
نموذج استصدار أمر طـالق بدون ضرر  
NO-FAULT DIVORCE APPLICATION FORM

 تنعقد جلسـة إصـدار الحكـم بـعـد 30 يومـًا على األقــل 
من قيد الطلب 

The hearing will take place at least 30 working days  

after submitting the application

Applicant details (husband/wife)بيانـات مقدم الطلب )الزوج / الزوجة(

 ?Who are youما هي صفتك؟ 

 مالحظة: يجب أن يكون مقدم الطلب مقيًما في أبوظبي 
أو أن تكون شهادة الزواج صادرة من أبوظبي. 

Note: The applicant must be an Abu Dhabi resident OR  

the marriage certificate must have been issued in Abu Dhabi

Date of birthتاريخ الميالد Nameاالســـــم

Addressالعنوان

PhoneالهاتفPassport numberرقم جواز السفر Email addressالبريد اإللكتروني

Emirates ID numberرقم الهوية اإلماراتيةNationalityالجنسية

    Husbandالـزوج Wifeالـزوجـة  

Respondent details (husband/wife)بيانـات الطرف الثاني )الزوج / الزوجة(

 ?Who are theyما هي صفته؟ 

Date of birthتاريخ الميالد Nameاالســـــم

Addressالعنوان

    Husbandالـزوج Wifeالـزوجـة  

PhoneالهاتفPassport numberرقم جواز السفر Email addressالبريد اإللكتروني

Emirates ID numberرقم الهوية اإلماراتيةNationalityالجنسية

محكمــة مســائـل األسـرة الـمـدنـيــة 
 ABU DHABI CIVIL FAMILY COURT
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 Children detailsبيانات األبناء

مالحظــة: وفًقــا للقانــون، كال الوالديــن لهمــا الحــق في الحضانة المشــتركة 
لألطفــال عنــد الطــالق. إذا كنــت ترغــب فــي االعتــراض علــى هــذا األمــر، 

فيمكنــك تعبئــة نمــوذج »طلــب حضانــة الطفــل«.  

راجع المادة 9 - 10 من القانون 14 لسنة 2021.

Note: In accordance with the law, both parents have a right to 
joint custody of the children upon divorce. If you wish to contest 
this, you will need to fill in the ‘child custody application form’. 

See Article 9 and 10 of Law 14 of 2021. 

 ?What are you seeking from the courtما هي طلباتك من المحكمة؟

 إيقـاع الطالق باإلرادة المنفـردة وفقا ألحكـام 
المادة  6 و7 من القانون رقم 14 لسنة 2021( 

Grant a no-fault divorce )Unilaterally terminate the 
marriage under Article 6 and 7 of Law No. 14 of 2021)

تفعيل الحضـانـة المشـتركة لألبنـاء يتم إقرار الحضانة 
المشتركة بعد وقوع الطالق، إذا كنت تود االعتراض على 

ذلك فيمكنك تقديم نموذج “طلب حضانة الطفل«.

Activate joint custody of the children )JOINT CUSTODY 
WILL BE GRANTED ONCE THE DIVORCE IS ISSUED. If you 
wish to dispute this, you must file the child custody form)

عـدد األبـنــاء تـحـت عـمـر 16 سـنـة

الرجاء استكمال النموذج أدناه:

Number of children under 16 years old

Please complete the below table:

تاريخ الميالد  Date of birthالجنس  NameGenderاالسم

1

2

3

4

5

6

7

8

Marriage details (Please attach a copy of the marriage certificate)بيانات الزواج  )يرجى ارفاق نسخة من وثيقة الزواج(

Place of Marriageمكان الزواج Date of Marriageتاريخ الزواج
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  Financial Statusبيانات الوضع االقتصادي

     Husband  الزوجWife  الزوجـة

Professionالمهنة 

(in AED(  Earningsالزوجـة  Wifeالزوج  Husbandالدخل  )بالدرهم(

 راتب شهري على النحو المبين 
في الحساب المصرفي

Monthly salary as received  

in bank account

Other sources of incomeالزوجـة  Wifeالزوج  Husbandمصادر دخل أخرى

هل تحصل على بدالت؟ 

 )بالدرهم - أضف فقط البدالت 
التي ال تندرج في الراتب الشهري 

المذكور أعاله(

في حال اإليجاب، الرجاء تحديد:

