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كلمات م�ضيئة
لقد �أولينا منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل مل�شاركة املر�أة
العمانية يف م�سرية النه�ضة املباركة فوفرنا لها فر�ص التعليم
والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها يف املجتمع

و�أكدنا على �ضرورة �إ�سهامها يف �شتى جماالت التنمية وي�سرنا

ذلك من خالل النظم والقوانني التي ت�ضمن حقوقها وتبني

واجباتها وجتعلها قادرة على حتقيق االرتقاء بذاتها وخرباتها

ومهاراتها من �أجل بناء وطنها و�إعالء �ش�أنه.

من اخلطاب ال�سامي مبنا�سبة االنعقاد ال�سنوي ملجل�س عمان
9002 /11/61م
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تقدمي
ت�سعى وزارة التنمية االجتماعية عرب براجمها وم�شاريعها املختلفة �إىل تطوير
خمتلف اجلوانب االجتماعية الرعائية والتنموية ب�شتى الو�سائل املتاحة ومنها
الو�سائل التثقيفية امل�سموعة واملرئية واملكتوبة بغية حمو االمية �سواء كانت
بدائية كالقراءة والكتابة �أو قانونية ملعرفة احلقوق والواجبات التي ينبغي للفرد
�سواء كان ذكرا �أو انثى معرفتها والعي�ش على �أ�سا�سها0
وتعترب ندوة املر�أة يف �أكتوبر 2009م تتويج لهذه اجلهود ونقلة نوعية يف تقييم
الواقع وا�ست�رشاف امل�ستقبل بالن�سبة للمر�أة يف ال�سلطنة وما و�صلت �إليه  ،حيث
خرجت بالعديد من التو�صيات التي تخدم قطاع املر�أة يف ال�سلطنة وا�ستطاعت
وزارة التنمية االجتماعية بالتعاون مع كافة اجلهات احلكومية الأخرى التعاون
يف �إجناز الكثري منها و�أ�صبحت املر�أة العمانية �رشيكة للرجل يف التنمية وت�ستفيد
من منجزات النه�ضة املباركة دون متييز0
ويف هذا الكتاب الفريد ،نقدم جهود �أخوة قاموا ب�إعداد مذكرات تو�ضيحية لتف�سري
وتطبيق الأحكام يف عدد من القوانني ذات ال�صلة باملر�أة �آملني ا�ستفادة �أكرب
�رشيحة ممكنة من املجتمع0
حممد بن �سع ّيد بن �سيف الكلباين
وزير التنمية االجتماعية
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مقدمة
�إن �إعداد مذكرات اي�ضاحية لتف�سري ن�صو�ص بع�ض القوانني ذات ال�صلة باملر�أة قد
جاء بنا ًء على التو�صيات التي متخ�ضت عنها ندوة املر�أة العمانية والتي عقدت
يف رحاب املخيم ال�سلطاين ب�سيح املكارم يف والية �صحار خالل الفرتة من 17
�إىل � 19أكتوبر 2009م ب�أوامر �سامية من لدن ح�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم  -حفظه الله ورعاه  ،-وقد مت اختيار كل من قانون
الأحوال ال�شخ�صية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 97/32لكونه ينظم الأحكام
ذات ال�صلة بالزواج وغريها من امل�سائل املتعلقة بالأحوال ال�شخ�صية للمر�أة ،
وقانون اجلزاء العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  74 /7باعتبار �أن بع�ض
ن�صو�صه تقرر حماية جزائية للمر�أة ،وقانون تنظيم اجلن�سية العمانية ال�صادر
باملر�سوم ال�سلطاين رقم  83/3والذي تت�ضمن بع�ض ن�صو�صه الأحكام التي تنظم
كيفية اكت�ساب املر�أة للجن�سية وفقدها لها وغري ذلك من م�سائل ذات �صلة باملر�أة،
وقانون العمل ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2003 /35والذي تبني بع�ض
�أحكامه الأمور املت�صلة بت�شغيل الن�ساء واحلماية املقررة للن�ساء العامالت.
