
نموذج النزاعات الخاصة بحضانة األطفال  
CHILD CUSTODY DISPUTE FORM

 Applicant detailsبيانـات مقدم الطلب 

 ?Who are youما هي صفتك؟ 

Otherطرف ثالثFatherاألب Motherاألم

Name االســـــم

Date of birthتاريخ الميالدNationalityالجنسية

Emirates ID numberرقم الهوية اإلماراتيةPassport numberرقم جواز السفر

Email addressالبريد اإللكترونيPhoneالهاتف

Addressالعنوان

Respondent detailsبيانات الطرف الثاني

 ?Who are theyما هي صفته؟ 

Otherطرف ثالثFatherاألب Motherاألم

Name االســـــم

Date of birthتاريخ الميالدNationalityالجنسية

Emirates ID numberرقم الهوية اإلماراتيةPassport numberرقم جواز السفر

Email addressالبريد اإللكترونيPhoneالهاتف

Addressالعنوان

محكمــة مســائـل األسـرة الـمـدنـيــة 
 ABU DHABI CIVIL FAMILY COURT
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 Divorce Detailsبيانات حكم الطالق

Summary of judgmentملخص الحكم

 Children detailsبيانات األبناء

عـدد األبـنــاء تـحـت عـمـر 16 سـنـة

الرجاء استكمال النموذج أدناه:

مالحظــة: وفقــً 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.

Number of children under 16 years old

Please complete the below table:

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. 

تاريخ الميالد  Date of birthالجنس  NameGenderاالسم

1

2

3

4

5

 ?What are you seeking from the courtما الذي تلتمسه من المحكمة؟

 Object to the other parent having joint custodyاالعتراض على حق الطرف اآلخر في الحضانة المشتركة

 الحضانة القانونية 
)سلطة اتخاذ القرارات الخاصة بالطفل( 

Legal custody  
(decision-making responsibility on behalf of the child)

 الحضانة الفعلية  
)تواجد الطرف االخر مع الطفل( 

Physical custody   
(living with the child)

Date divorce grantedتاريخ الطالق  Divorce judgment numberرقم حكم الطالق 
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 Risk of domestic abuse/maltreatment خطر تعرض الطفل للعنف األسري أو سوء المعاملة

  The respondent’s mental heath issues مشاكل نفسية أو عقلية يعاني منها الطرف اآلخر 

 The child’s wish (minimum age 12 years) رغبة الطفل )بشرط اتمامه 12 عاما( 

  The respondent has insufficient time انشغال الطرف اآلخر وعدم تفرغه لرعاية الطفل
to look after the child

 The respondent’s drugs, alcohol or substance abuse تعاطي المخدرات أو الكحول أو أي مؤثرات عقلية

 أسباب صحية تعيق بين الطرف اآلخر وبين قيامه 
بواجباته نحو الطفل

Health issues related to the other parent affecting  
his parental duties  

 Risk of child abduction خطر تعرض الطفل للخطف

 عدم مالئمة الظروف المعيشية التي يوفرها 
 الطرف اآلخر

Inadequate living arrangements provided by  
the other parent 

 الطفل يحتاج إلى رعاية صحية ال يمكن 
للطرف اآلخر توفيرها

The child requires specialist medical attention and the 
other parent is not able to meet these needs

 Other reasons أسباب أخرى

Object to the other parent having joint custody  
for the following reasons:

االعتراض على حق الطرف اآلخر في الحضانة المشتركة 
لألسباب التالية:

 يجب إكمال القسم أدناه بواسطة 
مقدم الطلب أو ممثله 

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

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

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

Applicant’s full nameاسم مقدم الطلب كاماًل 

:Datedالتاريـخ::Signedالتوقيع: 
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 Relevant Lawsقوانين تهمك

المادة )9(: الحضانة المشتركة

وقوع  بعد  واألم  لألب  ومتساو  مشترك  حق  األبناء  حضانة   .1
الطالق، وهي كذلك حق لألبناء في عدم استئثار أحد األبوين 
الصحة  على  حفاظًا  وذلك  االبن،  ورؤية  تربية  بحق  اآلخر  دون 

النفسية للمحضون والحد من آثار الطالق على األبناء.

في  معا  واألم  األب  اشتراك  هو  األبناء  حضانة  في  األصل   .2
مسؤولية تربية األبناء بعد وقوع الطالق، ما لم يطلب أحدهما 
تقديم  أو  الحضانة  في  حقه  عن  المحكمة  أمام  كتابة  التنازل 
المشتركة  الحضانة  من  اآلخر  الطرف  بعزل  للمحكمة  طلب 
مثل  المحكمة  تقبله  سبب  ألي  الحضانة  في  حقه  وإسقاط 
أو  الحضانة  في  الشخص  اشتراك  خطورة  أو  األهلية  عوارض 

عدم قيام الحاضن المشترك بمهامه.

المادة )10(: الخالفات الناتجة عن الحضانة المشتركة

الحضانــة  أمــور  مــن  أمــر  أي  فــي  واألم  األب  اختــالف  حالــة  فــي 
وفــق  للمحكمــة  بطلــب  التقــدم  منهمــا  ألي  يحــق  المشــتركة، 
النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض لالعتــراض أو طلــب تدخــل المحكمــة 

الخــالف.  األمــر محــل  فــي  للفصــل 

للمحكمــة الســلطة التقديريــة لتقريــر مــا تــراه مناســبا لمصلحــة 
المحضــون، وذلــك بنــاء علــى طلــب أي مــن األبويــن بعــد وقــوع 

الطــالق.

 المادة )16(: المساواة بين الرجل والمرأة 
في الحقوق والواجبات

يتســاوى الرجــل والمــرأة فــي الحــق فــي حضانــة األطفــال بشــكل 
مشــترك حتــى بلوغــه ســن السادســة عشــر عامــًا وبعدهــا يكــون 

ــة االختيــار. للطفــل حري

Article (9): Shared Custody 

1. Custody of children is a joint and equal right and 
responsibility for both the father and mother after the 
divorce. In order to preserve the psychological health of 
the child and reduce the effects of divorce on the child, the 
child has the right to enjoy the care of his parents without 
one parent taking over the other’s rights and duties.

2. The custody of children requires the joint participation 
of the father and mother together with responsibility of 
raising the children after the divorce, unless one of them 
makes a request to the court in writing to waive his/her 
custody right, or submits a request to the court to dismiss 
the other party from the joint custody and to waive his/
her right to custody for any reason accepted by the court, 
such as disadvantages of eligibility or the danger of the 
person participating in the custody or the failure of the 
joint custodian in performing his/her duties.

Article (10): Disputes arising from joint custody 

In the event of disagreement between the father and the 
mother in any matter related to the joint custody, either 
of them can ask the court to intervene whether to object 
to a certain action or to decide on the disputed matter by 
submitting the relevant form.

Should a dispute arise in relation to joint custody, the 
court has the judicial discretion to decide the appropriate 
arrangements, with the primary consideration being the best 
interests of the child.

Article (16): Equality between Males and Females  
in Rights and Obligations 

4. Joint Custody: the mother and the father shall have equal 
rights regarding the joint custody of the child until the latter 
reaches the age of 16, whereupon the child shall have 
freedom of choice.

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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