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 No Fault Divorce االحوال الشخصیة  یرجى  استخدام نموذج الزواج المدني بال ضرر

ملحوظة: ھذا النموذج مخصص فقط للمواطنین المسلمین  و لحاملي جنسیات الدول االسالمیة و العربیة من المسلمین 

ملحوظة: ھذا النموذج مخصص فقط للمواطنین المسلمین  و لحاملي جنسیات الدول االسالمیة و العربیة من المسلمین  االمارات 
الكویت مصر سوریا سلطنة عمان االردن لبنان فلسطین السعودیة الیمن الصومال السودان المغرب الجزائر البحرین جزر القمر 

باكستان جیبوتي العراق قطر لیبیا افغانستان

ملحوظة: ھذا النموذج مخصص فقط للمواطنین المسلمین  و لحاملي جنسیات الدول االسالمیة و العربیة من المسلمین 

ملحوظة: ھذا النموذج مخصص فقط للمواطنین المسلمین  و لحاملي جنسیات الدول االسالمیة و العربیة من المسلمین  االمارات 
الكویت مصر سوریا سلطنة عمان االردن لبنان فلسطین السعودیة الیمن الصومال السودان المغرب الجزائر البحرین جزر القمر 

باكستان جیبوتي العراق قطر لیبیا افغانستان

ملحوظة : ھذا النموذج مخصص فقط للمواطنین المسلمین  و لحاملي جنسیات الدول 
االسالمیة و العربیة من المسلمین

االمارات الكویت مصر سوریا سلطنة عمان االردن لبنان فلسطین السعودیة الیمن 
الصومال السودان المغرب الجزائر البحرین جزر القمر باكستان جیبوتي العراق قطر لیبیا 

افغانستان 

 بيانات محامي الزوجة

رقم القید

في حالة كان الزوجین یحمالن  جنسیة دولة ال تطبق احكام الشریعة االسالمیة بشكل اساسي في مسائل 
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ما هي طلباتك من المحكمة؟ 4
ندب حكمين

حكــم  اصــدار  التطليــق   وطلــب  الدعــوى  موضــوع  فــي  الفصــل  قبــل 
مســببة  توصيــة  إليــداع  للحكميــن  التطليــق  دعــوى  بإحالــة  تمهيــدي 

فيــه  المتســبب  و  الواقــع  الشــقاق  و  الضــرر  تحديــد  و  .لمعرفــة 

 الحضانة

ه اثبات حضانة األم  ألبناءها المذكورين ادنا

: 

 الخلع
( المخالعة )

جميــع  عــن  تنازلهــا  مقابــل  عليــه  المدعــى  لزوجهــا  المدعيــة  مخالعــة 
حقوقهــا المترتبــة علــى الــزواج والطــالق، مــع  إحصــاء المدعيــة عدتهــا 
اعتبــارا مــن تاريــخ صيــرورة الحكــم باتــا عمــال بنــص المــادة 137 /4 مــن 

القانــون. ذات 

ملحوظة : يتبع الخلع سقوط الحقوق المالية للزوجة مثل النفقة 
ونفقتي العدة و متعة

بمــا  الزوجيــة والطــالق،  الزوجيــن مقابــل إســقاط حقــوق  بيــن  التفريــق 
يكــون معــه ذلــك فســخ، تفتــدي بــه المدعيــة نفســها بإســقاط كافــة 

والطــالق الزوجيــة  حقوقهــا 

المقــرر قانونــا وفقــا لنــص المــادة 110 ،118 مــن المرســوم االتحــادي رقــم 
8 لســنة 2019 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون االتحــادي رقــم 28 

لســنة 2005 فــي شــأن األحــوال الشــخصية علــى أن:

1 - الخلــع عقــد بيــن الزوجيــن يتراضيــان فيــه علــى إنهــاء عقــد الــزواج 
بعــوض تبذلــه الزوجــة أو غيرهــا.