وقد مت التطرق �إىل ما ورد بتلك القوانني من ن�صو�ص ذات �صلة باملر�أة ،وذلك
بهدف توعية املر�أة بحقوقها التي كفلتها تلك القوانني ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه قد
مت �إعداد هذه املذكرات باال�ستعانة ببع�ض املراجع الفقهية عالوة على الأحكام
الق�ضائية ال�صادرة من املحكمة العليا يف ال�سلطنة ،كما مت اال�سرت�شاد ببع�ض
املذكرات الإي�ضاحية للقوانني املقارنة.
لقد مت مراعاة �إعداد هذه املذكرات االي�ضاحية ب�أ�سلوب مب�سط بعيدا عن تعقيدات
اللغة القانونية بحيث يتي�رس على املر�أة فهم املراد بالن�ص القانوين وما يرتتب
عليه من �آثار �سواء كانت تلك الآثار متمثلة يف حقوق قررها الن�ص للمر�أة �أو حتى
التزامات قانونية فر�ضها الن�ص عليها.
وختاماً ف�إننا نت�رشف بتقدمي هذا العمل كهدية للمر�أة العمانية يف يومها الذي
ي�صادف ال�سابع ع�رش من �أكتوبر من كل عام  ،كما �أنه ال ي�سعنا يف هذا املقام
�إال �أن نتوجه بجزيل ال�شكر وعظيم االمتنان �إىل �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد املعظم � -أعزه الله  -على رعايته امل�ستمرة للإن�سان العماين  ،كما
نتوجه بجزيل ال�شكر �إىل كافة امل�س�ؤولني بوزارة التنمية االجتماعية وعلى ر�أ�سهم
معايل ال�شيخ الوزير و�سعادة الدكتور وكيل الوزارة ونخ�ص كذلك بال�شكر القائمني
على املديرية العامة للتنمية الأ�رسية على تعاونهم املثمر والبناء يف �إخراج هذا
الكتاب على النحو امل�ؤمل.
واهلل من وراء الق�صد،،،
جمال بن �سامل النبهاين
د .نبهان بن را�شد املعويل 			
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اجلزء الأول
املذكرة الإي�ضاحية ملواد قانون
الأحوال ال�شخ�صية
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الكتاب الأول :الزواج
الباب الأول :اخلطبة

مادة ( :)1اخلطبة طلب التزوج والوعد به:
عرفت هذه املادة اخلطبة -بك�رس اخلاء -ب�أنها طلب التزوج والوعد به ،وعرفها
الفقهاء ب�أنها طلب الرجل التزوج بامر�أة خالية من املوانع� ،سواء كان هذا الطلب
من راغب الزواج نف�سه؛ �أم من ل�سان من يبعثه ليقدم الطلب .ومما يجدر ذكره هنا
ب�أن هذه املادة ا�شرتطت وجود عن�رصين للخطبة ال تتحقق �إال بتوافرهما معا
وهما :طلب الزواج ،والوعد به .فطلب الزواج دون الوعد به ال يعد خطبة والعك�س
�صحيح.
اخلطبة لي�ست اال متهيدا للزواج ،وال تلزم به حتى لو اقرتنت بدفع كل املهر �أو جزء
منه� ،أو بقبول كل من الطرفني هدايا الآخر للداللة على الرتا�ضي بينهما ،وعليه
يحق لكل من اخلاطبني العدول عن اخلطبة كما هو مبينّ يف املادة ( )3من هذا
القانون.
مادة ( :)2متنع خطبة املر�أة املحرمة ولو كان التحرمي م�ؤقتا ويجوز التعري�ض
بخطبة معتدة الوفاة.
اخلطبة و�سيلة لغاية هي الزواج ،ف�إذا كانت هذه الغاية � -أي الزواج  -حمرمة
�رشعا ل�سبب من الأ�سباب ،ف�إن الو�سيلة � -أي اخلطبة  -تكون حمرمة كذلك .وقد
منعت هذه املادة �أن يقوم الرجل بخطبة املر�أة املحرمة عليه حرمة م�ؤبدة ،وهي
املر�أة التي يحرم عليه الزواج بها يف كل حني لو�صف قائم ال يزول �أبدا كالأم
واجلدة والبنت وبنت االبن وبنت البنت والأخت وبنت الأخ وبنت الأخت والعمة
واخلالة .وقد وردت املحرمات على الت�أبيد يف املواد من � 30إىل  33من هذا القانون
كما �سي�أتي بيانه الحقا.
