقد 

  دق ن عليه وا در نه:

قر مجلس الشووووووووور  ومجلس  ا

ال واب الون و  اآلتي   وووووووه، وقد 

  دق ن عليه وا در نه:

 المادة األولة

  يُعمل بأحانق قن و  األسر)
 المرفق.

 ة األولةالماد

كمرررا  الموافقرررة على نص المرررادة -

 في مشروع القانون. ورد

 المادة األولة

كمرررا  الموافقرررة على نص المرررادة -

 في مشروع القانون. ورد

 المادة األولة

 يُعمووول بوووأحاووونق قووون و  األسووووووور)

 المرفق.

 المادة الثانية

إال بعوود  ال يتق تعووديوول اوواا الووون و 

موافوة لج ة م  اوي االخت وون  

الشووووووورعي م  الو ووووووووون) وفو وونت 

الشووريعة اإلسووالمية المتخ وو ووي  

في ال وه السووووووو ي والجع ري، على 

 المادة الثانية

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 مشروع القانون.ورد في 

 المادة الثانية

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الثانية

إال بعوود  ال يتق تعووديوول اوواا الووون و 

موافوة لج ة م  اوي االخت وون  

الشووووووورعي م  الو ووووووووون) وفو وونت 

الشووريعة اإلسووالمية المتخ وو ووي  

في ال وه السووووووو ي والجع ري، على 



 

197 

 

 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ا  ياو      ق م  ق ن) المحناق 

الشووورعية، وي ووودر بتشوووايل ن امر 

 ملاي.

ق ن) المحناق ا  ياو      ق م  

الشووورعية، وي ووودر بتشوووايل ن امر 

 ملاي.

 المادة الثالثة

ااا  من لق يرد بشووووووووأ ه    في  في

الون و ، يحاق الون ي بنل سبة لم  

يطبق علي ق ال وه الس ي بنلمش ور 

في المااب المنلاي، فإ  لق يوجد 

اخا بغيره م  الماااب األربعة في 

ال وه السوو ي، ويحاق بنلمشوو ور في 

الجع ري بشووووووووأ  م  يطبق ال وووه 

علي ق ال وووه الجع ري، وإاا تعووار 

 المادة الثالثة

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الثالثة

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 مشروع القانون.ورد في 

 المادة الثالثة

ااا  من لق يرد بشووووووووأ ه    في  في

الون و ، يحاق الون ي بنل سبة لم  

يطبق علي ق ال وه الس ي بنلمش ور 

في المااب المنلاي، فإ  لق يوجد 

اخا بغيره م  الماااب األربعة في 

ال وه السوو ي، ويحاق بنلمشوو ور في 

ال وووه الجع ري بشووووووووأ  م  يطبق 

الجع ري، وإاا تعووار علي ق ال وووه 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الك حاق الون وووووووي بنل  وووووووو  

والوواعوووود ال و يووووة العوووونمووووة في 

الشووريعة اإلسووالمية ألسووبنب يبي  ن 

 في حامه.

الك حاق الون وووووووي بنل  وووووووو  

والوواعوووود ال و يووووة العوووونمووووة في 

الشووريعة اإلسووالمية ألسووبنب يبي  ن 

 في حامه.

 المادة الرابعة

( 13بمراعووون) احاووونق المواد م  )

السووووووولطوووة  قووون و  ( م 21حتى )

الو وووووون ية ال ووووووندر بنلمرسوووووووق 

، 2002( لسووووووو ة 42رقق ) بون و 

على  تسوووووووري احاوونق اوواا الووون و 

جميع الم وون عوونأ التي توودخوول في 

 المادة الرابعة

نص المرررادة كمرررا  الموافقرررة على -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الرابعة

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الرابعة

( 13بمراعووون) احاووونق المواد م  )

السووووووولطوووة  قووون و  ( م 21حتى )

الو وووووون ية ال ووووووندر بنلمرسوووووووق 

، 2002( لسووووووو ة 42رقق ) بون و 

على  تسوووووووري احاوونق اوواا الووون و 

م وون عوونأ التي توودخوول في جميع ال
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

والية المحناق الشرعية، وعلى م  

 يتبع ال وه الس ي او ال وه الجع ري.

 

 

والية المحناق الشرعية، وعلى م  

 يتبع ال وه الس ي او ال وه الجع ري.

 المادة ال ام ة

حدد األحانق الواجبة التطبيق ت .ا

على الحوونالأ التي تخ وووووووع 

الجت نداأ مختل ة بي  ال و ي  

س ي والجع ري في المسن ل  ال

 نالمتعلووووة بعوود ال واف وفوووو  

لل وووووه الوووواي تق إبراق عووووود 

 ال واف بموت ى احانمه.

 المادة ال ام ة

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة ال ام ة

الموافقررة على نص المررادة كمررا  -

 القانون.ورد في مشروع 

 المادة ال ام ة

حرردد األحكررام الواجبررة التطبيق ت .أ

على الحررراالت التي تخضرررررررع 

الجتهررادات مختلفررة بين الفقهين 

السرررني والجعفري في المسرررائل 

 نوفووووو  المتعلقرررة بعقود الزواج 

واج الز   للفقه الذي تم إبرام عقد

 بمقتضى أحكامه.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إاا تق توثيق او إبراق عووووود  .ب

ال واف خنرف مملاة البحري ، 

تحوودد األحاوونق واجبووة التطبيق 

 للتدرف اآلتي: نوفو  

لل ووووه الووواي ي  ر في عوووود  -

 ال واف.

لل وه الاي يت ق عليه ال وجن   -

 ع د رفع الدعو .

لل وووه الوواي يتبعووه ال وف ع وود  -

 عود ال واف.إبراق 

يطبق على المسوووووون ل المتعلوة          .ج

ية  بة والو ووووووو بنلميراث وال 

والوقف ال وووووه الوووواي يتبعووووه 

إذا تررم ترروثرريررق أو إبرررام عررقرررد  .ب

كة البحرين،  الزواج خارج ممل

تحرردد األحكررام واجبررة التطبيق 

 للتدرج اآلتي: نوفو  

لل وووووه الوووواي ي  ر في عووووود  -

 ال واف.

لل وه الاي يت ق عليه ال وجن   -

 ع د رفع الدعو .

لل وووه الوواي يتبعووه ال وف ع وود  -

 إبراق عود ال واف.

يطبق على المسووووووون ل المتعلوة          .ج

بوونلميراث وال بووة والو ووووووويووة 

والوقف ال وووووه الوووواي يتبعووووه 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الوووومووووورث او الوووووااووووب او 

 المو ي او الواقف.

  .ح

الوووومووووورث او الوووووااووووب او 

 المو ي او الواقف.

 المادة ال اد ة

تسوووووووري احاوونق اوواا الووون و  على 

جميع الدعنو  التي لق ي وودر في ن 

 حاق مو وعي   ن ي قبل   ناه.

 

 المادة ال اد ة

المرررادة كمرررا الموافقرررة على نص  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة ال اد ة

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة ال اد ة

تسوووووووري احاوونق اوواا الووون و  على 

جميع الدعنو  التي لق ي وودر في ن 

 حاق مو وعي   ن ي قبل   ناه.

 

 المادة ال ابعة

يُلغى قن و  احانق األسووور) )الوسوووق 

، 2009( لسوووووو ة 19األول( رقق )

 المادة ال ابعة

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة ال ابعة

الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة ال ابعة

يُلغى قن و  احانق األسووور) )الوسوووق 

، 2009( لسوووووو ة 19األول( رقق )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اموون يُلغى اوول    يتعوونر  مع 

 احانق الون و  المرفق.

 

اموون يُلغى اوول    يتعوونر  مع 

 احانق الون و  المرفق.

 المادة الثامنة

عدل والشووووووو و   ي وووووووودر و ير ال

اإلسوووووووالميووة واألوقوونف الوراراأ 

الوال مووووة لوتو و ويوق عوووود الو واف 

وإجراتات وون واإلخطوونراأ المتعلوووة 

الال مة ب ن وغيران م  الوراراأ 

 لت  يا احانق ااا الون و .

 

 

 المادة الثامنة

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الثامنة

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة الثامنة

عدل والشووووووو و   ي وووووووودر و ير ال

اإلسوووووووالميووة واألوقوونف الوراراأ 

الو واف الوال مووووة لوتو و ويوق عوووود 

وإجراتات وون واإلخطوونراأ المتعلوووة 

ب ن وغيران م  الوراراأ الال مة 

 لت  يا احانق ااا الون و .
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المادة التا عة

عوولووى ر وويووس مووجوولووس الووو رات 

والو رات، ال فيمن يخ ووووووه، ت  يا 

اوواا الووون و ، ويُعموول بووه م  اول 

الشووووووو ر التنلي لتنريف  شوووووووره في 

 الجريد) الرسمية.

 المادة التا عة

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة التا عة

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المادة التا عة

عوولووى ر وويووس مووجوولووس الووو رات 

والو رات، ال فيمن يخ ووووووه، ت  يا 

اوواا الووون و ، ويُعموول بووه م  اول 

الشووووووو ر التنلي لتنريف  شوووووووره في 

 الجريد) الرسمية.
 

 قانون األ رة

 الباب األو 

 أحكام الزواج

 ال ص  األو 

 ال طبة

 (1مادة )

 

 قانون األ رة

 الباب األو 

 أحكام الزواج

 ال ص  األو 

 ال طبة

 (1مادة )

 

 قانون األ رة

 الباب األو 

 أحكام الزواج

 األو  ال ص 

 ال طبة

 (1مادة )

 

 قانون األ رة

 الباب األو 

 أحكام الزواج

 ال ص  األو 

 ال طبة

 (1مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  - الخطبة طلب ال واف والوعد به.

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 الخطبة طلب ال واف والوعد به.

 

 (2مادة )

مووة ولو  يَحُرق خطبووة المرا) المحرة

 ان  التحريق مؤقتن .

 (2مادة )

المرررادة كمرررا الموافقرررة على نص  -

 ورد في مشروع القانون.

 (2مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (2مادة )

مووة ولو  يَحُرق خطبووة المرا) المحرة

 ان  التحريق مؤقتن .

 (3مادة )

لال م  الخنطبي  العدول ع   .ا

 الخطبة.

إاا لق يح ووووووووول عووودول ع   .ب

الخطبووة وت وجووأ المخطوبووة 

 بآخر  ح  واج ن.

 (3مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (3مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (3مادة )

عدول عن  .أ خاطبين ال كل من ال ل

 الخطبة.

إاا لق يح وووووووووول عووودول ع   .ب

الخطبووة وت وجووأ المخطوبووة 

 بآخر  ح  واج ن.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (4مادة )

 لل وه الس ي: نوفو   .1

م  عوووودل ع  الخطبووووة َيُردُّ  .ا

 ال داين التي ح ل علي ن بعي  ن

إ  ان أ قن مة، وإال فمثل ن او 

قيمت ن يوق قب وو ن، من لق يو   

العرف بغير الك او ان أ ممن 

 تست لك بطبيعت ن.

إ  ان  العدول بنت ن  الطرفي ،  .ب

رد اووول م  مووون مووون قب  م  

اداين الطرف اآلخر على ال حو 

 وة.بالمشنر إليه في ال ور) السن

 (4مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (4مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (4مادة )

 للفقه السني: نوفو   .1

يَُردُّ من عدل عن الخطبة الهدايا  .أ

التي حصرررررررل عليهرا بعينهرا إن 

كررانررت قررائمررة، وإال فمثلهررا أو 

قيمتها يوم قبضررررها، ما لم يقض  

العرف بغير ذلك أو كانت مما 

 تستهلك بطبيعتها.

العدول بنت ن  الطرفي ، إ  ان   .ب

رد اووول م  مووون مووون قب  م  

اداين الطرف اآلخر على ال حو 

 المشنر إليه في ال ور) السنبوة.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إاا ا ت ووأ الخطبووة بوونلوفوون) او  .ف

بسووووبب ال يد ألحد الطرفي  فيه 

او بعووونر  ق ري حووونل دو  

ال واف فال يُسوووووتردُّ شووووويت م  

 ال داين.

 لل وه الجع ري: نوفو   .2

إاا عوودل الطرفوون  او احووداموون أ.  

ع  الخطبووة تُسوووووووترد ال وودايوون 

ق ال واف ولو المشووروطة بإتمن

من لق  نان  الشووووووورط ارتان ي  

 تا  ممن تست لك بطبيعت ن.

ب. إ  لق تا  ال دية مشوووووووروطة  

بإتمنق ال واف فال تُسووووووترد مع 

إاا ا ت ووأ الخطبووة بوونلوفوون) او ف. 

بسوووبب ال يد ألحد الطرفي  فيه 

او بعوونر  ق ري حوونل دو  

ال واف فال يُسوووووتردُّ شووووويت م  

 ال داين.

 لل وه الجع ري: نوفو  . 2

إاا عوودل الطرفوون  او احووداموون أ.  

ع  الخطبووة تُسوووووووترد ال وودايوون 

المشووروطة بإتمنق ال واف ولو 

من لق  نارتان ي  ان  الشووووووورط 

 تا  ممن تست لك بطبيعت ن.

ب. إ  لق تا  ال دية مشوووووووروطة  

بإتمنق ال واف فال تُسووووووترد مع 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

في العي  ت وووورف الم د  له 

 .ن نقال  او متل    نت رف  

ف. إاا ا ت ووأ الخطبووة بوونلوفوون) فال 

 يُسترد شيت م  ال داين.

 

 

 

 

ت وووورف الم د  له في العي  

 .نمتل    نقال  او  نت رف  

بنلوفن) فال ف. إاا ا ت أ الخطبة 

 يُسترد شيت م  ال داين.

 ال ص  الثاني

 إنشاء الزواج

 المط ب األو 

 الثاني ال ص 

 إنشاء الزواج

 المط ب األو 

 ال ص  الثاني

 إنشاء الزواج

 المط ب األو 

 الثاني ال ص 

 إنشاء الزواج

 المط ب األو 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

تعريف الزواج واالشتراط في 

 سقده

 (5مادة )

ال واف عووود شووووووورعي بي  رجوول 

وامرا) لتاوي  اسووووووور) بشوووووووروط 

واراوون  مع ا ت وونت الموا ع غوونيتووه 

السووووووا  واإلح وووووون  تترتب عليه 

 حوو  وواجبنأ شرعية متبندلة.

 

 

تعريف الزواج واالشتراط في 

 سقده

 (5مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

تعريف الزواج واالشتراط في 

 سقده

 (5مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

تعريف الزواج واالشتراط في 

 سقده

 (5مادة )

ال واف عووود شووووووورعي بي  رجوول 

وامرا) لتاوي  اسووووووور) بشوووووووروط 

واراوون  مع ا ت وونت الموا ع غوونيتووه 

السووووووا  واإلح وووووون  تترتب عليه 

 حوو  وواجبنأ شرعية متبندلة.

 (6مادة ) (6مادة ) (6مادة ) (6مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

األ واف ع ووود شوووووووروط ق إال  .ا

او حرق  نحراموو  احوول  نشووووووورطوو  

 حالال .

إاا اقتر  عود ال واف بشووووووورط  .ب

 ي نفي ا له بطل العود.

إاا اقتر  عود ال واف بشووووووورط  .ف

ي نفي غنيته ومو وووده فنلشووورط 

 بنطل والعود  حيح.

ال يعتد بأي شوووورط إال إاا  ُ   .د

عليه  ووراحة في عود ال واف، 

او اُثبوووأ بووونلبي وووة، او اقر بوووه 

 ال وجن .

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

األزواج عنرررد شرررررررروطهم إال  .أ

أو حرم  نحراموو  أحررل  نشووووووورطوو  

 حالالً.

إاا اقتر  عود ال واف بشووووووورط  .ب

 ي نفي ا له بطل العود.

إاا اقتر  عود ال واف بشووووووورط ف. 

ي نفي غنيته ومو وووده فنلشووورط 

 بنطل والعود  حيح.

ال يعتد بأي شرررررررط إال إذا نُص  .د

عليه صررراحة في عقد الزواج، 

أو أُثبرررت برررالبينرررة، أو أقر بررره 

 الزوجان.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 لل وجي  ع د اإلخالل بموجب .ه

 نالشووووورط طلب الوفنت به، ووفو  

لل وه السووووو ي ياو  تحأ طن لة 

 فسف العود او التطليق.

للزوجين عند اإلخالل بموجب  .ه

 نووفو  الشررررررط طلب الوفاء به، 

للفقه السررررررني يكون تحت طائلة 

 فسخ العقد أو التطليق.

 المط ب الثاني 

 موانع الزواج

 (7مادة )

 

يشوووووووترط ال عوند ال واف اال تاو  

مة على الرجل تحريم  المرا) مُ   نَحرَّ

 .نمؤقت   ناو تحريم   امؤبد  

 المط ب الثاني 

 الزواجموانع 

 (7مادة )

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المط ب الثاني 

 موانع الزواج

 (7مادة )

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المط ب الثاني 

 موانع الزواج

 (7مادة )

 

يشوووووووترط ال عوند ال واف اال تاو  

مة على الرجل   نتحريم  المرا) ُمَحرَّ

 .نمؤقت   ناو تحريم   امؤبد  
 

 ال رع األو 

 

 ال رع األو 

 

 ال رع األو 

 

 ال رع األو 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 امؤبد   االمحرمات تحريم  

 ( 8مادة )

يحرق على الشووخ  بسووبب الورابة 

 ال واف م :

 ا له وإ  عال. .ا

 فرعه وإ    ل. .ب

 فروع األبوي  وإ    لوا. .ف

الطبوووة األولى م  فروع احوود  .د

 اجداده او جداته.

 

 

 امؤبد   اتحريم  المحرمات 

 ( 8مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 امؤبد   اتحريم  المحرمات 

 ( 8مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 امؤبد   اتحريم  المحرمات 

 ( 8مادة )

يحرق على الشووخ  بسووبب الورابة 

 ال واف م :

 أصله وإن عال. .أ

 فرعه وإ    ل. .ب

 فروع األبوي  وإ    لوا. .ج

الطبوووة األولى م  فروع احوود  .د

 اجداده او جداته.

 (9مادة ) (9مادة ) (9مادة ) (9مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

يحرق على الرجووول بسوووووووبوووب  .1

 الم نار) ال واف م :

 وف احد ا ووووووله وإ  َعلوا،  .ا

او  وف احد فروعه وإ   ََ لوا 

 بمجرد العود.

ا ووووووووول  وجووووه وإ  عولووا  .ب

 بمجرد العود.

 وجووه التي دخوول ب وون فروع  .ف

 وإ    ل . ندخوال  حويوي  

يحرق على المرا) بسوووووووبووووب  .2

 الم وووووونار) ال واف ب  ير من

اار م  الرجووونل في الب ووودي  

( م  1)ا( و)ب( م  ال ور) )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

المرررادة كمرررا الموافقرررة على نص  -

 ورد في مشروع القانون.

يحرم على الرجرررل بسررررررربرررب  .1

 المصاهرة الزواج من:

زوج أحد أصوله وإن َعلوا، أو  .أ

زوج أحرررد فروعررره وإن نََزلوا 

 بمجرد العقد.

أصول زوجه وإن علوا بمجرد  .ب

 العقد.

فروع زوجررره التي دخرررل بهرررا  .ج

 وإن نزلن. نحويوي  دخوالً 

يحرق على المرا) بسووووووووبووووب  .2

 الم ووووووونار) ال واف ب  ير من

  اار م  الرجووونل في الب ووودي 

( م  1)ا( و)ب( م  ال ور) )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اوواه المووند)، اموون يحرق علي وون 

 فروع  وج ن بمجرد العود.

اوواه المووند)، اموون يحرق علي وون 

 فروع  وج ن بمجرد العود.

 (10مادة )

يحرق م  الر ووووووونع من يحرق م  

ال سب إاا وقع في العنمي  األولي ، 

وبلغ خمس ر وووووووعوونأ مت رقوونأ 

ه السووووووو ي، لل ووو نمشوووووووبعوونأ وفووو  

 نوفو   نالمعتبر) شووووورع   وبنلشوووووروط

 لل وه الجع ري.

 

 (10مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (10مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (10مادة )

يحرق م  الر ووووووونع من يحرق م  

ال سب إاا وقع في العنمي  األولي ، 

وبلغ خمس ر وووووووعوونأ مت رقوونأ 

لل وووه السووووووو ي،  نوفووو  مشوووووووبعوونأ 

 نوفو   نشووووورع  وبنلشوووووروط المعتبر) 

 لل وه الجع ري.

 (11مادة ) (11مادة ) (11مادة ) (11مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

يحرق على الشوووخ  فرعه م   .أ

 ال  ن وإ    ل.

يحرق على المتولد بنل  ن جميع  .ب

المحرمنأ الم  ووووووو  علي ن 

( م  ااا 9)و (8في المندتي  )

 الون و .

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 القانون.ورد في مشروع 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

يحرق على الشوووخ  فرعه م   .أ

 ال  ن وإ    ل.

يحرق على المتولد بنل  ن جميع  .ب

المحرمنأ الم  ووووووو  علي ن 

( م  ااا 9)و (8في المندتي  )

 الون و .

 (12مادة )

يسري على الرجل م  متبعي ال وه 

 الجع ري الحنالأ اآلتية: 

م  وطأ امرا) شوووووووب ة او   ن  .أ

فليس له الت وف بأ وووووووول ن او 

 فروع ن م  ال سنت.

 (12مادة )

على نص المرررادة كمرررا  الموافقرررة -

 ورد في مشروع القانون.

 (12مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (12مادة )

يسري على الرجل م  متبعي ال وه 

 الجع ري الحنالأ اآلتية: 

هة أو زنا  .أ من وطأ امرأة شررررررب

فليس له التزوج بأصررررررولها أو 

 فروعها من النساء.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

م  وطأ امرا) شوووووووب ة او   ن  .ب

فليس ألبيوووه وال الب وووه الت وف 

 ب ن.

الوطت الطنرئ بعد عود ال واف  .ج

 شب ة او   ن ال يبطل ال واف.

 ن م  وطأ امرا) شوووووووب ة او   .ب

فليس ألبيووه وال الب ووه الت وف 

 ب ن.

الوطء الطارئ بعد عقد الزواج  .ف

 شبهة أو زنا ال يبطل الزواج.

 (13مادة )

يحرق على الرجوووول الت وف بم  

الع  ن ولو ااب   سووووووووه، واالك 

 اب ته الم  ية بلعن .

 (13مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 (13مادة )

على نص المرررادة كمرررا الموافقرررة  -

 ورد في مشروع القانون.

 (13مادة )

يحرق على الرجوووول الت وف بم  

الع  ن ولو ااب   سووووووووه، واالك 

 اب ته الم  ية بلعن .

 

 ال رع الثاني

 امؤقت   االمحرمات تحريم  

 

 ال رع الثاني

 امؤقت   اتحريم  المحرمات 

 

 ال رع الثاني

 امؤقت   اتحريم  المحرمات 

 

 ال رع الثاني

 امؤقت   اتحريم  المحرمات 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ( 14)مادة 

 نمؤقتووو   نيحرق ال واف تحريمووو   .ا

 مم  يأتي:

  وجة الغير. .1

 معتد) الغير. .2

ي وووح  المطلوة ثالث مراأ ال .3

لمطلو وون ا  يت وج وون إال بعوود 

   وف آخر ا و وووونت عدت ن م

في  ندخووول ب ووون دخوال  حويويووو  

  واف  حيح.

المرا) غير المسلمة من لق تا   .4

 اتنبية.

 المحرمة بحج او عمر). .5

 ( 14)مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 ( 14)مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 ( 14)مادة 

 نمؤقتوووو   نتحريموووو  يحرم الزواج  .أ

 ممن يأتي:

 زوجة الغير. .1

 معتد) الغير. .2

المطلوة ثالث مراأ ال ي وووووح  .3

لمطلو وون ا  يت وج وون إال بعوود 

ا و وووووونت عدت ن م   وف آخر 

في  نحويويووو  دخووول ب ووون دخوال  

  واف  حيح.

المرا) غير المسووولمة من لق تا   .4

 اتنبية.

 المحرمة بحج او عمر). .5
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 من يأتي: نامن يحرق مؤقت   .ب

الجمع بي  ااثر م  اربع ولو  .1

 ان أ إحداا  في عدت ن م ه

عد) م  طال   ان أ ال إال إاا 

 ن  .ب

 .الجمع بي  ال وجة واخت ن .2

او الجمع بي  ال وجة وعمت ن  .3

خوونلت وون، ويجو  الووك لل وف 

لل وووه الجع ري بشووووووورط  نوفووو  

ر ن ال وجة األولى إاا ان أ 

 اي العمة او الخنلة.

  واف المسلمة بغير المسلق. .4

 

 ما يأتي: نمؤقت  كما يحرم  .ب

الجمع بين أكثر من أربع ولو  .1

كانت إحداهن في عدتها منه إال 

 كانت العدة من طالق بائن.إذا 

 .الجمع بين الزوجة وأختها .2

الجمع بي  ال وجة وعمت ن او  .3

خوونلت وون، ويجو  الووك لل وف 

لل وووه الجع ري بشووووووورط  نوفووو  

ر ن ال وجة األولى إاا ان أ 

 اي العمة او الخنلة.

  واف المسلمة بغير المسلق. .4
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 المط ب الثالث

 الوالية

 ( 15)مادة 

الترتيووب  الواليووة في ال واف على

 اآلتي:

 لل وه الس ي: نوفو   .1

لجوووود ألب، االب  وإ   .ا األب، ا

  ل، األخ الشوووويق، األخ ألب، 

اب  األخ الشوووووووويق، اب  األخ 

ألب، العق الشووووووويق، العق ألب، 

  اب  العق الشوووووووويق، اب  العق

 

 المط ب الثالث

 الوالية

 ( 15)مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 المط ب الثالث

 الوالية

 ( 15)مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 المط ب الثالث

 الوالية

 ( 15)مادة 

الواليووة في ال واف على الترتيووب 

 اآلتي:

 للفقه السني: نوفو   .1

لجرررد ألب، االبن وإن  .أ األب، ا

نزل، األخ الشرررقيق، األخ ألب، 

ابن األخ الشرررررررقيق، ابن األخ 

ألب، العم الشرررررقيق، العم ألب، 

ابن العم الشقيق، ابن العم ألب، 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ألب، ويشوووووووترط ل  ووونا ت ويج 

 المرا) ر نان بالك.