2 - يصــح فــي مســمى بــدل الخلــع مــا تصــح تســميته فــي المهــر، وال يصــح 
التراضــي علــى إســقاط نفقــة األوالد أو حضانتهم. -

3 - إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.

4 - الخلع فسخ. 

5 - اســتثناء مــن أحــكام البنــد )1 )مــن هــذه المــادة، إذا كان الرفــض مــن 
جانــب الــزوج تعنتــا، وخيــف أال يقيمــا حــدود اهلل، حكــم القاضــي بالمخالعــة 

مقابــل بــدل مناســب. 

والمقــرر قضــاء أن »المــادة 110 /5 مــن قانــون األحــوال الشــخصية نصــت 
علــى أنــه إذا كان الرفــض مــن جانــب الــزوج تعنتــا وخيــف أال يقيمــا حــدود 
هــذا  ومقتضــى  مناســب،  بــدل  مقابــل  بالمخالعــة  القاضــي  حكــم  اهلل 
النــص أن الــزوج إذا رفــض مــا طلبتــه زوجتــه مــن الخلــع وتبيــن للمحكمــة 
تعــذر اإلصــالح بيــن الزوجيــن وأن الشــقاق بينهمــا بلــغ حــدا يخــاف معــه 
ــزوج متعنــت فــي رفضــه للخلــع فإنهــا تحكــم  أال يقيمــا حــدود اهلل، وأن ال
بالخلــع مقابــل العــرض الــذي تــرى المحكمــة أنــه مناســب ارتكابــا ألخــف 

ــن وحســما لمــادة مــا ينشــأ عــادة عــن الشــقاق مــن المفاســد.  الضرري

  تاريخ الميالد اسم االبن / االبنة

 الحضانــة هــي حفــظ للولــد وتربيتــه ورعايتــه بمــا ال يتعــارض مــع حــق الولــي
ــة علــى النفــس ويشــترط فــي الحاضــن: العقــل، والبلــوغ رشــدا،  فــي الوالي
 األمانــة، القــدرة علــى تربيــة المحضــون وصيانتــه ورعايتــه، والســالمة مــن
 األمــراض المعديــة الخطيــرة، واال يســبق الحكــم عليــه بجريمــة مــن الجرائــم
 الواقعــة علــى العــرض، وان تكــون المــرأة الحاضنــة خاليــة مــن زوج اجنبــي
ــن - المــواد  عــن المحضــون دخــل بهــا، وان تتحــد مــع المحضــون فــي الدي

142، 143 ، 144 مــن قانــون األحــوال الشــخصية

 وحيــث األصــل فــي النــاس الســالمة والصــالح ومــن يدعــي خــالف ذلــك فعليــه 
 إثبــات ادعائــه، فضــال عــن ذلــك فــان الحضانــة ليســت حقــا خالصــا لــالم أو األب
 إنمــا هــو حــق الصغيــر وتراعــى فيــه مصلحــة الصغيــر علــى الــدوام ألنهــا
 شــرعت ألجلــه وانــه يحتــاط لــه، فــان كان المســتطاع التوفيــق بيــن الحقــوق
 الثالثــة فهــو المطلــوب وان حصــل التعــارض فيترجــح حــق المحضــون وعلــى
 القاضــي الــذي يمثــل مصلحــة المحضــون أن يبحــث عــن هــذه المصلحــة
 وهــي امــر تقديــري ال يخضــع لمعاييــر جامــدة وال لقوالــب معينــة وقــد اتفــق

الفقهــاء علــى أن األم هــي األولــى بالحضانــة
اثبات الوالية التعليمية لألم ألبناءها المذكورين .