كما ال يجوز للرجل  -مبوجب هذه املادة � -أن يقوم بخطبة املر�أة املحرمة عليه
حرمة م�ؤقتة ،وهي املر�أة التي يكون �سبب التحرمي بالن�سبة �إليها م�ؤقتا ،وتزول
احلرمة بزوال ذلك ال�سبب وذلك كزوجة رجل ما زالت يف ع�صمته و�أخت الزوجة
�أو عمتها �أو خالتها .وقد وردت املحرمات على الت�أقيت يف املادة ( )35من هذا
القانون كما �سي�أتي بيانه الحقا.
ويدخل يف املنع كذلك  -وفقا لهذه املادة -خطبة املعتدة من طالق ،اذ ال يجوز
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للرجل �أن يخطب املعتدة من طالق رجعي �أو بائن� ،سواء كانت اخلطبة بطريق
الت�رصيح �أو التعري�ض ،اذ جاء ن�ص املادة مانعا خلطبة املر�أة املحرمة ولو كان
التحرمي م�ؤقتا ،وتعترب معتدة الغري من املحرمات على الت�أقيت بح�سب ن�صو�ص
هذا القانون.
كما ت�ضمنت هذه املادة حكما �آخر يتعلق بخطبة املعتدة من وفاة ،اذ ميكن للرجل
�أن يخطبها تعري�ضا ال ت�رصيحا ،والتعري�ض هو ما يحتمل الرغبة يف الزواج
وعدمها ،ك�أن يقول لها مثال :كثري من الرجال يتمنون الزواج منك.
مادة (:)3
�أ -لكل من اخلاطبني العدول عن اخلطبة.
ب -يرد من عدل عن اخلطبة دون مقت�ض الهدايا بعينها� ،إن كانت قائمة واال
فمثلها �أو قيمتها يوم القب�ض مامل يق�ض العرف بغري ذلك �أو كانت مما ت�ستهلك
بطبيعتها.
ج –اذا انتهت اخلطبة بالوفاة �أو ب�سبب ال يد لأحد الطرفني فيه� ،أو بعار�ض
حال دون الزواج ،فال ي�سرتد �شيء من الهدايا.
ت�ؤكد ال�رشيعة اال�سالمية على �أهمية �أن يفي اخلاطب بوعده من باب الوفاء بالعهد،
ولكن نظرا لأن اخلطبة لي�س زواجا وامنا هي مقدمة للزواج  -كما �سبق بيانه -
فقد قررت الفقرة (�أ) من هذه املادة حق كل من اخلاطبني يف العدول عن اخلطبة
لأن الأمر ال يعدو �أن يكون جمرد وعد بالزواج.
�أما الفقرة (ب) من ذات املادة فتوجب على من عدل عن اخلطبة �أن يقوم برد هدايا
الآخر بعينها �إن كانت قائمة� ،أو مبثلها �إن كانت من املثل ّيات� ،أو يرد قيمتها يوم
القب�ض �إن كانت من القيم ّيات .غري �أن هذه الفقرة ا�ستثنت من هذا احلكم الأحوال
التي يق�ضي فيها العرف بغري ذلك� ،إذ املعروف عرفا كامل�رشوط �رشطا ،وا�ستثنت
كذلك الأحوال التي تكون فيه هذه الهدايا مما ي�ستهلك بطبيعته – �أي ال بقاء لها -
كالطعام مثال ،لأنها يف العادة قليلة الثمن ومل يجر العرف بردها ،كما �أن االلزام
بردها قد يكون فيه ما يجايف الكرامة واملروءة.
وتطبق الأحكام الواردة يف الفقرة (ب) عندما يكون العدول عن اخلطبة دون مقت�ض،
وال ميكن -بطبيعة احلال � -ضبط �أو ح�رص ما يقت�ضي العدول ،فذلك �أمر قد يختلف
باختالف الزمان �أو املكان ،ولذا يرتك �أمر تقديره لقا�ضي املو�ضوع وفقا لظروف كل
حالة ومالب�ستها وعلى �أ�سا�س ما تقت�ضيه مبادئ ال�رشيعة اال�سالمية.
