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قانون رقم ( )19ل�سنة 2017
ب�إ�صدار قانون الأ�سرة
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )14ل�سنة  1971ب�ش�أن التوثيق،
وعلى قانون الإجراءات �أمام املحاكم ال�شرعية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )26ل�سنة ،1986
وتعديالته،
وعلى قانون محكمة التمييز ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )8ل�سنة  ،1989وتعديالته،
وعلى قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )42ل�سنة  ،2002وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )34ل�سنة  2005ب�إن�شاء �صندوق النفقة ،املعدل بالقانون رقم ( )33ل�سنة
،2009
وعلى قانون �أحكام الأ�سرة (الق�سم الأول) ال�صادر بالقانون رقم ( )19ل�سنة ،2009
�أقر جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتي ن�صه ،وقد �صدقنا عليه و�أ�صدرناه:
ُيعمل ب�أحكام قانون الأ�سرة املرفق.

املادة الأولى
املادة الثانية

ال يتم تعديل هذا القانون �إال بعد موافقة جلنة من ذوي االخت�صا�ص ال�شرعي من الق�ضاة وفقهاء
ال�شريعة الإ�سالمية املتخ�ص�صني يف الفقه ال�سني واجلعفري ،على �أن يكون ن�صفهم من ق�ضاة املحاكم
ال�شرعية ،وي�صدر بت�شكيلها �أمر ملكي.

املادة الثالثة

فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا القانون ،يحكم القا�ضي بالن�سبة ملن يطبق عليهم الفقه ال�سني
بامل�شهور يف املذهب املالكي ،ف�إن مل يوجد �أخذ بغريه من املذاهب الأربعة يف الفقه ال�سني ،و َيحكم
بامل�شهور يف الفقه اجلعفري ب�ش�أن من يطبق عليهم الفقه اجلعفري ،و�إذا تعذر ذلك حكم القا�ضي
بالن�صو�ص والقواعد الفقهية العامة يف ال�شريعة الإ�سالمية لأ�سباب يبينها يف حكمه.

املادة الرابعة

مبراعاة �أحكام املواد من ( )13حتى ( )21من قانون ال�سلطة الق�ضائية ال�صادر باملر�سوم بقانون
رقم ( )42ل�سنة  ،2002ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع املنازعات التي تدخل يف والية املحاكم
ال�شرعية ،وعلى من يتبع الفقه ال�سني �أو الفقه اجلعفري.
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املادة اخلام�سة

�أ -تح���دد الأح���كام الواجبة التطبيق على الحاالت التي تخ�ضع الجتهادات مختلفة بين الفقهين ال�سني
والجعف���ري في الم�سائ���ل المتعلقة بعقود الزواج وفق ًا للفقه الذي تم �إب���رام عقد الزواج بمقت�ضى
�أحكامه.
ب� -إذا ت���م توثي���ق �أو �إب���رام عقد الزواج خارج مملك���ة البحرين ،تحدد الأحكام واجب���ة التطبيق وفق ًا
للتدرج الآتي:
 للفقه الذي يظهر في عقد الزواج. للفقه الذي يتفق عليه الزوجان عند رفع الدعوى. للفقه الذي يتبعه الزوج عند �إبرام عقد الزواج.ج -يطبق على الم�سائل المتعلقة بالميراث والهبة والو�صية والوقف الفقه الذي يتبعه المورث �أو الواهب
�أو المو�صي �أو الواقف.

املادة ال�ساد�سة

ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي مل ي�صدر فيها حكم مو�ضوعي نهائي قبل
نفاذه.

املادة ال�سابعة

ُيلغى قانون �أحكام الأ�سرة (الق�سم الأول) رقم ( )19ل�سنة  ،2009كما ُيلغى كل ن�ص يتعار�ض مع
�أحكام القانون املرفق.

املادة الثامنة

ي�صدر وزير العدل وال�شئون الإ�سالمية والأوقاف القرارات الالزمة لتنظيم عقود الزواج
و�إجراءاتها واالخطارات املتعلقة بها وغريها من القرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون.

املادة التا�سعة

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من �أول ال�شهر
التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاريخ� 25 :شوال  1438هـ
الموافـق 19 :يوليو  2017م
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قانون الأ�سرة

اخلطبة طلب الزواج والوعد به.

الباب الأول
�أحكام الزواج
الف�صل الأول
اخلطبة
مادة ()1
مادة ()2

َيح ُرم خطبة املر�أة املح ّرمة ولو كان التحرمي م�ؤقت ًا.

مادة ()3

�أ -لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
ب� -إذا لم يح�صل عدول عن الخطبة وتزوجت المخطوبة ب�آخر �صح زواجها.

مادة ()4

 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أَ -ي ُر ُّد من عدل عن الخطبة الهدايا التي ح�صل عليها بعينها �إن كانت قائمة ،و�إال فمثلها �أو قيمتها يوم
يق�ض العرف بغير ذلك �أو كانت مما ت�ستهلك بطبيعتها.
قب�ضها ،ما لم ِ
ب�-إن كان العدول باتفاق الطرفين ،رد كل منهما ما قب�ض من هدايا الطرف الآخر على النحو الم�شار
�إليه في الفقرة ال�سابقة.
ج� -إذا انتهت الخطبة بالوفاة �أو ب�سبب ال يد لأحد الطرفين فيه �أو بعار�ض قهري حال دون الزواج فال
ُي�ستر ُّد �شيء من الهدايا.
 -2وفق ًا للفقه الجعفري:
�أ� -إذا عدل الطرفان �أو �أحدهما عن الخطبة ُت�سترد الهدايا الم�شروطة ب�إتمام الزواج ولو كان ال�شرط
ارتكازي ًا ما لم تكن مما ت�ستهلك بطبيعتها.
ب� -إن ل���م تك���ن الهدية م�شروطة ب�إتم���ام الزواج فال ُت�سترد مع ت�صرف المه���دى له في العين ت�صرف ًا
ناق ًال �أو متلف ًا.
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ج � -إذا انتهت الخطبة بالوفاة فال ُي�سترد �شيء من الهدايا.

الف�صل الثاين
�إن�شاء الزواج
املطلب الأول
تعريف الزواج واال�شرتاط يف عقده
مادة ()5

الزواج عقد �شرعي بني رجل وامر�أة لتكوين �أ�سرة ب�شروط و�أركان مع انتفاء املوانع غايته ال�سكن
والإح�صان ترتتب عليه حقوق وواجبات �شرعية متبادلة.

مادة ()6

�أ-الأزواج عند �شروطهم �إال �شرط ًا �أحل حرام ًا �أو حرم حال ًال.
ب� -إذا اقترن عقد الزواج ب�شرط ينافي �أ�صله بطل العقد.
ج� -إذا اقترن عقد الزواج ب�شرط ينافي غايته ومق�صده فال�شرط باطل والعقد �صحيح.
د -ال يعتد ب�أي �شرط �إال �إذا ُن�ص عليه �صراحة في عقد الزواج� ،أو �أُثبت بالبينة� ،أو �أقر به الزوجان.
هـ -للزوجين عند الإخالل بموجب ال�شرط طلب الوفاء به ،ووفق ًا للفقه ال�سني يكون تحت طائلة ف�سخ
العقد �أو التطليق.

املطلب الثاين
موانع الزواج
مادة ()7

ي�شرتط النعقاد الزواج �أال تكون املر�أة ُم َح َّرمة على الرجل حترمي ًا م�ؤبد ًا �أو حترمي ًا م�ؤقت ًا.

الفرع الأول
املحرمات حترمياً م�ؤبداً
مادة ()8

يحرم على ال�شخ�ص ب�سبب القرابة الزواج من:
�أ�-أ�صله و�إن عال.
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ب -فرعه و�إن نزل.
ج-فروع الأبوين و�إن نزلوا.
د-الطبقة الأولى من فروع �أحد �أجداده �أو جداته.

مادة ()9

 -1يحرم على الرجل ب�سبب الم�صاهرة الزواج من:
�أ-زوج �أحد �أ�صوله و�إن َعلوا� ،أو زوج �أحد فروعه و�إن َن َزلوا بمجرد العقد.
ب� -أ�صول زوجه و�إن علوا بمجرد العقد.
ج-فروع زوجه التي دخل بها دخو ًال حقيقي ًا و�إن نزلن.
 -2يحرم على المر�أة ب�سبب الم�صاهرة الزواج بنظير ما ذكر من الرجال في البندين (�أ) و(ب) من
الفقرة ( )1من هذه المادة ،كما يحرم عليها فروع زوجها بمجرد العقد.

مادة ()10

يحرم من الر�ضاع ما يحرم من الن�سب �إذا وقع يف العامني الأولني ،وبلغ خم�س ر�ضعات متفرقات
م�شبعات وفق ًا للفقه ال�سني ،وبال�شروط املعتربة �شرع ًا وفق ًا للفقه اجلعفري.

مادة ()11

�أ -يحرم على ال�شخ�ص فرعه من الزنا و�إن نزل.
ب -يح���رم على المتولد بالزن���ا جميع المحرمات المن�صو�ص عليها ف���ي المادتين ( )8و( )9من هذا
القانون.