الطلبات المالية

الزام  الزوج  بأن يؤدي الزوجة الحقوق المالية التالية
ملحوظة: لقاضي الموضوع السلطة في تقدير النفقات بمراعاة يسار المنفق 

والحالة االقتصادية زمانا ومكانا وحالة المنفق عليه على اال تقل عن حد 
الكفاية

للزوجــة  نفقــة للمحضونيــن بمبلــغ  يــؤدي  بــأن  الــزوج  الــزام  نفقــة         
والمواصــالت  والملبــس  المــأكل  شــاملة  شــهريا  درهــم   ..........................
وفواتيــر المــاء والكهربــاء واإلنترنــت، وكل مــا يعتبــر مــن الضروريــات بحكــم 

القضائيــة. المطالبــة  تاريــخ  مــن  والعــادة  العــرف 

         أجــرة مســكن حضانــة و بــدل اثــاث لمــرة واحــدة أن المدعيــة ال تملــك 
مســكنا باســمها أو مخصصا لســكناها و عليه تطالب المحكمة:

حضانــة  مســكن  أجــرة  للمدعيــة  يــؤدي  أن  عليــه  المدعــي  بإلــزام 
يــؤدي  أن  عليــه  المدعــي  بإلــزام  ســنويا،  درهــم  مبلــغ............................آالف 
واحــدة  لمــرة  درهــم  آالف   ................................... مبلــغ  أثــاث  بــدل  للمدعيــة 
)المــادة 2/148 مــن قانــون االحــوال الشــخصية: )يجــب علــى مــن يلــزم بنفقــة 
المحضــون أجــرة مســكن حاضنــة إال إذا كانــت الحاضنــة تملــك مســكنا تقيــم 

لســكناها(.  مخصصــا  أو  فيــه 

      أجــرة حضانــة بإلــزام المدعــى عليــه أن يــؤدي للمدعيــة أجــرة حضانــة 
مبلــغ ........................... درهــم شــهريا مــن صيــرورة حكــم التفريــق باتــا.

أن  الشــخصية  األحــوال  مــن قانــون   3/148 المــادة  مــن  الثالثــة  الفقــرة 
الحاضنــة إذا كانــت مطلقــة وال تســتحق نفقــة مــن زوجهــا المطلــق فإنهــا 

ــة.  تســتحق أجــرة حضان
بائنــا  المدعــى عليــه طالقــا  مــن  المدعيــة  العــدة   طلقــت  نفقــة      
وهــي حامــل، ولمــا كانــت المدعيــة معتــدة مــن طــالق بائــن وهــي حامــل 

درهــم.  ............................. قدرهــا  و  عــدة  نفقــة  تســتحق 
والســكنى  النفقــة  تجــب  الشــخصية:  األحــوال  قانــون  مــن   69 المــادة 
للمعتــدة مــن طــالق رجعــي، والمعتــدة مــن طــالق بائــن وهــي حامــل، كمــا 

ــن وهــي غيــر حامــل الســكنى فقــط. يجــب للمعتــدة مــن طــالق بائ
      نفقة متعة و قدرها................................ درهم .

الطالق وقع بإرادة الزوج المدعى عليه و من غير طلب منها
المادة المادة ١٤٠ من قانون األحوال الشخصية: " إذا طلق الزوج 
زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير 

طلب منها استحقت متعة...".
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الوقائع و ملخص النزاع  5
الرجاء تفصيل الطلب بشكل بسيط وموجز

لهذه األسباب تلتمس الزوجة من المحكمة الموقرة الحكم بالطلبات التالية

التاريختوقيع المحاميتوقيع الزوجة 
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        مؤخر صداق ) مؤجل المهر (  و قدره................................ درهم 
ــزام المدعــى عليــه أن يــؤدي لهــا مؤخــر صداقهــا الثابــت مــن صــورة عقــد  إل
الــزواج بــأن المهر..........................درهــم المؤجــل منــه................................. درهم 
فالمقــرر قانونــا وفقــا لنــص المــادة 1/52-2 مــن قانــون األحــوال الشــخصية 
أنــه يجــوز تعجيــل مهــر الزوجــة أو تأجيلــه كال أو بعضــا حيــن العقــد وأن 
المهــر يجــب بالعقــد الصحيــح ويتأكــد كلــه بالدخــول أو بالخلــوة الصحيحــة أو 

ــة، الوفــاة ويحــل المؤجــل منــه بالوفــاة أو البينون

        نفقة بنوة  و قدرها.............................درهم 
إلــزام المدعــى عليــه أن يــؤدي نفقــة بنــوة و قدرهــا ..................................