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�أما الفقرة (ج) من ذات املادة فتقرر �أنه اذا انتهت اخلطبة بالوفاة� ،أو ب�سبب ال يد
لأحد الطرفني فيه� ،أو بعار�ض حال دون الزواج ،فال ا�سرتداد ل�شيء من الهدايا ،لأن
عدم �إمتام الزواج ب�سبب الوفاة �أو اجلنون مثال ،هو �أمر خارج عن �إرادة الطرفني.
الباب الثاين� :أحكام عامة
مادة ( :)4الزواج عقد �شرعي ،بني رجل وامر�أة ،غايته الإح�صان و�إن�شاء �أ�سرة
م�ستقرة ،برعاية الزوج ،على �أ�س�س تكفل لهما حتمل �أعبائها مبودة ورحمة.
يعرف الزواج لغة ب�أنه اقرتان ال�شيء ب�شيء �آخر ،وكل �شيء اقرتن �أحدهما بالآخر
فهما زوجان ،وقد �أعطت هذه املادة تعريفا ا�صطالحيا للزواج ،و�أو�ضحت ب�أنه عقد
�رشعي ،وقد مت تف�صيل �أركان هذا العقد يف املواد من � 16إىل  28من هذا القانون.
كما �أو�ضحت هذه املادة �أن الغاية من الزواج هي الإح�صان و�إن�شاء �أ�رسة م�ستقرة،
م�ستلهمة يف ذلك ما ورد يف ال�سنة النبوية املطهرة من �أن الزواج �سبيل الإعفاف
والإح�صان وتكاثر الأمة .و�أ�شارت ذات املادة �إىل درجة القوامة التي يتمتع بها
الزوج والواردة يف الآية الكرمية« :وللرجال عليهن درجة» (�سورة البقرة :الآية
 )228بعد قوله تعاىل« :وله ّن مثل الذي عليه ّن باملعروف» (�سورة البقرة :الآية
 .)228وا�ستلهم هذا التعريف كذلك ما جاء يف القر�آن الكرمي من قوله تعاىل« :ومن
�آياته �أن خلق لكم من �أنف�سكم �أزواجا لت�سكنوا �إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»
(�سورة النحل :الآية .)72
مادة (:)5
�أ -الأزواج عند �شروطهم� ،إال �شرطا �أحل حراما �أو حرم حالال.
ب -اذا اقرتن العقد ب�شرط ينايف غايته �أو مقا�صده ،فال�شرط باطل والعقد
�صحيح.
ج –ال يعتد ب�أي �شرط ،اال اذا ن�ص عليه �صراحة يف عقد الزواج.
د – للمت�ضرر من الزوجني عند االخالل بال�شرط حق طلب التطليق.
قد يح�صل االيجاب والقبول ولكن يكون ذلك مقرونا ب�رشط �أو �رشوط معينة
ي�شرتطها �أحد الزوجني على الآخر ،وهذا �أمر �شائع يف وقتنا احلا�رض� ،إذ ي�سعى كل
طرف �إىل حماية نف�سه وم�صاحله وي�ؤ�س�س حياته وفقا لظروفه اخلا�صة عن طريق
و�ضع �رشوط معينة ويطلب من الطرف الآخر قبولها ،وتكون هذه ال�رشوط عامال
�أ�سا�سيا لقبوله الزواج بذلك الطرف وبدون قبولها ال يقدم على الزواج منه .وقد
جاءت هذه املادة مف�صلة حلكم و�ضع مثل تلك ال�رشوط والآثار املرتتبة عليها.
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مل ين�ص القانون على حكم ال�رشوط التي يقت�ضيها العقد وت�ؤكد مقا�صده ،ك�أن
ت�شرتط املر�أة على زوجها ح�سن الع�رشة و�إجراء النفقة والك�سوة باملعروف ،ولعل
غياب الن�ص هنا مرجعه عدم وجود خالف على �أن هذه ال�رشوط �صحيحة ويحب
الوفاء بها حتى ولو مل يتم الن�ص عليها �رصاحة يف العقد لأنها من لوازمه
ومقت�ضياته ،وهي واجبة من غري �رشط ،فكان وجوبها مع ال�رشط �أوىل.