مادة ()12

ي�سري على الرجل من متبعي الفقه اجلعفري احلاالت الآتية:
�أ -من وط�أ امر�أة �شبهة �أو زنا فلي�س له التزوج ب�أ�صولها �أو فروعها من الن�ساء.
ب -من وط�أ امر�أة �شبهة �أو زنا فلي�س لأبيه وال البنه التزوج بها.
ج -الوطء الطارئ بعد عقد الزواج �شبهة �أو زنا ال يبطل الزواج.

مادة ()13

يحرم على الرجل التزوج مبن العنها ولو كذب نف�سه ،وكذلك ابنته املنفية بلعان.
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الفرع الثاين
املحرمات حترمياً م�ؤقتاً
مادة ()14

�أ-يحرم الزواج تحريم ًا م�ؤقت ًا ممن ي�أتي:
 -1زوجة الغير.
 -2معتدة الغير.
 -3المطلق���ة ث�ل�اث مرات ال ي�صح لمطلقها �أن يتزوجها �إال بعد انق�ض���اء عدتها من زوج �آخر دخل بها
دخو ًال حقيقي ًا في زواج �صحيح.
 -4المر�أة غير الم�سلمة ما لم تكن كتابية.
 -5المحرمة بحج �أو عمرة.
ب-كما يحرم م�ؤقت ًا ما ي�أتي:
 -1الجمع بين �أكثر من �أربع ولو كانت �إحداهن في عدتها منه �إال �إذا كانت العدة من طالق بائن.
 -2الجمع بين الزوجة و�أختها.
 -3الجمع بين الزوجة وعمتها �أو خالتها ،ويجوز ذلك للزوج وفق ًا للفقه الجعفري ب�شرط ر�ضا الزوجة
الأولى �إذا كانت هي العمة �أو الخالة.
 -4زواج الم�سلمة بغير الم�سلم.

املطلب الثالث
الوالية
مادة ()15

الوالية يف الزواج على الرتتيب الآتي:
 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ -الأب ،الج���د لأب ،االب���ن و�إن ن���زل ،الأخ ال�شقي���ق ،الأخ لأب ،ابن الأخ ال�شقيق ،اب���ن الأخ لأب ،العم
ال�شقيق ،العم لأب ،ابن العم ال�شقيق ،ابن العم لأب ،وي�شترط لنفاذ تزويج المر�أة ر�ضاها بذلك.
ب� -إذا ا�ست���وى وليان ف���ي القرب ف�أيهما تولى عقد الزواج جاز ،ويتعين م���ن �أذنت له المخطوبة ،ف�إن
اختلفا ولم تعين المخطوبة انتقلت الوالية �إلى القا�ضي.
ج� -إذا غاب الولي غيبة منقطعة �أو ُجهل مكانه �أو لم ُي َتمكن من االت�صال به انتقلت الوالية للذي يليه.
د� -إذا ع�ضل الولي انتقلت الوالية �إلى القا�ضي.
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هـ -القا�ضي ولي من ال ولي له.
 -2وفق ًا للفقه الجعفري:
الويل يف زواج البكر هو �أبوها �أو جدها لأبيها .وي�شرتط يف نفاذ تزويجها ر�ضاها بذلك ،ومع عدم
وجود الأب �أو اجلد للأب ت�ستقل املر�أة بالزواج �إذا كانت بالغة ر�شيدة ،وال والية على ثيب عاقلة من
زواج �صحيح.

مادة ()16

حرم بحج �أو عمرة عند تزويجه ُموليته.
ي�شرتط يف الويل �أن يكون ذكر ًا م�سلم ًا بالغ ًا عاق ًال غري ُم ٍ

مادة ()17

�أ -ال يجوز للولي �أن يمتنع عن تزويج من له الوالية عليها من غير �سبب �شرعي.
ب -ال يجوز للولي تزويج من له الوالية عليها جبر ًا ،ثيب ًا كانت �أو بكر ًا� ،صغيرة كانت �أو كبيرة.

ووفقاً للفقه ال�سني:

ج -لي�س للولي �أن يزوج موليته من نف�سه �إال بر�ضاها وب�إذن من القا�ضي.
د-لي�س للقا�ضي �أن يزوج من له الوالية عليها ق�ضا ًء من نف�سه وال من �أ�صله وال من فرعه.

املطلب الرابع
التوثيق والإذن بالزواج
مادة ()18

يوثق الزواج ر�سمي ًا ،ويجوز �إثبات الزواج غري املوثق ب�إحدى طرق الإثبات ال�شرعي.

مادة ()19

على الزوج �أن يقر يف وثيقة الزواج بحالته االجتماعية ،ف�إن كان متزوج ًا فعليه �أن يبني عدد
الزوجات الالتي يف ع�صمته.

مادة ()20

ال تزوج الفتاة التي يقل �سنها عن �ست ع�شرة �سنة ميالدية �إال ب�إذن من املحكمة ال�شرعية بعد
التحقق من مالءمة الزواج.
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مادة ()21

للقا�ضي �أن ي�أذن بزواج املجنون �أو املعتوه بعد مراعاة ما يلي:
�أ-قبول الطرف الآخر الزواج منه بعد اطالعه على حالته.
ب� -أن ي�صدر القا�ضي الإذن بنا ًء على طلب الولي.
ج� -أن يكون في زواجه م�صلحة له �أو ين�ش�أ عن تركه مف�سدة.
د -ع���دم وج���ود �ض���رر �أو خطر عليه �أو على زوجت���ه �أو على ن�سله ،ويثبت ذلك ب�شه���ادة من لجنة طبية
معتمدة.

مادة ()22

ال ي�أذن القا�ضي بزواج املحجور عليه ل�سفه �إال مبوافقة الق ِّيم عليه وبعد الت�أكد من مالءمة ال�صداق
حلالته املادية ،ف�إذا امتنع الق ِّيم طلب القا�ضي موافقته خالل مدة يحددها له ،ف�إذا مل يعرت�ض �أو كان
اعرتا�ضه غري جدير باالعتبار زوجه القا�ضي.

مادة ()23

�أ -يجوز التوكيل في عقد الزواج بتوكيل ر�سمي خا�ص.
ب� -إذا وكل���ت ام���ر�أة رج ًال في تزويجها فلي�س له �أن يزوجها م���ن نف�سه �إال �إذا ُن َّ�ص على ذلك �صراح ًة
في �سند الوكالة.

�أركان عقد الزواج:
�أ -الزوجان؛ الرجل والمر�أة.
ب -الإيجاب والقبول.

ي�شرتط يف الزوجني:
�أ-تعيينهما تعيين ًا قاطع ًا.

الف�صل الثالث
الأركان وال�شروط واحلقوق
مادة ()24

املطلب الأول
الزوجان
مادة ()25
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ب-ر�ضاهما بالزواج.

املطلب الثاين
الإيجاب والقبول
مادة ()26

ينعقد الزواج ب�إيجاب من �أحد املتعاقدين وقبول من الآخر �صادرين عن ر�ضا تام ب�ألفاظ
مخ�صو�صة �شرع ًا ،وبالإ�شارة املفهمة �أو الكتابة يف حال العجز عن النطق مع مراعاة �أحكام املادة
( )27من هذا القانون.

مادة ()27

ي�شرتط يف الإيجاب والقبول:
�أ� -أن يكونا متوافقين �صراحة �أو �ضمن ًا.
ب� -أن يكونا مقترنين في مجل�س واحد حقيق ًة �أو حكم ًا.
ج� -أن يكونا ُم َن َّجزين ،ال معلقين على �شرط وال م�ضافين للم�ستقبل.

املطلب الثالث
�شروط العقد
مادة ()28

مع مراعاة �أحكام املواد ( )20و( )21و( )22و( )25من هذا القانون ،ي�شرتط ل�صحة عقد
الزواج وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ -ح�ضور الولي وموافقته.
ويعترب الزواج �صحيح ًا بغري مبا�شرة الويل بالدخول بالزوجة متى وقع العقد �صحيح ًا باعتبار
قانون محل �إبرامه ،و�إذا كانت الزوجة بحرينية في�شرتط ر�ضا الويل عند �إثبات عقد الزواج.
ب-الإ�شهاد بالن�صاب ال�شرعي.
ج -عدم نفي ال�صداق.

مادة ()29

ي�شرتط يف ال�شاهد �أن يكون ذكر ًا م�سلم ًا بالغ ًا عاق ًال� ،سامع ًا للإيجاب والقبول ،فاهم ًا �أن املق�صود
بهما الزواج.
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مادة ()30

ال�صداق ما يبذله الرجل من مال �أو منفعة بق�صد الزواج ،و ُيذكر يف العقد.

مادة ()31

ال�صداق حق للمر�أة ،تت�صرف فيه كيف �شاءت باملعروف.

مادة ()32

�أ-الأ�ص���ل في ال�صداق التعجيل ،ويجوز ت�أجيله كله �أو بع�ضه حين العقد ،وال ي�سقط بنفيه �أو بال�سكوت
عنه ،وفي حال ال�سكوت عنه ت�ستحق الزوجة �صداق المثل.
ب -يجب ال�صداق بالعقد ال�صحيح ،وت�ستحق الزوجة ال�صداق كله بالدخول بها دخو ًال حقيقي ًا ،ووفق ًا
للفقه ال�سني ت�ستحقه بالوفاة �أي�ض ًا.
ج -ت�ستحق الزوجة الم� َّؤجل من ال�صداق بحلول الأجل �أو بالوفاة �أو بالبينونة.