إاا اسوووووووتو  وليوون  في الورب  .ب

ال واف جن ، فأي من تولى عود 

ويتعي  م  اا أ له المخطوبة، 

فإ  اختل ن ولق تعي  المخطوبة 

 ا تولأ الوالية إلى الون ي.

إاا غوونب الولي غيبووة م وطعووة،  .ف

او ُج ل مان ه او لق يُتَما  م  

  االت وووووووونل بووه ا تولووأ الواليووة

 للاي يليه.

إاا ع ووول الولي ا تولأ الوالية  .د

 إلى الون ي.

ويشررررررترط لنفرراذ تزويج المرأة 

 رضاها بذلك.

إاا اسوووووووتو  وليون  في الورب  .ب

فأي من تولى عود ال واف جن ، 

 ،ويتعي  م  اا أ له المخطوبة

فإ  اختل ن ولق تعي  المخطوبة 

 ا تولأ الوالية إلى الون ي.

بة م وطعة،  .ج غنب الولي غي إاا 

او ُج ل مان ه او لق يُتَما  م  

االت وووووووونل بووه ا تولووأ الواليووة 

 للاي يليه.

إاا ع وول الولي ا تولأ الوالية  .د

 إلى الون ي.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 له.الون ي ولي م  ال ولي  .ه

 وفون  لل وه الجع ري: .2

الولي في  واف البار او ابوان او 

جووداوون ألبي وون. ويشوووووووترط في   وونا 

ت ويج ن ر وووونان بالك، ومع عدق 

وجود األب او الجد لألب تسوووووووتول 

 المرا) بوونل واف إاا اوون ووأ بوونلغووة

رشووويد)، وال والية على ثيب عنقلة 

 م   واف  حيح.

 القاضي ولي من ال ولي له. .ه

 وفقاً للفقه الجعفري: .2

البار او ابوان او الولي في  واف 

جووداوون ألبي وون. ويشوووووووترط في   وونا 

ت ويج ن ر ووووونان بالك، ومع عدق 

وجود األب او الجد لألب تسوووووووتول 

 المرا) بوونل واف إاا اوون ووأ بوونلغووة

رشووويد)، وال والية على ثيب عنقلة 

 م   واف  حيح.

 (16مادة ) (16مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (16مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (16مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ايشوووووووترط في الولي ا  ياو  اار  

عنقال  غير ُمحرٍق بحج  نبنلغ   نمسوولم  

 عمر) ع د ت ويجه ُموليته. او

 

 

 ااار  يشوووووووترط في الولي ا  ياو  

عنقال  غير ُمحرٍق بحج  نبنلغ   نمسوولم  

 او عمر) ع د ت ويجه ُموليته.

 (17)مادة 

ال يجو  للولي ا  يمت ع ع   .أ

ت ويج م  له الوالية علي ن م  

 غير سبب شرعي.

ت ويج م  لوووه  ال يجو  للولي .ب

أ ان  ن، ثيب  االوالية علي ن جبر  

 (17مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (17مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (17مادة )

ال يجو  للولي ا  يمت ع ع   .أ

 م ت ويج م  له الوالية علي ن 

 غير سبب شرعي.

ال يجو  للولي ت ويج م  لوووه  .ب

أ ان  ن، ثيب  اجبر  الوالية علي ن 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

،  وووووووغير) اوون ووأ او ااو بار  

 ابير).

 لل وه الس ي: نووفو  

ف. ليس للولي ا  ي وف موليته م  

  سوووووه إال بر ووووونان وبإا  م  

 الون ي.

للون وووووووي ا  ي وف م  له د. ليس 

الوالية علي ن ق وووونت  م    سووووه 

 وال م  ا له وال م  فرعه.

 

 

،  وووووووغير) اوون ووأ او ابار  او 

 ابير).

 لل وه الس ي: نووفو  

ف. ليس للولي ا  ي وف موليته م  

  سوووووه إال بر ووووونان وبإا  م  

 الون ي.

د. ليس للون وووووووي ا  ي وف م  له 

الوالية علي ن ق ووووونت  م    سوووووه 

 ا له وال م  فرعه.وال م  

 

 المط ب الرابع

 

 المط ب الرابع

 

 الرابعالمط ب 

 

 المط ب الرابع
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 التوثيق واإلذن بالزواج

 ( 18)مادة 

 ، ويجو  إثبنأنيوثق ال واف رسمي  

ال واف غير الموثق بووإحوود  طر  

  ثبنأ الشرعي.اإل

 التوثيق واإلذن بالزواج

 ( 18)مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 التوثيق واإلذن بالزواج

 ( 18)مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 التوثيق واإلذن بالزواج

 ( 18)مادة 

 ، ويجو  إثبنأنرسمي  يوثق ال واف 

ال واف غير الموثق بووإحوود  طر  

  ثبنأ الشرعي.اإل

 (19مادة )

يوووووة  في وث ور  ي ل وف ا   على ا

ال واف بحوونلتووه االجتموونعيووة، فووإ  

فعليووه ا  يبي  عوودد  ناوون  مت وجوو  

 ال وجنأ الالتي في ع مته.

 (19مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (19مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (19مادة )

يوووووة  في وث ور  ي ل وف ا   على ا

ال واف بحوونلتووه االجتموونعيووة، فووإ  

فعليووه ا  يبي  عوودد  نمت وجوو  اوون  

 ال وجنأ الالتي في ع مته.

 (20مادة ) (20مادة ) (20مادة ) (20مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

   ن عال ت وف ال تن) التي يول سووووو 

ا  إسووأ عشوور) سوو ة ميالدية إال ب

م  المحامة الشوووورعية بعد التحوق 

 م  مالتمة ال واف.

المرررادة كمرررا  الموافقرررة على نص -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

ال ت وف ال تن) التي يول سووووو  ن ع  

ا  إبسووأ عشوور) سوو ة ميالدية إال 

م  المحامة الشوووورعية بعد التحوق 

 م  مالتمة ال واف.

 (21مادة )

للون وووووي ا  يأا  ب واف المج و  

 لمعتوه بعد مراعن) من يلي:او ا

قبول الطرف اآلخر ال واف  .أ

 م ه بعد اطالعه على حنلته.

ا  ي وودر الون ووي اإلا  ب نت   .ب

 على طلب الولي. 

 (21مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (21مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (21مادة )

للون وووووي ا  يأا  ب واف المج و  

 او المعتوه بعد مراعن) من يلي:

لزواج  .أ لطرف اآلخر ا بول ا ق

 منه بعد اطالعه على حالته.

اإلذن بناًء أن يصررردر القاضررري  .ب

 على طلب الولي.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ا  ياو  في  واجه م وووولحة  .ف

 له او ي شأ ع  تراه م سد).

عدق وجود  ووووووورر او خطر  .د

يه او على  وجته او على  عل

 سووله، ويثبأ الك بشوو ند) م  

 لج ة طبية معتمد).

ا  ياو  في  واجه م وووووولحة  .ج

 له او ي شأ ع  تراه م سد).

عوودق وجود  ووووووورر او خطر  .د

عليووه او على  وجتووه او على 

 سوووله، ويثبأ الك بشووو ند) م  

 لج ة طبية معتمد).

 (22مادة )

ال يأا  الون وووووي ب واف المحجور 

عليه لسووووووو ه إال بموافوة الوية ق عليه 

وبعد التأاد م  مالتمة ال ووووووودا  

لحوونلتووه الموونديووة، فووإاا امت ع الوية ق 

طلب الون وووووووي موافوته خالل مد) 

 (22مادة )

مرررادة كمرررا الموافقرررة على نص ال -

 ورد في مشروع القانون.

 (22مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (22مادة )

ال يأا  الون وووووي ب واف المحجور 

عليه لسووووووو ه إال بموافوة الوية ق عليه 

وبعد التأاد م  مالتمة ال ووووووودا  

لحوونلتووه الموونديووة، فووإاا امت ع الوية ق 

طلب الون وووووووي موافوته خالل مد) 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

يحددان له، فإاا لق يعتر  او ان  

بنر  بنالعت اعترا ووووووووه غير جدير 

  وجه الون ي.

يحددان له، فإاا لق يعتر  او ان  

بنر  بنالعت اعترا ووووووووه غير جدير 

  وجه الون ي.

 (23مادة )

يجو  التوايل في عود ال واف  .ا

 بتوايل رسمي خن .

إاا واولووووأ امورا) رجوال  فوي  .ب

ت ويج ن فليس له ا  ي وج ن 

م    سووووووووه إال إاا  ُ َّ على 

 الك  راحة  في س د الوانلة.

 

 (23مادة )

المرررادة كمرررا  الموافقرررة على نص -

 ورد في مشروع القانون.

 (23مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (23مادة )

قد الزواج  .أ يل في ع يجوز التوك

 بتوكيل رسمي خاص.

إاا واوولووووأ اموورا) رجووال  فووي  .ب

ت ويج ون فليس لوه ا  ي وج وون 

   م    سوووووووووه إال إاا  ُ َّ على

 الك  راحة  في س د الوانلة.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (24مادة )

يشوووترط لتوثيق عود  واف م    .ا

تجنو  الستي  م  عمره بنمرا) 

م  غير مواط نأ دول مجلس 

 التعوونو  لوودول الخليج العربيووة

الح وووووووول على إا  المحامة 

الشووووووورعية بنلموافوة على ااا 

ال واف، والك للتأاد م  تحوق 

 الم لحة وا نية ال من نأ.

يشوووووووترط لتوثيق عووووود  واف  .ب

يووووة التي لق ري المواط ووووة البح

وترغب  نتتجنو  عشوووري  عنم  

 (24مادة )

حاف المند)، وإعند) ترقيق جميع  -

 المواد التي تلي ن.

 (24مادة )

على قرار مجلس النواب الموافقة  -

حذف المادة، وإعادة ترقيم جميع ب

 المواد التي تليها.

 (24مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

في ال واف م  اج بي تجووونو  

الح وووول على  نالخمسوووي  عنم  

إا  الوومووحوواوومووووة الشوووووووورعوويووووة 

بووونلموافووووة على اووواا ال واف، 

والك للتأاد م  تحوق الم لحة 

 وا نية ال من نأ.
 

 ال ص  الثالث

 األركان والشروط والحقوق

 ( 25مادة )

 

 

 اران  عود ال واف:

 ال وجن ؛ الرجل والمرا). .ا

 

 ال ص  الثالث

 األركان والشروط والحقوق

 (25مادة )

 إسادة الترقيم( ( بعد24))مادة 
  

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 ال ص  الثالث

 األركان والشروط والحقوق

 (25مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(24))مادة 
 

 

 ال ص  الثالث

 األركان والشروط والحقوق

 (25مادة )

 بعد إسادة الترقيم(( 24))مادة 

 
 اران  عود ال واف:

 الزوجان؛ الرجل والمرأة.  .أ
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 اإليجنب والوبول. .ب

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 اإليجنب والوبول. .ب

 

 

 المط ب األو 

  الزوجان

 ( 26مادة )

 

 

 يشترط في ال وجي :

 .نع  قنط نتعيي  من تعيي     .ا

 ر نامن بنل واف. .ب

 

 

 

 المط ب األو 

  الزوجان

 ( 26مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(25)مادة )

نص المرررادة كمرررا  الموافقرررة على -

 ورد في مشروع القانون.

 

 المط ب األو 

  الزوجان

 ( 26مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(25)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 المط ب األو 

  الزوجان

 ( 26مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(25)مادة )
 

 يشترط في ال وجي :

 .نع  قنط نتعيي   تعيي  من  .ا

 ر نامن بنل واف. .ب
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المط ب الثاني

 اإليجاب والقبو 

 ( 27مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المط ب الثاني

 اإليجاب والقبو 

 ( 27مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(26)مادة )

الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

تعديل المند) المشووووووونر الي ن في 

المند) والك إلعند) ترقيم ن بعد 

( م  مشوووروع 24حاف المند) )

الون و ، لياو     المند) على 

  :التنلي حو ال

 )نص المادة بعد التعدي (

 المط ب الثاني

 اإليجاب والقبو 

 ( 27مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(26)مادة )

الررمرروافررقرررة عررلررى قرررار مررجررلررس  -

نلموافوووووة على    بوووو النواب

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الون و ، مع تعديل المند) المشنر 

الي ووون في الموووند) والوووك إلعوووند) 

( 24ترقيم ن بعد حاف المند) )

  .م  مشروع الون و 

 المط ب الثاني

 اإليجاب والقبو 

 ( 27مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(26)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ي عوووود ال واف بوووإيجووونب م  احووود 

م  اآلخر  بول  ق ي  و تعوووونقوووود م ل ا

 وووووووندري  ع  ر ووووووون تنق بأل ن  

، وبنإلشوووونر) نمخ ووووو ووووة شوووورع  

بة في حنل العج   الم  مة او الاتن

ع  ال طق مع مراعن) احانق المند) 

 الون و .( م  ااا 28)

ي عوووود ال واف بوووإيجووونب م  احووود 

م  اآلخر  بول  ق ي  و تعوووونقوووود م ل ا

 وووووووندري  ع  ر ووووووون تنق بأل ن  

، وبنإلشوووونر) نمخ ووووو ووووة شوووورع  

بة في حنل العج   الم  مة او الاتن

ع  ال طق مع مراعن) احانق المند) 

 م  ااا الون و . (27)

 

 

 

ي عوووود ال واف بوووإيجووونب م  احووود 

م  اآلخر  بول  ق ي  و تعوووونقوووود م ل ا

 وووووووندري  ع  ر ووووووون تنق بأل ن  

، وبنإلشوووونر) نمخ ووووو ووووة شوووورع  

بة في حنل العج   الم  مة او الاتن

ع  ال طق مع مراعن) احانق المند) 

 م  ااا الون و . (27)

 (28مادة )

 

 (28مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(27))مادة 

 (28)مادة 

 ( بعد إسادة الترقيم(27))مادة 

 (28مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(27))مادة 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 اإليجنب والوبول: يشترط في

ا  ياو ن متوافوي   ووووراحة او  .ا

 .ن م   

 ي  في مجلس ا  ياو ووون موتر .ب

 .نواحد حويوة  او حام  

ا  ياو ووون ُم َجَّ ي ، ال معلوي   .ف

على شووووووورط وال م ووووووووونفي  

 للمستوبل.

 

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 
 يشترط في اإليجنب والوبول:

ا  ياو ن متوافوي   ووووراحة او  .ا

 .ن م   

ا  ياو ووون موتر ي  في مجلس  .ب

 ن.حام  واحد حويوة  او 

معلوي   ا  ياو ووون ُم َجَّ ي ، ال .ج

على شووووووورط وال م ووووووووونفي  

 للمستوبل.

 المط ب الثالث

 شروط العقد

 المط ب الثالث

 شروط العقد

 المط ب الثالث

 شروط العقد

 المط ب الثالث

 شروط العقد



 

233 

 

 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (29مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 20مع مراعوووون) احاووونق المواد )

( 26و ) (24)و( 22( و)21و)

 (29مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم28مادة )

( " الوارد) 24عبنر) " و )حاف  -

في السوووووووطر األول م  المووند)، 

المشووونر  المواد ارقنق بوت ووووي

لك إ مند)، وا لي ن في  وووووووودر ال

( م  مشروع 24لحاف المند) )

الووووون و ، وإعووووند) ترقيق المواد 

 التي تلي ن.

  

 )نص المادة بعد التعدي (

 (29مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم28مادة )

الررمرروافررقرررة عررلررى قرررار مررجررلررس  -

حوووواف عوووبوووونر) "و الرررنرررواب ب

" الوارد) في السطر األول (24)

 ارقوونق بم  المووند)، وت وووووووويوو

لي ن في  ووووودر إالمشووووونر  المواد

( 24المند)، والك لحاف المند) )

الووون و ، وإعووند) م  مشوووووووروع 

 مواد التي تلي ن.ترقيق ال

 (29مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم28مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 و ، يشوووووترط ل وووووحة م  ااا الون

 لل وه الس ي: نعود ال واف وفو  

 ح ور الولي وموافوته. .ا

ر بغي نويعتبر ال واف  ووووحيح  

مبوووونشووووووور) الولي بوووونلوووودخول 

لعووووود  بوووونل وجووووة متى وقع ا

محل  قن و  بنعتبنر ن وووووحيح  

إبرامووه، وإاا اوون ووأ ال وجووة 

بحري ية فيشووترط ر وون الولي 

 ع د إثبنأ عود ال واف.

 اإلش ند بنل  نب الشرعي. .ب

 عدق   ي ال دا .  .ف

( 20مع مراعوووون) احاووونق المواد )

م  اوووواا  (25و)( 22( و)21و)

الووون و ، يشوووووووترط ل وووووووحووة عووود 

 ال واف وفون  لل وه الس ي:

 ح ور الولي وموافوته.   .ا

ويعتبر ال واف  ووحيحن  بغير 

مبووونشووووووور) الولي بووونلووودخول 

بوووونل وجووووة متى وقع العووووود 

 محل قن و   ووووحيحن  بنعتبنر

إبرامووه، وإاا اوون ووأ ال وجووة 

بحري ية فيشترط ر ن الولي 

 ع د إثبنأ عود ال واف.

 الشرعي.اإلشهاد بالنصاب   .ب

( 20مع مراعوووون) احاووونق المواد )

م  اوووواا  (25و)( 22( و)21و)

الووون و ، يشوووووووترط ل وووووووحووة عووود 

 لل وه الس ي: نوفو  ال واف 

 ح ور الولي وموافوته.   .ا

ير بغ ن ووحيح  ويعتبر ال واف 

مبووونشووووووور) الولي بووونلووودخول 

بوووونل وجووووة متى وقع العووووود 

 محل قن و  بنعتبنر ن ووووحيح  

إبرامووه، وإاا اوون ووأ ال وجووة 

بحري ية فيشترط ر ن الولي 

 ع د إثبنأ عود ال واف.

 اإلشهاد بالنصاب الشرعي.  .ب
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 عدق   ي ال دا . .ج عدق   ي ال دا .  .ف

 (30مادة )

 

 ار  يشوووترط في الشوووناد ا  ياو  اا

سنمعن  لإليجنب ، عنقال   نبنلغ   نمسلم  

ا  المو ووووووود ب من  نوالوبول، فنام  

 ال واف.

 

 (30مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(29))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (30مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(29))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (30مادة )

 بعد إسادة الترقيم(( 29))مادة 

 ار  يشوووترط في الشوووناد ا  ياو  اا

سنمعن  لإليجنب  نبنلغ   نمسلم   عنقال ، 

ا  المو ووووووود ب من  نفنام  والوبول، 

 ال واف.

 (31مادة )

 

 (31مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(30))مادة 

 (31مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(30))مادة 

 (31مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(30))مادة 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال ووووووودا  من يباله الرجل م  منل 

او م  عة بو د ال واف، ويُاار في 

 العود.

 

على نص المرررادة كمرررا الموافقرررة  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقررة على نص المررادة كمررا   -

 ورد في مشروع القانون.

ال ووووووودا  من يباله الرجل م  منل 

او م  عة بو د ال واف، ويُاار في 

 العود.

 

 (32مادة )

 

ال وودا  حق للمرا)، تت وورف فيه 

 ايف شنتأ بنلمعروف.

 

 (32مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(31))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (32مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(31))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (32مادة )

 الترقيم( ( بعد إسادة31))مادة 

ال وودا  حق للمرا)، تت وورف فيه 

 ايف شنتأ بنلمعروف.

 

 (33مادة )

 

 (33مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(32))مادة 

 (33مادة )

 إسادة الترقيم(( بعد 32))مادة 

 (33مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(32))مادة 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

األ ووول في ال ووودا  التعجيل،  .ا

ويجو  تأجيله اله او بع وووووووه 

حي  العود، وال يسوووووط ب  يه او 

بوونلسووووووواوأ ع ووه، وفي حوونل 

السووواوأ ع ه تسوووتحق ال وجة 

  دا  المثل.

يجب ال دا  بنلعود ال حيح،  .ب

   الهوتسووتحق ال وجة ال وودا

، نبووونلووودخول ب ووون دخوال  حويويووو  

لل وه السووووووو ي تسوووووووتحوه  نووفو  

 .نبنلوفن) اي   

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

األ ووول في ال ووودا  التعجيل،  .ا

ويجو  تأجيله اله او بع وووووووه 

حي  العود، وال يسوووووط ب  يه او 

بوونلسووووووواوأ ع ووه، وفي حوونل 

السووواوأ ع ه تسوووتحق ال وجة 

  دا  المثل.

يجب ال دا  بنلعود ال حيح،  .ب

وتسووتحق ال وجة ال وودا  اله 

، نحويويووو  بووونلووودخول ب ووون دخوال  

لل وه السووووووو ي تسوووووووتحوه  نووفو  

 .ناي   بنلوفن) 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ل م   .ج تسوووووووتحق ال وجة المؤجَّ

ال وووووووووودا  بحلول األجووول او 

 نلبي و ة.ببنلوفن) او 

ل م   .ج تسوووووووتحق ال وجة المؤجَّ

ال وووووووووودا  بحلول األجووول او 

 نلبي و ة.ببنلوفن) او 

 (34مادة )

 

يحق لل وجوووة عووودق الموافووووة  .ا

على الدخول ب ن حتى يدفع ل ن 

 نلَّ م   داق ن.الح

إاا ر ووووووويأ ال وجة بنلدخول  .ب

قبوول ا  توب   ووووووووداق وون م  

 ال وف ف و دي  في امته.

 (34مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(33))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (34مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(33))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 القانون.ورد في مشروع 

 (34مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(33))مادة 

يحق لل وجوووة عووودق الموافووووة  .ا

على الدخول ب ن حتى يدفع ل ن 

 الحنلَّ م   داق ن.

إاا ر ووووووويأ ال وجة بنلدخول  .ب

قبوول ا  توب   ووووووووداق وون م  

 ال وف ف و دي  في امته.

 (35مادة ) (35مادة ) (35مادة ) (35مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

( م  ااا 4مع مراعن) حاق المند) )

إلى  الووون و ، إاا سووووووولق الخوونطووب

منال  على ا ه  ود  بل الع ته ق مخطوب

م  ال وووودا  ثق عدل احد الطرفي  

يُرد موون ع  إبراق العووود او موونأ ف

لق بعي ه إ  ان  قن م   ه وإال فمثل نسووووُ

 او قيمته يوق الوب .

 ( بعد إسادة الترقيم(34))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 ( بعد إسادة الترقيم(34))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 ( بعد إسادة الترقيم(34))مادة 

( م  ااا 4مع مراعن) حاق المند) )

الووون و ، إاا سووووووولق الخوونطووب إلى 

منال  على ا ه  ود  بل الع ته ق مخطوب

م  ال وووودا  ثق عدل احد الطرفي  

ع  إبراق العووود او موونأ فيُرد موون 

لق بعي ه إ  ان   ه وإال فمثل نقن م  سووووُ

 او قيمته يوق الوب .

 (36مادة )

 

لل وه الس ي إاا ت ن ع ال وجن   نوفو  

في قب  ال وودا  قبل الدخول ولق 

 (36مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(35))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (36مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(35))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (36مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(35))مادة 

لل وه الس ي إاا ت ن ع ال وجن   نوفو  

في قب  ال وودا  قبل الدخول ولق 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

تا  ا نك بي ة، فنلوول لل وجة في 

  ي قب ووووووووه مع يمي  ن، وإ  ان  

ن ع بعد الدخول ولق تا  ا نك الت 

فوونلوول لل وف في ح وووووووول  ةبي وو

 الوب  مع يمي ه.

لل ووووه الجع ري إاا ت ووون ع  نووفوووو  

ال وجن  في قب  ال وووووووودا  ولق 

فنلوول لل وجة مع  نك بي تا  ا ة 

سووووووووات اووون  قبووول  نيمي  ووون مطلوووو  

 الدخول او بعده.

تا  ا نك بي ة، فنلوول لل وجة في 

  ي قب ووووووووه مع يمي  ن، وإ  ان  

ولق تا  ا نك  الت ن ع بعد الدخول

فوونلوول لل وف في ح وووووووول  ةبي وو

 الوب  مع يمي ه.

لل ووووه الجع ري إاا ت ووون ع  نووفوووو  

ال وجن  في قب  ال وووووووودا  ولق 

فنلوول لل وجة مع  تا  ا نك بي ة 

سووووووووات اووون  قبووول  نمطلوووو  يمي  ووون 

 الدخول او بعده.

 (37مادة )

 

 (37مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(36))مادة 

 (37مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(36))مادة 

 (37مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(36))مادة 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال تل ق ال وجوووة بشووووووويت م   .ا

ج ووون  م  ل ال وجيوووة، فوووإاا 

 نم ه ان  ملا   ناح وووورأ شووووي   

 ل ن.

لل وف ا  ي ت ع بمن تح وووووووره  .ب

 مووونداموووأال وجوووة م  ج ووون  

ال وجيووووة قوووون مووووة، وال ياو  

مسووووووو وال  ع وووه إال في حووونلوووة 

 التعدي.

 

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

ال تل ق ال وجوووة بشووووووويت م   .ا

ج ووون  م  ل ال وجيوووة، فوووإاا 

 نملا  م ه ان   ناح وووورأ شووووي   

 ل ن.

لل وف ا  ي ت ع بمن تح وووووووره  .ب

 ال وجوووة م  ج ووون  مووونداموووأ

ال وجيووووة قوووون مووووة، وال ياو  

مسووووووو وال  ع وووه إال في حووونلوووة 

 التعدي
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (38مادة )

 

 لل وه الس ي: نالا نت) وفو  

شروط ل وق ال واف، شرط م   .ا

واووي حووق خوووون  بوووونلووموورا) 

 وولي ن.

العبر) في الا نت) بنل وال  في  .ب

الدي  وُال من قنق العرف على 

 اعتبنره.

إاا ادعى الرجل الا نت) ثق تبي   .ف

ا وووه غير افت اووون  لاووول م  

 ال وجة او ولي ن حق ال سف.

 (38)مادة 

 ( بعد إسادة الترقيم(37))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 (38مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(37))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (38مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(37))مادة 
 

 لل وه الس ي: نوفو  الا نت) 

لزوم الزواج، شرط من شروط  .أ

وهررري حرررق خررراص برررالرررمررررأة 

 ووليها.

العبر) في الا نت) بنل وال  في  .ب

الدي  وُال من قنق العرف على 

 اعتبنره.