وقد ن�صت الفقرة (�أ) من هذه املادة على قاعدة عامة وهي �أن الأزواج – مما ي�شمل
الرجل واملر�أة -عند �رشوطهم� ،أي �أنه يجب عليهم الوفاء بها ،غري �أن ذات الفقرة
ا�ستثنت من تلك القاعدة ال�رشوط التي حتل حراما �أو حترم حالال ،فال يجوز الوفاء
مبثل هذه النوعية من ال�رشوط؛ ك�أن ي�شرتط �أحدهما على الآخر �أن يقوم بارتكاب
جرمية� ،أو ا�شرتاط عدم والية الأب على �أوالده� ،أو �أن تتك�سب هي من عمل غري
م�رشوع.
ون�صت الفقرة (ب) من ذات املادة على �أن ال�رشط الذي ينايف غاية العقد �أو
مقا�صده يكون باطال مع بقاء العقد �صحيحا ،ك�أن ي�شرتط الزوج عدم دفع املهر �أو
النفقة� ،أو ت�شرتط الزوجة �أال ي�سافر معها زوجها اذا �أرادت االنتقال� ،أو ي�سكن بها
حيث ي�شاء �أبوها� ،أو ي�شرتط �أحدهما عدم مرياث الآخر منه ،فهذه �رشوط باطلة ،وال
يجب الوفاء بها ،لأنها تنايف غايات العقد ومقا�صده ،كما �أنها ت�سقط حقوق واجبة
بالعقد ،ومع ذلك يظل العقد �صحيحا ،لأن هذه ال�رشوط -وان كانت باطلة � -أال
�أنها تعود �إىل �أمر زائد وخارج عن ماهية العقد.
�أما الفقرة (ج) فتتعلق مب�س�ألة �إثبات ال�رشوط عند حدوث نزاع ب�ش�أن وجودها� ،إذ
قررت هذه الفقرة وب�شكل وا�ضح على �أنه ال يعتد ب�أي �رشط من �رشوط الزواج مامل
يتم كتابته ب�شكل �رصيح يف العقد ،فال يعترب �إذا مبا يجري احلديث حوله �أثناء
اخلطبة مما مل يكن مكتوبا يف العقد ،وال للوعود التي يبذلها �أحد الطرفني للآخر
بعد انربام عقد الزواج ،ولكن وبالرغم من انعدام الأثر القانوين ملثل تلك الوعود،
�أال �أن الوفاء بها يعد �أمرا من �صميم ال�رشيعة اال�سالمية ومقت�ضيات ح�سن الأخالق،
وقد قال الر�سول �صلى الله عليه و�سلم يف ذلك�« :إن �أحق ال�رشوط �أن توفوا به ما
ا�ستحللتم به الن�ساء».
ويف حال �إخالل �أحد الزوجني ب�رشط من ال�رشوط التي يجب الوفاء بها ،ف�إنه يحق
للزوج الآخر املت�رضر من ذلك �أن يطلب التطليق ،وعليه ف�إن الإخالل بذلك ال�رشط
ال يرتب الطالق بقوة القانون ،و�إمنا للطرف الآخر �أن يقدر ذلك وميكنه �أن يطلب
التطليق �إذا قدر �أن م�صلحته تقت�ضي ذلك.
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مادة ( :)6يوثق الزواج ر�سميا ،ويجوز ،اعتبارا لواقع معني� ،إثبات الزواج بالبينة
�أو بالت�صادق.
تن�ص هذه املادة على �أن الأ�صل يف �إثبات الزواج هو عقد الزواج املوثق ر�سميا من
قبل اجلهة املخت�صة بذلك قانونا يف ال�سلطنة ،غري �أن ذات املادة �أجازت  -اعتبارا
لواقع معني � -إثبات الزواج بطرق �أخرى وهي البينة والت�صادق .ويق�صد بالبينة ما
يبني احلق� ،أي �أنها كل و�سيلة ميكن �أن ت�ستخدم لإثبات احلقوق املتنازع ب�ش�أنها،
وو�سيلة الإثبات هي كل حجة يقدمها اخل�صم ويطمئن القا�ضي �إىل �صدق حمتواها
بحيث ت ّولد لديه قناعة مبطابقتها للواقع ،وميكن �أن ت�شمل البينة �شهادة ال�شهود
والأوراق املكتوبة وغريها من الأدلة التي تقطع بوجود العالقة الزوجية .كما
ن�صت املادة نف�سها على �إمكانية �إثبات الزواج بالت�صادق ويق�صد به �أن يدعي �أحد
الزوجني الزوجية ثم ي�صدقه الآخر ،ك�أن يدعي رجل �أنه زوج امر�أة معينة ،وعندما
ت�س�أل املر�أة عن هذه الدعوى ت�صدق ما ادعاه الرجل.