مادة ()33

�أ-يحق للزوجة عدم الموافقة على الدخول بها حتى يدفع لها َّ
الحال من �صداقها.
ب� -إذا ر�ضيت الزوجة بالدخول قبل �أن تقب�ض �صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.

مادة ()34

مع مراعاة حكم املادة ( )4من هذا القانون� ،إذا �سلم اخلاطب �إلى مخطوبته قبل العقد ما ًال على
�أنه من ال�صداق ثم عدل �أحد الطرفني عن �إبرام العقد �أو مات فيرُ د ما ُ�سلم بعينه �إن كان قائم ًا و�إال
فمثله �أو قيمته يوم القب�ض.

مادة ()35

وفق ًا للفقه ال�سني �إذا تنازع الزوجان يف قب�ض ال�صداق قبل الدخول ومل تكن هناك بينة ،فالقول
للزوجة يف نفي قب�ضه مع ميينها ،و�إن كان التنازع بعد الدخول ومل تكن هناك بينة فالقول للزوج يف
ح�صول القب�ض مع ميينه.
ووفق ًا للفقه اجلعفري �إذا تنازع الزوجان يف قب�ض ال�صداق ومل تكن هناك بينة فالقول للزوجة
مع ميينها مطلق ًا �سواء كان قبل الدخول �أو بعده.
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مادة ()36

�أ-ال تلزم الزوجة ب�شيء من جهاز منزل الزوجية ،ف�إذا �أح�ضرت �شيئ ًا منه كان ملك ًا لها.
ب-لل���زوج �أن ينتف���ع بما تح�ضره الزوجة من جهاز ما دام���ت الزوجية قائمة ،وال يكون م�سئو ًال عنه �إال
في حال التعدي.

مادة ()37

الكفاءة وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ� -شرط من �شروط لزوم الزواج ،وهي حق خا�ص بالمر�أة ووليها.
ب -العبرة في الكفاءة بال�صالح في الدين و ُكل ما قام العرف على اعتباره.
ج� -إذا ادعى الرجل الكفاءة ثم تبين �أنه غير كفء كان لكل من الزوجة �أو وليها حق الف�سخ.
د -التنا�سب في ال�سن بين الزوجين يعتبر حق ًا للزوجة وحدها.

املطلب الرابع
حقوق الزوجني
مادة ()38

احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني:
�أ-ا�ستمتاع كل من الزوجين بالآخر و�إح�صانه.
ب-ح�سن المعا�شرة والمحافظة على الأ�سرة.
ج-احترام كل منهما للآخر ولأبويه و�أهله الأقربين.
د-العناية بالأوالد وتربيتهم بما يكفل تن�شئتهم تن�شئة �صالحة.

مادة ()39

حقوق الزوجة على زوجها:
�أ -العناية بها والإنفاق عليها ومعا�شرتها بالمعروف.
ب -عدم التعر�ض لأموالها الخا�صة ،ولها حق الت�صرف فيها بالمعروف.
ج-عدم الإ�ضرار بها مادي ًا �أو معنوي ًا.
د -العدل في المبيت والإنفاق عند الجمع بين اثنتين ف�أكثر.
هـ-ال�سماح لها ب�صلة �أرحامها بالمعروف.
و�-أال يحرمها من ن�سله.
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مادة ()40

حقوق الزوج على الزوجة:
�أ -العناية به ،وطاعته ،ومعا�شرته بالمعروف.
ب-رعاية �أوالده منها.
ج�-أن تحفظه في نف�سها وماله وبيته �إذا ح�ضر �أو غاب.
د-عدم امتناعها عن الإنجاب �إال ب�إذنه �أو لعذر.
هـ -عدم تركها م�سكن الزوجية بغير عذر �شرعي.

الف�صل الرابع
�أق�سام الزواج
مادة ()41

ينق�سم الزواج �إلى �صحيح وغري �صحيح وفق ًا لأق�سام الزواج يف الفقهني ال�سني واجلعفري.

مادة ()42

�أ-الزواج ال�صحيح ما توافرت �أركانه و�شروطه وانتفت موانعه.
ب-تترتب على الزواج ال�صحيح ب�أق�سامه �آثاره ال�شرعية والقانونية منذ انعقاده.

مادة ()43

 -1وفق ًا للفقه ال�سني الزواج غير ال�صحيح ما اختل فيه ركن من �أركان العقد �أو �شرط من �شروطه �أو
ُوجد مانع من موانعه.
 -2وفق ًا للفقه الجعفري الزواج غير ال�صحيح ما اختل فيه ركن من �أركان العقد فقط.

مادة ()44

ال يرتتب على الزواج غري ال�صحيح قبل الدخول �أي �أثر من �آثار الزواج.

مادة ()45

�أ-ال يترتب على الزواج غير ال�صحيح بعد الدخول �أي �أثر من �آثار الزواج في الحاالت الآتية:
� -1إذا اختل ركنٌ من �أركان انعقاد الزواج.
� -2إذا كان���ت الم���ر�أة مح ّرمة على الرج���ل تحريم ًا م�ؤبد ًا� ،أو تحريم ًا م�ؤقت��� ًا .وي�شترط ثبوت العلم
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بالتحريم ،وال يعتبر الجهل عذر ًا �إذا كان ادعا�ؤه ال يقبل من مثل مدّعيه.
 -3عدم وجود الولي وال�شاهدين مع ًا في مجل�س العقد وذلك وفق ًا للفقه ال�سني.
ب -يترتب على الزواج غير ال�صحيح بعد الدخول في غير ما ذكر �سابق ًا الآثار الآتية:
 -1حرمة الم�صاهرة.
 -2ال�صداق الم�سمى� ،أو �صداق المثل.
 -3النفقة �إذا كانت المر�أة جاهلة بف�ساد العقد.
 -4الن�سب.
 -5العدة.

الف�صل اخلام�س
�آثار الزواج
املطلب الأول
النفقة
الفرع الأول
�أحكام عامة
مادة ()46

النفقة حق من حقوق املنفق عليه وت�شمل الطعام والك�سوة وامل�سكن وما يتبع ذلك من تطبيب
وخدمة وغريهما مما يقت�ضيه العرف.

مادة ()47

�أ -تقدّر النفقة بالنظر ل�سعة المنفق وحال المنفق عليهم ،مع مراعاة الزمان والمكان والأعراف.
ب -م���ع مراع���اة حكم الفقرة ال�سابقة ،يجوز زي���ادة النفقة �أو �إنقا�صها بتغيـر ح���ال المنفق �أو المنفق
عليه.

مادة ()48

�أ -ال ت�سم���ع دع���وى زيادة النفقة �أو النق�ص منها قبل م�ضي �سنة من فر�ض النفقة بحكم نهائي� ،إال في
ظروف ا�ستثنائية.
ب-تح�سب زيادة النفقة �أو نق�صانها من تاريخ ثبوت الحق بعد المطالبة الق�ضائية.
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الفرع الثاين
نفقة الزوجية
مادة ()49

جتب نفقة الزوجة على زوجها بالعقد ال�صحيح ولو كانت مو�سرة �إذا مكنته من نف�سها ولو حكم ًا.

مادة ()50

للقا�ضي �أن يقرر بنا ًء على طلب من الزوجة نفقة م�ؤقتة لها ولأوالدها ،و�أن ي�أمر بعودتها �إلى منزل
الزوجية يف حال �إخراجها منه ،ويكون قراره يف كلتا احلالتني م�شمو ًال بالنفاذ املعجل بقوة القانون.

مادة ()51

�أ� -إذا طلبت الزوجة مقا�صة دين نفقتها بما عليها لزوجها �أجيبت �إلى طلبها ولو بغير ر�ضاه.
ب� -إذا طلب الزوج المقا�صة بين نفقة زوجته ودين له عليها ،ال يجاب طلبه �إال �إذا كانت مو�سرة قادرة
على �أداء الدين من مالها.

مادة ()52

نفقة الزوجة ال ت�سقط بالعجز �أو الإع�سار ولها امتياز على �سائر الديون.

مادة ()53

 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ-تجب النفقة ال�شاملة للمعتدة من طالق رجعي �أو ف�سخ �أو دخول في زواج غير �صحيح.
ب-ال نفقة للمعتدة من طالق بائن ب�سبب يرجع �إليها ،و�إنما لها حق ال�سكن طوال عدتها.
ج-متى كانت المطلقة حام ًال وجب لها على مطلقها نفقة �شاملة خالل عدتها التي تنتهي بالو�ضع.
 -2وفق ًا للفقه الجعفري:
�أ -تجب النفقة ال�شاملة للمعتدة من طالق رجعي.
ب -ال نفقة للمعتدة من طالق بائن.
ج -متى كانت المطلقة حام ًال وجب لها على مطلقها نفقة �شاملة خالل عدتها التي تنتهي بالو�ضع.
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مادة ()54

�أ� -إذا امتنع���ت الزوج���ة عن االنتقال �إلى م�سكن الزوجية �أو تركته من غير عذر �شرعي �أو منعت الزوج
من الدخول �إليه دون عذر �شرعي� ،سقط حقها في النفقة بعد ثبوت ذلك ق�ضا ًء.
ب -يك���ون امتناع الزوجة عن االنتقال �إلى م�سكن الزوجي���ة بعذر �إذا كان الزوج غير �أمين على نف�سها
�أو عر�ضه���ا �أو ماله���ا� ،أو لم يدفع معجل مهرها قبل الدخول� ،أو لم يق���م ب�إعداد م�سكن الزوجية،
ووفق��� ًا للفقه ال�سني كذلك �إذا امتنع عن الإنفاق عليه���ا� ،أو لم ت�ستطع تنفيذ الحكم بنفقتها لعدم
وجود مال ظاهر له.
ج-يثبت ن�شوز الزوجة بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بمتابعة الزوج �إلى م�سكن الزوجية.