درهــم 
النفقــة تشــمل الطعــام وكســوة وتنقــل وتطبيــب وقيمــة اســتهالك 
الميــاه والكهربــاء واالنترنــت ومــا يعتبــر مــن الضروريــات بحكــم العــرف 
والوضــع  عليــه  المنفــق  وحــال  المنفــق  ســعة  حســب  وتقــدر  عليــه  
المــواد   - الكفايــة  حــد  عــن  تقــل  اال  علــى  ومكانــا  زمانــا  االقتصــادي 

الشــخصية االحــوال  قانــون  مــن   1/63،78

نفقــة الولــد الصغيــر الــذي ال مــال لــه تجــب علــى ابيــه حتــى تتــزوج الفتــاة 
ــب  ــم يكــن طال ــه مــا ل ــذي يتكســب فيــه امثال ــى الحــد ال ــغ الفتــى ال ويبل
علــم يواصــل دراســته بنجــاح معتــاد ومــن المقــرر شــرعا أن نفقــة األوالد 
واجبــة علــى أبيهــم شــرعا مــا دام موســرا بقــدر كفايتهــم وبمــا يتناســب 

مــع حــال أبيهــم.
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مواد قانونية تهمك 6
المقرر قانونا أن من حقوق الزوجة على زوجها النفقة، و أنها تجب على الزوج بالعقد 
الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، و أنها تعتبر من تاريخ االمتناع عن اإلنفاق مع 
وجوبه دينا على الزوج بال توقف على القضاء أو التراضي، وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء. 
وال تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثالث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما 

لم تكن مفروضة بالتراضي. المواد )55 و 66 و 67 )من قانون األحوال الشخصية

بالمادة )117 )من قانون األحوال الشخصية أن لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر 
الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما وال يسقط حق أي منهما في ذلك

الحضانة 

ة 146 من قانون األحوال الشخصية ان حق الحضانة يثبت لألم ثم للمحارم من النساء 
مقدما فيه من يدلي باألم على من يدلي باألب ومعتبرا فيه األقرب من الجهتين وذلك 
على   144-143 المادتين  في  نص  قد  بيانه  السالف  القانون  وكان   ،.. األب  باستثناء 
شروط في الحاضن هي: العقل والبلوغ واألمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته 
ورعايته و السالمة من األمراض المعدية والخطيرة وأال يسبق الحكم عليه بجريمة من 
امرأة فيشترط فضال عما سلف  الحاضنة  ما كانت  وإذا  العرض،  الواقعة على  الجرائم 
أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها ....، ونصت المادة 1/156 من 
قانون األحوال الشخصية تنتهي صالحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشر سنة 
واألنثى ثالثة عشر سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك 

إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج األنثى

النفقة 

المقرر بالمادة )63 )من قانون األحوال الشخصية: أن النفقة تشمل الطعام والكسوة 
والمسكن والتطبيب... ويراعى في تقديرها سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع 
االستكشاف  شهادة  وتكفي  الكفاية.  حد  عن  تقل  أال  على  ومكانا،  زمانا  االقتصادي 
التي  والشروط  والمسكن  الحضانة  وأجرة  بأنواعها  بالنفقات  القضاء  في  )المعاينة( 
يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر. ونصت المادة )1/78 )من ذات القانون أن نفقة 
الولد الصغير الذي ال مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي 

يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد

الفصل األول: النفقة:

والخدمة  والتطبيب  والمسكن  والكسوة  الطعام  النفقة  تشمل   -  1   :)63( المادة 
للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.