مادة ( :)7تكمل �أهلية الزواج بالعقل ،و�إمتام الثامنة ع�شرة من العمر.
الأهلية يف اللغة هي اجلدارة والكفاءة لأمر ما ،يقال :هو �أهل لكذا� ،أي :جدير به،
وتعرف ا�صطالحا ب�أنها :قابلية ال�شخ�ص لأن يكت�سب احلقوق ويتحمل االلتزامات.
وعليه ،فقد و�ضعت هذه املادة �رشطني للزواج وهما :العقل و�إمتام الثامنة ع�رشة
من العمر ،وينطبق هذان ال�رشطان على الرجل واملر�أة على ال�سواء ،اذ مل يفرق هذا
القانون -على خالف بع�ض القوانني املقارنة  -بني �سن الرجل و�سن املر�أة ك�رشط
للزواج .فالأ�صل اذا ً هو منع زواج املجنون �أو من هو دون الثامنة ع�رشة ،غري �أن
املواد التالية �أوردت بع�ض اال�ستثناءات على هذا الأ�صل.
مادة (:)8
�أ -ال ينعقد زواج املجنون �أو املعتوه �إال من وليه بعد �صدور �إذن من القا�ضي
بذلك.
ب -ال ي�أذن القا�ضي بزواج املجنون �أو املعتوه �إال بعد توفر ال�شروط التالية:
 -1قبول الطرف الآخر التزوج منه بعد اطالعه على حالته.
 -2كون مر�ضه ال ينتقل منه �إىل ن�سله.
 -3كون زواجه فيه م�صلحة له.
ويتم التثبت من ال�شرطني الأخريين بتقرير جلنة من ذوي االخت�صا�ص.
اجلنون هو �آفة ت�صيب العقل فتجعل ال�شخ�ص فاقد التمييز� ،أما العته فهو خلل
يعرتي العقل فيجعل ال�شخ�ص قليل الفهم خمتلط الكالم دون �أن ي�صل �إىل مرتبة
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اجلنون .ويعترب كال من اجلنون والعته من عوار�ض الأهلية� ،أي من الأمور �أو
الأو�صاف التي تعر�ض لل�شخ�ص فت�ؤثر على متييزه وبالتايل على �أهليته.
فالقانون �إذا ً �أجاز زواج املجنون �أو املجنونة �أو املعتوه �أو املعتوهة ،غري �أنه
�أحاط ذلك الأمر ب�ضوابط و�رشوط معينة جتمعها امل�صلحة العامة وم�صلحة طريف
العقد ،اذ ن�صت الفقرة (�أ) من املادة ( )8على �أن زواج املجنون واملعتوه ال ينعقد
يل الزواج املن�صو�ص على تعريفه يف املادة
يل هنا هو و ّ
�إال من الويلّ ،واملراد بالو ّ
( )11من هذا القانون .كما ا�شرتطت ذات املادة �صدور �إذن من القا�ضي املخت�ص
النعقاد هذا الزواج .و�سلطة القا�ضي هنا يف �إ�صدار مثل هذا الإذن لي�ست مطلقة،
بل يتعينّ عليه  -وفقا للفقرة (ب) � -أن يتحقق من توافر �رشوط معينة مت �رسدها
�أعاله ،كما �أ�شارت نف�س الفقرة �إىل اللجنة املخت�صة بالتثبت من توافر ال�رشطني
الأخريين وهما :كون مر�ض املجنون �أو املعتوه ال ينتقل منه �إىل ن�سله وكون زواجه
فيه م�صلحة له.
مادة ( :)9ال ي�أذن القا�ضي بزواج املحجور عليه ل�سفه �إال مبوافقة وليه وبعد
الت�أكد من مالئمة ال�صداق حلالته املادية ،ف�إذا امتنع الويل طلب القا�ضي موافقته
خالل مدة يحددها له ،ف�إن مل يعرت�ض �أو كان اعرتا�ضه غري جدير باالعتبار
زوجه القا�ضي.