إاا ادعى الرجل الا نت) ثق تبي   .ج

ا وووه غير افت اووون  لاووول م  

 ال وجة او ولي ن حق ال سف.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ب في الس  بي  ال وجي  الت نس .د

 لل وجة وحدان. نيعتبر حو  

 

 

 

 

الت نسب في الس  بي  ال وجي   .د

 لل وجة وحدان. نحو  يعتبر 

 

 ط ب الرابعمال
 حقوق الزوجين

 (39مادة )

 

الحوو  والواجبوونأ المتبووندلووة بي  

 ال وجي :

 

 ط ب الرابعمال
 حقوق الزوجين

 (39مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(38))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 ط ب الرابعمال
 حقوق الزوجين

 (39مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(38))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 ط ب الرابعمال
 حقوق الزوجين

 (39مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(38))مادة 
 

الحوو  والواجبوونأ المتبووندلووة بي  

 ال وجي :
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اسوووووووتمتووونع اووول م  ال وجي   .ا

 بنآلخر وإح ن ه.

حسوووووو  المعنشوووووور) والمحنف ة  .ب

 على األسر).

احووتووراق اوووول موو وو ووموووون لوو خوور  .ف

 وألبويه وااله األقربي .

الع وونيووة بوونألوالد وتربيت ق بموون  .د

 يا ل ت ش ت ق ت ش ة  نلحة.

اسررررررتمتررراع كرررل من الزوجين  .أ

 باآلخر وإحصانه.

حسوووووو  المعنشوووووور) والمحنف ة  .ب

 على األسر).

احووتووراق اوووول موو وو ووموووون لوو خوور  .ج

 وألبويه وااله األقربي .

العنررايررة برراألوالد وتربيتهم بمررا  .د

 يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.

 (40)مادة 

 

 حوو  ال وجة على  وج ن: 

 (40مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(39))مادة 

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (40مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(39))مادة 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (40مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(39))مادة 
 

 حوو  ال وجة على  وج ن: 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الع وونيووة ب وون واإل  وون  علي وون  .ا

 ومعنشرت ن بنلمعروف.

عوووودق الووتووعوور  ألموووالوو وووون  .ب

الخن ووة، ول ن حق الت وورف 

 في ن بنلمعروف.

او  نعدق اإل ووووووورار ب ن مندي   .ف

 .نمع وي  

العدل في المبيأ واإل  ن  ع د  .د

 الجمع بي  اث تي  فأاثر.

السووووومن  ل ن ب ووووولة ارحنم ن  .ه

 بنلمعروف.

 اال يحرم ن م   سله. .و

العنرررايرررة بهرررا واإلنفررراق عليهرررا  .أ

 ومعاشرتها بالمعروف.

عررردم الرررترررعررررض ألمررروالرررهرررا  .ب

الخاصررررة، ولها حق التصرررررف 

 فيها بالمعروف.

ي  عدق اإل ووووووورار ب ن  .ج او  نمند

 .نمع وي  

العدل في المبيت واإلنفاق عند  .د

 الجمع بين اثنتين فأكثر.

السررررررماح لها بصررررررلة أرحامها  .ه

 بالمعروف.

 يحرم ن م   سله.اال  .و
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (41مادة )

 

 حوو  ال وف على ال وجة:

الع نية به، وطنعته، ومعنشوورته  .ا

 بنلمعروف.

 رعنية اوالده م  ن. .ب

ا  تح  ووه في   سووووووو وون وموونلووه  .ف

 وبيته إاا ح ر او غنب.

عدق امت نع ن ع  اإل جنب إال  .د

 بإا ه او لعار.

عوودق ترا وون مسوووووووا  ال وجيووة  .ه

 بغير عار شرعي.

 (41مادة )

 بعد إسادة الترقيم( (40))مادة 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (41مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(40))مادة 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (41مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(40))مادة 
 

 حوو  ال وف على ال وجة:

شرته  .أ العناية به، وطاعته، ومعا

 بالمعروف.

 رعنية اوالده م  ن. .ب

ا  تح  وه في   سووووووو ون ومونلوه  .ج

 وبيته إاا ح ر او غنب.

عدق امت نع ن ع  اإل جنب إال  .د

 بإا ه او لعار.

عوودق ترا وون مسوووووووا  ال وجيووة  .ه

 بغير عار شرعي.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 ال ص  الرابع

 أق ام الزواج

 ( 42مادة )

 

 

 

 

لى  ووووحيح وغير إي وسووووق ال واف 

  حيح.

 

 ال ص  الرابع

 الزواجأق ام 

 ( 42مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(41))مادة  
 

إعند)  ووووووود المند) على ال حو  -

 التنلي:

 )نص المادة بعد التعديل(

لة صدددحيغ و ير إينق دددم الزواج 

ألق دددددام الزواج في  اصدددددحيغ وفق  

 ال قهين ال ني والجع ري.

 

 

 ال ص  الرابع

 أق ام الزواج

 ( 42مادة )

 الترقيم(( بعد إسادة 41))مادة  
 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

 .إعند)  ود المند)ال واب ب

 

 

 ال ص  الرابع

 أق ام الزواج

 ( 42مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(41))مادة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لى  ووووحيح وغير إال واف  ي وسووووق

ألقسوووووونق ال واف في  ن ووووووحيح وفو  

 ال و ي  الس ي والجع ري.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (43مادة )

 

 

 
 
 

توافرأ ال واف ال وووووووحيح من  .ا

اراوون ووه وشوووووووروطووه وا ت وووأ 

 موا عه.

تترتب على ال واف ال ووووووحيح  .ب

 آثنره الشرعية م ا ا عونده.

 

 (43مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(42))مادة 
 

إعند)  ووووووود المند) على ال حو  -

 التنلي:

 )نص المادة بعد التعديل(

ال واف ال وووووووحيح من توافرأ  .ا

اراوون ووه وشوووووووروطووه وا ت وووأ 

 موا عه.

تترتب على ال واف ال ووووووحيح  .ب

آثونره الشووووووورعيوة  بدقق ددددددددامد 

 م ا ا عونده. والقانونية

 (43مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(42))مادة 
 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

 .إعند)  ود المند)ال واب ب

 

 (43مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(42))مادة 
 
 
 
 
 
 

 

ال واف ال وووووووحيح من توافرأ  .ا

اراوون ووه وشوووووووروطووه وا ت وووأ 

 موا عه.

تترتب على ال واف ال ووووووحيح  .ب

آثونره الشووووووورعيوة  بدقق ددددددددامد 

 م ا ا عونده. والقانونية
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (44مادة )

 

لل وه السووووووو ي ال واف غير  نوفو   .1

من اختل فيه را  م  ال وووحيح 

اراووون  العوووود او شووووووورط م  

شوووووووروطووه او ُوجوود موون ع م  

 موا عه.

لل وووووه الجع ري ال واف  نوفووووو   .2

  غير ال وووووووحيح موون اختوول فيووه

 را  م  اران  العود فوط.

 (44مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(43))مادة 

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (44مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(43))مادة 

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (44مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(43))مادة 

 

للفقه السررررررني الزواج غير  نوفو   .1

ما اختل فيه ركن من الصرررحي  

أركررران العقرررد أو شررررررررط من 

شررررررروطررره أو ُوجرررد مرررانع من 

 موانعه.

لل وووووه الجع ري ال واف  نوفووووو   .2

غير ال وووووووحيح موون اختوول فيووه 

 را  م  اران  العود فوط.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 (45مادة )

 

ال يووتوورتووووب عوولووى الوو واف غوويوور 

ال ووووووحيح قبل الدخول اي اثر م  

 آثنر ال واف.

 (45مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(44))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (45مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(44))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (45مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(44))مادة 

ال يووتوورتووووب عوولووى الوو واف غوويوور 

الدخول اي اثر م  ال ووووووحيح قبل 

 آثنر ال واف.

 (46مادة )

 

 (46مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(45))مادة 

 

 (46مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(45))مادة 

 

 (46مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(45))مادة 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال يترتووووب على ال واف غير  .ا

ال وووووووحيح بعد الدخول اي اثر 

م  آثووونر ال واف في الحووونالأ 

 اآلتية:

إاا اختل راٌ  م  اران  ا عوند  .1

  ال واف. 

مووة على  إاا اوون ووأ المرا) .2 محرة

لرجوووول تحريموووو   ، او امؤبوووود   نا

. ويشوووووترط ثبوأ نمؤقت   نتحريم  

لق  ع ل بر ا ت ع ي تحريق، وال  ل بوووون

إاا ان  ادعنؤه ال  االج ل عار  

 يوبل م  مثل مدةعيه.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

ال يترترررب على الزواج غير  .أ

الصررررررحي  بعد الدخول أي أثر 

من آثرررار الزواج في الحررراالت 

 اآلتية:

إذا اختل ركٌن من أركان انعقاد  .1

  الزواج. 

مررة على  .2 إذا كررانررت المرأة محر 

لرجرررل  ، أو امؤبوووود   نتحريموووو  ا

. ويشرررررترط ثبوت نمؤقت   نتحريم  

بر  ت ع ي حريم، وال  ت ل لم برررا ع ل ا

إذا كان ادعاؤه ال  اعار  الجهل 

 يقبل من مثل مد عيه.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

عدق وجود الولي والشووووووونادي   .3

 نفي مجلس العود والك وفو   نمع  

 لل وه الس ي.

يووتوورتووووب عوولووى الوو واف غوويوور  .ب

بعد الدخول في غير  ال وووووحيح

 اآلثنر اآلتية: نمن اار سنبو  

 حرمة الم نار). .1

ال وودا  المسوومى، او  وودا   .2

 .المثل

وة إاا ان أ المرا) جنالة  .3 ال  

 ب سند العود.

 ال سب. .4

 العد). .5

عدق وجود الولي والشووووووونادي   .3

 نوفو  في مجلس العود والك  نمع  

 لل وه الس ي.

يررترررترررب عررلررى الررزواج غرريررر  .ب

الصرررررحي  بعد الدخول في غير 

 اآلثار اآلتية: نسنبو  ما ذكر 

 حرمة المصاهرة. .1

لمسرررمى، أو صرررداق الصرررداق ا .2

 المثل.

ال  وووة إاا اوون ووأ المرا) جوونالوة  .3

 ب سند العود.

 ال سب. .4

 العد). .5
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 ال ص  ال امس

  ثار الزواج

 المط ب األو 

 الن قة

 ال رع األو 

 أحكام سامة

 (47مادة )

 

 

 ال ص  ال امس

  ثار الزواج

 المط ب األو 

 الن قة

 ال رع األو 

 أحكام سامة

 (47مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(46))مادة  

 

 ال ص  ال امس

  ثار الزواج

 المط ب األو 

 الن قة

 ال رع األو 

 أحكام سامة

 (47مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(46))مادة  

 

 ال ص  ال امس

  ثار الزواج

 المط ب األو 

 الن قة

 ال رع األو 

 أحكام سامة

 (47مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(46))مادة  
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال  وووة حق م  حوو  الم  ق عليووه 

وتشوومل الطعنق والاسووو) والمسووا  

ومون يتبع الوك م  تطبيوب وخودمووة 

  ممن يوت يه العرف.وغيرامن 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

ال  وووة حق م  حوو  الم  ق عليووه 

وتشوومل الطعنق والاسووو) والمسووا  

يتبع الوك م  تطبيوب وخودمووة ومون 

  وغيرامن ممن يوت يه العرف.

 (48مادة )

 

تووودةر ال  وووة بوونل  ر لسوووووووعووة  .ا

الم  ق وحوووونل الم  ق علي ق، 

مع مراعوون) ال موون  والماوون  

 واألعراف.

 (48مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(47))مادة  
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (48مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(47))مادة  
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (48مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(47))مادة  
 

تقررد ر النفقررة بررالنظر لسررررررعررة  .أ

المنفق عليهم، المنفق وحرررال 

مع مراعرراة الزمرران والمكرران 

 واألعراف.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

مووع مووراعوووون) حوواووق الوو ووووور)  .ب

السوونبوة، يجو   يند) ال  وة او 

إ ون وو ن بتغير حنل الم  ق او 

  الم  ق عليه.

مووع مووراعوووون) حوواووق الوو ووووور)  .ب

السنبوة، يجو   يند) ال  وة او 

إ ون  ن بتغير حنل الم  ق او 

  الم  ق عليه.

 (49مادة )

 

ال تسوومع دعو   يند) ال  وة او  .ا

ال و  م  ن قبل م وووووي سووووو ة 

م  فر  ال  وووة بحاق   وون ي، 

 إال في  روف استث ن ية.

 (49مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(48))مادة 

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (49مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(48))مادة 

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (49)مادة 

 ( بعد إسادة الترقيم(48))مادة 

 

ال تسوومع دعو   يند) ال  وة او  .ا

ال و  م  ن قبل م وووووي سووووو ة 

م  فر  ال  وووة بحاق   وون ي، 

 إال في  روف استث ن ية.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

تحسب  يند) ال  وة او  و ن  ن  .ب

م  توووونريف ثبوأ الحق بعوووود 

 المطنلبة الو ن ية.

تحسب  يند) ال  وة او  و ن  ن  .ب

م  توووونريف ثبوأ الحق بعوووود 

 المطنلبة الو ن ية.
 

 ال رع الثاني

 ن قة الزوجية

 (50مادة )

 

ال وجووة على  وج وون تجووب   وووة 

) سووربنلعود ال ووحيح ولو ان أ مو

 .نإاا ما ته م    س ن ولو حام  

 

 ال رع الثاني

 ن قة الزوجية

 (50مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(49))مادة  

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 ال رع الثاني

 ن قة الزوجية

 (50مادة )

 الترقيم(( بعد إسادة 49))مادة  

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 ال رع الثاني

 ن قة الزوجية

 (50مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(49))مادة  

تجووب   وووة ال وجووة على  وج وون 

بنلعود ال ووحيح ولو ان أ موسوور) 

 .نحام  إاا ما ته م    س ن ولو 

 (51مادة )

 

 (51مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(50))مادة 

 (51مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(50))مادة 

 (51مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(50))مادة 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

للون ووووووي ا  يورر ب نت  على طلب 

م  ال وجووووة   وووووة مؤقتووووة ل وووون 

يأمر بعودت ن إلى  وألوالدان، وا  

م  ل ال وجيووة في حوونل إخراج وون 

م ه، وياو  قراره في التن الحنلتي  

مشوووووووموال  بووونل  ووونا المعجووول بوو) 

 الون و .

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 في مشروع القانون.ورد 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

للون ووووووي ا  يورر ب نت  على طلب 

م  ال وجووووة   وووووة مؤقتووووة ل وووون 

يأمر بعودت ن إلى  وألوالدان، وا  

إخراج وون م  ل ال وجيووة في حوونل 

م ه، وياو  قراره في التن الحنلتي  

مشوووووووموال  بووونل  ووونا المعجووول بوو) 

 الون و .

 (52مادة )

 

 (52مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(51))مادة 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (52مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(51))مادة 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (52مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(51))مادة 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إاا طلبأ ال وجة مون ووووة دي   .ا

  وت ن بمن علي ن ل وج ن اجيبأ 

 إلى طلب ن، ولو بغير ر نه.

إاا طلب ال وف المون ووووووة بي   .ب

  وة  وجته ودي  له علي ن، ال 

يجوووونب طلبووووه إال إاا اوووون ووووأ 

قندر) على ادات الدي   موسووووور)

 م  منل ن.

طلبأ ال وجة مون ووووة دي   إاا .ا

  وت ن بمن علي ن ل وج ن اجيبأ 

 إلى طلب ن، ولو بغير ر نه.

إاا طلب ال وف المون ووووووة بي   .ب

  وة  وجته ودي  له علي ن، ال 

يجوووونب طلبووووه إال إاا اوووون ووووأ 

موسووووور) قندر) على ادات الدي  

 م  منل ن.

 (53مادة )

 

 (53مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(52)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (53مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(52)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (53مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(52)مادة )

 



 

259 

 

 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

  وة ال وجة ال تسووووووووط بنلعج  او 

على سووووون ر اإلعسووووونر ول ن امتين  

 الديو .

تسووووووووط بنلعج  او   وة ال وجة ال 

اإلعسووووونر ول ن امتين  على سووووون ر 

 الديو .

 (54مادة )

 

 لل وه الس ي: نوفو   .1

تجب ال  وة الشووونملة للمعتد) م   .ا

طال  رجعي او فسف او دخول 

 في  واف غير  حيح.

بن    .ب تد) م  طال   وة للمع ال   

بسوووووووبب يرجع إلي ن، وإ من ل ن 

 حق السا  طوال عدت ن.

 (54مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(53)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (54مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(53)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (54مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(53)مادة )
 

 للفقه السني: نوفو   .1

تجب النفقة الشررراملة للمعتدة من  .أ

رجعي أو فسخ أو دخول  طالق

 في زواج غير صحي .

بن    .ب وة للمعتد) م  طال   ال   

بسوووووووبب يرجع إلي ن، وإ من ل ن 

 حق السا  طوال عدت ن.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وجب  متى ان أ المطلوة حنمال   .ف

وة شوووووووونملة  ل ن على مطلو ن   

خووالل عوووودتوو وووون الووتووي توو ووتوو ووي 

 بنلو ع.

 لل وه الجع ري: نوفو   .2

تجب ال  وة الشووونملة للمعتد) م   .ا

 طال  رجعي.

 ال   وة للمعتد) م  طال  بن  . .ب

متى ان أ المطلوة حنمال  وجب  .ف

وة شوووووووونملة  ل ن على مطلو ن   

خووالل عوووودتوو وووون الووتووي توو ووتوو ووي 

  بنلو ع.

متى ان أ المطلوة حنمال  وجب  .ج

ل ن على مطلو ن   وة شوووووووونملة 

خووالل عوووودتوو وووون الووتووي توو ووتوو ووي 

 بنلو ع.

 لل وه الجع ري: نوفو   .2

تجب النفقة الشررراملة للمعتدة من  .أ

 رجعي.طالق 

 ال   وة للمعتد) م  طال  بن  . .ب

متى ان أ المطلوة حنمال  وجب  .ج

شوووووووونملة  ل ن على مطلو ن   وة

خووالل عوووودتوو وووون الووتووي توو ووتوو ووي 

  بنلو ع.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (55مادة )

 

 

إاا امووتوو ووعووووأ الوو وجووووة عوو   .ا

اال تونل إلى مسووووا  ال وجية، 

او تراته م  غير عار شرعي 

او م عووأ ال وف م  الوودخول 

ليه دو  عار شووورعي، سووووط إ

حو ن في ال  وة بعد ثبوأ الك 

 ق نت .

ياو  امت وووونع ال وجووووة ع   .ب

اال تونل إلى مسوووووووا  ال وجية 

بعار إاا ان  ال وف غير امي  

 (55مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(54)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (55مادة )

 إسادة الترقيم(( بعد 54)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (55مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(54)مادة )
 

إاا امووتوو ووعووووأ الوو وجووووة عوو   .أ

اال تونل إلى مسووووا  ال وجية، 

او تراته م  غير عار شرعي 

او م عووأ ال وف م  الوودخول 

ليه دو  عار شووورعي، سووووط إ

حو ن في ال  وة بعد ثبوأ الك 

 ق نت .

ياو  امت وووونع ال وجووووة ع   .ب

اال تونل إلى مسوووووووا  ال وجية 

بعار إاا ان  ال وف غير امي  
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 على   سوووووو ن او عر وووووو ن او

مووونل ووون، او لق يووودفع معجوووول 

يوق  م ران قبل الدخول، او لق

 نبإعداد مسووا  ال وجية، ووفو  

وه السووووووو ي االك إاا امت ع  لل 

ي وووون، لق  ع  اإل  وووون  عل او 

تسوووووووتطع ت  يووا الحاق ب  وت وون 

 لعدق وجود منل  نار له.

يثبأ  شوووو  ال وجة بنمت نع ن  .ف

ل  وووون ي  لحاق ا ت  يووووا ا ع  

بمتوونبعووة ال وف إلى مسوووووووا  

  ال وجية.

 على   سوووووو ن او عر وووووو ن او

مووونل ووون، او لق يووودفع معجوووول 

م ران قبل الدخول، او لق يوق 

 نووفو  بإعداد مسووا  ال وجية، 

وه السووووووو ي االك إاا امت ع  لل 

لق  ي وووون، او  ع  اإل  وووون  عل

ت وون وتسوووووووتطع ت  يووا الحاق ب  

 لعدق وجود منل  نار له.

يثبأ  شوووو  ال وجة بنمت نع ن  .ج

ل  وووون ي  لحاق ا ت  يووووا ا ع  

بمتوونبعووة ال وف إلى مسوووووووا  

  ال وجية.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 (56مادة )

 

لى مسوووووووا  إال يُ  ا حاق المتنبعة 

ل وجوة، ومع على ا اال وجيوة جبر  

وتسووووووووط  اامت نع ن تعتبر  نشووووووو   

و    وت ن،  لل وه السووووووو ي االك  نووف

يحق ل موووون او ألحووووداموووون طلووووب 

الت ريق واسوووترجنع من اعطنان م  

  دا .

 (56مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(55)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (56مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(55)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (56مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(55)مادة )

لى مسوووووووا  إال يُ  ا حاق المتنبعة 

على ال وجوة، ومع  اجبر  ال وجيوة 

وتسووووووووط  ا نشووووووو   امت نع ن تعتبر 

و   لل وه السووووووو ي االك  ن  وت ن، ووف

يحق ل موووون او ألحووووداموووون طلووووب 

الت ريق واسوووترجنع من اعطنان م  

  دا .

 (57مادة )

 

 (57مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(56)مادة )

 (57مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(56)مادة )

 (57مادة )

 الترقيم(( بعد إسادة 56)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وة ل   نمسووووط   اال يعتبر  شوووو    .ا

ال وجيووة خروف ال وجووة لموون 

 ، اوناو واجب علي ن شووووووورع  

 خروج وون للعموول المشوووووووروع

خنرف البيأ متى ان   وج ن 

بعمل ن حي   واج من او  نعنلم  

اشترطأ الك في عود ال واف 

 وووووووراحة، او اا  ال وف ل ن 

 بالك بعد  واج من.

ل  وة  نمسوووووووط   ايعتبر  شووووووو    .ب

ال وجية خروج ن للعمل على 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

ة لنفق نمسووووووط   ا شوووووو   ال يعتبر  .أ

الزوجية خروج الزوجة لما هو 

 ، أونشووووووورعوووو  واجرررب عليهرررا 

خروجهرررا للعمرررل المشررررررروع 

كان زوجهرا  يت متى  خارج الب

م   بعملها حين زواجهما أو  نعنل

اشررررترطت ذلك في عقد الزواج 

صررررررراحررة، أو أذن الزوج لهررا 

 بذلك بعد زواجهما.

ل  وة  نمسووووووووط   ا شوووووووو   يعتبر  .ب

ال وجيووة خروج وون للعموول على 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 حو م وونٍف لحوو  ال وف مع 

 طلبه عدق الخروف.

ل وجووووة  .ف ل اق ا ل وف إ ل يس  ل

 بنلعمل.

 وف بعوود موافوتووه على ليس لل .د

إل ام ن بنالشتراك عمل ال وجة 

 في اإل  وون  على األسووووووور)، او

إسوووونط بع    وة ال وجية، او 

الت وون ل ع  ج ت م  راتب وون، 

 الف الك.من لق يت ون على خ

تتحمل ال وجة   ونأ خروج ن  .ه

 للعمل.

 حو م ووونٍف لحوو  ال وف مع 

 طلبه عدق الخروف.

لوويووس لوولوو وف إلوو اق الوو وجووووة  .ج

 بنلعمل.

 وف بعوود موافوتووه على ليس لل .د

إلووو امووو وووون عوووموووول الووو وجووووة 

بوونالشوووووووتراك في اإل  وون  على 

إسوووونط بع    وة  األسووور)، او

ال وجية، او الت ن ل ع  ج ت 

م  راتب ووون، مووون لق يت وووون على 

 .خالف الك

تتحمل ال وجة   ونأ خروج ن  .ه

 للعمل.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (58مادة )

 

 ي و ي االلت اق ب  وة ال وجة:

 بنألدات. .ا

 بنإلبرات. .ب

بوفوون) احوود ال وجي  بوونل سوووووووبووة  .ج

لل  ووونأ الحوونليووة، اموون ال  ووونأ 

التي سووووبق الترا ووووي علي ن او 

 رفعأ دعو  للمطنلبة ب ن قبل

فن) ف، على ال و نفتعتبر دي    الو

وتسوووووووتوفى م  التراووة إاا موون 

 ق ي ب ن لل وجة.
 

 (58مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(57)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (58مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(57)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (58مادة )

 إسادة الترقيم( ( بعد57)مادة )
 

 ي و ي االلت اق ب  وة ال وجة:

 باألداء. .أ

 بنإلبرات. .ب

بة  .ج بنل سووووووو حد ال وجي   بوفن) ا

لل  ووونأ الحوونليووة، اموون ال  ووونأ 

التي سوووبق الترا وووي علي ن او 

 رفعأ دعو  للمطنلبة ب ن قبل

وف، على ال  ندي   الوفن) فتعتبر 

وتسوووووووتوفى م  التراووة إاا موون 

 ق ي ب ن لل وجة.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (59مادة )

 

 

ل وجتووووه  ي يئ  ل وف ا   على ا

 امج     نمال مو   نخون وووووووو   نمسوووووووا و  

 يت نسب وحنلته المندية.

 

 (59مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(58)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (59مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(58)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 القانون.ورد في مشروع 

 (59مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(58)مادة )
 

ل وجتووووه  ي يئ  ل وف ا   على ا

 امج     نمال مو   نخون وووووووو   نمسوووووووا و  

 يت نسب وحنلته المندية.

 

 (60مادة )

 

 وج ن في تسوووا  ال وجة مع  .ا

 نالمسوووووووا  الووواي اعووودةه بيتووو  

 (60مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(59)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (60)مادة 

 ( بعد إسادة الترقيم(59)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (60مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(59)مادة )

 
تسرركن الزوجة مع زوجها في  .أ

 نبيتوووو  المسرررررركن الرررذي أعرررد ه 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

له  ون بن ت ول معه  لل وجية وت ت

إلووى مسوووووووواوو  آخوور، إال إاا 

اشوووووووترطووأ في العووود خالف 

الوووك، او ثبوووأ م  اال توووونل 

 ح ول  رر ل ن.

لل وجووووة ا  تشوووووووترط على  .ب

م   يخرج وووون  ل وف ا  ال  ا

 بلدان.

له  قا بانت للزوجية وتنتقل معه 

إلررى مسرررررررركررن آخررر، إال إذا 

اشررررررترطررت في العقررد خالف 

من االنتقرررال  ذلرررك، أو ثبرررت

 حصول ضرر لها.