No ال    Yes Noنعم ال    Yes Any Allowancesنعم

)in AED- only include allowances 

which are not included in the 

monthly salary specified above)

If yes, please specify:

Accommodation allowanceبدل السكن 

 School allowanceبدل التعليم

Transportation allowanceبدل المواصالت

Other allowancesبدالت اخرى

 يجب إكمال القسم أدناه بواسطة 
مقدم الطلب أو ممثله 

The below section should be completed by  
the applicant or their representative

 (if applicable( Address of solicitor’s firmعنوان شركة المحاماة )إن وجدت(

(if applicable( Name of applicant’s solicitor firmاسم شركة المحاماة التي تمثل مقدم الطلب )إن وجدت(

Applicant’s full nameاسم مقدم الطلب كاماًل 

:Datedالتاريـخ::Signedالتوقيع: 
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Information Guideدليل ارشادي

ما هو الطالق دون ضرر؟

الطـاق دون ضـرر هـو نـوع مـن أنـواع الطـاق حيـث ال يتعيـن علـى أي طـرف أن 
الـزواج. وبنـاًء عليـه، تقـر محكمـة األسـرة  إنهـاء عاقـة  األخـر علـى  الطـرف  يلـوم 
وقـوع الطـاق اسـتجابًة لطلـب الطـاق بـدون ضـرر الـذي تقـدم بـه أحـد الطرفيـن 

دون طلـب دليـل علـى األسـباب الكامنـة وراء انهـاء عاقـة الـزواج.

من يمكنه التقدم بطلب استصدار أمر الطالق دون ضرر؟

يمكـن للـزوج أو الزوجـة التقـدم بطلـب السـتصدار أمـر بالطـاق دون ضـرر. يجـب 
أن يكـون الشـخص المتقـدم بالطلـب مقيًمـا فـي أبـو ظبـي أو يجـب أن تكـون 

شـهادة الـزواج صـادرة مـن أبوظبـي.

ما هي المستندات المطلوبة

فيما يلي المستندات المطلوبة لدعم طلب الطاق دون ضرر: -

نسخة من وثيقة الزواج.  .1

نسخة من األوراق الثبوتية )الهوية اإلماراتية، جواز السفر وتأشيرة اإلقامة(  .2

كيف يمكنني تقديم مطالبة مالية؟

فيمكنـك  الطـاق،  عنـد  وديـة  ماليـة  تسـوية  إلـى  الوصـول  مـن  تتمكـن  لـم  إذا 
نمـوذج  باسـتخدام  الماليـة  الحقـوق  بشـأن  أمـر  السـتصدار  بطلـب  التقـدم 

الطـاق. علـى  المترتبـة  الماليـة  الحقـوق  بشـأن  أمـر  اسـتصدار 

ما الحضانة المشتركة؟

الحضانـة المشـتركة هـي شـكل مـن أشـكال حضانـة األطفـال حيـث ُتمنـح حقوق 
حـٍد  علـى  والقانونيـة  الماديـة  بالحضانـة  يتعلـق  فيمـا  الوالديـن،  لـكا  الحضانـة 

سـواء.

اتخـاذ  فـي  يشـتركان  الوالديـن  كا  أن  المشـتركة  القانونيـة  الحضانـة  وتعنـي 
أمـا  والتعليـم.  الدينيـة  والتنشـئة  الطبيـة  الرعايـة  مثـل  الرئيسـية  القـرارات 
الحضانـة الماديـة المشـتركة فتعنـي قضـاء الطفـل قـدر مـن الوقـت مـع الوالدين 

المحكمـة. تقـرره  لمـا  أو وفقـً  االتفـاق بينهمـا  حسـب 

يتـم تطبيـق الحضانـة المشـتركة تلقائًيـا عند الطاق ما لم يتنـازل أحد الوالدين 
عـن حقـه فـي الحضانـة المشـتركة. إذا تعـذر التوصل إلى اتفاق ودًيـا فيما يتعلق 
باسـتخدام  المحكمـة  إلـى  طلـب  تقديـم  فيمكـن  األطفـال،   / الطفـل  بحضانـة 

نمـوذج طلـب حضانـة الطفـل.