2 - يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع االقتصادي زماًنا 
ومكاًنا، على أال تقل عن حد الكفاية.

وأجرة  بأنواعها  بالنفقات  القضاء  في  )المعاينة(  االستكشاف  شهادة  تكفي   -  3
الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.

المادة )64(:  1 - يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبًعا لتغير األحوال.

2 - ال تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إال في األحوال 
االستثنائية.

3 - تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

المادة )65(:  للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.

الفرع األول: نفقة الزوجية:

المادة )66(:  تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه 
ولو حكًما.

المادة )67(:  تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ االمتناع عن اإلنفاق مع وجوبه ديًنا على الزوج 
بال توقف على القضاء أو التراضي، وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء.

وال تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثالث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما 
لم تكن مفروضة بالتراضي.

قراره  ويكون  لها،  مؤقتة  نفقة  الزوجة  طلب  على  بناًء  يقرر  أن  للقاضي   :)68( المادة 
مشموالً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

للمعتدة من طالق رجعي، والمعتدة من طالق  النفقة والسكنى  )69(:  تجب  المادة 
بائن وهي حامل، كما يجب للمعتدة من طالق بائن وهي غير حامل السكنى فقط.

المادة )70(:  ال نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
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المادة )71(: تسقط نفقة الزوجة في األحوال اآلتية:

1. إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.    

2. إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.

3. إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.

4. إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.

5. إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.

أو  الشرع  أو  للقانون  وفًقا  للعمل  أو  البيت  من  الزوجين  خروج  يعتبر  ال    :)72( المادة 
مصلحة  مراعاة  القاضي  وعلى  الزوجية  بااللتزامات  إخالالً  الضرورة  مقتضى  أو  العرف 

األسرة في كل ذلك.

المادة )73(: ينقضي االلتزام بنفقة الزوجة:

1 - باألداء.     2 - باإلبراء.    3 - بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.

يتناسب  مالئًما  مسكًنا  إقامته  محل  في  لزوجته  يهيئ  أن  الزوج  على   :)74( المادة 
وحالتيهما.

المادة )75(:  يسكن الزوجان في مسكن الزوجية إال إذا اشترط في العقد خالف ذلك، 
وعلى القاضي مراعاة مصلحة األسرة في حال الخالف بين الزوجين.

1 - يحق للزوج أن يسكن مع زوجته في بيت الزوجية أبويه وأوالده من  المادة )76(:  
غيرها متى كان مكلًفا باإلنفاق عليهم، بشرط أن ال يلحقها ضرر من ذلك.

2 - ال يحق للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوجية أوالدها من غيره إال إذا لم يكن لهم 
حاضن غيرها، أو يتضررون من مفارقتها، أو رضي الزوج بذلك صراحًة أو ضمًنا، ويحق له 

العدول متى لحقه ضرر من ذلك.

المادة )77(: ال يحق للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في مسكن واحد، إال إذا رضيت 
بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها ضرر من ذلك.

الفرع الثاني: نفقة القرابة:

المادة )78(:  1 - نفقة الولد الصغير الذي ال مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل 
الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح 

معتاد.

2 - نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه إذا لم يكن له مال 
يمكن اإلنفاق منه.

3 - تعود نفقة األنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو 
من تجب عليه نفقتها غيره.

4 - إذا كان مال الولد ال يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

المادة )79(: تجب على األب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على األم إرضاعه ويعتبر ذلك 
من قبيل النفقة.

أو عجز عن  له،  مال  وال  األب  إذا فقد  الموسرة  أمه  الولد على  نفقة  تجب    :)80( المادة 
اإلنفاق، ولها الرجوع على األب بما أنفقت إذا أيسر وكان اإلنفاق بإذنه أو إذن القاضي.