مادة ()55

ال ُينفذ حكم املتابعة �إلى م�سكن الزوجية جرب ًا على الزوجة ،ومع امتناعها تعترب نا�شز ًا وت�سقط
نفقتها ،ووفق ًا للفقه ال�سني كذلك يحق لهما �أو لأحدهما طلب التفريق وا�سرتجاع ما �أعطاها من
�صداق.

مادة ()56

�أ-ال يعتب���ر ن�شوز ًا م�سقط ًا لنفقة الزوجية خروج الزوجة لما هو واجب عليها �شرع ًا� ،أو خروجها للعمل
الم�ش���روع خ���ارج البيت متى كان زوجه���ا عالم ًا بعملها حين زواجهم���ا� ،أو ا�شترطت ذلك في عقد
الزواج �صراحة� ،أو �أذن الزوج لها بذلك بعد زواجهما.
مناف لحقوق الزوج مع طلبه عدم
ب -يعتب���ر ن�شوز ًا م�سقط ًا لنفقة الزوجية خروجها للعمل عل���ى نحو ٍ
الخروج.
ج -لي�س للزوج �إلزام الزوجة بالعمل.
د-لي����س للزوج بع���د موافقته على عمل الزوجة �إلزامها باال�شتراك في الإنفاق على الأ�سرة� ،أو �إ�سقاط
بع�ض نفقة الزوجية� ،أو التنازل عن جزء من راتبها ،ما لم يتفقا على خالف ذلك.
هـ -تتحمل الزوجة نفقات خروجها للعمل.

ينق�ضي االلتزام بنفقة الزوجة:
�أ-بالأداء.
ب -بالإبراء.

مادة ()57
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ج-بوف���اة �أح���د الزوجين بالن�سبة للنفق���ات الحالية� ،أما النفقات التي �سب���ق الترا�ضي عليها �أو رفعت
دع���وى للمطالب���ة بها قبل الوف���اة فتعتبر دين ًا على ال���زوج ،وت�ستوفى من الترك���ة �إذا ما ق�ضي بها
للزوجة.

مادة ()58

على الزوج �أن يهيئ لزوجته م�سكن ًا خا�ص ًا مالئم ًا جمهز ًا يتنا�سب وحالته املادية.

مادة ()59

�أ -ت�سكن الزوجة مع زوجها في الم�سكن الذي �أعده بيت ًا للزوجية وتنتقل معه بانتقاله �إلى م�سكن �آخر،
�إال �إذا ا�شترطت في العقد خالف ذلك� ،أو ثبت من االنتقال ح�صول �ضرر لها.
ب -للزوجة �أن ت�شترط على الزوج �أن ال يخرجها من بلدها.

مادة ()60

�أ-يح���ق لل���زوج �أن ُي�سكن مع زوجته في م�سك���ن الزوجية �أبويه و�أوالده من غيره���ا �إذا دعت ال�ضرورة
لذلك ،ب�شرط �أال يلحقها �ضرر من ذلك.
ب-يح���ق للزوج���ة بر�ضا الزوج �صراحة �أو �ضمن ًا �أن ت�سكن معها ف���ي م�سكن الزوجية �أوالدها من غير
ال���زوج �إذا ل���م يكن لهم حا�ضن غيره���ا� ،أو يت�ضررون من مفارقتها ،ويحق ل���ه العدول متى لحقه
ال�ضرر من ذلك.

مادة ()61

�أ -لي����س لل���زوج �أن ُي�سكن مع زوجته �ضرة لها في م�سكن واحد� ،إال �إذا ر�ضيت بذلك ،ويحق لها العدول
مع وجود العذر.
ب -للزوج���ة الحق ف���ي المطالبة باالنفراد بم�سك���ن للزوجية منعزل عن �أهل ال���زوج حتى ولو ا�شترط
الزوج غير ذلك في عقد الزواج وقبلته الزوجة متى لحقها �ضرر من ذلك.

الفرع الثالث
نفقة الأقارب
مادة ()62

�أ-نفق���ة الولد ال�صغي���ر الذي ال مال له تجب على �أبيه حتى تتزوج البن���ت وحتى ي�صل االبن �إلى الحد
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الذي يتك�سب فيه �أمثاله.
ب -نفق���ة الول���د الكبير العاجز عن الك�سب لعاه���ة �أو غيرها تجب على �أبيه �إذا ل���م يكن له مال يمكن
الإنفاق منه.
ج -تع���ود نفقة البنت على �أبيه���ا المو�سر �أو على غيره ممن تجب عليه نفقتها �إذا طلقت �أو مات زوجها
ما لم يكن لها مال يمكن الإنفاق منه عليها.
د�-إذا كان مال الولد ال يفي بنفقته �ألزم �أبوه بما يكملها.
هـ -تجب نفقة الولد على �أمه المو�سرة �إذا فقد الأب �أو الجد لأب� ،أو عجزا عن الإنفاق عليه.

مادة ()63

مع مراعاة حكم املادة ( )47من هذا القانون ،يراعى يف تقدير نفقة الأوالد بعد الطالق �أو عند
الفرقة احلاجات الأ�سا�سية وقدر الكفاية وقدرة املنفق.

مادة ()64

�أ -يجب على الولد المو�سر كبير ًا كان �أو �صغير ًا نفقة والديه �إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.
ب�-إذا كان مال الوالدين ال يفي بنفقتهما �ألزم الأوالد المو�سرون بما ُيكملها.
ج -توزع نفقة الأبوين على �أوالدهما الذكور والإناث بح�سب ي�سر كل منهم.
د� -إذا كان الإنفاق من �أحد الأوالد بعد الحكم عليهم بالنفقة فله �أن يرجع على كل منهم وفق الحكم.
هـ� -إذا �أنفق �أحد الأوالد على �أبويه ر�ضاء قبل الحكم �أو بعده فال رجوع له على �إخوته �أو �أخواته.

مادة ()65

وفق ًا للفقه ال�سني �إذا تعدد امل�ستحقون للنفقة ومل ي�ستطع من وجبت عليه النفقة الإنفاق عليهم
جميع ًا قدمت نفقة الزوجة ،ثم نفقة الأوالد ،ثم نفقة الأبوين ،ثم نفقة الأقارب.
ووفق ًا للفقه اجلعفري تقدم نفقة الزوجة على نفقة الأوالد والأبوين.

مادة ()66

�أ -تجب نفقة الأ�صول و�إن علوا على فروعهم ،والفروع و�إن نزلوا على �أ�صولهم.
ب -تفر�ض نفقة الأقارب اعتبار ًا من التاريخ الذي يحدده الحكم الق�ضائي.
ج -ال �أثر الختالف الدين في ا�ستحقاق النفقة بين الأ�صول والفروع.
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د-وفق ًا للفقه ال�سني ُتقبل نفقة الأوالد عن فترة ال تتجاوز اثني ع�شر �شهر ًا �سابقة على تاريخ المطالبة
الق�ضائية بها.

مادة ()67

وفق ًا للفقه ال�سني جتب نفقة كل م�ستحق لها على من يرثه من �أقاربه املو�سرين بح�سب ترتيبهم
وح�ص�صهم الإرثية ،ف�إن كان الوارث مع�سر ًا فتفر�ض على من يليه يف الإرث.

املطلب الثاين
ثبوت الن�سب
الفرع الأول
البنوة
مادة ()68

تثبت البنوة للأب ب�أي من طرق الإثبات ال�شرعي وترتتب عليها �آثارها ال�شرعية.

مادة ()69

وفق ًا للفقه ال�سني تثبت البنوة للأم �سواء كانت ناجتة عن عالقة �شرعية �أو غري �شرعية بواقعة
الوالدة �أو �إقرار الأم وترتتب عليها �آثارها ال�شرعية.
ووفق ًا للفقه اجلعفري �إذا كانت الوالدة ناجتة عن عالقة غري �شرعية فال توارث بينهما.

مادة ()70

ال يجوز �إثبات البنوة بالتبني وال ترتتب عليه �آثار �شرعية.

مادة ()71

�أقل مدة احلمل �ستة �أ�شهر قمرية ،و�أكرثها �سنة واحدة قمرية.

الفرع الثاين
الن�سب وو�سائل اثباته
مادة ()72

يثبت الن�سب ب�إحدى الطرق الآتية:
�أ-عقد الزوجية ال�صحيح� ،أو الوطء ب�شبهة وذلك مع مراعاة حكم المادة ( )71من هذا القانون.
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ب -الإقرار ب�شروطه المعتبرة �شرع ًا.
ج-البينة ال�شرعية.