WHAT IS NO FAULT DIVORCE? 

No- fault divorce is a divorce in which neither party is required to blame 
the other for the breakdown of the marriage. The family court will therefore 
grant a divorce in response to the no-fault divorce application without 
requiring evidence of the reasons behind the marriage breakdown.

WHO CAN APPLY FOR NO FAULT DIVORCE? 

Either the husband or the wife can apply for a no-fault divorce. The person 
making the application must be an Abu Dhabi resident or the marriage 
certificate must have been issued in Abu Dhabi.

WHAT ARE THE REQUIRED DOCUMENTS? 

The documents required to support the no-fault divorce application are 
as follows: 

1. Copy of the marriage certificate 

2. Copy of ID (passport, Emirates ID and residency visa) 

HOW CAN I MAKE A FINANCIAL CLAIM? 

If you cannot reach an amicable financial settlement upon divorce, you 
can apply for a financial order using the post-divorce application for a 
financial order.

WHAT IS JOINT CUSTODY? 

Joint custody is a form of child custody where custody rights are awarded 
to both parents. This is in relation to both physical and legal custody. 

Joint legal custody means that both parents share major decision making 
such as medical care, religious upbringing and education. Joint physical 
custody means that the child/ren spends equal or close to an equal 
amount of time with both parents, as agreed between them or as decided 
by the court. 

Joint custody is automatically applied upon divorce unless one parent 
waives his/her right to joint custody. If an agreement cannot be reached 
amicably in relation to the custody of the child/ren, an application can be 
made to the court using the child custody dispute form.

 Relevant Lawsقوانين تهمك

المادة )6(: الطالق باإلرادة المنفردة )دون ضرر(
فـي  رغبتـه  المحكمـة  أمـام  الزوجيـن  أحـد  يبـدي  أن  الطـاق،  لتوقيـع  يكفـي 
ذلـك  لتبريـر  الحاجـة  دون  الزوجيـة،  العاقـة  فـي  االسـتمرار  وعـدم  االنفصـال 

اآلخـر. الطـرف  علـى  اللـوم  إلقـاء  أو  الضـرر  بيـان  أو  الطلـب 

المادة )7(: إجراءات الطالق
يجـوز ألي مـن الزوجيـن طلـب الطـاق، دون الحاجة إلثبات الضــرر، وذلك وفق   .1
النمـوذج المعـد لذلـك فـي المحكمـة، ويتـم الطـاق بحكـم المحكمـة بعـد 

إعـان الطـرف اآلخـر. 
يتـم توقيـع الطـاق فـي الجلسـة األولـى مـن قيـد الدعـوى أمـام المحكمـة،   .2

األسـري. التوجيـه  علـى  القضيـة  لعـرض  الحاجـة  ودون 
مـع عـدم االخـال باألحـكام المنصـوص عليها فـي قانون اإلجـراءات المدنية،   .3
يصـدر رئيـس الدائـرة أو مـن يفوضـه قـرارًا بتنظيـم إجـراءات قيـد ورسـوم 

الطلـب المنصـوص عليـه فـي هـذه المـادة.

Article (6): No-Fault Divorce 

The spouses do not need to provide a reason to obtain a divorce. Either 
spouse may request that the court grant a divorce to end the marital 
relationship, without the need to justify their request and without the 
need to place blame on the other party.

Article (7): Application for Divorce 

1. Either spouse may apply to the court for a no-fault divorce after 
completing and submitting the relevant bilingual court form and the 
divorce shall be granted by the court after the other party has been 
notified.

2. Divorce will be granted in the first hearing session before the court 
without the need to submit the case to the family guidance department.

3. Without prejudice to the provisions stipulated in the Civil Procedures 
Law, the Chairman or his delegate shall issue a resolution regulating 
the registration procedures and application fees of this service.

القانون رقم 14 لعام 2021
 بشأن الزواج المدني وآثـاره 

في إمارة أبوظبي 

Law No. 14 of 2021
concerning Civil Marriage and its Effects  
in the Emirate of Abu Dhabi
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