لل وجووووة ا  تشوووووووترط على  .ب

ال وف ا  ال يخرج وووون م  

 بلدان.

 (61مادة )

 

 (61مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(60)مادة )
 

 (61مادة )

 إسادة الترقيم(( بعد 60)مادة )
 

 (61مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(60)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

يحق لل وف ا  يُسوووووووا  مع  .ا

  وجته في مسوووووووا  ال وجية

ابويووه واوالده م  غيراوون إاا 

دعأ ال وورور) لالك، بشوورط 

 اال يلحو ن  رر م  الك.

لل وجة بر ووووووون ال وف يحق  .ب

ا  تُسوووا   ن وووراحة او  وووم   

مع ووون في مسوووووووا  ال وجيوووة 

اوالدان م  غير ال وف إاا لق 

يا  ل ق حن ووووووو  غيران، او 

يت وووووووررو  م  م ووونرقت ووون، 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

يحق للزوج أن يُسررررررركن مع  .أ

 زوجته في مسرررررركن الزوجية

أبويرره وأوالده من غيرهررا إذا 

دعت الضرورة لذلك، بشرط 

 أال يلحقها ضرر من ذلك.

يحق لل وجة بر ووووووون ال وف  .ب

ا  تُسوووا   ن وووم    وووراحة او 

مع ووون في مسوووووووا  ال وجيوووة 

اوالدان م  غير ال وف إاا لق 

يا  ل ق حن ووووووو  غيران، او 

يت وووووووررو  م  م ووونرقت ووون، 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ويحق لووه العوودول متى لحوووه 

 ال رر م  الك.

ويحق لووه العوودول متى لحوووه 

 ال رر م  الك.

 (62مادة )

 

ليس لل وف ا  يُسوووووووا  مع  .ا

 وجته  وووور) ل ن في مسووووا  

واحد، إال إاا ر وووووويأ بالك، 

ويحق ل وون العوودول مع وجود 

 .العار

لل وجوووة الحق في المطووونلبوووة  .ب

بوونال  راد بمسوووووووا  لل وجيووة 

م ع ل ع  ااوول ال وف حتى 

 (62مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(61)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (62مادة )

 بعد إسادة الترقيم( (61)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (62مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(61)مادة )

مع  .أ كن  لزوج أن يُسررررررر ل يس  ل

زوجته ضررررررة لها في مسررررركن 

واحد، إال إذا رضرررررريت بذلك، 

ويحق لهرررا العررردول مع وجود 

 العذر.

لل وجوووة الحق في المطووونلبوووة  .ب

 بووونال  راد بمسوووووووا  لل وجيوووة

م ع ل ع  ااووول ال وف حتى 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ولو اشوووووترط ال وف غير الك 

في عود ال واف وقبلته ال وجة 

 متى لحو ن  رر م  الك.

ولو اشوووووووترط ال وف غير الك 

في عود ال واف وقبلته ال وجة 

 متى لحو ن  رر م  الك.

 

 ال رع الثالث

 ن قة األقارب

 (63مادة )
 

 

  وة الولد ال ووغير الاي ال منل  .ا

يه حتى تت وف  له تجب على اب

الب أ وحتى ي ووووووول االب  إلى 

 سب فيه امثنله.اتالحد الاي ي

 

 ال رع الثالث

 ن قة األقارب

  (63مادة )
 ( بعد إسادة الترقيم(62)مادة )

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 ال رع الثالث

 ن قة األقارب

  (63)مادة 
 ( بعد إسادة الترقيم(62)مادة )

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 ال رع الثالث

 ن قة األقارب

  (63مادة )
 ( بعد إسادة الترقيم(62)مادة )

 
 

نفقة الولد الصرررغير الذي ال مال  .أ

يه حتى تتزوج  له تجب على أب

البنت وحتى يصرررررررل االبن إلى 

 أمثاله. فيهسب اتيالحد الذي 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الولوود الابير العوونج  ع    وووة  .ب

الاسووووووب لعناة او غيران تجب 

على ابيوووه إاا لق يا  لوووه مووونل 

 يما  اإل  ن  م ه.

تعود   وووووة الب ووووأ على ابي وووون  .ف

الموسووووووور او على غيره مم  

وأ او  يه   وت ن إاا طل تجب عل

 وج ن من لق يا  ل ن منل منأ 

   ن  م ه علي ن.يما  اإل

إاا ان  منل الولد ال ي ي ب  وته  .د

 ال ق ابوه بمن يامل ن.

تجووووب   وووووة الولوووود على امووووه  .ه

الموسووووور) إاا فود األب او الجد 

  وووة الولوود الابير العوونج  ع   .ب

الاسوووووب لعناة او غيران تجب 

على ابيووه إاا لق يا  لووه موونل 

 يما  اإل  ن  م ه.

تعود   ووووة الب وووأ على ابي ووون  .ج

الموسووووووور او على غيره مم  

وأ او  يه   وت ن إاا طل تجب عل

منأ  وج ن من لق يا  ل ن منل 

   ن  م ه علي ن.اإليما  

ه ي ي ب  وت إاا ان  منل الولد ال .د

 ال ق ابوه بمن يامل ن.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ألب او عووجوو ا عوو  اإل وو وووون  

 عليه.

تجرررب نفقرررة الولرررد على أمررره  .ه

الموسرررررررة إذا فقد األب أو الجد 

 ألب أو عجزا عن اإلنفاق عليه.

 

 

 

 (64مادة )

 

 

 

 (64مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(63)مادة )

 

المند) على ال حو   ووووووودإعند)  -

 التنلي.

 )نص المادة بعد التعدي (

 (64مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(63)مادة )
 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

 .المند)  ودإعند) ال واب ب

 )نص المادة بعد التعدي (

 (64مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(63)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

( م  48مع مراعوون) حاق المووند) )

ااا الون و ، يراعى في تودير   وة 

عد الطال   او ع د ال رقة األوالد ب

بو وووووع ق  ناال تت وووووم  مسووووونسووووو  

االجتمنعي او التعليمي الاي ان وا 

 عليه.

 

م   (47)مع مراعوون) حاق المووند) 

ااا الون و ، يراعى في تودير   وة 

عد الطال  او ع د ال رقة  األوالد ب

األ دددا دددية وقدر الك اية الحاجات 

 وقدرة المن ق.

 

م   (47)مع مراعوون) حاق المووند) 

ااا الون و ، يراعى في تودير   وة 

عد الطال  او ع د ال رقة  األوالد ب

األ دددا دددية وقدر الك اية الحاجات 

 وقدرة المن ق.

 

م   (47)مع مراعوون) حاق المووند) 

ااا الون و ، يراعى في تودير   وة 

عد الطال  او ع د ال رقة  األوالد ب

الحاجات األ دددا دددية وقدر الك اية 

 وقدرة المن ق.

 

 (65مادة )

 

 اابير  يجب على الولد الموسوووور  .ا

  وة والديه إاا  ا وووووغير   ان  او

 (65مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(64)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (65مادة )

 الترقيم(( بعد إسادة 64)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (65مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(64)مادة )
 

 اابير  يجب على الولد الموسررررر  .أ

نفقة والديه إذا  ا وووووغير  كان أو 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

منل يما  اإل  ن   لق يا  ل من 

 م ه.

إاا اوون  موونل الوالوودي  ال ي ي  .ب

ب  وت من ال ق األوالد الموسرو  

 بمن يُامل ن.

تووو ع  وو وووووووة األبووويوو  عوولووى  .ف

اوالداووموووون الووووااووور واإل وووونث 

 بحسب يسر ال م  ق.

إاا ان  اإل  ن  م  احد األوالد  .د

له ابعد الحاق علي ق    بنل  وة ف

م  ق وفق  على اوووول  يرجع 

 الحاق.

فاق  مال يمكن اإلن ما  لم يكن له

 منه.

إاا اوون  موونل الوالوودي  ال ي ي  .ب

ب  وت من ال ق األوالد الموسرو  

 يُامل ن.بمن 

تووو ع  وو وووووووة األبووويوو  عوولووى  .ج

اوالداووموووون الووووااووور واإل وووونث 

 بحسب يسر ال م  ق.

إاا ان  اإل  ن  م  احد األوالد  .د

بعد الحاق علي ق بنل  وة فله ا  

م  ق وفق  يرجع على اوووول 

 الحاق.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إاا ا  ق احد األوالد على ابويه  .ه

ر ووووووونت قبل الحاق او بعده فال 

رجوووع لووووه عوولووى إخوووتووووه او 

 اخواته.

إذا أنفق أحد األوالد على أبويه  .ه

رضرررررراء قبل الحكم أو بعده فال 

رجرروع لررره عررلررى إخرروتررره أو 

 أخواته.

 (66)مادة 

 

ل وووووه السوووووووو ي إاا تعوووودد  نوفووووو   ل

المسوووتحوو  لل  وة ولق يسوووتطع م  

عليووه ال  وووة اإل  وون  علي ق وجبووأ 

قدمأ   وة ال وجة، ثق   وة  نجميع  

األوالد، ثق   وووة األبوي ، ثق   وووة 

 األقنرب.

 (66مادة )

 بعد إسادة الترقيم(( 65)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (66مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(65)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (66مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(65)مادة )
 

ل وووووه السوووووووو ي إاا تعوووودد  نوفووووو   ل

المسوووتحوو  لل  وة ولق يسوووتطع م  

وجبووأ عليووه ال  وووة اإل  وون  علي ق 

قدمأ   وة ال وجة، ثق   وة  نجميع  

األوالد، ثق   وووة األبوي ، ثق   وووة 

 األقنرب.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ةلل ووووه الجع ري توووودق   وووو نووفوووو  

 ال وجة على   وة األوالد واألبوي .

 ةوووو  لل ووووه الجع ري توووودق  نووفوووو  

 ال وجة على   وة األوالد واألبوي .

 (67مادة )

 

 

 

 

 

 

وإ  علوا تجب   وة األ وووووووول  .ا

ل روع وإ   على فروع ق، وا

   لوا على ا ول ق.

 (67مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(66)مادة )
 

المند) على ال حو   ووووووودإعند)  -

 التنلي.

 )نص المادة بعد التعدي (

تجب   وة األ وووووول وإ  علوا  .ا

على فروع ق، وال روع وإ  

   لوا على ا ول ق.

 (67مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(66)مادة )
 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

 .المند)  ودإعند) بال واب 

 )نص المادة بعد التعدي (

تجررب نفقررة األصررررررول وإن علوا  .أ

عررلررى فررروعررهررم، والررفررروع وإن 

 نزلوا على أصولهم.

 (67مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(66)مادة )

 

 

 

تجب نفقة األصررررررول وإن علوا  .أ

لفروع وإن  على فروعهم، وا

 نزلوا على أصولهم.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ا ت ر    وووة األقوونرب  .ب اعتبوونر 

م  تنريف المطنلبة الو ووووووون ية 

 ب ن.

ال اثوور الخووتووالف الووووديوو  فووي  .ف

اسوووووتحون  ال  وة بي  األ وووووول 

 وال روع.

لل وووه السووووووو ي توبوول   وووة  نوفووو   .د

األوالد ع  فتر) ال تتجوووونو  

سووونبوة على  اشووو ر  اث ي عشووور 

 تنريف المطنلبة الو ن ية ب ن.

 

ات ر    وووة األقوونرب  .ب  اعتبوونر 

الحكم  من التاريخ الذي يحدده

  القضائي.

ال اثوور الخووتووالف الووووديوو  فووي  .ف

اسووووتحون  ال  وة بي  األ ووووول 

 وال روع.

لل وووه السووووووو ي توبوول   وووة  نوفووو   .د

ع  فتر) ال تتجوووونو  األوالد 

سووونبوة على  ااث ي عشووور شووو ر  

 تنريف المطنلبة الو ن ية ب ن.

 

ات ر    وووة األقوونرب  .ب  اعتبوونر 

من التاريخ الذي يحدده الحكم 

  القضائي.

ال أثرررر الخرررترررالف الرررديرررن فررري  .ج

اسررررررتحقرراق النفقررة بين األصررررررول 

 والفروع.

لل وووه السووووووو ي توبوول   وووة  نوفووو  د. 

ع  فتر) ال تتجووونو  اث ي األوالد 

سووووونبوة على تنريف  اعشووووور شووووو ر  

 المطنلبة الو ن ية ب ن.

ات ر    وووة األقوونرب  .ب  اعتبوونر 

يحدده الحكم من التاريخ الذي 

 القضائي.

ال اثوور الخووتووالف الووووديوو  فووي  .ج

اسووووتحون  ال  وة بي  األ ووووول 

 وال روع.

للفقرره السررررررني تقبررل نفقررة  نوفووو   .د

تتجررراوز  فترة ال  األوالد عن 

سرررابقة على  اشووو ر  اثني عشرررر 

 تاريخ المطالبة القضائية بها.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (68مادة )

 

و   وة ال  نوف وه السووووووو ي تجب    لل 

مسوووووووتحق ل وون على م  يرثووه م  

اقنربه الموسوووري  بحسوووب ترتيب ق 

ق اإلرثية، فإ  ان  وح ووووووو ووووووو 

فت ر  على م   االوارث معسوووووور  

 يليه في اإلرث.

 

 

 

 

 (68مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(67)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (68مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(67)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (68مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(67)مادة )
 

و   وة ال  نوف وه السووووووو ي تجب    لل 

مسوووووووتحق ل وون على م  يرثووه م  

اقنربه الموسوووري  بحسوووب ترتيب ق 

وح ووووووو ووووووو ق اإلرثية، فإ  ان  

فت ر  على م   امعسوووووور  الوارث 

 يليه في اإلرث.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المط ب الثاني

 ثبوت الن ب

 ال رع األو 

 البنوة

 (69مادة )

 

تثبوووأ الب و) لألب بوووأي م  طر  

اإلثبنأ الشووووووورعي وتترتب علي ن 

 آثنران الشرعية.

 

 المط ب الثاني

 ثبوت الن ب

 ال رع األو 

 البنوة

 (69مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(68)مادة ) 
 

نص المرررادة كمرررا  الموافقرررة على -

 ورد في مشروع القانون.

 المط ب الثاني

 ثبوت الن ب

 ال رع األو 

 البنوة

 (69مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(68)مادة ) 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المط ب الثاني

 ثبوت الن ب

 ال رع األو 

 البنوة

 (69مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(68)مادة ) 

 

تثبوووأ الب و) لألب بوووأي م  طر  

اإلثبنأ الشووووووورعي وتترتب علي ن 

 آثنران الشرعية.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (70مادة )

 

 

 لل وه السوووووو ي تثبأ الب و) لألق نوفو  

سووووووووات اوون ووأ  وونتجووة ع  عالقووة 

شوووووورعية او غير شوووووورعية بواقعة 

ترتووووب  ت قرار األق و لوالد)، او إ ا

 علي ن آثنران الشرعية.

لل ووووه الجع ري إاا اووون وووأ  نووفوووو  

الوالد)  وووونتجووووة ع  عالقووووة غير 

 شرعية فال توارث بي  من.

 

 (70مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(69)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (70مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(69)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (70مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(69)مادة )
 
 

 لل وه السوووووو ي تثبأ الب و) لألق نوفو  

سووووووووات اوون ووأ  وونتجووة ع  عالقووة 

شوووووورعية او غير شوووووورعية بواقعة 

ترتووووب  ت قرار األق و لوالد)، او إ ا

 علي ن آثنران الشرعية.

لل ووووه الجع ري إاا اووون وووأ  نووفوووو  

الوالد)  وووونتجووووة ع  عالقووووة غير 

 شرعية فال توارث بي  من.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (71مادة )

 

ال يجو  إثبوونأ الب و) بوونلتب ي وال 

 تترتب عليه آثنر شرعية.

 (71مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(70)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (71مادة )

 بعد إسادة الترقيم(( 70)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (71مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(70)مادة )
 

ال يجو  إثبوونأ الب و) بوونلتب ي وال 

 تترتب عليه آثنر شرعية.

 (72مادة )

 

اقل مد) الحمل سوووتة اشووو ر قمرية، 

 وااثران س ة واحد) قمرية.

 

 

 (72مادة )

 بعد إسادة الترقيم(( 71)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (72مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(71)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (72مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(71)مادة )

 
اقل مد) الحمل سوووتة اشووو ر قمرية، 

 وااثران س ة واحد) قمرية.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 ال رع الثاني

 ثبات إالن ب وو ائ  

 (73مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال رع الثاني

 ثبات إالن ب وو ائ  

 (73مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(72مادة )) 

الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

لي ن في إتعديل المند) المشووووووونر 

الب د )ا( م  المند) والك إلعند) 

( 24ترقيم ن بعد حاف المند) )

ياو  م  مشوووووووروع الوووون و ، ل

 :   المند) على ال حو التنلي

 )نص المادة بعد التعديل(

 ال سب بإحد  الطر  اآلتية:يثبأ 

 

 ال رع الثاني

 ثبات إالن ب وو ائ  

 (73مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(72)مادة ) 
 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الون و ، مع تعديل المند) المشنر 

لي ووون في الب ووود )ا( م  الموووند) إ

والك إلعند) ترقيم ن بعد حاف 

( موو  مشوووووووووروع 24الوومووووند) )

 .الون و 

 

 ال رع الثاني

 ثبات إالن ب وو ائ  

 (73مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(72)مادة ) 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 يثبأ ال سب بإحد  الطر  اآلتية:

عود ال وجية ال وووووووحيح، او  .أ

ة والك مع مراعن)  الوطت بشب

( م  اوووواا 72حاق المووووند) )

 الون و .

اإلقرار بشوووووووروطوووه المعتبر)  .ب

 .نشرع  

 البي ة الشرعية. .ج

عووود ال وجيووة ال وووووووحيح، او  .أ

شب ة والك مع مراعن)  الوطت ب

لمووووند)  م  اوووواا  (71)حاق ا

 الون و .

اإلقرار بشوووووووروطووووه المعتبر)  .ب

 .نشرع  

 البينة الشرعية. .ف

 
 ال سب بإحد  الطر  اآلتية:يثبأ 

عقرررد الزوجيرررة الصررررررحي ، أو  .أ

ة وذلك مع مراعاة هالوطء بشررب

مررن هرررذا  (71)حرركررم الررمرررادة 

 القانون.

اإلقرار بشوووووووروطووووه المعتبر)  .ب

 .نشرع  

 البي ة الشرعية. .ج

 (74مادة )

 

 

ي سوووووووب ولد ال  وجة في ال واف 

 ال حيح إلى  وج ن بثالثة شروط:

 (74مادة )

 إسادة الترقيم(( بعد 73)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (74مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(73)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (74مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(73)مادة )

 

ي سوووووووب ولد ال  وجة في ال واف 

 ال حيح إلى  وج ن بثالثة شروط:
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

م ي اقل م  مد) الحمل على  .ا

 ال واف.عود 

اال يثبووأ ا ت وونت إماوون  التالقي  .ب

بي  ال وجي  بمن ع حسووووي م  

 تنريف العود إلى الوالد).

اال يطرا موون ع م  الوطت بعوود  .ج

ال واف مع اسووووتمراره ااثر م  

من ع  فإاا  ال ال سووووووو ة قمرية، 

وجب إلثبنأ ال سووووب ا و وووونت 

اقل مد) الحمل م  تنريف  وال 

 المن ع.

 

أقل من مدة الحمل على  مضرري .أ

 عقد الزواج.

اال يثبووأ ا ت وونت إماوون  التالقي  .ب

بي  ال وجي  بمن ع حسوووووي م  

 تنريف العود إلى الوالد).

اال يطرا موون ع م  الوطت بعوود  .ج

ال واف مع اسوووتمراره ااثر م  

سووووووو ة قمرية، فإاا  ال المن ع 

وجب إلثبنأ ال سووووب ا و وووونت 

اقل مد) الحمل م  تنريف  وال 

 المن ع.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (75مادة )

 

 

 

 قيثبأ  سب الولد م  الرجل الُمطل  

او المتوفى إاا ولوودتووه المرا) قبوول 

م ووي سوو ة قمرية م  يوق الطال  

 او الوفن).

 (75مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(74)مادة )

 
الموافقة على نص المادة كما  -

 ورد في مشروع القانون.

 (75مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(74)مادة )
 

على نص المرررادة كمرررا  الموافقرررة -

 ورد في مشروع القانون.

 (75مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(74)مادة )
 

ق ل  الُمطيثبأ  سب الولد م  الرجل 

او المتوفى إاا ولوودتووه المرا) قبوول 

م ووي سوو ة قمرية م  يوق الطال  

 او الوفن).

 (76مادة )

 

 

 ر و  نإاا تق عود ال واف  ووووحيح  

 نحمل بنل وجة قبل توثيوه رسووووووومي  

في سوووووووووب الحمووول لل وف إاا تبي  

 (76مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(75)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (76مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(75)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (76مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(75)مادة )

 
و  ر  ن ووووحيح  إاا تق عود ال واف 

 نرسووووووومي  حمل بنل وجة قبل توثيوه 

في سوووووووووب الحمووول لل وف إاا تبي  
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ح وووووووولووه بعوود العووود، وإاا ا ار 

ال وف ا  الحمووول م وووه يلجوووأ إلى 

 الوسن ل الشرعية في إثبنأ ال سب.

 

 

 

ح وووووووولووه بعوود العووود، وإاا ا ار 

ال وف ا  الحمووول م وووه يلجوووأ إلى 

 سب.ال  الوسن ل الشرعية في إثبنأ

 

 (77مادة )

 

حوال التي يثبأ في ن  سووووووب في األ

الولد بنل راش في  واف  ووووووحيح، 

يجو  للرجل ا  ي  ي ع ه  سوووووووب 

مالع ة حسووووووب الشووووووروط الولد بنل

 (77مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(76)مادة )

على نص المرررادة كمرررا الموافقرررة  -

 ورد في مشروع القانون.

 (77مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(76)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (77مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(76)مادة )

حوال التي يثبأ في ن  سووووووب األفي 

الولد بنل راش في  واف  ووووووحيح، 

يجو  للرجل ا  ي  ي ع ه  سوووووووب 

الولد بنلمالع ة حسووووووب الشووووووروط 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

في اللعن ، بشوورط  نالمعتبر) شوورع  

  قووود اعترف بووونل سوووووووووب اال ياو

 .ن راحة او  م   

في اللعن ، بشوورط  نشوورع  المعتبر) 

اال ياو  قووود اعترف بووونل سوووووووووب 

 .ن م    راحة او 

 (78مادة )

 

يووتووق عوور  الوو وجوويوو  لووتووحوولوويوووول 

قبووول إجرات  الب وووووووموووة الوراثيوووة

 المالع ة ل  ي ال سب.

 

 

 

 (78مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(77)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (78مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(77)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (78مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(77)مادة )

 

يووتووق عوور  الوو وجوويوو  لووتووحوولوويوووول 

قبووول إجرات  الب وووووووموووة الوراثيوووة

 المالع ة ل  ي ال سب.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (79مادة )

 

إاا وقع اللعن ، حاق الون وووي ب  ي 

وال تترتب   سووب الولد ع  الرجل،

 عليه اآلثنر الشرعية.

 (79مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(78)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (79مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(78)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (79مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(78)مادة )

إاا وقع اللعن ، حاق الون وووي ب  ي 

وال تترتب   سووب الولد ع  الرجل،

 عليه اآلثنر الشرعية.

 (80مادة )

 

اإلقرار بوونلب و) ولو في مر   .ا

يثبووووأ بووووه ال سووووووووووب  الموأ

 بنلشروط اآلتية:

َور لووووه مج ول  .1 م ل ياو  ا ا  

 ال سب.

 (80مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(79)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (80مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(79)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (80مادة )

 الترقيم(( بعد إسادة 79)مادة )
اإلقرار بررالبنوة ولو في مرض  .أ

لنسرررررررررب  ثبرررت بررره ا ي لموت  ا

 بالشروط اآلتية:

مجهول  .1 َقر لررره  م ل كون ا ي أن 

 النسب.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 عنقال . نا  ياو  المو ر بنلغ   .2

ا  ياو  فنر  السووو  بي  المور  .3

والمور لووووه يحتموووول  وووووووووود  

 اإلقرار.

  المور له المو ر متى  ووووودا  يُ  .4

 عنقال . نان  بنلغ  

 ا  ال يُوجد ُم ن ع للمو ر. .5

و) ب االسوووووووتلحوووون : إقرار بوووونل .ب

رجل، بنلشوووووروط   وووووندر ع 

 المااور) في ال ور) السنبوة.

 

 

 عنقال . نبنلغ  ا  ياو  المو ر  .2

ا  ياو  فنر  السوو  بي  المور  .3

والمور لووووه يحتموووول  وووووووووود  

 اإلقرار.

المور له المو ر متى    ووووديُ ا   .4

 عنقال . نبنلغ  ان  

 للمو ر. ا  ال يُوجد ُم ن ع .5

و) ب بوووونلاالسوووووووتلحوووون : إقرار  .ب

 وووووندر ع  رجل، بنلشوووووروط 

 المااور) في ال ور) السنبوة.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (81مادة )

 

في  ليوووود  موا ل ختالط ا في حوووونل ا

المسووتشوو ينأ، او حنل الحوادث او 

الاوارث يسووووتعمل تحليل الب وووومة 

 الوراثية إل الة اللبس.

 

 

 

 

 

 

 

 (81مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(80)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (81مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(80)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (81مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(80)مادة )

في  ليوووود  موا ل ختالط ا في حوووونل ا

المسووتشوو ينأ، او حنل الحوادث او 

ة الب وووومالاوارث يسووووتعمل تحليل 

 الوراثية إل الة اللبس.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 الباب الثاني

 ال رقة بين الزوجين

 ال ص  األو 

 أحكام سامة

 (82مادة )

 

 

 توع ال رقة بي  ال وجي :

 .نبإراد) ال وف، وتسمى طالق   .ا

فووووة بطلوووب م  ال وجوووة وموا .ب

م  ال وف مع بوووال العو ، 

 مخنلعة. سمىوت

 

 

 الباب الثاني

 ال رقة بين الزوجين

 ال ص  األو 

 أحكام سامة

 (82مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(81)مادة ) 

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 الباب الثاني

 ال رقة بين الزوجين

 ال ص  األو 

 أحكام سامة

 (82مادة )

 الترقيم(( بعد إسادة 81)مادة ) 

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 

 الباب الثاني

 ال رقة بين الزوجين

 ال ص  األو 

 أحكام سامة

 (82مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(81)مادة ) 
 
 

 توع ال رقة بي  ال وجي :

 .نطالق  بإرادة الزوج، وتسمى  .أ

  بطلوووب م  ال وجوووة وموافووووة .ب

م  ال وف مع بوووال العو ، 

 مخنلعة. سمىوت
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 نالو وونت، وتسوومى تطليو  بحاق  .ج

حسوووووووب  ناو ت ريو   ناو فسوووووووخ  

 الحنل.