مادة ()73

ين�سب ولد كل زوجة يف الزواج ال�صحيح �إلى زوجها بثالثة �شروط:
�أ -م�ضي �أقل مدة الحمل على عقد الزواج.
ب�-أال يثبت انتفاء �إمكان التالقي بين الزوجين بمانع ح�سي من تاريخ العقد �إلى الوالدة.
ج� -أال يط���ر�أ مان���ع من ال���وطء بعد الزواج مع ا�ستم���راره �أكثر من �سنة قمرية ،ف����إذا زال المانع وجب
لإثبات الن�سب انق�ضاء �أقل مدة الحمل من تاريخ زوال المانع.

مادة ()74

يثبت ن�سب الولد من الرجل املُط ِّلق �أو املتوفى �إذا ولدته املر�أة قبل م�ضي �سنة قمرية من يوم
الطالق �أو الوفاة.

مادة ()75

�إذا مت عقد الزواج �صحيح ًا وظهر حمل بالزوجة قبل توثيقه ر�سمي ًا فين�سب احلمل للزوج �إذا تبني
ح�صوله بعد العقد ،و�إذا �أنكر الزوج �أن احلمل منه يلج�أ �إلى الو�سائل ال�شرعية يف �إثبات الن�سب.

مادة ()76

يف الأحوال التي يثبت فيها ن�سب الولد بالفرا�ش يف زواج �صحيح ،يجوز للرجل �أن ينفي عنه ن�سب
الولد باملالعنة ح�سب ال�شروط املعتربة �شرع ًا يف اللعان ،ب�شرط �أال يكون قد اعرتف بالن�سب �صراحة
�أو �ضمن ًا.

مادة ()77

يتم عر�ض الزوجني لتحليل الب�صمة الوراثية قبل �إجراء املالعنة لنفي الن�سب.

مادة ()78

�إذا وقع اللعان ،حكم القا�ضي بنفي ن�سب الولد عن الرجل ،وال ترتتب عليه الآثار ال�شرعية.
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مادة ()79

�أ-الإقرار بالبنوة ولو في مر�ض الموت يثبت به الن�سب بال�شروط الآتية:
� -1أن يكون الم َقر له مجهول الن�سب.
� -2أن يكون الم ِقر بالغ ًا عاق ًال.
� -3أن يكون فارق ال�سن بين الم ِقر والم َقر له يحتمل �صدق الإقرار.
�صدق الم َقر له الم ِقر متى كان بالغ ًا عاق ًال.
� -4أن ُي ِ
� -5أن ال ُيوجد ُمنازع للم ِقر.
ب -اال�ستلحاق� :إقرار بالبنوة �صادر عن رجل ،بال�شروط المذكورة في الفقرة ال�سابقة.

مادة ()80

يف حال اختالط املواليد يف امل�ست�شفيات� ،أو حال احلوادث �أو الكوارث ي�ستعمل حتليل الب�صمة
الوراثية لإزالة اللب�س.

الباب الثاين
الفرقة بني الزوجني
الف�صل الأول
�أحكام عامة
مادة ()81

تقع الفرقة بني الزوجني:
�أ-ب�إرادة الزوج ،وت�سمى طالق ًا.
ب-بطلب من الزوجة وموافقة من الزوج مع بذل العو�ض ،وت�سمى مخالعة.
ج -بحكم الق�ضاء ،وت�سمى تطليق ًا �أو ف�سخ ًا �أو تفريق ًا ح�سب الحال.

الف�صل الثاين
الطالق
مادة ()82

 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ -الطالق حل عقد الزواج بال�صيغة المخ�صو�صة والمو�ضوعة له �شرع ًا �أو عرف ًا.
ب-يقع الطالق باللفظ ال�صريح عرف ًا� ،أو بالكتابة ،وعند العجز عنهما فبالإ�شارة المفهمة.
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 -2وفق ًا للفقه الجعفري:
�أ -الطالق حل عقد الزواج بال�صيغة المخ�صو�صة المو�ضوعة له �شرع ًا.
ب -يقع الطالق باللفظ ال�صريح ،وعند العجز عنه يقع بالكتابة �أو الإ�شارة المفهمة.

مادة ()83

 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ -يقع الطالق من الزوج �أو من وكيله بوكالة خا�صة بنوع الطالق وزمنه ولو كانت الوكالة
للزوجة ،وللزوج حق �إلغاء الوكالة.
ب -يقع الطالق من الزوجة طلقة واحدة بائنة �إن َم َّلكها الزوج طالق نف�سها ب�شرط في
عقد الزواج.
ج -يقع الطالق من الزوجة طلقة واحدة رجعية �إذا فو�ضها الزوج �أثناء الزواج ،وله حق
الرجوع ما لم توقعه الزوجة.
 -2وفق ًا للفقه الجعفري:
�أ -يقع الطالق من الزوج �أو وكيله بوكالة خا�صة بنوع الطالق.
ب -يقع الطالق من الزوجة �إذا وكلها زوجها في طالق نف�سها.

مادة ()84

�أ  -ي�شت���رط في المطلق البل���وغ والعقل واالختيار والتمييز ووفق ًا للفقه الجعف���ري ُي�ضاف �إلى ما تقدم
الق�صد.
بال يقع طالق ال�صبي والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز ب�سكر �أو بغ�ضب �أو غيره.

مادة ()85

ال يقع الطالق على الزوجة �إال �إذا كانت يف زواج �صحيح وغري معتدة.

مادة ()86

 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ -ال يقع الطالق المعلق على فعل �شيء للحث عليه �أو على تركه للمنع منه �إال �إذا ق�صد به الطالق.
ب  -ال يقع الطالق بالحنث بيمين الطالق� ،أو الحرام �إال �إذا ق�صد به الطالق.
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ج  -ال يقع الطالق المقترن بالعدد لفظ ًا �أو كتابة �أو بالإ�شارة �إال طلقة واحدة.
 -2وفق��� ًا للفقه الجعف���ري ال يقع الطالق �صحيح ًا �إال �إذا كان منجز ًا وكانت الزوجة في طهر غير طهر
المواقعة وبح�ضور �شاهدي عدل.

مادة ()87

الطالق نوعان؛ رجعي وبائن:
�أ -الطالق الرجعي ال ينهي عقد الزواج �إال بانق�ضاء العدة.
ب -الطالق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه.
ووفق ًا للفقه ال�سني الطالق البائن نوعان:
�أ  -طالق بائن بينونة �صغرى ال تحل المطلقة بعده لمطلقها �إال بعقد و�صداق جديدين.
ب  -ط�ل�اق بائ���ن بينون���ة كبرى وه���و المكمل للث�ل�اث ال تحل المطلقة بع���ده لمطلقه���ا �إال �إذا تزوجت
وانق�ض���ت عدته���ا من زوج �آخر دخل بها دخو ًال حقيقي ًا ف���ي زواج �صحيح ،وال تحل لزوجها ال�سابق
�إال بعقد و�صداق جديدين.

مادة ()88

 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
كل طالق يقع رجعي ًا �إال الطالق املكمل للثالث ،والطالق قبل الدخول ،واخللع على بدل ،والتفريق
لل�ضرر ،وما ورد الن�ص يف هذا القانون على بينونته.
 -2وفق ًا للفقه الجعفري:
يقع الطالق بائن ًا وال حتل املطلقة بعده ملطلقها �إال بعقد و�صداق جديدين يف احلاالت الآتية:
�أ -قبل الدخول بالزوجة.
ب� -أن تكون في �سن الي�أ�س.
ج� -أن تكون �صغيرة غير بالغة.
د -الخلع والمبار�أة ما لم ترجع المطلقة في البذل.
هـ -الطالق المكمل للثالث المتواليات ،وال تحل المطلقة بعده لمطلقها �إال �إذا تزوجت وانق�ضت عدتها
من زوج �آخر دخل بها دخو ًال حقيقي ًا في زواج دائم �صحيح.

ملحق العدد – 3323 :الخميس  20يوليو 2017

مادة ()89

�أ  -على القا�ضي قبل �إيقاع الطالق �أن يحاول �إ�صالح ذات البين.
ب  -يقع طالق الزوج �أمام القا�ضي.
ج -يثبت الطالق الواقع خارج المحكمة بالإقرار �أو بالبينة.

مادة ()90

يجوز للطرفني عند طلب �إثبات الطالق االتفاق على حتديد نفقة املر�أة املطلقة �أثناء عدتها ونفقة
الأوالد ،ومن له حق احل�ضانة وزيارة املح�ضون عدد ًا وزمان ًا ومكان ًا ،ويتم تدوين ذلك يف وثيقة الطالق،
ويعترب االتفاق م�شمو ًال بالنفاذ املعجل بقوة القانون.

مادة ()91

�أ -للحا�ضن���ة الت���ي ال م�سكن له���ا �أن ت�سكن مع المح�ضون في م�سكن الزوجي���ة ال�سابق حتى يهيئ والد
المح�ض���ون م�سكن ًا م�ستق ًال منا�سب ًا مجهز ًا لإقامة الحا�ضن���ة مع المح�ضون طوال مدة الح�ضانة،
و�إذا كان الم�سكن قاب ًال للق�سمة فللزوج ق�سمته ،وذلك مع مراعاة المادتين ( )65و( )67من هذا
القانون.
ب  -وفق��� ًا للفق���ه ال�سني ت�ستحق الحا�ضنة التي لها م�سكن �أو التي اختارت الأجرة بد ًال عن �سكناها مع
المح�ضون �أجرة �سكن تقدر باالتفاق �أو االجتهاد الق�ضائي مع مراعاة المادتين ( )47و( )63من
هذا القانون.
ج  -وفق��� ًا للفق���ه الجعفري ت�ستحق الحا�ضن���ة التي لم ُيهيئ لها م�سكن ًا للح�ضان���ة �أجرة �سكن في حال
ا�ستئجاره���ا ،تق���در باالتفاق �أو االجته���اد الق�ضائي ،مع مراعاة المادتي���ن ( )47و( )63من هذا
القانون.