 المادة )81(:  1 - يجب على الولد الموسر، ذكًرا أو أنثى، كبيًرا أو صغيًرا نفقة والديه إذا 
لم يكن لهما مال يمكن اإلنفاق منه.

2 - إذا كان مال الوالدين ال يفي بالنفقة، ألزم األوالد الموسرون بما يكملها.

المادة )82(: 1 - توزع نفقة األبوين على أوالدهما بحسب يسر كل واحد منهم.

2 - إذا أنفق أحد األوالد على أبويه رضاء فال رجوع له على أخوته.

3 - إذا كان اإلنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة، فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق 
الحكم، إن أنفق عليهم بنية الرجوع.

ألزم بضم  يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأوالده،  الولد ال  إذا كان كسب   :)83( المادة 
والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.

الموسرين بحسب  أقاربه  يرثه من  لها على من  )84(: تجب نفقة كل مستحق  المادة 
اإلرث  في  يليه  من  على  تفرض  معسًرا  الوارث  كان  فإن  اإلرثية،  وحصصهم  ترتيبهم 

وذلك مع مراعاة أحكام المادتين )80( و)81( من هذا القانون.

المادة )85(: إذا تعدد المستحقون للنفقة، ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، اإلنفاق 
عليهم جميًعا، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة األوالد، ثم نفقة األبوين، ثم نفقة األقارب.

المادة )86(:  1 - تفرض نفقة األقارب غير األوالد اعتباًرا من تاريخ المطالبة القضائية.

2 - ال تسمع الدعوى بالمطالبة بنفقة األوالد على أبيهم عن مدة سابقة تزيد على سنة 
من تاريخ المطالبة القضائية.
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الفرع الثالث: نفقة من ال منفق عليه:

المادة )87(:  تتكفل الدولة بنفقة من ال منفق عليه.

لم  فإذا  مال  له  إن وجد  ماله  األبوين من  اللقيط مجهول  نفقة  تكون   :)88( المادة 
يوجد ولم يتبرع أحد باالتفاق عليه كانت نفقته على الدولة.

الفصل الثاني: النسب:

المادة )89(:  يثبت النسب بالفراش، أو باإلقرار، أو بالبينة، أو بالطرق العلمية إذا ثبت 
الفراش.

المادة )90(:  1 - الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل، 
ولم يثبت عدم إمكان التالقي بين الزوجين.

2 - يثبت نسب المولود في الوطء بشبهة إذا ولد ألقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.

3 - يثبت نسب كل مولود إلى أمه بمجرد ثبوت الوالدة.

4 - إذا ثبت النسب شرًعا فال تسمع الدعوى بنفيه.

المادة )91(:  أقل مدة الحمل، مائة وثمانون يوًما، وأكثره ثالثمائة وخمسة وستون 
يوًما، ما لم تقرر لجنة طبية مشكلة لهذا الغرض خالف ذلك.

المادة )92(:  1 - اإلقرار بالبنوة ولو في مرض الموت يثبت به النسب ما لم يكن المقر 
له من الزنا، وذلك بالشروط اآلتية:

) أ ( أن يكون المقر له مجهول النسب.

)ب( أن يكون المقر بالًغا عاقاًل مختاًرا.

)ج( أن يكون فارق السن بين المقر وبين المقر له يحتمل صدق اإلقرار.

)د( أن يصدق المقر له البالغ العاقل المقر.

2 - االستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب لمقر له ليس من الزنا- وال يصح استلحاق 
الجد.

المادة )93(:  إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة، فال يثبت نسب الولد من زوجها 
إال إذا صدقها أو أقامت البينة على ذلك.

المادة )94(:  إقرار مجهول النسب باألبوة أو األمومة يثبت به النسب إذا صدقه المقر 
عليه أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.

المادة )95(: اإلقرار بالنسب في غير البنوة واألبوة واألمومة ال يسري على غير المقر 
إال بتصديقه أو إقامة البينة.