 نتطليو  بحاق الو ووونت، وتسووومى  .ج

خ  او  و  او  نفسووووووو حسووووووووب  نت ري

 الحنل.
 

   الثـانـيـال ص

 الطــــالق

 (83مادة )

 

 

 

 

 لل وه الس ي: نوفو   .1

الووطووال  حوووول عووووووود الوو واف  .أ

 ووووووويغة المخ وووووووو وووووووة بنل

 

   الثـانـيـال ص

 الطــــالق

 (83مادة )

 إسادة الترقيم(( بعد 82)مادة ) 
 

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

   الثـانـيـال ص

 الطــــالق

 (83مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(82)مادة ) 
 

 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

   الثـانـيـال ص

 الطــــالق

 (83مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(82)مادة ) 

 

 

 للفقه السني: نوفو   .1

الرررطرررالق حرررل عرررقرررد الرررزواج  .أ

بررالصرررررريغررة المخصرررررروصررررررررة 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

او  نوالمو وووووووعة له شوووووورع  

 .نعرف  

 ل وووووووريحيوع الطال  بنلل   ا .ب

او بووونلاتووونبوووة، وع ووود  ،نعرفووو  

العج  ع  مووون فبووونإلشوووووووووونر) 

 الم  مة.

 لل وه الجع ري: نوفو   .2

الووطووال  حوووول عووووووود الوو واف  .أ

ل ووووووويغة المخ وووووووو وووووووة بن

 .نالمو وعة له شرع  

يوع الطال  بنلل   ال وووووريح،  .ب

وع د العج  ع ه يوع بنلاتنبة 

 او اإلشنر) الم  مة.

له  أو  نشووووووورع  والموضرررررروعة 

 .نعرف  

يوع الطال  بوونلل   ال وووووووريح  .ب

  ، او بووونلاتووونبوووة، وع ووود نعرفووو  

العج  ع  موووون فبوووونإلشوووووووووونر) 

 الم  مة.

 لل وه الجع ري: نوفو   .2

الووطووال  حوووول عووووووود الوو واف  .أ

بنل ووووووويغة المخ وووووووو ووووووووة 

 .نشرع  المو وعة له 

الطال  بنلل   ال وووووووريح، يوع  .ب

بة  تن بنلا وع د العج  ع ه يوع 

 او اإلشنر) الم  مة.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (84مادة )

 

 

 لل وه الس ي:  نوفو   .1

يوع الطال  م  ال وف او م   .ا

وايلووه بواوونلووة خوون ووووووووة ب وع 

 الطال  و م ووووه ولو اوووون ووووأ

الواوونلووة لل وجووة، ولل وف حق 

 إلغنت الوانلة. 

يوع الطال  م  ال وجووة طلوووة  .ب

واحوود) بوون  ووة إ  َملَّا وون ال وف 

 (84مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(83)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (84مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(83)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (84مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(83)مادة )
 

 للفقه السني:  نوفو   .1

يقع الطالق من الزوج أو من  .أ

وكيلرره بوكررالررة خرراصررررررررة بنوع 

لطالق وزمنررره ولو كرررانرررت  ا

الوكررالررة للزوجررة، وللزوج حق 

 إلغاء الوكالة.

وة   .ب يوع الطال  م  ال وجة طل

واحوود) بوون  ووة إ  َملَّا وون ال وف 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

طال    سووووو ن بشووووورط في عود 

 ال واف.

يوع الطال  م  ال وجووة طلوووة  .ف

واحووود) رجعيوووة إاا فو ووووووو ووون 

ال وف اث وونت ال واف، ولووه حق 

 الرجوع من لق توقعه ال وجة.

 لل وه الجع ري:  نوفو   .2

يوع الطال  م  ال وف او وايله  .ا

 الطال . بوانلة خن ة ب وع

يوع الطال  م  ال وجووووة إاا  .ب

 وال ن  وج ن في طال    س ن.

 

طال    سووووو ن بشووووورط في عود 

 ال واف.

الطال  م  ال وجووة طلوووة يوع  .ج

واحوود) رجعيووة إاا فو ووووووو وون 

ال وف اث وونت ال واف، ولووه حق 

 الرجوع من لق توقعه ال وجة.

 للفقه الجعفري:  نوفو   .2

يقع الطالق من الزوج أو وكيله  .أ

 بوكالة خاصة بنوع الطالق.

يوع الطال  م  ال وجووووة إاا  .ب

 وال ن  وج ن في طال    س ن.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (85مادة )

 

 

 

 

 

المطلق البلود، يشوووووووترط في  .أ

ينر، والتمي  ، يوالعول، واالخت

لل وه الجع ري يُ ووووونف  نووفو  

 إلى من تودق الو د. 

 اوال يوووووع طووال  ال ووووووووبووي  .ب

لماره  لمعتوه وا لمج و  وا ا

 (85مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(84)مادة )
 

ستبدال  - "او"  بحرف"و"  حرفا

"المج و "  المووووةقبوووول  الوارد

 الوارد) في الب د )ب( م  المند).

 )نص المادة بعد التعدي (

يشوووووووترط في المطلق البلود،  .ا

والعووول، واالختيوونر، والتميي ، 

ووفون  لل وه الجع ري يُ ووووووونف 

 إلى من تودق الو د. 

 المج و وال يوع طال  ال بي  .ب

والمعتوه والماره وم  اوووون  

 (85مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(84)مادة )
 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

نسوووووووتبوودال عبوونر) "و" ال واب بوو

بعبونر) "او" الوارد) قبول عبونر) 

ب وووود  ل لوارد) في ا لمج و " ا "ا

 )ب( م  المند).

 (85مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(84)مادة )

 

 

 

يشرررررررترط في المطلق البلوغ،  .أ

والتمييز، عقررل، واالختيررار، وال

للفقه الجعفري يُضررررررراف  اووفقً 

 إلى ما تقدم القصد. 

 المج و وال يوع طال  ال بي  .ب

والمعتوه والماره وم  اوووون  
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

وم  ان  فنقد التميي  بسووووووار 

  او بغ ب او غيره.

فنقد التميي  بسوووار او بغ وووب 

  غيره. او

فنقد التميي  بسوووار او بغ ووووب 

 او غيره.

 (86مادة )

 

ا ال يوع الطال  على ال وجة إال إا

اوون ووأ في  واف  وووووووحيح وغير 

 معتد).

 (86مادة )

 الترقيم(( بعد إسادة 85)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (86مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(85)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (86مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(85)مادة )
 

ا ال يوع الطال  على ال وجة إال إا

اوون ووأ في  واف  وووووووحيح وغير 

 معتد).

 (87مادة )

 

 لل وه الس ي:  نوفو   .1

 (87مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(86)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (87مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(86)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (87مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(86)مادة )
 

 للفقه السني:  نوفو   .1
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال يوع الطال  المعلق على  .ا

فعل شيت للحث عليه او على 

تراه للم ع م ه إال إاا ق ووووووود 

 به الطال . 

ال يوع الطال  بوونلح ووث بيمي   .ب

الووطووال ، او الووحووراق إال إاا 

 ق د به الطال . 

عدد  ال .ج بنل يوع الطال  الموتر  

او اتنبة او بنإلشوووونر) إال  نل    

 طلوة واحد).

ل وووووه الجع ري ال يوع ل نوفووووو   .2

إال إاا ان   نالطال   وووووووحيح  

واووون وووأ ال وجوووة في  ام ج   

ال يقع الطالق المعلق على فعل  .أ

شرريء للحث عليه أو على تركه 

برره   للمنع منرره إال إذا قصررررررررد

 الطالق. 

 بيمينال يقع الطالق برررالحنرررث  .ب

قصد   الطالق، أو الحرام إال إذا

 به الطالق. 

ال يقع الطالق المقترن بررالعرردد  .ج

أو كتابة أو باإلشررررررارة إال  نل    

 طلقة واحدة.

لل وووووه الجع ري ال يوع  نوفووووو   .2

ح  الطال   ان   ن وووووووحي إال إاا 

  واوووون ووووأ ال وجووووة في ام ج   
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

قعووووة  ط ر موا ل غير ط ر ا

 وبح ور شنادي عدل.

 

 

غوويوور طوو وور الوومووواقووعووووة  طوو وور

 وبح ور شنادي عدل.

 (88مادة )

 

 الطال   وعن : رجعي وبن  : 

الطال  الرجعي ال ي  ي عوووود  .ا

 ال واف اال بن و نت العد). 

  الووطووال  الووبوووون وو  يوو وو ووي عووووووود .ب

 ال واف حي  وقوعه. 

 (88مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(87)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (88مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(87)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (88مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(87)مادة )
 

 الطال   وعن : رجعي وبن  : 

الطالق الرجعي ال ينهي عقرررد  .أ

 الزواج اال بانقضاء العدة.

عووووود  .ب ي  ي  لبوووون    لطال  ا ا

 ال واف حي  وقوعه. 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لل وه السووووووو ي الطال  البن    نووفو  

  وعن : 

طال  بن   بي و ة  وووووووغر  ال  .ا

تحول المطلووة بعوده لمطلو ون إال 

 بعود و دا  جديدي . 

طال  بوون   بي و ووة ابر  واو  .ب

وة  المامل للثالث ال تحل المطل

ال إاا ت وجووأ إبعووده لمطلو وون 

وا و ووووأ عدت ن م   وف آخر 

في  نخوووول ب وووون دخوال  حويويوووو  د

 واف  ووووووووحوويووح، وال تووحوووول 

ال بعووووود إل وج وووون السوووووووووونبق 

  و دا  جديدي .

لل وه السووووووو ي الطال  البن    نووفو  

  وعن : 

طالق بائن بينونة صررررررغرى ال  .أ

ها إال  عده لمطلق قة ب حل المطل ت

 بعقد وصداق جديدين.

طال  بون   بي و وة ابر  واو  .ب

المامل للثالث ال تحل المطلوة 

إاا ت وجووأ ال إبعووده لمطلو وون 

وا و ووأ عدت ن م   وف آخر 

في  نحويويووو  دخووول ب ووون دخوال  

 واف  ووووووووحويوح، وال توحوووول 

بعوووود ال إل وج ووون السوووووووووونبق 

 و دا  جديدي .
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (89مادة )

 

 لل وه الس ي:  نوفو   .1

إال الطال   نرجعيوو  اوول طال  يوع 

الماموووول للثالث، والطال  قبوووول 

الوووودخووول، والووخوولووع عوولووى بوووودل، 

والت ريق لل وورر، ومن ورد ال   

 في ااا الون و  على بي و ته. 

 لل وه الجع ري:  نوفو   .2

وال تحل المطلوة  نيوع الطال  بن    

ال بعووود و وووووووودا  إبعووده لمطلو وون 

 جديدي  في الحنالأ اآلتية: 

 (89مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(88)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (89مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(88)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (89مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(88)مادة )
 

 للفقه السني:  نوفو   .1

إال الطال   نرجعيوو  اوول طال  يوع 

الماموووول للثالث، والطال  قبوووول 

الوووودخووول، والووخوولووع عوولووى بوووودل، 

والت ريق لل وورر، ومن ورد ال   

 في ااا الون و  على بي و ته. 

 لل وه الجع ري:  نوفو   .2

وال تحل المطلوة  نبن    يوع الطال  

ال بعووود و وووووووودا  إبعووده لمطلو وون 

 جديدي  في الحنالأ اآلتية: 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 قبل الدخول بنل وجة.  .أ

 ا  تاو  في س  اليأس.  .ب

 ا  تاو   غير) غير بنلغة.  .ج

الخلع والمبووونرا) مووون لق ترجع  .د

 المطلوة في البال.

الووطووال  الووموواووموووول لوولووثووالث  .ه

وة  ينأ، وال تحل المطل المتوال

بعووده لمطلو وون إال إاا ت وجووأ 

وا و أ عدت ن م   وف آخر 

في  ندخووول ب ووون دخوال  حويويووو  

  واف دا ق  حيح. 

 

 قبل الدخول بالزوجة. .أ

 تاو  في س  اليأس.ا   .ب

 ا  تاو   غير) غير بنلغة.  .ف

الخلع والمبرررارأة مرررا لم ترجع  .د

 المطلقة في البذل.

الرررطرررالق الرررمررركرررمرررل لرررلرررثرررال   .ه

المتواليررات، وال تحررل المطلقررة 

بعررده لمطلقهررا إال إذا تزوجررت 

وانقضررررت عدتها من زوج آخر 

في  نحويويوووو  دخرررل بهرررا دخوالً 

 زواج دائم صحي .
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (90مادة )

 

على الون ووي قبل إيونع الطال   .ا

 ا  يحنول إ ال  ااأ البي . 

 يوع طال  ال وف امنق الون ي.  .ب

يثبووووأ الطال  الواقع خوووونرف  .ف

 المحامة بنإلقرار او بنلبي ة. 

 (90مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(89)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (90مادة )

 إسادة الترقيم(( بعد 89)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (90مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(89)مادة )
 

على القاضرري قبل إيقاع الطالق  .أ

 أن يحاول إصالح ذات البين. 

 يقع طالق الزوج أمام القاضي. .ب

يثبووووأ الطال  الواقع خوووونرف  .ج

 المحامة بنإلقرار او بنلبي ة.

 (91مادة )

 

يجو  للطرفي  ع وود طلووب إثبوونأ 

الطال  االت وون  على تحووديوود   وووة 

المرا) المطلوووة اث وونت عوودت وون و  وووة 

 (91مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(90)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (91مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(90)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (91مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(90)مادة )

يجو  للطرفي  ع وود طلووب إثبوونأ 

الطال  االت وون  على تحووديوود   وووة 

المرا) المطلوووة اث وونت عوودت وون و  وووة 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

حق الح وووووووون ووة  األوالد، وم  لووه

ن و من    او ينر) المح وووووووو  عدد  

، ويتق تدوي  الك في وثيوة نومان   

 الطال ، ويعتبر االت ن  مشوووووووموال  

 بنل  نا المعجل بوو) الون و .

األوالد، وم  لووه حق الح وووووووون ووة 

ن و من    اعدد  و ينر) المح وووووووو  

، ويتق تدوي  الك في وثيوة نومان   

 الطال ، ويعتبر االت ن  مشوووووووموال  

 بنل  نا المعجل بوو) الون و .

 (92مادة )

 

 

 

 

 (92مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(91)مادة )
 

 

الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

لي ن في إتعديل المواد المشووووووونر 

المند) والك إلعند) ترقيم ن بعد 

 ( م  مشوووروع24حاف المند) )

 (92مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(91)مادة )
 

 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الون و ، مع تعديل المواد المشنر 

لي ووون في الموووند) والوووك إلعوووند) إ

 (92مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(91)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

للحن وو ة التي ال مسووا  ل ن ا   .ا

تسا  مع المح و  في مسا  

سوووووووونبق حتى ي يئ ال وجيووة ال

مسووتوال   نوالد المح ووو  مسووا   

إلقنمة الحن وو ة  امج     نم نسووب  

مع المح وووووووو  طوال موووود) 

الح ووووون ة، وإاا ان  المسوووووا  

قنبال  للوسووووومة فلل وف قسووووومته، 

ياو     المند) على الون و ، ل

  :ال حو التنلي

 )نص المادة بعد التعدي (

للحن  ة التي ال مسا  ل ن ا   .ا

تسا  مع المح و  في مسا  

ال وجيووة السوووووووونبق حتى ي يئ 

مسووتوال   نمسووا   والد المح ووو  

سب   إلقنمة الحن  ة  امج     نم ن

مع المح وووووووو  طوال موووود) 

المسوووووا   الح ووووون ة، وإاا ان 

قنبال  للوسوووومة فلل وف قسوووومته، 

والووووك مع مراعوووون) المووووندتي  

  .م  ااا الون و (67( و )65)

( 24ترقيم ن بعد حاف المند) )

 .الون و  م  مشروع

 

 

 

 

للحاضررنة التي ال مسرركن لها أن  .أ

تسكن مع المحضون في مسكن 

الزوجيررة السررررررررابق حتى يهي  

مسررتقالً  نمسووا   والد المحضررون 

إلقامة الحاضرنة  امج     نم نسووب  

لمحضرررررررون طوال مررردة  مع ا

المسررررركن  الحضرررررانة، وإذا كان

قابالً للقسرررررمة فللزوج قسرررررمته، 

وذلرررك مع مراعررراة المرررادتين 

 من هذا القانون. (67( و )65)
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

والووووك مع مراعوووون) المووووندتي  

 ( م  ااا الون و . 68( و )66)

لل وووه السووووووو ي تسوووووووتحق  نوفووو   .ب

الحن ووووو ة التي ل ن مسوووووا  او 

 التي اختوونرأ األجر) بوودال  ع 

سوووووا نان مع المح وووووو  اجر) 

سووا  تودر بنالت ن  او االجت ند 

الو وووووون ي مع مراعن) المندتي  

 ( م  ااا الون و . 64( و )48)

 ري تسوووووووتحقلل وووه الجع  نوفووو   .ف

الحوون ووووووو ووة التي لق ي يئ ل وون 

للح ن ة اجر) سا  في  نمسا   

حنل اسوووت جنران، تودر بنالت ن  

لل وووه السووووووو ي تسوووووووتحق  نوفووو   .ب

الحن ووووو ة التي ل ن مسوووووا  او 

التي اختوونرأ األجر) بوودال  ع  

سوووووا نان مع المح وووووو  اجر) 

سووا  تودر بنالت ن  او االجت ند 

الو وووووون ي مع مراعن) المندتي  

 م  ااا الون و . (63( و )47)

و   .ج وه الجع ري تسوووووووتحق  نوف لل 

الحوون ووووووو ووة التي لق ي يئ ل وون 

 للح ن ة اجر) سا  في نمسا   

حنل اسووت جنران، تودر بنالت ن  

او االجت وووند الو ووووووووون ي، مع 

لل وووه السووووووو ي تسوووووووتحق  نوفووو   .ب

الحن ووووو ة التي ل ن مسوووووا  او 

التي اختونرأ األجر) بودال  ع  

سووووا نان مع المح ووووو  اجر) 

سا  تودر بنالت ن  او االجت ند 

الو ووووون ي مع مراعن) المندتي  

 م  ااا الون و . (63( و )47)

لل ووه الجع ري تسوووووووتحق  نوفوو   .ج

الحوون ووووووو ووة التي لق ي يئ ل وون 

 للح ن ة اجر) سا  في نمسا   

حنل اسووت جنران، تودر بنالت ن  

او االجت وووند الو ووووووووون ي، مع 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 وووووووووون ي، مع او االجت وووند الو

( 64)( و48مراعن) المندتي  )

 م  ااا الون و .

 (63)( و47) مراعن) المندتي 

 م  ااا الون و .

 (63)( و47)مراعن) المندتي  

 م  ااا الون و .

 (93مادة )

 

 لل وه الس ي:  نوفو   .1

لدخول  .ا وة قبل ا تسوووووووتحق المطل

  وووف ال ووودا  المسووومى وإال 

فل وون متعووة ال ووووووووودا  وتووودر 

 ب  ف م ر مثيالت ن. 

لدخول  .ب عد ا وة ب تسوووووووتحق المطل

متعووووة الطال  إاا اوووون  بغير 

 (93مادة )

 الترقيم(( بعد إسادة 92)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (93مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(92)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (93مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(92)مادة )

 

 للفقه السني:  نوفو   .1

لدخول  .أ بل ا قة ق تسررررررتحق المطل

نصرررف الصرررداق المسرررمى وإال 

فلهرررا متعرررة الصررررررررداق وتقررردر 

 بنصف مهر مثيالتها. 

لدخول  .ب عد ا قة ب تسررررررتحق المطل

متعة الطالق إذا كان بغير سبب 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 سووووووبب م  ن وتودر ب  وة سوووووو ة

حسووووووووب يسووووووور المطلق وموود) 

 ال واف و روف الطال .

لل وووه الجع ري تسوووووووتحق  نوفووو   .2

المطلوووة قبوول الوودخول   وووووووف 

سمى  ال دا  المسمى وإ  لق يُ

  فل ن المتعة حسب يسر المطلق.

حسرررررب  منها وتقدر بنفقة سرررررنة

يسرررررررر المطلق ومررردة الزواج 

 وظروف الطالق.

لل وووه الجع ري تسوووووووتحق  نوفووو   .2

لدخول   وووووووف  بل ا وة ق المطل

ال دا  المسمى وإ  لق يُسمى 

 فل ن المتعة حسب يسر المطلق.

 (94مادة )

 

لل وف ا  يرجع مطلوته م  طال  

ال رجعي مووونداموووأ في العووود)، و

 يسوط ااا الحق بنلت ن ل ع ه. 

 (94مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(93)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (94مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(93))مادة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (94مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(93)مادة )
 

لل وف ا  يرجع مطلوته م  طال  

ال رجعي مووونداموووأ في العووود)، و

 يسوط ااا الحق بنلت ن ل ع ه. 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (95مادة )

 

تتحقق الرجعة بالقول أو الكتابة  .ا

 ثناء العدة. أو الفعل مع القصد أ

تثبت الرجعة بشاهدي عدل أو  .ب

 بتصديق الزوجة. 

  توثق الرجعووووة م  المحامووووة، .ف

وال يشوووووترط إا  ال وجة، ويتق 

 إعالم ن بالك. 

إاا اختلف ال وجن  في الرجعة  .د

عد)،  عد ا و وووووووونت ال وعدم ن ب

فنلوول قول ال نفي إاا لق توجد 

  بي ة.

 (95مادة )

 إسادة الترقيم(( بعد 94)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (95مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(94)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (95مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(94)مادة )
 

تتحقق الرجعة بالقول أو الكتابة  .ا

 ثناء العدة.أو الفعل مع القصد أ

تثبت الرجعة بشاهدي عدل أو  .ب

 بتصديق الزوجة. 

توثق الرجعوووة م  المحاموووة،  .ف

وال يشوووترط إا  ال وجة، ويتق 

 إعالم ن بالك.

إاا اختلف ال وجن  في الرجعة  .د

عد)،  عد ا و وووووووونت ال وعدم ن ب

فنلوول قول ال نفي إاا لق توجد 

 بي ة.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ال ص  الثالث

 الم العة

 (96مادة )

 

عوووود الخلع طلوووب ال وجوووة إ  ووونت 

 ال واف بعو  تباله لل وف.

 لل وه الس ي:  نوفو   .1

لل وجي  ا  يترا ووووووويووون على  .ا

 إ  نت عود ال واف بنلخلع. 

اسووووتث نت  م  احانق الب د )ا( م   .ب

المووند)، إاا ( م  اوواه 1ال ور) )

ت    وخيف نان  رف  ال وف تع 

اال يووووويووموووون حوووودود  ، حوواووق 

 ال ص  الثالث

 الم العة

 (96مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(95)مادة ) 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 ال ص  الثالث

 الم العة

 (96مادة )

 إسادة الترقيم(( بعد 95)مادة ) 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 ال ص  الثالث

 الم العة

 (96مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(95)مادة ) 
 

الخلع طلوووب ال وجوووة إ  ووونت عوووود 

 ال واف بعو  تباله لل وف.

 لل وه الس ي:  نوفو   .1

للزوجين أن يتراضرررررريرررا على  .أ

 إنهاء عقد الزواج بالخلع.

اسوووتث نت  م  احانق الب د )ا( م   .ب

( م  اواه الموند)، إاا 1ال ور) )

 وخيف نتع ت  ان  رف  ال وف 

اال يووووويووموووون حوووودود  ، حوواووق 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الون وووووووي بنلمخنلعة مونبل بدل 

 م نسب ال ي يد على الم ر. 

تبووووالووووه  .ف لخلع بعو   ياو  ا

  الو وجووووة عولوى ا  يواوو  فوي

حووودود مووون اعطووونه ال وف م  

 م ر. 

، ويوقعووه نيعتبر الخلع فسوووووووخوو   .د

الووون وووووووي بل   الخلع ال بل   

 الطال . 

 لل وه الجع ري:  نوفو   .2

إ  وونت عووود لل وجووة ا  تطلووب  .أ

ال واف بوووونلخلع ببووووال م  وووون 

 ور ى م  ال وف. 

الون وووووووي بنلمخنلعة مونبل بدل 

 م نسب ال ي يد على الم ر.

تبووووالووووه  .ف لخلع بعو   ياو  ا

في  او   ي على ا   ل وجووووة  ا

حووودود مووون اعطووونه ال وف م  

 م ر. 

، ويوقعووه نفسوووووووخوو  يعتبر الخلع  .د

الووون وووووووي بل   الخلع ال بل   

 الطال . 

 للفقه الجعفري:  نوفو   .2

للزوجررة أن تطلررب إنهرراء عقررد  .أ

ببرررذل منهرررا  لخلع  لزواج برررا ا

 ورضى من الزوج.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

يشترط في الخلع تحوق الارااة  .ب

 م  ال وجة خن ة. 

 ووووح باال ،  اال من  ووووح م ر   .ج

اا إوالبد م  تحديده وتعيي ه، و

  اووون وووأ الارااوووة م  ال وجي 

 ي وووح ا  يطلب ال وف فال نمع  

 على ال دا .  اباال   ا د  

يوع و، نبوون  وو   نيعتبر الخلع طالقوو   .د

 بل   الخلع او بل   الطال .

ال إاا رجعووأ المختلعووة في البوو .ه

اث ووونت العووود)  وووووووووونر الطال  

 . نرجعي  

يشووووووووتورط فوي الوخولوع توحوووووق  .ب

 الارااة م  ال وجة خن ة. 

صررررر  بذالً،  ام ر  كل ما صررررر   .ج

ذا إوالبد من تحديده وتعيينه، و

 اكانت الكراهة من الزوجين معً 

فال يصررر  أن يطلب الزوج بذالً 

 على الصداق.  ا ا د  

قع ، وينبوون  وو   نطالقوو  يعتبر الخلع  .د

 بلفظ الخلع أو بلفظ الطالق.