مادة ()92

 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ-ت�ستحق املطلقة قبل الدخول ن�صف ال�صداق امل�سمى و�إال فلها متعة ال�صداق وتقدر بن�صف مهر
مثيالتها.
ب-ت�ستحق املطلقة بعد الدخول متعة الطالق �إذا كان بغري �سبب منها وتقدر بنفقة �سنة ح�سب
ي�سر املطلق ومدة الزواج وظروف الطالق.
 -2وفق��� ًا للفق���ه الجعفري ت�ستحق المطلقة قب���ل الدخول ن�صف ال�صداق الم�سم���ى و�إن لم ُي�سمى فلها
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المتعة ح�سب ي�سر المطلق.

مادة ()93

للزوج �أن يرجع مطلقته من طالق رجعي مادامت يف العدة ،وال ي�سقط هذا احلق بالتنازل عنه.

مادة ()94

�أ  -تتحقق الرجعة بالقول �أو الكتابة �أو الفعل مع الق�صد �أثناء العدة.
ب -تثبت الرجعة ب�شاهدي عدل �أو بت�صديق الزوجة.
ج -توثق الرجعة من المحكمة ،وال ي�شترط �إذن الزوجة ،ويتم �إعالمها بذلك.
د �-إذا اختلف الزوجان في الرجعة وعدمها بعد انق�ضاء العدة ،فالقول قول النافي �إذا لم توجد بينة.

الف�صل الثالث
املخالعة
مادة ()95

اخللع طلب الزوجة �إنهاء عقد الزواج بعو�ض تبذله للزوج.
 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ -للزوجين �أن يترا�ضيا على �إنهاء عقد الزواج بالخلع.
ب -ا�ستثن���ا ًء م���ن �أح���كام البند (�أ) من الفق���رة ( )1من هذه الم���ادة� ،إذا كان رف�ض الزوج تعنت ًا
وخيف �أال يقيما حدود اهلل ،حكم القا�ضي بالمخالعة مقابل بدل منا�سب ال يزيد على المهر.
ج -يكون الخلع بعو�ض تبذله الزوجة على �أن يكون في حدود ما �أعطاه الزوج من مهر.
د -يعتبر الخلع ف�سخ ًا ،ويوقعه القا�ضي بلفظ الخلع ال بلفظ الطالق.
 -2وفق ًا للفقه الجعفري:
�أ -للزوجة �أن تطلب �إنهاء عقد الزواج بالخلع ببذل منها ور�ضى من الزوج.
ب -ي�شترط في الخلع تحقق الكراهة من الزوجة خا�صة.
ج -كل ما �صح مهر ًا �صح بذ ًال ،والبد من تحديده وتعيينه ،و�إذا كانت الكراهة من الزوجين مع ًا فال
ي�صح �أن يطلب الزوج بذ ًال زائد ًا على ال�صداق.
د -يعتبر الخلع طالق ًا بائن ًا ،ويقع بلفظ الخلع �أو بلفظ الطالق.
هـ� -إذا رجعت المختلعة في البذل �أثناء العدة �صار الطالق رجعي ًا.
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مادة ()96

ي�شرتط ال�ستحقاق الزوج ما خولع عليه �أن يكون خلع الزوجة اختيار ًا منها دون �إكراه �أو �إ�ضرار،
و�إذا ذكر البدل يف املخالعة لزم ما �سمي فقط.
 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ -ال يج���وز �أن يك���ون بدل الخلع التخلي عن ح�ضان���ة الأوالد ،وال عن �أي حق من حقوقهم ،ف�إن وقع
�صح الخلع وبطل ال�شرط ،وكان لحا�ضنتهم �ضمهم ،ويلزم �أبوهم بنفقتهم.
ب -ف���ي حال بطالن ال�شرط المخالع عليه ،يقدر القا�ض���ي عو�ض ًا منا�سب ًا ،مع مراعاة حكم البند
(ج) من الفقرة ( )1من المادة ( )95من هذا القانون.
ج� -إذا ل���م ي�س���م في المخالعة البدل ،قدر القا�ضي عو�ض ًا طبق ًا لحكم البند (ب) من الفقرة ()1
من هذه المادة.
 -2وفق ًا للفقه الجعفري ،ال يجوز �أن يكون بدل الخلع التخلي عن ح�ضانة الأوالد بما ي�ضر بهم ،وال عن
�أي حق من حقوقهم.

الف�صل الرابع
التطليق
املطلب الأول
التطليق للعلل
مادة ()97
وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ  -لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها ا�ستمرار الحياة الزوجية وال يرجى منها
برء �أو يرجى بعد م�ضي �أكثر من �سنة� ،سواء كانت العلة عقلية �أو ع�ضوية �أ�صيب بها �أحدهما قبل
العقد دون علم الآخر �أو بعده.
ب � -إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل م�ضي �سنة ،تعطي المحكمة للمعتل �أجل �سنة قبل التطليق.
ج � -إذا تزوجت���ه عالم���ة بالعيب �أو حدث العيب بعد العقد ور�ضيت ب���ه ،فلها طلب المخالعة ،وذلك مع
مراعاة �أحكام المادتين ( )95و( )96من هذا القانون.
د  -ي�ستعان ب�أهل الخبرة من الأطباء المعتمدين في معرفة العلة وتقديرها.
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املطلب الثاين
التطليق لل�ضرر وال�شقاق
مادة ()98

�أ  -للزوجة طلب التطليق لل�ضرر الذي يتعذر معه دوام الع�شرة بين الزوجين.
ب  -للزوجة طلب التطليق �إذا هجرها زوجها كلي ًا وتركها معلقة بدون عذر.
ج  -على القا�ضي بذل الجهد لإ�صالح ذات البين.
د � -إذا عجز القا�ضي عن الإ�صالح وثبت ال�ضرر حكم بالتطليق.

مادة ()99

�إذا مل يثبت ال�ضرر وا�ستمر ال�شقاق بني الزوجني وتعذر الإ�صالح ،عني القا�ضي حكمني من �أهل
الزوجني �إن �أمكن و�إال فممن يتو�سم فيهما القدرة على الإ�صالح �أو ذوي االخت�صا�ص ،وذلك من دون
الإخالل بحكم املادة ( )89من هذا القانون.

مادة ()100

�أ  -على الحكمين تق�صي �أ�سباب ال�شقاق ،وبذل الجهد للإ�صالح بين الزوجين.
ب  -يقدم الحكمان للقا�ضي تقرير ًا عن م�ساعيهما واقتراحاتهما مت�ضمن ًا مدى �إ�ساءة كل من الزوجين
�أو �أحدهما للآخر خالل مدة ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر من تاريخ تعيينهما.
ج  -يجوز للقا�ضي تمديد المدة الم�شار �إليها في الفقرة ال�سابقة بنا ًء على طلب من الحكمين مجتمعين
�أو تحقيق ًا لم�صلحة راجحة.

مادة ()101

للقا�ضي اعتماد تقرير احلكمني �أو تعيني غريهما من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف ال�شئون النف�سية
واالجتماعية بقرار م�سبب مبهمة التحكيم جمدد ًا ،وفق الإجراءات املذكورة يف املادتني ال�سابقتني.

مادة ()102

�إذا اختلف احلكمان عني القا�ضي غريهما� ،أو �ضم �إليهما حكم ًا ثالث ًا مرجح ًا من ذوي االخت�صا�ص.

مادة ()103

�إذا تعذر ال�صلح وا�ستمر ال�شقاق بني الزوجني ،حكم القا�ضي بالتطليق ا�ستناد ًا �إلى تقرير
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احلكمني.
ويف الفقه اجلعفري ي�شرتط تفوي�ض احلكمني بالطالق من الزوج والبذل من الزوجة.

مادة ()104

وفق ًا للفقه ال�سني �إذا حكم القا�ضي بالتطليق طبق ًا لأحكام املادة ( )103من هذا القانون ،حدد
القا�ضي ما يجب �أن تعيده الزوجة للزوج من �صداق �أو غريه �إذا كانت الإ�ساءة كلها �أو �أكرثها من
الزوجة ،و�إذا كانت الإ�ساءة كلها �أو �أكرثها من الزوج بقي ال�صداق من حق الزوجة.

مادة ()105

وفق ًا للفقه ال�سني �إذا طلبت الزوجة اخللع قبل الدخول احلقيقي و�أودعت ما قب�ضته من �صداق
وما �أنفقه الزوج يف �سبيل الزواج وامتنع الزوج عن �إيقاع اخللع وعجز القا�ضي عن الإ�صالح ،حكم
باملخالعة.