المادة )96(: اللعان ال يكون إال أمام المحكمة ويتم وفق القواعد المقررة شرًعا.

1 - الفرقة باللعان فرقة مؤبدة.

المادة )97(:  1 - للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خالل سبعة أيام من تاريخ 
العلم بالوالدة شريطة أال يكون قد اعترف بأبوته له صراحًة أو ضمًنا، وتقدم دعوى 

اللعان خالل ثالثين يوًما من تاريخ العلم بالوالدة.

2 - إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى النسب.

أو  الحضور  امتنعت عن  أو  الزوجة عنها  اللعان وامتنعت  أيمان  الزوج  إذا حلف   - 3
غابت وتعذر إبالغها حكم القاضي بنفي النسب.

4 - يثبت نسب الولد المنفي باللعان بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.

5 - للمحكمة االستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب بشرط أال يكون قد تم ثبوته 
قبل ذلك.

الفصل الثاني: الحضانة:

المادة )142(:  الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما ال يتعارض مع حق الولي في 
الوالية على النفس.

المادة )143(:  يشترط في الحاضن:

1 - العقل.

2 - البلوغ راشًدا.

3 - األمانة.

4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.

5 - السالمة من األمراض المعدية الخطيرة.

6 - أال يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

المادة )144(:  يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:

1 - إذا كانت امرأة:

إال إذا قدرت المحكمة  أ ( أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها،   (
خالف ذلك لمصلحة المحضون.

)ب( أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة )145( من هذا القانون.

2 - إذا كان رجاًل.

) أ ( أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.

)ب( أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.

)ج( أن يتحد مع المحضون في الدين.

المادة )145(:  إذا كانت الحاضنة أًما وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها 
إال إذا قدر القاضي خالف ذلك لمصلحة المحضون على أال تزيد مدة حضانتها له على 

إتمامه خمس سنوات ذكًرا كان أو أنثى.

مقدًما  النساء  من  للمحارم  ثم  لألم  الطفل  حضانة  حق  يثبت   -  1   :)146( المادة 
وذلك  الجهتين  من  األقرب  فيه  ومعتبًرا  باألب  يدلي  من  على  باألم  يدلي  من  فيه 
باستثناء األب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة 

المحضون:

) أ ( األم.  )ب( األب.  )ج( أم األم وإن علت.  )د( أم األب وإن علت.  )هـ( األخوات بتقديم 
الشقيقة ثم األخت ألم، ثم األخت ألب. )و( بنت األخت الشقيقة. )ز( بنت األخت ألم. )ح( 
الخاالت بالترتيب المتقدم في األخوات.  )ط( بنت األخت ألب.  )ي( بنات األخ بالترتيب 
المتقدم في األخوات.  )ك( العمات بالترتيب المذكور.  )ل( خاالت األم بالترتيب المذكور.  

)م( خاالت األب بالترتيب المذكور.

)ن( عمات األم بالترتيب المذكور.  )س( عمات األب بالترتيب المذكور.  

انتقل  أو لم يكن منهن أهل للحضانة  النساء  إذا لم توجد حاضنة من هؤالء   - 2
الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق في اإلرث مع 

مراعاة تقديم الجد الصحيح على األخوة.

الطفل من  محارم  إلى  الحضانة  في  الحق  انتقل  أحد من هؤالء  يوجد  لم  فإن   -  3
الرجال غير العصبات على الترتيب اآلتي: الجد ألم، ثم األخ ألم، ثم ابن األخ ألم، ثم العم 

ألم، ثم األخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال ألب فالخال ألم.

4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه 
ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبِد رأيه خالل خمسة عشر يوًما انتقل الحق 

إلى من يليه أيًضا.

5 - في جميع األحوال ال يستحق الحضانة عند اختالف الجنس من ليس من محارم 
الطفل ذكًرا كان أو أنثى.