إذا رجعررت المختلعررة في البررذل  .ه

 . نرجعي  أثناء العدة صار الطالق 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (97مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 (97مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(96)مادة )

 

الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

لي ن في إتعديل المواد المشووووووونر 

الب وووود )ب( م  المووووند) والووووك 

إلعند) ترقيم ن بعد حاف المند) 

( م  مشوووووووروع الوووون و ، 24)

لياو     المووووند) على ال حو 

 التنلي : 

 )نص المادة بعد التعدي (

 (97مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(96)مادة )
 
مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الون و ، مع تعديل المواد المشنر 

لي وون في الب وود )ب( م  المووند) إ

والك إلعند) ترقيم ن بعد حاف 

( موو  مشوووووووووروع 24الوومووووند) )

  .الون و 

 (97) مادة

 ( بعد إسادة الترقيم(96)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

يشووترط السووتحون  ال وف من خولع 

 اعليه ا  ياو  خلع ال وجة اختينر  

م  ن دو  إاراه او إ وووووورار، وإاا 

اار البوودل في المخوونلعووة ل ق موون 

 سمي فوط.

 لل وه الس ي:  نو  وف .1

ال يجو  ا  ياو  بووودل الخلع  .ا

التخلي ع  ح وووووووون ة األوالد، 

وال ع  اي حق م  حووق ق، 

فووإ  وقع  وووووووح الخلع وبطوول 

الشووووووورط، واوون  لحوون ووووووو ت ق 

  م ق، ويل ق ابواق ب  وت ق. 

يشووترط السووتحون  ال وف من خولع 

عليه ا  ياو  خلع ال وجة اختينرا  

م  ن دو  إاراه او إ وووووورار، وإاا 

لعووة ل ق موون اار البوودل في المخوون

 سمي فوط. 

 لل وه الس ي: نو  وف .1

ال يجو  ا  ياو  بووودل الخلع  .ا

التخلي ع  ح ووووووون ة األوالد، 

وال ع  اي حق م  حووق ق، 

فووإ  وقع  وووووووح الخلع وبطوول 

الشووووووورط، وان  لحن ووووووو ت ق 

  م ق، ويل ق ابواق ب  وت ق.

يشووترط السووتحون  ال وف من خولع 

 ااختينر  عليه ا  ياو  خلع ال وجة 

م  ن دو  إاراه او إ وووووورار، وإاا 

اار البوودل في المخوونلعووة ل ق موون 

 سمي فوط. 

 للفقه السني: نو  وف .1

ال يجوز أن يكون بررردل الخلع  .أ

نة األوالد،  التخلي عن حضرررررررا

من حقوقهم،  وال عن أي حق

فررإن وقع صرررررر  الخلع وبطرررل 

الشرررررررط، وكرران لحرراضررررررنتهم 

 ضمهم، ويلزم أبوهم بنفقتهم.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

المخنلع  في حنل بطال  الشوورط .ب

 نعليه، يودر الون ووووووي عو وووووو  

، مع مراعن) حاق الب د نم نسوووووووب  

( م  المووند) 1)ف( م  ال ور) )

 ( م  ااا الون و . 96)

المخنلعة البدل، إاا لق يسوووووق في  .ف

 لحاق نطبو   نقدر الون ي عو   

( م  1الب ووود )ب( م  ال ور) )

 ااه المند). 

لل وووه الجع ري، ال يجو   نوفووو   .2

ا  ياو  بدل الخلع التخلي ع  

ح وون ة األوالد بمن ي وور ب ق، 

 وال ع  اي حق م  حووق ق.

في حنل بطال  الشرط المخنلع  .ب

 نعو ووووو  عليه، يودر الون وووووي 

، مع مراعن) حاق الب د نم نسوووووب  

( م  الموند) 1)ف( م  ال ور) )

 م  ااا الون و . (95)

إاا لق يسوووق في المخنلعة البدل،  .ف

ق لحا نطبو   نعو   قدر الون ي 

( م  1الب وود )ب( م  ال ور) )

 ااه المند).

وفووون  لل وووه الجع ري، ال يجو   .2

ا  ياو  بدل الخلع التخلي ع  

ح ن ة األوالد بمن ي ر ب ق، 

 ع  اي حق م  حووق ق.وال 

في حال بطالن الشرررط المخالع  .ب

 نعو وووووو  عليه، يقدر القاضرررررري 

، مع مراعاة حكم البند نم نسوووووووب  

( من المررادة 1)ج( من الفقرة )

 من هذا القانون. (95)

إذا لم يسرررررم في المخالعة البدل،  .ج

 لحكم نطبو   نعو   قدر القاضي 

( من 1البنرررد )ب( من الفقرة )

 هذه المادة.

للفقرره الجعفري، ال يجوز  نوفووو   .2

أن يكون بدل الخلع التخلي عن 

حضررانة األوالد بما يضررر بهم، 

 وال عن أي حق من حقوقهم.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 ال ص  الرابع

 التط يق

 المط ب األو 

 التط يق ل ع  

 (98مادة )

 

 

 

 

 

 

 ال ص  الرابع

 التط يق

 المط ب األو 

 التط يق ل ع  

 (98مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(97)مادة ) 

 

الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

في  نملي إتعديل المندتي  المشنر 

الب د )ف( م  المند) والك إلعند) 

( 24المند) )ن بعد حاف مترقيم 

 

 ال ص  الرابع

 التط يق

 المط ب األو 

 التط يق ل ع  

 (98مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(97)مادة ) 
 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الوووون و ، مع تعوووديووول الموووندتي  

ن في الب د )ف( م  ملي إالمشوووونر 

ن بعد مالمند) والك إلعند) ترقيم 

 

 ال ص  الرابع

 التط يق

 المط ب األو 

 التط يق ل ع  

 (98مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(97)مادة ) 

 

 

 

 

 



 

318 

 

 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 لل وه الس ي:  نوفو  

لال م  ال وجي  طلب التطليق  .ا

لعلوووة في اآلخر يتعوووار مع ووون 

اسوووووووتمرار الحين) ال وجية وال 

يرجى م  وون برت او يرجى بعوود 

م ووووي ااثر م  سوووو ة، سوووووات 

 ان أ العلة عولية او ع ووووووووية

ا ووووووويب ب ن احدامن قبل العود 

 دو  علق اآلخر او بعده. 

ياو  ل م  مشوووووووروع الوووون و ،

 :    المند) على ال حو التنلي

 )نص المادة بعد التعدي (

 لل وه الس ي: نوفو  

لال م  ال وجي  طلب التطليق  .ا

لعلوووة في اآلخر يتعوووار مع ووون 

اسوووووووتمرار الحين) ال وجية وال 

عد  يرجى م  ن برت او يرجى ب

م ووووي ااثر م  سوووو ة، سوووووات 

ان أ العلة عولية او ع وووووووية 

ا ووووووويب ب ن احدامن قبل العود 

 دو  علق اآلخر او بعده.

( م  مشوووروع 24حاف المند) )

 .الون و 

 

 

 

 لل وه الس ي: نوفو  

لكل من الزوجين طلب التطليق  .أ

لعلرررة في اآلخر يتعرررذر معهرررا 

اسررررررتمرار الحياة الزوجية وال 

عد  ها برء أو يرجى ب يرجى من

مضرررري أكثر من سررررنة، سررررواء 

كانت العلة عقلية أو عضرررررروية 

أصرررررريب بها أحدهما قبل العقد 

 دون علم اآلخر أو بعده.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إاا ان أ العلة يرجى م  ن برت  .ب

قبووول م وووووووي سووووووو وووة، تعطي 

المحامة للمعتل اجل سووووو ة قبل 

 التطليق. 

إاا ت وجتووه عوونلمووة بوونلعيووب او  .ف

حدث العيب بعد العود ور يأ 

به، فل ن طلب المخنلعة، والك 

مع مراعوووون) احاوووونق المووووندتي  

 ( م  ااا الون و . 97( و )96)

يسوووووووتعووون  بوووأاووول الخبر) م   .د

ي  في معرفووة األطبوونت المعتموود

  العلة وتوديران.

إاا ان أ العلة يرجى م  ن برت  .ب

قبووول م وووووووي سووووووو وووة، تعطي 

للمعتل اجل سووووو ة قبل  المحامة

 التطليق.

إاا ت وجتوه عونلموة بونلعيوب او  .ف

حدث العيب بعد العود ور يأ 

به، فل ن طلب المخنلعة، والك 

مع مراعووون) احاووونق الموووندتي  

 ( م  ااا الون و . 96و )( 95)

يسوووووووتعووون  بوووأاووول الخبر) م   .د

األطبوونت المعتموودي  في معرفووة 

 العلة وتوديران. 

إذا كانت العلة يرجى منها برء  .ب

قبل مضي سنة، تعطي المحكمة 

 للمعتل أجل سنة قبل التطليق.

إذا تزوجترره عررالمررة بررالعيررب أو  .ج

حد  العيب بعد العقد ورضيت 

به، فلها طلب المخالعة، وذلك 

لمرررادتين مع مراعررراة أحكرررام ا

 ( من هذا القانون. 96و )( 95)

يسررررررتعررران برررأهرررل الخبرة من  .د

األطبرراء المعتمرردين في معرفررة 

 العلة وتقديرها. 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 المط ب الثاني

 التط يق ل ضرر والشقاق

 (99مادة )

 

لل وجة طلب التطليق لل ووووورر  .ا

الاي يتعار معه دواق العشووووووور) 

 بي  ال وجي . 

ل وجووووة ط .ب يق إاا ل تطل ل لووووب ا

وترا ووون  ناليوو  اجراوون  وج وون 

 معلوة بدو  عار. 

على الوووون وووووووي بوووال الج ووود  .ف

 إل ال  ااأ البي .

 المط ب الثاني

 التط يق ل ضرر والشقاق

 (99مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(98)مادة ) 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 الثانيالمط ب 

 التط يق ل ضرر والشقاق

 (99مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(98)مادة ) 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 المط ب الثاني

 التط يق ل ضرر والشقاق

 (99مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(98)مادة ) 
 

للزوجة طلب التطليق للضرررررر  .أ

الذي يتعذر معه دوام العشرررررررة 

 بين الزوجين. 

لتطليق إاا  .ب ل وجووووة طلووووب ا ل

وترا وون  ناليوو  اجراوون  وج وون 

 معلوة بدو  عار. 

على القررراضرررررري برررذل الجهرررد  .ج

 إلصالح ذات البين.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 ال  إاا عج  الون ي ع  اإل .د

 وثبأ ال رر حاق بنلتطليق.

 ال  اإلإاا عج  الون ي ع   .د

 وثبأ ال رر حاق بنلتطليق.

 (100مادة )

 

 

 

 

 

 

 (100مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(99)مادة )
 

الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

لي ن في إتعديل المند) المشووووووونر 

المند) والك  م  السوووووطر األخير

إلعند) ترقيم ن بعد حاف المند) 

( م  مشوووووووروع الوووون و ، 24)

او     المووووند) على ال حو لي

 :التنلي

 (100مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(99)مادة )
 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الون و ، مع تعديل المند) المشنر 

 م  لي ووون في السوووووووطر األخيرإ

المند) والك إلعند) ترقيم ن بعد 

( م  مشوووروع 24حاف المند) )

 .الون و 

 (100مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(99)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

إاا لق يثبأ ال رر واستمر الشون  

بي  ال وجي  وتعووار اإل وووووووال ، 

عي  الوووون وووووووي حامي  م  ااووول 

الوو وجوويوو  إ  اموواوو  وإال فوومووموو  

يتوسووق في من الودر) على اإل ووال  

او اوي االخت ووووووون ، والك م  

( 90دو  اإلخالل بحاق الموووند) )

 م  ااا الون و . 

 )نص المادة بعد التعدي (

إاا لق يثبأ ال رر واستمر الشون  

ال وجي  وتعووار اإل وووووووال ، بي  

عي  الوووون وووووووي حامي  م  ااووول 

الوو وجوويوو  إ  اموواوو  وإال فوومووموو  

الودر) على اإل ووال   يتوسووق في من

او اوي االخت ووووووون ، والك م  

 (89)دو  اإلخالل بحاق الموووند) 

  م  ااا الون و .

 

إاا لق يثبأ ال رر واستمر الشون  

وتعووار اإل وووووووال ، بي  ال وجي  

عي  الوووون وووووووي حامي  م  ااووول 

الوو وجوويوو  إ  اموواوو  وإال فوومووموو  

الودر) على اإل ووال   يتوسووق في من

او اوي االخت ووووووون ، والك م  

 (89)دو  اإلخالل بحاق الموووند) 

 م  ااا الون و .

 (101) مادة (101مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(100)مادة )
 

 (101مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(100)مادة )
 

 (101مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(100)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

على الحامي  تو ووووي اسووووبنب  .ا

الشووون ، وبال الج د لإل ووال  

 بي  ال وجي . 

 اللون ووووووي تورير  يودق الحامن   .ب

ع  مسووووووونعي من واقتراحنت من 

 م  مد  إسووووونت) ال نمت وووووم   

ال وجي  او احووووداموووون ل خر 

خالل مووود) ال تتجووونو  ثالثوووة 

 اش ر م  تنريف تعيي  من. 

يجو  للووون وووووووي تمووديوود الموود)  .ف

المشوونر إلي ن في ال ور) السوونبوة 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

على الحكمين تقصرررري أسررررباب  .أ

وبذل الجهد ل صررالح الشررقاق، 

 بين الزوجين.

 اتورير  يودق الحامن  للون وووووي  .ب

ع  مسووووووونعي من واقتراحنت من 

 م  مد  إسووووونت) ال نمت وووووم   

ال وجي  او احووووداموووون ل خر 

خالل مووود) ال تتجووونو  ثالثوووة 

 اش ر م  تنريف تعيي  من. 

يجوز للقرراضرررررري تمررديررد المرردة  .ج

المشررار إليها في الفقرة السررابقة 

لحكمين ا من بنررراًء على طلرررب
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

الحامي   م  ب ووونت  على طلوووب

لم ووووووولحة  نمجتمعي  او تحويو  

 راجحة. 

و  مجتمعين أو  لمصررررررلحة  نتحوي

 راجحة. 

 (102مادة )

 

للون وووي اعتمند تورير الحامي  او 

تعيي  غيراموووون م  اوي الخبر) 

واالخت وون  في الشوو و  ال  سووية 

 واالجتمنعية بورار مسووووووبب بم مة

، وفق اإلجراتاأ االتحايق مجوووودد  

  المااور) في المندتي  السنبوتي .

 (102مادة )

 بعد إسادة الترقيم(( 101)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (102مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(101)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (102مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(101)مادة )
 

 

للون وووي اعتمند تورير الحامي  او 

تعيي  غيراموووون م  اوي الخبر) 

واالخت وون  في الشوو و  ال  سووية 

 واالجتمنعية بورار مسووووووبب بم مة

، وفق اإلجراتاأ امجوووودد  التحايق 

  المااور) في المندتي  السنبوتي .
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (103مادة )

 

لون ووووووي إاا اختلف الحامن  عي  ا

 نثنلث   نغيرامن، او  ووووق إلي من حام  

 م  اوي االخت ن .  نمرجح  

 (103مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(102)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (103مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(102)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (103مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(102)مادة )

إاا اختلف الحامن  عي  الون ووووووي 

 نثنلث   نحام  غيرامن، او  ووووق إلي من 

 م  اوي االخت ن . نمرجح  

 (104مادة )

 

إاا تعار ال ووولح واسوووتمر الشوووون  

لووووون وووووووي بي  ال وج ي ، حاق ا

الى تورير  ابوووونلتطليق اسوووووووت ووووند  

 الحامي . 

 (104مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(103)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (104مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(103)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (104مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(103)مادة )
 

إاا تعار ال ووولح واسوووتمر الشوووون  

لووووون وووووووي  بي  ال وجي ، حاق ا

الى تورير  ااسوووووووت ووووند  بوووونلتطليق 

 الحامي . 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ترط  لجع ري يشوووووووو ل وووووه ا وفي ا

ال  م  ت وي  الحامي  بوووونلط

 ال وف والبال م  ال وجة. 

ترط  لجع ري يشوووووووو ل وووووه ا وفي ا

ال  م  ت وي  الحامي  بوووونلط

 ال وف والبال م  ال وجة. 

 (105مادة )

 

 

 

 

 

 

 (105مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(104)مادة )
 

الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

لي ن في إتعديل المواد المشووووووونر 

المند) والك إلعند) ترقيم ن بعد 

( م  مشوووروع 24حاف المند) )

الون و ، لياو     المند) على 

 ال حو التنلي:

 (105مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(104)مادة )
 

فوووووة  - موا ل مجلوس ا قرار  على 

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الون و ، مع تعديل المواد المشنر 

لي ووون في الموووند) والوووك إلعوووند) إ

( 24ترقيم ن بعد حاف المند) )

 .م  مشروع الون و 

 (105مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(104)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 ي إاا حاق الون وووي لل وه السووو نوفو  

ألحاوووونق المووووند)  نبوووونلتطليق طبووووو  

( م  اووواا الوووون و ، حووودد 104)

الون وووي من يجب ا  تعيده ال وجة 

لل وف م   ووووووووودا  او غيره إاا 

ان أ اإلسوووووونت) ال ن او ااثران م  

ال وجة، وإاا ان أ اإلسوووووونت) ال ن 

او ااثران م  ال وف بوي ال ووودا  

 م  حق ال وجة. 

 

 )نص المادة بعد التعدي (

لل وه السووو ي إاا حاق الون وووي  نوفو  

 ألحاوووونق المووووند) نطبووووو  بوووونلتطليق 

م  اووواا الوووون و ، حووودد  (103)

الون وووي من يجب ا  تعيده ال وجة 

لل وف م   ووووووووودا  او غيره إاا 

ان أ اإلسوووووونت) ال ن او ااثران م  

ال وجة، وإاا ان أ اإلسوووووونت) ال ن 

او ااثران م  ال وف بوي ال ووودا  

  م  حق ال وجة.

 

لل وه السووو ي إاا حاق الون وووي  نوفو  

 ألحاوووونق المووووند) نطبووووو  بوووونلتطليق 

م  اووواا الوووون و ، حووودد  (103)

الون وووي من يجب ا  تعيده ال وجة 

لل وف م   ووووووووودا  او غيره إاا 

ان أ اإلسوووووونت) ال ن او ااثران م  

ال وجة، وإاا ان أ اإلسوووووونت) ال ن 

او ااثران م  ال وف بوي ال ووودا  

 م  حق ال وجة.

 (106مادة ) (106مادة ) (106مادة ) (106مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

لل وه السوو ي إاا طلبأ ال وجة  نوفو  

الووخوولووع قووبوووول الوووودخووول الووحووووويوووووي 

من قب ته م   دا  ومن  واودعأ

ا  ووووه ال وف في سوووووووبيووول ال واف 

وامت ع ال وف ع  إيووووونع الخلع 

وعج  الون ووووووي ع  اإل ووووووال ، 

  حاق بنلمخنلعة.

 

 

 ( بعد إسادة الترقيم(105)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 ( بعد إسادة الترقيم(105)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 ( بعد إسادة الترقيم(105)مادة )
 

لل وه السوو ي إاا طلبأ ال وجة  نوفو  

الووخوولووع قووبوووول الوووودخووول الووحووووويوووووي 

من قب ته م   دا  ومن  واودعأ

في سوووووووبيووول ال واف ا  ووووه ال وف 

وامت ع ال وف ع  إيووووونع الخلع 

وعج  الون ووووووي ع  اإل ووووووال ، 

 حاق بنلمخنلعة.

 

 المط ب الثالث

 التط يق لعدم اإلن اق

 

 المط ب الثالث

 التط يق لعدم اإلن اق

 

 المط ب الثالث

 التط يق لعدم اإلن اق

 

 المط ب الثالث

 لعدم اإلن اق التط يق



 

329 

 

 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (107مادة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لل وه الس ي: نوفو   .1

 (107مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(106)مادة ) 

 
الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

لي ن في إتعديل المند) المشووووووونر 

إلعند)  الب د )ف( م  المند) والك

( 24ترقيم ن بعد حاف المند) )

م  مشوووووووروع الوووون و ، لياو  

 التنلي:   المند) على ال حو 

 )نص المادة بعد التعدي (

 لل وه الس ي: نوفو   .1

 (107مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(106)مادة ) 

 
مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الون و ، مع تعديل المند) المشنر 

لي ووون في الب ووود )ف( م  الموووند) إ

إلعند) ترقيم ن بعد حاف  والك

( موو  مشوووووووووروع 24الوومووووند) )

 .الون و 

 (107مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(106)مادة ) 

 

 

 

 

 

 

 للفقه السني: نوفو   .1
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إاا امت ع ال وف الحن وووووور ع   .أ

اإل  وون  على  وجتووه وليس لووه 

منل  نار ولق يثبأ إعسووووووونره 

ون وووووووي  فإااال مه ال وة،   بنل  

امت ع فل وجتووه طلووب التطليق، 

ويطلق الون وووي عليه، ولل وف 

ا  يتوقى التطليق بوودفع   وت وون 

 الواجبة. 

اثبأ ال وف إعسوووووووونره، او إاا  .ب

ب   غن  ان  معلوق او  نان   في م

، وليس له منل  نار، نمحبوسوو  

ام له الون وووووي مد) ال تول ع  

شووو ر وال تجنو  ثالثة اشووو ر، 

إاا امت ع ال وف الحن ووووور ع   .ا

له  اإل  ن  على  وجته وليس 

منل  نار ولق يثبأ إعسوووووونره 

فإاا  وة،  بنل   ون وووووووي  ال مه ال

امت ع فل وجتوه طلوب التطليق، 

ويطلق الون ووي عليه، ولل وف 

ا  يتوقى التطليق بوودفع   وت وون 

 الواجبة.

إاا اثبأ ال وف إعسووووووونره، او  .ب

ب  ان   في مان  معلوق او  نغن 

، وليس له منل  نار، نمحبوس  

ام له الون ووووي مد) ال تول ع  

شووو ر وال تجنو  ثالثة اشووو ر، 

إذا امتنع الزوج الحاضررررررر عن  .أ

اإلنفرراق على زوجترره وليس لرره 

مال ظاهر ولم يثبت إعسرررررراره 

فإذا  قة،  بالنف قاضرررررري  ألزمه ال

امتنع فلزوجترره طلررب التطليق، 

ويطلق القاضررري عليه، وللزوج 

تهررا برردفع نفقأن يتوقى التطليق 

 الواجبة.

بت الزوج إعسررررررراره، أو  .ب إذا أث

كان معلوم أو  نغوون بوو  كان  في م

، وليس له مال ظاهر، نمحبوسوو  

أمهله القاضررررري مدة ال تقل عن 

شرررهر وال تجاوز ثالثة أشرررهر، 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ااور)، فإ  لق ليؤدي ال  وة الم

 ي  ق طلو ن عليه. 

ب   .ج في مان   نإاا ان  ال وف غن 

مج ول وليس لووه موونل  وونار 

 طلق عليه الون ووووووي بال إم نل

حاووونق ال ور) اوالوووك بمراعووون) 

( م  ااا 109( م  المند) )1)

 الون و . 

طبووووو   لطال   بر ا ت ع ُي ألحاوووونق  نو

مند)  ااه ال وة م   ال وراأ السوووووووونب

امال  إ  لق يا  م نرجعيوووو   نطالقوووو  

 للثالث. 

ليؤدي ال  وة المااور)، فإ  لق 

 ي  ق طلو ن عليه.

في مان   نغن ب  إاا ان  ال وف  .ف

مج ول وليس لووه موونل  وونار 

طلق عليه الون وووووي بال إم نل 

حاووونق ال ور) اوالوووك بمراعووون) 

م  ااا  (108)( م  المند) 1)

 الون و . 

لطال   بر ا ت ع ُي ألحاوووونق  نطبووووو  و

مند)  ااه ال وة م   ال وراأ السوووووووونب

مامال   إ  لق يا  نرجعيوووو   نطالقوووو  

 للثالث.

فإن لم  قة المذكورة،  ليؤدي النف

 ينفق طلقها عليه.

ب  إذا كان الزوج  .ج في مكان  نغن 

مجهول وليس لرره مررال ظرراهر 

ق عليه القاضرررررري بال إمهال طل

الفقرة حاووونق اوذلرررك بمراعررراة 

من هذا  (108)( من المادة 1)

 القانون. 

لطال   بر ا ت ع ُي ألحاوووونق  نطبووووو  و

مند)  ااه ال وة م   ال وراأ السوووووووونب

مامال   إ  لق يا  نرجعيوووو   نطالقوووو  

 للثالث.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لل ووووه الجع ري إاا امت ع  نوفوووو   .2

  وون  إلاال وف الحوون ووووووور ع  

على  وجتووووه وليس لووووه موووونل 

  ن  م ه علي ن إلا نار يما  

فإاا  وة،  بنل   ون وووووووي  ال مه ال

امت ع فل وجتووه طلووب التطليق، 

ويطلق الون وووي عليه، ولل وف 

ا  يتوقى التطليق بوودفع   وت وون 

 الواجبة.

 

لل وووه الجع ري إاا امت ع  نوفووو   .2

  ن  إلاال وف الحن ووووووور ع  

على  وجتوووه وليس لوووه مووونل 

  ن  م ه علي ن إلا نار يما  

فإاا  وة،  بنل   ون وووووووي  ال مه ال

امت ع فل وجتوه طلوب التطليق، 

ويطلق الون ووي عليه، ولل وف 

ا  يتوقى التطليق بوودفع   وت وون 

 الواجبة.

للفقررره الجعفري إذا امتنع  نوفوووو   .2

  وون  إلاالزوج الحرراضررررررر عن 

على زوجتررره وليس لررره مرررال 

ها   ن  إلاظاهر يمكن  منه علي

ألزمرره القرراضرررررري بررالنفقررة، فررإذا 

امتنع فلزوجترره طلررب التطليق، 

ويطلق القاضررري عليه، وللزوج 

أن يتوقى التطليق برردفع نفقتهررا 

 الواجبة.

 

 المط ب الرابع

 التط يق ل غياب وال قدان

 

 المط ب الرابع

 التط يق ل غياب وال قدان

 

 المط ب الرابع

 التط يق ل غياب وال قدان

 

 المط ب الرابع

 وال قدانالتط يق ل غياب 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (108مادة )

 

لل وجووة طلووب التطليق لل ووووووورر 

بسوووووووبووب غيوونب  وج وون المعروف 

عار  ته دو   قنم موط ه او محل إ

ولو اوون  لووه موونل يما  اسوووووووتي وونت 

بنلطال   وة م ه، وال يحاق ل ن  ال  

مة  بنإلقن من  إال بعد إ اار ال وف، إ

من  يه، وإ من  ول ن إل مع  وجته، وإ

 طالق ن. 