املطلب الثالث
التطليق لعدم الإنفاق
مادة ()106

 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ� -إذا امتن���ع الزوج الحا�ضر ع���ن الإنفاق على زوجته ولي�س له مال ظاهر ولم يثبت �إع�ساره �ألزمه
القا�ض���ي بالنفقة ،ف�إذا امتنع فلزوجته طلب التطليق ،ويطلق القا�ضي عليه ،وللزوج �أن يتوقى
التطليق بدفع نفقتها الواجبة.
ب� -إذا �أثبت الزوج �إع�ساره� ،أو كان غائب ًا في مكان معلوم �أو محبو�س ًا ،ولي�س له مال ظاهر� ،أمهله
القا�ض���ي مدة ال تق���ل عن �شهر وال تجاوز ثالثة �أ�شهر ،لي�ؤدي النفق���ة المذكورة ،ف�إن لم ينفق
طلقها عليه.
ج� -إذا كان الزوج غائب ًا في مكان مجهول ولي�س له مال ظاهر طلق عليه القا�ضي بال �إمهال وذلك
بمراعاة �أحكام الفقرة ( )1من المادة ( )108من هذا القانون.
و ُيعتبر الطالق طبق ًا لأحكام الفقرات ال�سابقة من هذه المادة طالق ًا رجعي ًا �إن لم يكن
مكم ًال للثالث.
 -2وفق��� ًا للفق���ه الجعفري �إذا امتنع الزوج الحا�ضر ع���ن الإنفاق على زوجته ولي�س له مال ظاهر يمكن
الإنف���اق منه عليها �ألزمه القا�ض���ي بالنفقة ،ف�إذا امتنع فلزوجته طل���ب التطليق ،ويطلق القا�ضي
عليه ،وللزوج �أن يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة.
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املطلب الرابع
التطليق للغياب والفقدان
مادة ()107

للزوجة طلب التطليق لل�ضرر ب�سبب غياب زوجها املعروف موطنه �أو محل �إقامته دون عذر ولو كان
له مال ميكن ا�ستيفاء النفقة منه ،وال يحكم لها بالطالق �إال بعد �إنذار الزوج� ،إما بالإقامة مع زوجته،
و�إما نقلها �إليه ،و�إما طالقها.

مادة ()108

 -1وفق ًا للفقه ال�سني لزوجة المفقود �أو الغائب الذي ال تعلم حياته وال موته وال يعرف موطنه وال محل
�إقامت���ه طلب التطلي���ق ،وال يحكم لها بذلك �إال بعد البحث والتحري عن���ه وم�ضي �أربع �سنوات من
ثبوت الفقد �أو الغياب.
 -2وفق ًا للفقه الجعفري:
�أ -لزوج���ة المفق���ود �أو الغائب الذي ال تعلم حياته وال موت���ه وال يعرف موطنه وال محل �إقامته طلب
التطلي���ق ،وال يحكم له���ا بذلك �إال بعد رفع �أمرها �إلى القا�ضي وم�ضي �أربع �سنوات من البحث
والتحري.
ب -ال تطلق الزوجة �إذا كان للمفقود �أو الغائب مال �أو ولي ينفق عليها.

مادة ()109

�أ  -يحك���م بموت المفقود الذي يغلب عليه اله�ل�اك �إذا دلت القرائن على هالكه بما ُيطمئن منها على
وفاته.
ب � -إذا �صدر حكم بموت المفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت �صيرورة الحكم نهائي ًا.

مادة ()110

وفق ًا للفقه ال�سني �إذا جاء املفقود �أو تبني �أنه حي فزوجته له ما مل يدخل بها الزوج الثاين� ،إن كان
الثاين غري عامل بحياة الأول.
ووفق ًا للفقه اجلعفري �إذا جاء املفقود �أو تبني �أنه حي فهو �أحق بزوجته ما مل تخرج من العدة،
ف�إذا خرجت من العدة فقد بانت منه.
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املطلب اخلام�س
التطليق للحب�س والتعاطي
مادة ()111

�إذا ُحب�س الزوج تنفيذ ًا حلكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ،جاز لزوجته �أن تطلب التطليق عليه
�إذا حلقها �ضرر.

مادة ()112

للزوجة طلب التطليق لل�ضرر ب�سبب تعاطي الزوج امل�سكرات �أو املخدرات ،بعد عر�ضه على جلنة
طبية ر�سمية.

املطلب ال�ساد�س
�أحكام م�شرتكة
مادة ()113

وفق ًا للفقه ال�سني يكون التطليق طبق ًا لأحكام املواد ( )97و( )98و( )103و( )104و()107
و( )108و( )111من هذا القانون تطليق ًا بائن ًا.
ووفق ًا للفقه اجلعفري يكون التطليق طبق ًا حلكم الفقرة ( )2من املادة ( )88طالق ًا بائن ًا.

مادة ()114

للقا�ضي �أثناء النظر يف دعوى التطليق� ،أن يحكم باتخاذ �إجراءات وقتية ل�ضمان نفقة الزوجة
والأوالد وما يتعلق بح�ضانتهم وزيارتهم.

الف�صل اخلام�س
الف�سخ
مادة ()115

�أ  -يف�سخ عقد الزواج �إذا طر�أ عليه ما يمنع ا�ستمراره �شرع ًا.
ب  -الفرقة باللعان ف�سخ.

مادة ()116

�أ  -يجوز لمن وقع عليه التدلي�س من الزوجين طلب ف�سخ العقد ب�سبب التدلي�س.
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ب  -ي�سقط طلب الف�سخ �إذا �صدر من المدل�س عليه ما يفيد علمه بهذا التدلي�س ور�ضاه بذلك �صراحة
�أو �ضمن ًا.

الف�صل ال�ساد�س
�آثار الفرقة بني الزوجني
املطلب الأول
العدة
مادة ()117

�أ  -العدة مدة ترب�ص تق�ضيها المعتدة وجوب ًا دون زواج �إثر الفرقة �أو موت الزوج.
ب  -تبت���دئ الع���دة منذ وقوع الفرقة �أو موت الزوج ،ووفق ًا للفق���ه الجعفري من حين بلوغ الزوجة خبر
الوفاة.
ج  -تبتدئ العدة في حالة الوطء ب�شبهة من �آخر وطء.
د  -تبتدئ العدة في حال التطليق من تاريخ �إيقاع الطالق �إذا �صار الحكم نهائي ًا.

الفرع الأول
عدة الوفاة
مادة ()118

�أ  -تعت���د المتوف���ى عنها زوجها في زواج �صحيح ولو قبل الدخ���ول ب�أربعة �أ�شهر وع�شرة �أيام �إن لم تكن
حام ًال.
ب  -تنق�ض���ي ع���دة الحامل المتوف���ي زوجها بو�ضع حملها ،ووفق��� ًا للفقه الجعفري ب�أبع���د الأجلين من
الو�ضع وانتهاء العدة.
ج  -تعتد المدخول بها في زواج غير �صحيح �إذا توفي عنها الرجل عدة الطالق ا�ستبرا ًء للرحم.

الفرع الثاين
عدة الطالق والفرقة
مادة ()119

�أ  -ال عدة على المطلقة قبل الدخول.
ب  -عدة المطلقة الحامل بو�ضع حملها.
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ج -تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة مع مراعاة �أحكام المادة ( )108من هذا القانون.
د  -عدة غير الحامل:
 -1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ -ثالث حي�ضات كامالت لذوات الحي�ض ،دون ح�ساب الحي�ضة التي وقع فيها الطالق.
ب -ثالثة �أ�شهر قمرية لمن لم تح�ض �أ�ص ًال� ،أو يئ�ست من المحي�ض.
ج� -أقل الأجلين من ثالث حي�ضات �أو �سنة للمرتابة التي انقطع حي�ضها قبل �سن الي�أ�س.
 -2وفق ًا للفقه الجعفري:
�أ -ثالثة �أطهار لذوات الحي�ض ،وتنتهي بر�ؤية دم الحي�ضة الثالثة.
ب -ال عدة على ال�صغيرة غير البالغة وال اليائ�سة.
ج -ثالثة �أ�شهر للتي انقطع عنها الحي�ض وهي في �سن من تحي�ض.

مادة ()120

يف جميع الأحوال ال تزيد العدة على �سنة واحدة.

مادة ()121

�إذا تويف الزوج وكانت املر�أة يف عدة الطالق الرجعي تنتقل �إلى عدة الوفاة وال يح�سب ما م�ضى.

مادة ()122

�إذا تويف الزوج واملر�أة يف عدة الطالق البائن ،ف�إنها تكملها ولي�س عليها عدة وفاة.
ووفق ًا للفقه ال�سنيُ ،ي�ستثنى من ذلك �إذا كان الطالق يف مر�ض املوت وبغر�ض حرمان املر�أة من
املرياث فتعتد ب�أبعد الأجلني.

املطلب الثاين
احل�ضانة
مادة ()123

احل�ضانة حفظ الولد ،وتربيته ،ورعايته مبا ال يتعار�ض مع حق الويل يف الوالية على النف�س.

مادة ()124

وفق ًا للفقه ال�سني تنتهي ح�ضانة الن�ساء ببلوغ الذكر خم�س ع�شرة �سنة وبالن�سبة للأنثى حتى
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تتزوج ويدخل بها الزوج.
ووفق ًا للفقه اجلعفري تنتهي ح�ضانة الأم عند امتام �سن ال�سابعة للأبن �أو البنت ،وبعد �سن
ال�سابعة تكون احل�ضانة للأب.