ذلك  خالف  القاضي  يقرر  لم  ما  الحضانة،  على  النزاع  عند  أوالدها  حضانة  لألم   -  6
لمصلحة المحضون.

من  األم  وخرجت  نزاع  بينهما  كان  إذا  له  األوالد  ضم  طلب  واألب  األم  من  لكل   -  7
مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباًرا 

بمصلحة األوالد.

المادة )147(:  إذا لم يوجد األبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من 
يراه صالًحا من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

1 - يجب على األب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه  المادة )148(:   
وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.

2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إال إذا كانت الحاضنة 
تملك مسكًنا تقيم فيه أو مخصًصا لسكناها.

3 - ال تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة ألبي المحضون أو معتدة تستحق 
في عدتها نفقة منه.

المادة )149(:  ال يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إال بموافقة ولي النفس 
خطًيا، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع األمر إلى القاضي.

المادة )150(:   1 - ليس لألم حال قيام الزوجية أو في عدة الطالق الرجعي أن تسافر 
بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إال بإذن أبيه الخطي.

2 - يجوز لألم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا 
النقل إخالل بتربية الصغير ولم يكن مضارة لألب وكان ال يكلفه في النقلة لمطالعة 

أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

إال بإذن  بالولد  الحاضنة غير األم فليس لها أن تسافر  إذا كانت   - 1   :)151( المادة 
خطي من وليه.

بإذن خطي  إال  الحضانة  بالولد في مدة  أن يسافر  أو غيره  أًبا كان  للولي  2 - ليس 
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ممن تحضنه.

3 - ال يجوز إسقاط حضانة األم المبانة لمجرد انتقال األب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة 
إال إذا كانت النقلة بقصد االستقرار ولم تكن مضارة لألم وكانت المسافة بين البلدين تحول 

دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.

المادة )152(:   يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحاالت اآلتية:

1 - إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين )143( و)144(.

2 - إذا استوطن الحاضن بلًدا يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.

3 - إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.

4 - إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة )153(:   تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

المادة )154(:   1 - إذا كان المحضون في حضانة أحد األبوين فيحق لآلخر زيارته واستزارته 
واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان المكلف بإحضار المحضون.

2 - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائًبا يحق ألقارب المحضون المحارم زيارته حسبما 
يقرر القاضي.

3 - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

4 - ينفذ الحكم جبًرا إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.

المحضون  رؤية  إجراءات  تحدد  الئحة  واألوقاف  اإلسالمية  والشؤون  العدل  وزير  يصدر   -  5
وتسليمه وزيارته، على أال تكون في مراكز الشرطة أو السجون.

القاضي  )155(:   إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار  المادة 
األصلح للولد.

المادة )156(: 

1 - تنتهي صالحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة واألنثى ثالث عشرة سنة، 
تتزوج  أو  الذكر  يبلغ  أن  إلى  وذلك  المحضون  لمصلحة  السن  هذه  مد  المحكمة  تَر  لم  ما 

األنثى.

2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوًها أو مريًضا مرًضا مقعًدا، ما لم تقتِض 
مصلحة المحضون خالف ذلك.

المادة )157(:   1 - دون إخالل بأحكام المادة )149( من هذا القانون للولي االحتفاظ بجواز 
سفر المحضون إال في حالة السفر فيسلم للحاضنة.

2 - للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنًتا من الولي في تسليمه 
للحاضنة وقت الحاجة.

أو  المحضون  ثبوتية تخص  أخرى  وثائق  وأية  الميالد  بأصل شهادة  االحتفاظ  للحاضنة   -  3
بصورة منها مصدقة ولها االحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

المادة )158(:   تنفذ األحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه ألمين والتفريق بين 
الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق باألحوال الشخصية جبًرا ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة 
ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي 
التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم  الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه  التنفيذ بالمحكمة 

كلما اقتضى األمر ذلك.  

وال يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبًرا.
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