 (108) مادة

 ( بعد إسادة الترقيم(107)مادة ) 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (108مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(107)مادة ) 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (108مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(107)مادة ) 
 

لل وجووة طلووب التطليق لل ووووووورر 

بسوووووووبووب غيوونب  وج وون المعروف 

عار  ته دو   قنم موط ه او محل إ

ولو اوون  لووه موونل يما  اسوووووووتي وونت 

بنلطال   وة م ه، وال يحاق ل ن  ال  

مة  بنإلقن من  إال بعد إ اار ال وف، إ

من  يه، وإ من  ول ن إل مع  وجته، وإ

 طالق ن. 

 (109مادة )

 

 (109مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(108)مادة )

 (109مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(108)مادة )

 (109مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(108)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

  لل وووووه السووووووو ي ل وجووووة نوفووووو   .1

لاي ال تعلق  الم وود او الغن ب ا

حيووونتوووه وال موتوووه وال يعرف 

قوونمتووه طلووب إموط ووه وال محوول 

التطليق، وال يحاق ل ن بالك إال 

بعوووود البحووووث والتحري ع ووووه 

وم ي اربع س واأ م  ثبوأ 

 ال ود او الغينب. 

 لل وه الجع ري:  نوفو   .2

ل وجة الم وود او الغن ب الاي  .ا

ال تعلق حيووونتوووه وال موتوووه وال 

قنمته يع رف موط ه وال محل إ

طلوووب التطليق، وال يحاق ل ووون 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

للفقه السني لزوجة المفقود  نوفو   .1

ته  لذي ال تعلم حيا ئب ا غا أو ال

وال موتررره وال يعرف موطنررره 

طلب التطليق، قنمته إوال محل 

وال يحكم لهرررا برررذلرررك إال بعرررد 

البحث والتحري عنه ومضررررري 

أربع سررنوات من ثبوت الفقد أو 

 الغياب. 

 لل وه الجع ري:  نوفو   .2

لزوجة المفقود أو الغائب الذي  .أ

ال تعلم حيررراتررره وال موتررره وال 

قامته  يعرف موطنه وال محل إ

طلرررب التطليق، وال يحكم لهرررا 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 بووالووك إال بعوود رفع امراوون إلى

الون ووي وم ووي اربع سوو واأ 

 م  البحث والتحري. 

  ال تووطوولووق الوو وجووووة إاا اوووون  .ب

منل او ولي  غن ب  للم وود او ال

  ي  ق علي ن.

 

 

 بررذلررك إال بعررد رفع أمرهررا إلى

القاضرري ومضرري أربع سررنوات 

 من البحث والتحري.

ال تووطوولووق الوو وجووووة إاا اوووون   .ب

للم وود او الغن ب منل او ولي 

 ي  ق علي ن.

 (110مادة )

 

 

 (110مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(109)مادة )
الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

ت وووويب الخطأ اإلمال ي الوارد 

 (110مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(109)مادة )
مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

 (110مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(109)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

يحاق بموأ الم وود الاي يغلب  .أ

عليوووه ال الك إاا دلوووأ الورا   

م  ووون  يَطم  على االاوووه بمووون 

 على وفنته. 

إاا  ووووووودر حاق بموأ الم وود  .ب

تعتووود  وجتوووه عووود) الوفووون) م  

 .ن  ن ي  وقأ  يرور) الحاق 

      " لت وووووووبحيَطمئنفي الموووة " 

 ".يُطمئن" 

-  

 التعدي ()نص المادة بعد 

يحاق بموأ الم وود الاي يغلب  .أ

ه ال الك إاا دلوووأ الورا   يوووعل

م  ووون  يُطمئنعلى االاووه بموون 

 على وفنته. 

إاا  ووووووودر حاق بموأ الم وود  .ب

وفووون) م  تعتووود  وجتوووه عووود) ال

 .نوقأ  يرور) الحاق   ن ي  

الووون و ، مع ت وووووووويووب الخطووأ 

         اإلمووال ووي الوووارد فووي اوولوومووووة 

 ".يُطمئن" لت بح " يَطمئن"

 

 

 

يحكم بموت المفقود الذي يغلب  .أ

ه الهالك إذا دلرررت القرائن يرررعل

منهررا  يُطمئنعلى هالكرره بمررا 

 وفاته.على 

إاا  وووودر حاق بموأ الم وود   .ب

تعتوود  وجتووه عوود) الوفوون) م  

 .ن  ن ي  وقأ  يرور) الحاق 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (111مادة )

 

لل وه الس ي إاا جنت الم وود او  نوفو  

تبي  ا وووه حي ف وجتوووه لوووه مووون لق 

يوودخوول ب وون ال وف الثوون ي، إ  اوون  

 الثن ي غير عنلق بحين) األول. 

لل وووووه الجع ري إاا جوووونت  نووفووووو  

الم وود او تبي  ا ووه حي ف و احق 

ب وجته من لق تخرف م  العد)، فإاا 

 خرجأ م  العد) فود بن أ م ه. 

 (111مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(110)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (111مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(110)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (111مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(110)مادة )
 

لل وه الس ي إاا جنت الم وود او  نوفو  

تبي  ا وووه حي ف وجتوووه لوووه مووون لق 

يوودخوول ب وون ال وف الثوون ي، إ  اوون  

 الثن ي غير عنلق بحين) األول. 

لل وووووه الجع ري إاا جوووونت  نووفووووو  

الم وود او تبي  ا ووه حي ف و احق 

ب وجته من لق تخرف م  العد)، فإاا 

 خرجأ م  العد) فود بن أ م ه.

 

 المط ب ال امس

 

 المط ب ال امس

 

 المط ب ال امس

 

 المط ب ال امس



 

338 

 

 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 التط يق ل حبس والتعاطي

 (112مادة )

 

يا    لحاق   ن ي اإاا ُحبس ال وف ت  

بعووبة مويد) للحرية، جن  ل وجته 

ا  تطلووب التطليق عليووه إاا لحو وون 

  رر. 

 التط يق ل حبس والتعاطي

 (112مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(111)مادة ) 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 التط يق ل حبس والتعاطي

 (112)مادة 

 ( بعد إسادة الترقيم(111)مادة ) 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 التط يق ل حبس والتعاطي

 (112مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(111)مادة ) 
 

يا  إاا ُحبس ال وف   لحاق   ن ي ات  

بعووبة مويد) للحرية، جن  ل وجته 

ا  تطلووب التطليق عليووه إاا لحو وون 

  رر.

 

 (113مادة )

 

 (113مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(112)مادة )

 (113مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(112)مادة )

 (113مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(112)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لل وجووة طلووب التطليق لل ووووووورر 

بسبب تعنطي ال وف المساراأ او 

المخدراأ، بعد عر ووه على لج ة 

 طبية رسمية. 

 

 

 

 

 

 

المرررادة كمرررا الموافقرررة على نص  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

لل وجووة طلووب التطليق لل ووووووورر 

بسبب تعنطي ال وف المساراأ او 

المخدراأ، بعد عر ووه على لج ة 

 رسمية.طبية 

  

 المط ب ال ادس

 أحكام مشتركة

 

 المط ب ال ادس

 أحكام مشتركة

 

 المط ب ال ادس

 أحكام مشتركة

 

 المط ب ال ادس

 أحكام مشتركة
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

  (114مادة )

 

 

 

 

 

 

 

لل وووه السووووووو ي ياو  التطليق  نوفووو  

( 99( و )98ألحانق المواد ) نطبو  

( و 108( و )105( و )104) و

  (114مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(113)مادة ) 
 

الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

لي ن في إتعديل المواد المشووووووونر 

المند) والك إلعند) ترقيم ن بعد 

( م  مشوووروع 24حاف المند) )

المند) على و     الون و ، ليا

 :ال حو التنلي

 )نص المادة بعد التعدي (

لل وووه السووووووو ي ياو  التطليق  نوفووو  

( 98( و )97)ألحانق المواد  نطبو  

  (114مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(113)مادة ) 
 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الون و ، مع تعديل المواد المشنر 

لي ووون في الموووند) والوووك إلعوووند) إ

( 24ترقيم ن بعد حاف المند) )

 .الون و م  مشروع 

  (114مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(113)مادة ) 

 

 

 

 

 

 

لل وووه السووووووو ي ياو  التطليق  نوفووو  

( 98( و )97)ألحانق المواد  نطبو  
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

( م  ااا الون و  112( و )109)

 . نبن     نتطليو  

 لل وه الجع ري ياو  التطليق نووفو  

 ( م  المووند)2ال ور) )لحاق  نطبووو  

 . نبن     ن( طالق  89)

 

 

 

( و 107( و )104( و )103و )

م  ااا الون و   (111( و )108)

 .نبن     نتطليو  

 لل وه الجع ري ياو  التطليق نووفو  

( م  المووند) 2لحاق ال ور) ) نطبووو  

 .نبن     نطالق   (88)

( و 107( و )104( و )103و )

م  ااا الون و   (111( و )108)

 .نبن     نتطليو  

 لل وه الجع ري ياو  التطليق نووفو  

( م  المووند) 2لحاق ال ور) ) نطبووو  

 .نبن     نطالق   (88)

 (115مادة )

 

 (115مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(114)مادة )

 (115مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(114)مادة )

 (115مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(114)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

للووون وووووووي اث وونت ال  ر في دعو  

 جراتاأإالتطليق، ا  يحاق بنتخنا 

وقتية ل من    وة ال وجة واألوالد 

 ومن يتعلق بح ن ت ق و ينرت ق.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

للووون وووووووي اث وونت ال  ر في دعو  

 جراتاأإالتطليق، ا  يحاق بنتخنا 

وقتية ل من    وة ال وجة واألوالد 

 بح ن ت ق و ينرت ق. ومن يتعلق
 

 ال ص  ال امس

 ال  خ

 (116مادة )

 

  ي سوووووووف عوووود ال واف إاا طرا .أ

  .نعليه من يم ع استمراره شرع  

 ال رقة بنللعن  فسف. .ب

 

 ال ص  ال امس

 ال  خ

 (116مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(115)مادة ) 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 ال ص  ال امس

 ال  خ

 (116مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(115)مادة ) 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 ال ص  ال امس

 ال  خ

 (116مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(115)مادة ) 
 

يفسخ عقد الزواج إذا طرأ عليه  .أ

 . نشرع  ما يمنع استمراره 

 ال رقة بنللعن  فسف. .ب
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (117مادة )

 

يجو  لم  وقع عليووه التوودليس  .أ

م  ال وجي  طلب فسوووووف العود 

 بسبب التدليس. 

يسووووط طلب ال سوووف إاا  ووودر  .ب

م  المدلس عليه من ي يد علمه 

لك ب اا ا با تدليس ور وووووووونه  ل

  .ن راحة او  م   

 

 

 (117مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(116)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (117)مادة 

 ( بعد إسادة الترقيم(116)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (117مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(116)مادة )
 

يجوز لمن وقع عليرره الترردليس  .أ

من الزوجين طلب فسرررررخ العقد 

 بسبب التدليس.

يسووووط طلب ال سوووف إاا  ووودر  .ب

م  المدلس عليه من ي يد علمه 

لك ب اا ا با تدليس ور وووووووونه  ل

 .ن راحة او  م   

 

 ال ص  ال ادس

 

 ال ص  ال ادس

 

 ال ص  ال ادس

 

 ال ص  ال ادس
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

  ثار ال رقة بين الزوجين

 المط ب األو 

 العدة

  (118مادة )

 

) مووود) ترب  تو وووووووي ووون العووود .أ

دو   واف إثر  نالمعتوود) وجوبوو  

 ال رقة او موأ ال وف. 

وقوع ال رقووة تبتوودئ العوود) م ووا  .ب

لل ووووه  ناو موأ ال وف، ووفوووو  

الووجووعوو ووري موو  حوويوو  بوولووود 

 ال وجة خبر الوفن).

  ثار ال رقة بين الزوجين

 المط ب األو 

 العدة

  (118مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(117)مادة ) 

نص المرررادة كمرررا الموافقرررة على  -

 ورد في مشروع القانون.

  ثار ال رقة بين الزوجين

 المط ب األو 

 العدة

  (118مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(117)مادة ) 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

  ثار ال رقة بين الزوجين

 المط ب األو 

 العدة

  (118مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(117)مادة ) 
 

العررردة مررردة تربص تقضرررررريهرررا  .أ

دون زواج إثر  نوجوبوو  المعترردة 

 الفرقة أو موت الزوج. 

تبترردئ العرردة منررذ وقوع الفرقررة  .ب

للفقررره  نووفوووو  أو موت الزوج، 

الررجررعررفررري مررن حرريررن بررلرروغ 

 الزوجة خبر الوفاة.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

تبتوودئ العوود) في حوونلووة الوطت  .ج

 ة م  آخر وطت.  بشب

تبتوودئ العوود) في حوونل التطليق  .د

ووووونع الطال  إاا يإم  توووونريف 

 .ن نر الحاق   ن ي  

 

 

 

 

 

 

تبترردئ العرردة في حررالررة الوطء  .ج

 من آخر وطء. ة  بشب

تبترردئ العرردة في حررال التطليق  .د

الطالق إذا ووووونع يإمن تررراريخ 

 .ن  ن ي  صار الحكم 

 

 ال رع األو 

 

 ال رع األو 

 

 ال رع األو 

 

 ال رع األو 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 سدة الوفاة

 (119مادة )

 

 

 

 

 

 

 

تد المتوفى ع  ن  وج ن في  .أ تع

 واف  ووحيح ولو قبل الدخول 

 سدة الوفاة

 (119مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(118)مادة ) 
 

الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

ت وووووووويووب الخطووأ اإلمال ي في 

" الوارد) في الب د  توفةالمة " 

 ".يتوف)ف( لت بح " 

 

 

 )نص المادة بعد التعدي (

 سدة الوفاة

 (119مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(118)مادة ) 
 

فوووووة  - موا ل مجلوس ا قرار  على 

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الووون و ، مع ت وووووووويووب الخطووأ 

" ةتوفاإلمال ي في المووووة " 

    الوارد) في الب وود )ف( لت وووووووبح

 ".يفتو" 

 

 سدة الوفاة

 (119مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(118)مادة ) 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

  بأربعة اشوووو ر وعشوووور) اينق إ 

 لق تا  حنمال . 

المتوفي عد) الحنمل   و ووووووويت .ب

 نووفو   وج ن بو وووووووع حمل ن، 

لل وووه الجع ري بووأبعوود األجلي  

 م  الو ع وا ت نت العد). 

تعتووود المووودخول ب ووون في  واف  .ج

ع  وون  توفىغير  وووووووحيح إاا 

الرجل عد) الطال  اسوووووووتبرات  

 للرحق. 

تعتد المتوفى ع  ن  وج ن في  .ا

 واف  وووحيح ول قبل الدخول 

بأربعة اشووو ر وعشووور) اينق إ  

 لق تا  حنمال .

عد) الحنمل المتوفي   و ووووووويت .ب

و   وج ن بو وووووووع حمل ن   نووف

لل وووه الجع ري بووأبعوود األجلي  

 م  الو ع وا ت نت العد).

تعتوود الموودخول ب وون في  واف  .ج

ع  ون  توفيغير  وووووووحيح إاا 

الرجل عد) الطال  اسوووووووتبرات  

  للرحق.

ها زوجها في  .أ تد المتوفى عن تع

صررررحي  ول قبل الدخول  زواج

بأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم 

 تكن حامالً.

عد) الحنمل المتوفي   و ووووووويت .ب

و   وج ن بو وووووووع حمل ن   نووف

لل وووه الجع ري بووأبعوود األجلي  

 م  الو ع وا ت نت العد).

تعتوود الموودخول ب وون في  واف  .ج

ع  وون  توفيغير  وووووووحيح إاا 

الرجل عد) الطال  اسوووووووتبرات  

 للرحق.

    



 

348 

 

 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 الثانيال رع 

 سدة الطالق وال رقة

 (120مادة )

 

 

 

 

 

 

 ال رع الثاني

 سدة الطالق وال رقة

 (120مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(119)مادة ) 

 

الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

لي ن في إتعديل المند) المشووووووونر 

المند) والك إلعند) ترقيم ن بعد 

( م  مشوووروع 24حاف المند) )

الون و ، لياو     المند) على 

 ال حو التنلي: 

 )نص المادة بعد التعدي (

 ال رع الثاني

 سدة الطالق وال رقة

 (120مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(119)مادة ) 

 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الون و ، مع تعديل المند) المشنر 

لي ووون في الموووند) والوووك إلعوووند) إ

( 24ترقيم ن بعد حاف المند) )

 .م  مشروع الون و 

 

 ال رع الثاني

 سدة الطالق وال رقة

 (120مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(119)مادة ) 

 

 

 

 

 

 



 

349 

 

 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال عوووود) على المطلوووووة قبوووول  .أ

 الدخول. 

عد) المطلوة الحنمل بو وووووووع  .ب

 حمل ن. 

تعتد  وجة الم وود عد) الوفن)  .ج

لمووووند)  مع مراعوووون) احاوووونق ا

 ( م  ااا الون و . 109)

 عد) غير الحنمل: .د

 لل وه الس ي:   نوفو   .1

ثالث حي نأ انمالأ لاواأ  .أ

الحي ، دو  حسنب الحي ة 

 التي وقع في ن الطال . 

ال عوووود) على المطلوووووة قبوووول  .ا

 الدخول.

بو وووووووع عد) المطلوة الحنمل  .ب

 حمل ن.

تعتد  وجة الم وود عد) الوفن)  .ف

 مووع مووراعوووون) احوواوووونق الوومووووند)

 م  ااا الون و . (108)

 عد) غير الحنمل: .د

 لل وه الس ي:  نوفو   .1

ا.  ثالث حي وووونأ انمالأ لاواأ  

الحي ، دو  حسنب الحي ة 

 التي وقع في ن الطال .

قبرررل  .أ لمطلقرررة  ال عررردة على ا

 الدخول.

قة الحامل بوضررررررع  .ب عدة المطل

 حملها.

تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة  .ج

 مررع مررراعررراة أحرركرررام الررمرررادة

 من هذا القانون. (108)

 عدة غير الحامل: .د

 للفقه السني: نوفو   .1

حي ووونأ انمالأ لاواأ   ثالث .أ

الحي ، دو  حسوونب الحي ووة 

 التي وقع في ن الطال .
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ثالثووة اشووووووو ر قمريووة لم  لق  .ب

تح  ا ووووال ، او ي سووووأ م  

 المحي . 

اقل األجلي  م  ثالث حي نأ  .ج

او سووووووو ة للمرتنبة التي ا وطع 

 حي  ن قبل س  اليأس. 

 لل وه الجع ري:  نوفو   .2

لاواأ الحي ،  .أ ثالثة اط نر 

وت ت ي برؤيووة دق الحي ووووووووة 

 الثنلثة. 

عد) على ال وووووووغير) غير  .ب ال 

 البنلغة وال الين سة. 

ب. ثالثووة اشووووووو ر قمريووة لم  لق 

تح  ا وووووال ، او ي سوووووأ م  

 المحي . 

ف. اقل األجلي  م  ثالث حي نأ 

او سووووووو ة للمرتنبة التي ا وطع 

 حي  ن قبل س  اليأس. 

 لل وه الجع ري: نوفو   .2

ثالثووة اط وونر لوواواأ الحي ،  .ا

وت ت ي برؤيووة دق الحي وووووووووة 

 الثنلثة.

ال عوود) على ال وووووووغير) غير  .ب

 البنلغة وال الين سة.

ب. ثالثووة اشووووووو ر قمريووة لم  لق 

تح  ا وووووال ، او ي سوووووأ م  

 المحي . 

ف. اقل األجلي  م  ثالث حي نأ 

او سووووووو ة للمرتنبة التي ا وطع 

 حي  ن قبل س  اليأس. 

 للفقه الجعفري: نوفو   .2

ثالثررة أطهررار لررذوات الحيض،  .أ

برؤيرررة دم الحيضرررررررررة وتنتهي 

 الثالثة.

ال عررردة على الصررررررغيرة غير  .ب

 البالغة وال اليائسة.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ثالثة اشووووو ر للتي ا وطع ع  ن  .ج

الحي  واي في سووووووو  م  

 تحي .

ثالثة اشووووووو ر للتي ا وطع ع  ن  .ج

الحي  واي في سووووووو  م  

 تحي .

ثالثة اشووووووو ر للتي ا وطع ع  ن  .ج

الحي  واي في سووووووو  م  

 تحي .

 (121مادة )

 

في جميع األحوال ال ت يووود العووود) 

 على س ة واحد). 

 (121مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(120)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 مشروع القانون.ورد في 

 (121مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(120)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (121مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(120)مادة )

في جميع األحوال ال ت يووود العووود) 

 على س ة واحد).

 (122مادة )

 

 (122مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(121)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (122مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(121)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (122مادة )

 الترقيم(( بعد إسادة 121)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إاا توفي ال وف وان أ المرا) في 

ت توووول إلى عووود) الطال  الرجعي 

 عد) الوفن) وال يحسب من م ى.

 

إاا توفي ال وف وان أ المرا) في 

عووود) الطال  الرجعي ت توووول إلى 

 عد) الوفن) وال يحسب من م ى.

 

 (123مادة )

 

إاا توفي ال وف والمرا) في عووود) 

فإ  ن تامل ن وليس  بن  ،  الطال  ال

 علي ن عد) وفن). 

 لل وه الس ي، يُستث ى م  الك نووفو  

إاا اوون  الطال  في مر  الموأ 

 (123مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(122)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (123مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(122)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (123مادة )

 بعد إسادة الترقيم(( 122)مادة )
 

إاا توفي ال وف والمرا) في عووود) 

فإ  ن تامل ن وليس  بن  ،  الطال  ال

 علي ن عد) وفن). 

 لل وه الس ي، يُستث ى م  الك نووفو  

إاا اوون  الطال  في مر  الموأ 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

بووغوور  حوورموووون  الووموورا) موو  و 

 الميراث فتعتد بأبعد األجلي .

 

و بووغوور  حوورموووون  الووموورا) موو  

 الميراث فتعتد بأبعد األجلي .

 

 المط ب الثاني

 الحضانة

 (124مادة )

 

الح وووووووون ووة ح   الولوود، وتربيتووه، 

عنر  مع حق  من ال يت ته ب ورعني

 الولي في الوالية على ال  س. 

 

 

 

 المط ب الثاني

 الحضانة

 (124مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(123)مادة ) 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 المط ب الثاني

 الحضانة

 (124مادة )

 إسادة الترقيم(( بعد 123)مادة ) 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 المط ب الثاني

 الحضانة

 (124مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(123)مادة ) 
 

الح وووووووون ووة ح   الولوود، وتربيتووه، 

عنر  مع حق  من ال يت ته ب ورعني

 الولي في الوالية على ال  س. 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (125مادة )

 

لل وه السوووووو ي ت ت ي ح وووووون ة  نوفو  

ال سوووونت ببلود الاار خمس عشوووور) 

سووو ة وبنل سوووبة لأل ثى حتى تت وف 

 ويدخل ب ن ال وف. 

ة  لل وه الجع ري ت ت ي ح ن نووفو  

 ب األق ع د اتمنق سوووو  السوووونبعة لال

سوو  السوونبعة تاو   او الب أ، وبعد

 الح ن ة لألب. 

 

 

 (125مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(124)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (125مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(124)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (125مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(124)مادة )
 

لل وه السوووووو ي ت ت ي ح وووووون ة  نوفو  

ال سوووونت ببلود الاار خمس عشوووور) 

سووو ة وبنل سوووبة لأل ثى حتى تت وف 

 ويدخل ب ن ال وف. 

لل وه الجع ري ت ت ي ح ن ة  نووفو  

 ب لالاألق ع د اتمنق سوووو  السوووونبعة 

سوو  السوونبعة تاو   او الب أ، وبعد

 الح ن ة لألب. 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 (126مادة )

 

 

 

 

 

 

 

لل وه السووووو ي إاا بلغ الاار  نوفو   .1

 خمس عشووووور) سووووو ة، او بلغأ

 (126مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(125)مادة )

 

الموافوووة على    المووند) اموون  -

 الون و ، معورد في مشوووووووروع 

لي ن في إتعديل المواد المشووووووونر 

المند) والك إلعند) ترقيم ن بعد 

( م  مشوووروع 24حاف المند) )

الون و ، لياو     المند) على 

 ال حو التنلي:

 )نص المادة بعد التعدي (

 (126مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(125)مادة )
 
 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

تعديل المواد المشنر  الون و ، مع

لي ووون في الموووند) والوووك إلعوووند) إ

( 24ف المند) )ترقيم ن بعد حا

 .م  مشروع الون و 

 (126مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(125)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

األ ثى سووووبع عشوووور) سوووو ة ولق 

تت وف ولق يوودخوول ب وون ال وف، 

  فوولوواوووول موو وو ووموووون الووخوويوووونر فووي

اال  وووووومنق إلى م  يشوووووونت م  

ابويووووه او مم  لووووه الحق في 

ح وووون ته، فإ  اختنر اي م  من 

  الحن ووووووو ة اسوووووووتمر مع ن دو 

اجر ح وون ة، والك مع مراعن) 

( م  اوواا 137د) )احاوونق الموون

 الون و . 

 

و   .2 لل وه الجع ري يم ح خينر  نوف

اال  وووووومنق إلى م  يشوووووونت م  

لل وه السوووو ي إاا بلغ الاار  نوفو   .1

خمس عشووووور) سووووو ة، او بلغأ 

األ ثى سووووبع عشوووور) سوووو ة ولق 

تت وف ولق يوودخوول ب وون ال وف، 

فوولوواوووول موو وو ووموووون الووخوويوووونر فووي 

اال  ووووومنق إلى م  يشووووونت م  

ابويووووه او مم  لووووه الحق في 

ح ووون ته، فإ  اختنر اي م  من 

 الحن وووووو ة اسووووووتمر مع ن دو 

اجر ح ن ة، والك مع مراعن) 

( م  ااا  136) احانق المند)

 الون و .