مادة ()125

 -1وفق��� ًا للفقه ال�سني �إذا بلغ الذكر خم�س ع�شرة �سنة� ،أو بلغت الأنثى �سبع ع�شرة �سنة ولم تتزوج ولم
يدخ���ل به���ا الزوج ،فلكل منهم���ا الخيار في االن�ضمام �إلى من ي�شاء م���ن �أبويه �أو ممن له الحق في
ح�ضانت���ه ،ف�إن اختار �أي منهما الحا�ضنة ا�ستمر معها دون �أجر ح�ضانة ،وذلك مع مراعاة �أحكام
المادة ( )136من هذا القانون.
 -2وفق��� ًا للفق���ه الجعفري يمنح خيار االن�ضمام �إلى من ي�ش���اء من �أبويه عند اتمام الأنثى �سن التا�سعة
من عمرها والذكر �سن الخام�سة ع�شرة من عمره مع ر�شدهما.

مادة ()126

ي�شرتط يف احلا�ضن:
�أ -الإ�سالم.
ب -العقل.
ج -البلوغ.
د -الأمانة على المح�ضون.
هـ -القدرة على تربية المح�ضون وحفظه ورعايته وتدبير م�صالحه.
و -ال�سالمة من الأمرا�ض المعدية والخطيرة.

مادة ()127

مع مراعاة ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة ( )126من هذا القانون يتعني �أن يتوافر يف
احلا�ضن ما ي�أتي:
-1وفق ًا للفقه ال�سني:
�أ� -إذا كان���ت امر�أة� :أال تكون متزوجة ب�أجنبي ع���ن المح�ضون �إال �إذا قدرت المحكمة خالف ذلك
لم�صلحة المح�ضون.
ب� -إذا كان رج ًال:
� )1أن يكون عنده من ي�صلح للح�ضانة من الن�ساء.
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� )2أن يكون ذا رحم محرم للمح�ضون �إذا كان المح�ضون �أنثى.
 -2وفق ًا للفقه الجعفري ،ي�سقط حق الأم في الح�ضانة �إذا تزوجت ب�آخر �إال �إذا قدرت المحكمة خالف
ذلك.

مادة ()128

احل�ضانة من واجبات الأبوين مع ًا ما دامت الزوجية قائمة بينهما ،ف�إن افرتقا فهي:
 -1وفق��� ًا للفق���ه ال�سني :للأم ،ثم لأم الأم و�إن علت ،ث���م لأم الأب ،ثم للأب ،كما تكون الح�ضانة لأخت
المح�ض���ون ،ث���م خالته ،ثم جدته لأبيه ،ثم بنت �أخيه ،ثم بن���ت �أخته ،ما لم يقرر القا�ضي خالف
ذلك لم�صلحة المح�ضون ،ويقدم في الجميع ال�شقيق ثم لأم ثم لأب.
 -2وفق��� ًا للفقه الجعفري :للأم ثم للأب ،و�إذا مات الأب �أو �سقطت عنه الح�ضانة تعود للأم ،ثم الجد
لأب ،ثم للو�صي من جهة الأب �إن وجد ،ثم لأقارب المح�ضون ح�سب مراتب الإرث.

مادة ()129

�إذا مل يوجد الأبوان ،ومل يقبل احل�ضانة م�ستحق لها ،اختار القا�ضي من يراه �صاحل ًا من �أقارب
املح�ضون ،ثم من غريهم� ،أو �إحدى امل�ؤ�س�سات امل�ؤهلة لهذا الغر�ض.

مادة ()130

للقا�ضي اال�ستعانة بذوي االخت�صا�ص واخلربة يف ال�شئون النف�سية واالجتماعية عند احلكم
بتقرير احل�ضانة مراعاة للم�صلحة الراجحة للأوالد مبا ال يتعار�ض مع الأحكام املن�صو�ص عليها يف
املواد ال�سابقة.

مادة ()131

احلكم باحل�ضانة ي�ستتبع احلكم للحا�ضن بكافة �أوراق املح�ضون الثبوتية ويكون هذا احلكم
م�شمو ًال بالنفاذ املعجل.

مادة ()132

�أ � -إذا ترك���ت الأم بي���ت الزوجي���ة لخالف �أو غي���ره ال ي�سقط حقها في الح�ضانة م���ا لم يقدر القا�ضي
خالف ذلك لأ�سباب �سائغة.
ب � -إذا كان المح�ضون �صغير ًا ال ي�ستغني عن �أمه فتلزم بح�ضانته ،ما لم يقدر القا�ضي خالف ذلك.
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مادة ()133

يجب على الأب �أو غريه من �أولياء املح�ضون النظر يف �شئونه وت�أديبه وتوجيهه وتعليمه ،وال يبيت
�إال عند حا�ضنه ما مل يقدر القا�ضي خالف ذلك.

مادة ()134

�أ  -لي�س للحا�ضنة �أن تقيم بالمح�ضون في دولة �أخرى �إال ب�إذن وليه �أو و�صيه.
ب  -لي�س للولي �أب ًا كان �أو غيره �أن ي�سافر بالمح�ضون �سفر �إقامة �إال ب�إذن حا�ضنته.

مادة ()135

مل�ستحق احل�ضانة احلق يف الإقامة يف البالد مدة ح�ضانته �إذا كان املح�ضون يحمل اجلن�سية
البحرينية ،ما مل ي�صدر يف حق احلا�ضن حكم يق�ضي بت�سفريه.

مادة ()136

ي�سقط حق احلا�ضن يف احل�ضانة يف احلاالت الآتية:
�أ � -إذا انتفى �أحد ال�شروط المذكورة في المادتين ( )126و( )127من هذا القانون.
ب � -إذا ا�ستوطن الحا�ضن بلد ًا ي�صعب معه على ولي المح�ضون القيام بواجباته ،وذلك دون الإخالل
بالمادة ( )134من هذا القانون.
ووفق ًا للفقه ال�سني:
�أ � -إذا �سكت م�ستحق الح�ضانة عن المطالبة بها مدة �سنة ما لم يقدر القا�ضي خالف ذلك.
ب � -إذا �سكن���ت الحا�ضن���ة الجديدة م���ع من �سقطت ح�ضانتها ل�سبب غير العج���ز البدني ،ما لم يقبل
م�ستحق الح�ضانة ذلك �صراحة �أو �ضمن ًا.

مادة ()137

تعود احل�ضانة ملن �سقطت عنه متى زال �سبب �سقوطها.

مادة ()138

�أ � -إذا كان المح�ض���ون ف���ي ح�ضانة �أحد الأبوين ،فيحق للآخر زيارت���ه وا�ستزارته وا�صطحابه ح�سبما
يقرر القا�ضي.
ب � -إذا كان �أحد �أبوي المح�ضون متوفى �أو غائب ًا يحق لأقارب المح�ضون المحارم زيارته �أو ا�ستزارته
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وا�صطحابه ح�سبما يقرر القا�ضي.
ج � -إذا كان المح�ضون لدى غير �أبويه يعين القا�ضي م�ستحق الزيارة من �أقاربه المحارم.

مادة ()139

�أ � -إذا تع���ذر تنظي���م الزيارة اتفاق ًا نظمها القا�ضي ،عل���ى �أن تتم في مكان وزمان ال ي�ضر بال�صغير �أو
ال�صغيرة نف�سي ًا ،ويطبق ذات الإجراء بالن�سبة لتنفيذ حكم الح�ضانة.
ب  -ال ينف���ذ حك���م الزي���ارة جبر ًا ،ف�إذا امتن���ع من بيده ال�صغير ع���ن تنفيذ الحكم ب���دون عذر �أنذره
القا�ض���ي ،ف����إن تكرر منه ذل���ك مرة �أخرى جاز لقا�ض���ي التنفيذ بنا ًء على طل���ب م�ستحق الزيارة
�إحالة الملف �إلى محكمة المو�ضوع لتقرر ب�صفة م�ستعجلة ما تراه منا�سب ًا للمح�ضون ،ويكون ذلك
م�شمو ًال بالنفاذ المعجل.
ج  -ال ُينفذ حكم الح�ضانة جبر ًا ما لم يقدر القا�ضي خالف ذلك.

الف�صل ال�سابع
�أحكام ختامية
مادة ()140

�أ  -وفق��� ًا للفقه ال�سني تقبل �شهادة الن�ساء في معر�ض الإثبات في الزواج والطالق وال�ضرر والح�ضانة
وغير ذلك مما تطلع عليه الن�ساء غالب ًا.
ووفق ًا للفقه الجعفري تقبل �شهادة الن�ساء في معر�ض الإثبات في ال�ضرر والح�ضانة وغير
ذلك مما تطلع عليه الن�ساء غالب ًا.
ب  -تقبل �شهادة القريب ومن له �صلة بالم�شهود له متى كان �أه ًال لل�شهادة.
ج  -يعتبر في ثبوت ال�ضرر ما يفيد العلم به من البينات.

مادة ()141

�أ� -إذا تنازع الزوجان في متاع المنزل وال بينة لأحدهما فيما يدعيه فعلى القا�ضي الحكم بالآتي:
 -1ما ي�صلح عادة للرجال دون الن�ساء فللزوج بيمينه.
 -2ما ي�صلح عادة للن�ساء دون الرجال فللزوجة بيمينها.
 -3ما ي�صلح للزوجين وال بينة لأحدهما فيه تعين تحليفهما وتق�سيم المتاع بينهما.
ب -ي�سري هذا الحكم عند االختالف بين �أحد الزوجين وورثة الآخر� ،أو بين ورثتهما.
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