للفقه السررررررني إذا بلر الذكر  نوفو   .1

خمس عشررررررة سرررررنة، أو بلغت 

 األنثى سرررربع عشرررررة سررررنة ولم

تتزوج ولم يرردخررل بهررا الزوج، 

فلكل منهما الخيار في االنضمام 

إلى من يشررراء من أبويه أو ممن 

لرره الحق في حضررررررررانترره، فررإن 

اختررار أي منهمررا الحرراضررررررنررة 

أجر حضانة،  استمر معها دون

مادة  عاة أحكام ال لك مع مرا وذ

 ( من هذا القانون. 136)

لل وه الجع ري يم ح خينر  نوفو   .2

اال  وووووومنق إلى م  يشوووووونت م  
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ابويووه ع وود اتموونق األ ثى سووووووو  

 التنسعة م  عمران والاار س 

الخنمسوووة عشووور) م  عمره مع 

  رشدامن.

لل وه الجع ري يم ح خينر  نوفو   .2

اال  ووووومنق إلى م  يشووووونت م  

ابويوه ع ود اتمونق األ ثى سووووووو  

التنسعة م  عمران والاار س  

الخنمسوووة عشووور) م  عمره مع 

  رشدامن.

ابويووه ع وود اتموونق األ ثى سووووووو  

التنسعة م  عمران والاار س  

الخنمسوووة عشووور) م  عمره مع 

 رشدامن.

 (127مادة )

 

 يشترط في الحن  :

 اإلسالق. .أ

 العول.  .ب

 البلود. .ج

 (127مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(126)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (127مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(126)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (127مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(126)مادة )
 

 يشترط في الحن  :

 اإلسالم. .أ

 العول.  .ب

 البلوغ. .ج
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 األمن ة على المح و . .د

الودر) على تربية المح وووووووو   .ه

يتووووه وتوووودبير  وح  ووووه ورعوووون

 م نلحه. 

السووووالمة م  األمرا  المعدية  .و

 والخطير).

 األمانة على المحضون. .د

القدرة على تربية المحضررررررون  .ه

ير  ب يتررره وترررد وحفظررره ورعرررا

 مصالحه. 

السوووالمة م  األمرا  المعدية  .و

 والخطير).

 (128مادة )

 

 

 

 

 (128مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(127)مادة )
 

الموافوووة على    المووند) اموون  -

ورد في مشوووووووروع الون و ، مع 

لي ن في إتعديل المواد المشووووووونر 

المند) والك إلعند) ترقيم ن بعد 

 (128مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(127)مادة )

قرار مجلس  - فوووووة على  موا ل ا

نلموافوووووة على    ال واب بوووو

المووند) اموون ورد في مشوووووووروع 

الووووون و ، مع تعووووديوووول المواد 

لي ن في المند) والك إالمشووووووونر 

 (128مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(127)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

الم  ووووو  مع مراعن) الشووووروط 

( م  اوواا 127علي وون في المووند) )

الووووووون ووو  يووتووعوويوو  ا  يووتوووافوور فووي 

 الحن   من يأتي:

 لل وه الس ي:  نوفو   .1

إاا اوووون ووووأ اموورا): اال توواووو   .أ

مت وجة بأج بي ع  المح و  

إال إاا قوودرأ المحامووة خالف 

 الك لم لحة المح و . 

 ( م  مشوووروع24حاف المند) )

الون و ، لياو     المند) على 

 ال حو التنلي:

 )نص المادة بعد التعدي (

مع مراعن) الشووووروط الم  ووووو  

( م  اوواا 126علي وون في المووند) )

الووووووون ووو  يووتووعوويوو  ا  يووتوووافوور فووي 

 الحن   من يأتي: 

 لل وه الس ي:  نوفو   .1

إاا اوووون ووووأ اموورا): اال توواووو   .ا

مت وجة بأج بي ع  المح و  

إال إاا قوودرأ المحامووة خالف 

 الك لم لحة المح و . 

إلعند) ترقيم ن بعد حاف المند) 

 .الون و  ( م  مشروع24)
 

 

 

مع مراعن) الشووووروط الم  ووووو  

( م  اوواا 126علي وون في المووند) )

الووووووون ووو  يووتووعوويوو  ا  يووتوووافوور فووي 

 الحن   من يأتي: 

 للفقه السني:  نوفو   .1

إذا كرررانرررت امرررأة: أال ترركررون  .أ

متزوجة بأجنبي عن المحضون 

إال إذا قرردرت المحكمررة خالف 

 ذلك لمصلحة المحضون. 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 إاا ان  رجال :  .ب

  ياو  ع ووووده م  ي ووووووولح ا .1

 للح ن ة م  ال سنت. 

يووواوووو  اا رحوووق موووحووورق   ا .2

للمح ووو  إاا ان  المح ووو  

 ا ثى.

و   وه الجع ري، يسووووووووط حق  نوف لل 

األق في الح ن ة إاا ت وجأ بآخر 

 اا قدرأ المحامة خالف الك.إال إ

 إاا ان  رجال : .ب

  ياو  ع ووووده م  ي ووووووولح ا .1

 للح ن ة م  ال سنت.

  يووواوووو  اا رحوووق موووحووورق ا .2

للمح ووو  إاا ان  المح ووو  

 ا ثى.

و   وه الجع ري، يسووووووووط حق  نوف لل 

 بآخر األق في الح ن ة إاا ت وجأ

 إال إاا قدرأ المحامة خالف الك.

 إذا كان رجالً: .ب

يكون عنرررده من يصرررررررل    ا .1

 للحضانة من النساء.

  يووواوووو  اا رحوووق موووحووورق ا .2

للمح ووو  إاا ان  المح ووو  

 ا ثى.

و   وه الجع ري، يسووووووووط حق  نوف لل 

األق في الح ن ة إاا ت وجأ بآخر 

 إال إاا قدرأ المحامة خالف الك.

 (129مادة )

 

 (129مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(128)مادة )

 (129مادة )

 الترقيم(( بعد إسادة 128)مادة )

 (129مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(128)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 نالح وووون ة م  واجبنأ األبوي  مع  

موون دامووأ ال وجيووة قوون مووة بي  موون، 

 فإ  افترقن ف ي: 

لل وه السوووووو ي: لألق، ثق ألق  نوفو   .1

األق وإ  علأ، ثق ألق األب، ثق 

لألب، اموون تاو  الح ووووووووون ووة 

ألخأ المح ووو ، ثق خنلته، ثق 

جوودتووه ألبيووه، ثق ب ووأ اخيووه، ثق 

ب أ اخته، منلق يورر الون وووووي 

خوووالف الووووك لوووم وووووووووولوووحووووة 

المح وووووووو ، ويودق في الجميع 

 ألق ثق ألب.  ثقالشويق 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 نمع  الح وووون ة م  واجبنأ األبوي  

موون دامووأ ال وجيووة قوون مووة بي  موون، 

 فإ  افترقن ف ي: 

للفقه السررررررني: لألم، ثم ألم  نوفو   .1

األم وإن علت، ثم ألم األب، ثم 

لألب، كمررا تكون الحضررررررررانررة 

ألخت المحضون، ثم خالته، ثم 

جرردترره ألبيرره، ثم بنررت أخيرره، ثم 

بنت أخته، مالم يقرر القاضررررري 

خرررالف ذلرررك لرررمصرررررررررلرررحرررة 

المحضررررررون، ويقدم في الجميع 

 ألم ثم ألب. ثمالشقيق 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لل ووووه الجع ري: لألق ثق  نوفوووو   .2

  ألب، وإاا مووووونأ األب اولووووو

سوووووووطأ ع ه الح وووووون ة تعود 

لألق، ثق الجد ألب، ثق للو ووووي 

 م  ج ووووة األب إ  وجوووود، ثق

ألقنرب المح وووووووو  حسووووووووب 

  مراتب اإلرث.

 

لل ووووه الجع ري: لألق ثق  نوفوووو   .2

ب، وإاا موووونأ األب او لووووأل

سوووووووطأ ع ه الح وووووون ة تعود 

لألق، ثق الجد ألب، ثق للو ووي 

 م  ج وووة األب إ  وجووود، ثق

ألقنرب المح وووووووو  حسوووووووب 

 مراتب اإلرث.

 (130مادة )

 

إاا لق يوجوووود األبوا ، ولق يوبوووول 

ل ن، اختنر الح وووووووون ة مسوووووووتحق 

 (130مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(129)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (130مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(129)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (130) مادة

 ( بعد إسادة الترقيم(129)مادة )

إاا لق يوجوووود األبوا ، ولق يوبوووول 

الح وووووووون ة مسوووووووتحق ل ن، اختنر 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

م  اقنرب  نالون ي م  يراه  نلح  

المح وووووووو ، ثق م  غيراق، او 

إحد  المؤسووووووسوووووونأ المؤالة ل اا 

 الغر . 

م  اقنرب  ن نلح  الون ي م  يراه 

المح وووووووو ، ثق م  غيراق، او 

إحد  المؤسووووووسوووووونأ المؤالة ل اا 

 الغر .

 (131مادة )

 

للوووون وووووووي االسوووووووتعووون وووة بووواوي 

االخت ووون  والخبر) في الشووو و  

ية واالجتمنعية ع د الحاق  ال  سووووووو

بتورير الح وون ة مراعن) للم وولحة 

الراجحووة لألوالد بموون ال يتعوونر  

 (131مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(130)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 في مشروع القانون. ورد

 (131مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(130)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (131مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(130)مادة )

للوووون وووووووي االسوووووووتعووون وووة بووواوي 

االخت ووون  والخبر) في الشووو و  

ية واالجتمنعية ع د الحاق  ال  سووووووو

ة  وولحبتورير الح وون ة مراعن) للم

الراجحووة لألوالد بموون ال يتعوونر  
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

األحكام المنصرررررروص عليها في  مع

  المواد السابقة.

األحكام المنصرررررروص عليها في  مع

 المواد السابقة.

 (132مادة )

 

الحاق بنلح ووووووون ة يسوووووووتتبع الحاق 

للحن ووو  بانفة اورا  المح وووو  

الثبوتية وياو  ااا الحاق مشوووموال  

 بنل  نا المعجل. 

 

 

 

 (132مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(131)مادة )

نص المرررادة كمرررا الموافقرررة على  -

 ورد في مشروع القانون.

 (132مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(131)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (132مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(131)مادة )

الحاق بنلح ووووووون ة يسوووووووتتبع الحاق 

للحن ووو  بانفة اورا  المح وووو  

 الثبوتية وياو  ااا الحاق مشوووموال  

 بنل  نا المعجل.

 (133مادة ) (133مادة ) (133مادة ) (133مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

 

 

إاا تراووأ األق بيووأ ال وجيووة  .أ

لخالف او غيره ال يسوووط حو ن 

 في الح ووووووووون وووة مووون لق يوووودر

الون ووووي خالف الك ألسووووبنب 

 سن غة. 

 إسادة الترقيم(( بعد 132)مادة )

 

ت وووووووويووب الخطووأ اإلمال ي في  -

 " الوارد) في الب دي تغنةالمة "

)ب( مووو  الووومووووند) لوووت وووووووووبوووح 

 ".يي تغن"

 

 )نص المادة بعد التعدي (

إاا تراووأ األق بيووأ ال وجيووة  .أ

لخالف او غيره ال يسوووط حو ن 

في الح ووووووووون وووة مووون لق يوووودر 

الون ووووي خالف الك ألسووووبنب 

 سن غة.

 ( بعد إسادة الترقيم(132)مادة )

 

مجلوس  - قرار  على  فوووووة  موا ل ا

ت ويب الخطأ اإلمال ي ال واب ب

" الوارد) في ي ددددتغنةفي المة "

الب وود )ب( م  المووند) لت وووووووبح 

 ".يي تغن"

 

 ( بعد إسادة الترقيم(132)مادة )

 

 

 

 

 

إذا تركررت األم بيررت الزوجيررة  .أ

لخالف أو غيره ال يسرررقط حقها 

في الحضرررررررررانرررة مرررا لم يقررردر 

القاضرررري خالف ذلك ألسررررباب 

 سائغة.
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ال  اإاا ان  المح وووو   وووغير   .ب

يسووووووووتووغوو ووى عوو  امووووه فووتوولوو ق 

بح ووون ته، من لق يودر الون ووي 

 خالف الك. 

إاا ان  المح وووو   وووغيرا  ال  .ب

عوو  امووووه فووتوولوو ق  يي ددددددددتددغددندد

بح ووون ته، من لق يودر الون ووي 

  خالف الك.

ال  ا وووغير  إاا ان  المح وووو   .ب

ن غ ت ل ق  يي دددددددد ت ف ع  امووووه 

بح وون ته، من لق يودر الون ووي 

 خالف الك.

 (134مادة )

 

يجب على األب او غيره م  اولينت 

المح وووووووو  ال  ر في شووووووو و وووه 

وتوووأديبوووه وتوجي وووه وتعليموووه، وال 

يبيأ إال ع د حن ووووووو ه من لق يودر 

 الون ي خالف الك. 

 

 (134مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(133)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (134مادة )

 الترقيم( ( بعد إسادة133)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (134مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(133)مادة )
 

يجب على األب او غيره م  اولينت 

المح وووووووو  ال  ر في شووووووو و وووه 

وتوووأديبوووه وتوجي وووه وتعليموووه، وال 

يبيأ إال ع د حن ووووووو ه من لق يودر 

 الون ي خالف الك. 
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 
 

 (135مادة )

 

يق  .أ و ت لحوووون وووووووو ووووة ا   ل يس  ل

بنلمح ووو  في دولة اخر  إال 

 بإا  وليه او و يه. 

ان  او غيره ا   نليس للولي اب   .ب

يسوونفر بنلمح ووو  سوو ر إقنمة 

  إال بإا  حن  ته.

 (135مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(134)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (135مادة )

 بعد إسادة الترقيم(( 134)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (135مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(134)مادة )
 

لرريررس لررلررحررراضرررررررنرررة أن تررقرريررم  .أ

بالمحضرررون في دولة أخرى إال 

 بإذن وليه أو وصيه.

ان  او غيره ا   ناب  ليس للولي   .ب

يسوونفر بنلمح ووو  سوو ر إقنمة 

 إال بإا  حن  ته.

 (136مادة ) (136)مادة 

 ( بعد إسادة الترقيم(135)مادة )
 

 (136مادة )

 بعد إسادة الترقيم(( 135)مادة )
 

 (136مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(135)مادة )
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 كما وردت في موادالنصوص 

 مشروع القانون 

مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

لمستحق الح ن ة الحق في اإلقنمة 

ان   ته إاا  مد) ح وووووووون  في البالد 

المح وووووووو  يحموووول الج سووووووويووووة 

في حق البحري ية، من لق ي ووووووودر 

 الحن   حاق يو ي بتس يره.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

لمستحق الح ن ة الحق في اإلقنمة 

ان   ته إاا  مد) ح وووووووون  في البالد 

المح وووووووو  يحموووول الج سووووووويووووة 

في حق البحري ية، من لق ي ووووووودر 

 الحن   حاق يو ي بتس يره.

 (137)مادة 

 

 

 

 (137مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(136)مادة )
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

ورد في مشررررررروع القررانون، مع 

ليها في إالمواد المشرررررررار  تعديل

المادة وذلك إلعادة ترقيمها بعد 

 (137مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(136)مادة )
 

الررمرروافررقرررة عررلررى قرررار مررجررلررس  -

لنواب بررر فقرررة على نص ا لموا ا

المرررادة كمرررا ورد في مشررررررروع 

المواد المشار  القانون، مع تعديل

 (137مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(136)مادة )
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 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

 

 

 

يسوووط حق الحن وو  في الح وون ة 

 في الحنالأ اآلتية: 

  إاا ا وووتووو وووى احوووود الشوووووووووروط .ا

مندتي  ) مااور) في ال ( 127ال

 ( م  ااا الون و . 128و)

لد   .ب  اإاا اسوووووووتوط  الحن ووووووو  ب

ي ووووووووعووووب مووعووووه عوولووى ولووي 

و  الويوونق بواجبوونتووه، المح ووووووو

( من مشررررروع 24حذف المادة )

قانون، ليكون نص المادة على  ال

 النحو التالي: 

 )نص المادة بعد التعدي (

يسوووط حق الحن وو  في الح وون ة 

 في الحنالأ اآلتية: 

  ا وووتووو وووى احوووود الشوووووووووروطإاا  .أ

مندتي  ) مااور) في ال ( 126ال

 ( م  ااا الون و . 127و)

لد  إاا اسوووووووتوط  الحن ووووووو   .ب  اب

ي ووووووووعووووب مووعووووه عوولووى ولووي 

المح وووووووو  الويوونق بواجبوونتووه، 

ليهرررا في المرررادة وذلرررك إلعرررادة إ

مادة ) عد حذف ال ( 24ترقيمها ب

  .من مشروع القانون

 

 

 

 

يسوووط حق الحن وو  في الح وون ة 

 في الحنالأ اآلتية: 

إذا انتفى أحد الشروط المذكورة  .أ

( 127( و)126في المررادتين )

 من هذا القانون. 

حاضررررررن  .ب  ابلود  إذا اسررررررتوطن ال

يصررررررررعرررب مررعررره عررلررى ولرري 

المحضررررررون القيررام بواجبرراترره، 
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 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

خالل بووونلموووند) والوووك دو  اإل

 ( م  ااا الون و . 135)

 لل وه الس ي:  نووفو  

إذا سكت مستحق الحضانة عن  .أ

المطالبة بها مدة سنة ما لم يقدر 

 القاضي خالف ذلك.

إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع   .ب

 من سررررقطت حضررررانتها لسرررربب

غير العجز البردني، مرا لم يقبررل 

مستحق الحضانة ذلك صراحة 

  .اأو ضمنً 

خالل بووونلموووند) اإلدو   والوووك

 ( م  ااا الون و . 134)

 لل وه الس ي:  نووفو  

إذا سكت مستحق الحضانة عن  .أ

 يقدرالمطالبة بها مدة سنة ما لم 

 القاضي خالف ذلك.

إاا سا أ الحن  ة الجديد) مع  .ب

م  سوووووطأ ح وووون ت ن لسووووبب 

بل  من لق يو بد ي،  غير العج  ال

مستحق الح ن ة الك  راحة 

  .اضمنً او 

برررالمرررادة خالل اإلدون  وذلرررك

 ( من هذا القانون. 134)

 لل وه الس ي:  نووفو  

إذا سكت مستحق الحضانة عن  .أ

المطالبة بها مدة سنة ما لم يقدر 

 القاضي خالف ذلك.

إاا سا أ الحن  ة الجديد) مع  .ب

م  سوووووطأ ح وووون ت ن لسووووبب 

بل  من لق يو بد ي،  غير العج  ال

مستحق الح ن ة الك  راحة 

 .اضمنً او 

 (138مادة ) (138مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(137)مادة )

 (138مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(137)مادة )

 (138مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(137)مادة )
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 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

 

  سووووووطأ ع ه تعود الح ووووون ة لم

 متى  ال سبب سووط ن. 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 القانون.ورد في مشروع 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

  سووووووطأ ع ه تعود الح ووووون ة لم

 متى  ال سبب سووط ن. 

 (139مادة )

 

إاا ان  المح ووو  في ح وون ة  .ا

ل خر  يحق  ف احوووود األبوي ، 

ست ارته وا طحنبه   ينرته وا

 حسبمن يورر الون ي.

احد ابوي المح ووووووو  إاا ان   .ب

يحق ألقوونرب  نمتوفى او غوون بوو  

 المح ووووو  المحنرق  ينرته او

 (139مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(138)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (139مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(138)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (139مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(138)مادة )
 

إذا كان المحضررون في حضررانة  .أ

أحرررد األبرويرن، فريرحرق لرآلخرر 

زيارته واستزارته واصطحابه 

 حسبما يقرر القاضي.

إاا ان  احد ابوي المح ووووووو   .ب

يحق ألقوونرب  نغوون بوو  متوفى او 

 المح وووو  المحنرق  ينرته او
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 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

اسوووت ارته وا وووطحنبه حسوووبمن 

 يورر الون ي. 

إاا ان  المح وووووووو  لد  غير  .ف

ابويه يعي  الون وووووي مسوووووتحق 

 ال ينر) م  اقنربه المحنرق.

اسووت ارته وا ووطحنبه حسووبمن 

 يورر الون ي.

إذا كان المحضررررررون لدى غير   .ف

أبويه يعين القاضررررري مسرررررتحق 

 الزيارة من أقاربه المحارم.

 (140مادة )

 

 نقوو  نتعووار ت  يق ال يوونر) ات ووإاا  .أ

  م ن الون وووووووي، على ا  تتق 

ال ي ووووووور في ماووون  و مووون  

، نبنل وووغير او ال وووغير)   سوووي  

 (140مادة )

 الترقيم(( بعد إسادة 139)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (140مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(139)مادة )

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 (140مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(139)مادة )
 

 ننقوو  ات ووإذا تعررذر تنظيم الزيررارة  .أ

نظمها القاضي، على أن تتم في 

مكان وزمان ال يضر بالصغير 

 ، ويطبق ذاتن  سي  أو الصغيرة 
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اإلجرات بنل سوووووووبة  ويطبق ااأ

 لت  يا حاق الح ن ة. 

إاا ، فاال ي  ا حاق ال ينر) جبر   .ب

امت ع م  بيووده ال وووووووغير ع  

ت  يووا الحاق بوودو  عووار ا وواره 

الون وووووووي، فإ  تارر م ه الك 

ر) اخر  جن  لون ووي الت  يا م

ب نت  على طلب مستحق ال ينر) 

لملف  لى محامووووة إإحوووونلووووة ا

ورر ب ووووووو ووووة المو ووووووووع لت

من تراه م نسوووووووبو   لة   نمسوووووووتعج

لوولوومووح ووووووووو ، ويوواووو  الووووك 

 مشموال  بنل  نا المعجل. 

اإلجراء بررالنسرررررربررة لتنفيررذ حكم 

 الحضانة. 

فذ حكم الزيارة  .ب فإاجبر  ال ين ذا ، 

امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ 

الرررحررركرررم بررردون عرررذر أنرررذره 

القاضرررررري، فإن تكرر منه ذلك 

مرة أخرى جاز لقاضررري التنفيذ 

بناًء على طلب مسرتحق الزيارة 

لف إ م ل محكمرررة لى إحرررالرررة ا

الموضررررررروع لتقرر بصرررررررفرررة 

 نم وونسوووووووبوو  مسررررررتعجلررة مررا تراه 

لررلررمررحضررررررررون، ويرركررون ذلرررك 

 مشموالً بالنفاذ المعجل. 
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 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

ن م اال يُ  ا حاق الح وووون ة جبر   .ج

 لق يودر الون ي خالف الك. 

ا م اجبر  ال يُنفذ حكم الحضرررررانة  .ج

 لم يقدر القاضي خالف ذلك. 

 

 ال ص  ال ابع

 أحكام  تامية

 (141مادة )

 
 

وفون  لل وه السوووو ي توبل شوووو ند)   .ا

ال سووونت في معر  اإلثبنأ في 

لطال  وال وووووووورر  ل واف وا ا

الك ممن تطلع  والح ن ة وغير

 .نعليه ال سنت غنلب  

 

 ال ص  ال ابع

 أحكام  تامية

 (141مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(140)مادة ) 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 ال ص  ال ابع

 أحكام  تامية

 (141مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(140)مادة ) 
 

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

 

 ال ص  ال ابع

 أحكام  تامية

 (141مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(140)مادة ) 
 

وفقاً للفقه السرررررني تقبل شرررررهادة  .أ

النسرررراء في معرض اإلثبات في 

الررزواج والررطررالق والضرررررررررر 

والحضانة وغير ذلك مما تطلع 

 .نغنلب  عليه النساء 
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مجلس  نصوص المواد كما أقرها

 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

لل وووووه الجع ري توبوووول  نووفووووو  

شووووووو ند) ال سوووووووونت في معر  

اإلثبنأ في ال وورر والح وون ة 

الووووك مموووون تطلع عليووووه  وغير

 .نال سنت غنلب  

له  توبل شووووووو ند) الوريب وم  .ب

 ووووولة بنلمشووووو ود له متى ان  

 ااال  للش ند).

يعتبر في ثبوأ ال وورر من ي يد  .ف

 العلق به م  البي نأ. 

لل وووووه الجع ري توبوووول  نووفووووو  

شووووووو ند) ال سوووووووونت في معر  

اإلثبنأ في ال وورر والح وون ة 

وغير الووووك مموووون تطلع عليووووه 

 .نغنلب  ال سنت 

تقبرل شررررررهرادة القريرب ومن لره  .ب

صررررررلة بالمشررررررهود له متى كان 

 أهالً للشهادة.

يعتبر في ثبوت الضرررر ما يفيد  .ج

 به من البينات. العلم 

 (142مادة )

 

 (142مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(141)مادة )

 (142مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(141)مادة )

 (142مادة )

 ( بعد إسادة الترقيم(141)مادة )
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 النواب
 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

إاا ت وون ع ال وجوون  في متوونع  .ا

الم  ل وال بي ووة ألحووداموون فيموون 

يوودعيووه فعلى الووون وووووووي الحاق 

 بنآلتي:

من ي ووووووولح عند) للرجنل دو   .1

 ال سنت فلل وف بيمي ه.

من ي ووووووولح عند) لل سووووووونت دو   .2

 الرجنل فلل وجة بيمي  ن.

موون ي ووووووولح لل وجي  وال بي ووة  .3

تحلي  مووون ألحووودامووون فيوووه تعي  

 وتوسيق المتنع بي  من.

الموافقرررة على نص المرررادة كمرررا  -

 ورد في مشروع القانون.

المرررادة كمرررا الموافقرررة على نص  -

 ورد في مشروع القانون.

إذا تنرررازع الزوجررران في متررراع  .أ

المنزل وال بينررة ألحرردهمررا فيمررا 

يررردعيررره فعلى القررراضرررررري الحكم 

 باآلتي:

عادة للرجال دون  .1 ما يصررررررل  

 النساء فللزوج بيمينه.

ما يصررررررل  عادة للنسرررررراء دون  .2

 الرجال فللزوجة بيمينها.

موون ي ووووووولح لل وجي  وال بي ووة  .3

ألحووودامووون فيوووه تعي  تحلي  مووون 

 وتوسيق المتنع بي  من.
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 نصوص المواد كما أقرتها اللجنة توصية اللجنة

يسري ااا الحاق ع د االختالف  .ب

بوويوو  احوووود الوو وجوويوو  وورثووووة 

  اآلخر، او بي  ورثت من.

 

يسري هذا الحكم عند االختالف  .ب

برريررن أحرررد الررزوجرريررن وورثرررة 

 اآلخر، أو بين ورثتهما.

 

 