احلجر لغة هو املنع ،ويف اال�صطالح يعرف ب�أنه منع �شخ�ص خم�صو�ص مطلقا
من نفاذ العقود والت�رصفات القولية التي يبا�رشها� ،أي �أن من با�رش عقدا �أو ت�رصفا
قوليا فال ينفذ ما با�رشه من ذلك وال يلزمه حكمه� ،إذا كان ينطبق على ذلك
ال�شخ�ص �سبب من الأ�سباب املقت�ضية للحجر عليه ،واحلكمة من م�رشوعية احلجر
هي �إما املحافظة على مال املحجور عليه ونف�سه من ال�ضياع ،و�إما املحافظة
على �أموال غريه من النا�س و�أرواحهم ،و�أ�سباب احلجر هي :ال�صغر واجلنون والعته
وال�سفه والغفلة.
وتتناول هذه املادة حكم زواج املحجور عليه ل�سفه ،وال�سفه هو ت�رصف الإن�سان
يف �أمواله على غري مقت�ضى العقل وال�رشع� ،أي �أن ال�سفيه هو الذي ال يح�سن التدبري
يف �ش�ؤونه و�أمواله في�رسف فيها �إ�رسافا فاح�شا ويبذر دومنا تفكري ،ويقول احلق
�سبحانه وتعاىل يف ذلك« :وال ت�ؤتوا ال�سفهاء �أموالكم التي جعل الله لكم قياما،
وارزقوهم فيها واك�سوهم ،وقولوا لهم قوال معروفا»�( .سورة الن�ساء :الآية)5 :
فقد قررت هذه املادة �أن القا�ضي ال يعطي الإذن بزواج املحجور عليه ل�سفه اال
يل ال�سفيه ،والت�أكد من �أن ال�صداق مالئما حلالته
بتحقق �رشطني وهما :موافقة و ّ
يل ال�سفيه؛ ففي حال امتناع
املادية .غري �أن ذات املادة ف�صلّت يف م�س�ألة موافقة و ّ
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يل من تزويج ال�سفيه يقوم القا�ضي بطلب موافقته خالل مهلة زمنية معينة
الو ّ
يل على الزواج خالل تلك املهلة ،يقوم القا�ضي
يحددها له ،ف�إن مل يعرت�ض الو ّ
يل على زواج ال�سفيه ،ينظر القا�ضي يف �سبب
بتزويج ال�سفيه� ،إما �إذا اعرت�ض الو ّ
ذلك االعرتا�ض ،ف�إن وجده جديرا بالقبول �أخذ به وبالتايل ي�ستمر منع املحجور
عليه ل�سفه من الزواج� ،أما �إذا وجد القا�ضي �أن �سبب االعرتا�ض غري جدير بالقبول،
ف�إنه يقوم بتزويج ال�سفيه ولو مل حت�صل موافقة الويلّ.
مادة (:)10
�أ�	.إذا طلب من �أكمل الثامنة ع�شرة من عمره لزواج وامتنع وليه عن تزويجه
جاز له رفع الأمر �إىل القا�ضي.
ب .يحدد القا�ضي مدة حل�ضور الويل يبني خاللها �أقواله ف�إن مل يح�ضر �أ�صال �أو
كان اعرتا�ضه غري �سائغ زوجه القا�ضي.
ج .مع مراعاة �أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ال يزوج من مل يكمل الثامنة
ع�شرة من عمره اال ب�إذن القا�ضي وبعد التحقق من امل�صلحة.
ي�شهد الواقع العملي حاالت كثرية المتناع الويل من تزويج من حتت واليته بدون
�إبداء �أ�سباب هذا االمتناع� ،أو التذرع ب�أ�سباب غري مقبولة ،وقد نهت ال�رشيعة
اال�سالمية عن الع�ضل م�صداق لقوله تعاىل« :فال تع�ضلوهن �أن ينكحن �أزواجهن»
(�سورة البقرة :الآية ،)232 :فالويل يف هذه احلالة يعد عا�ضال �أي ظاملا ،وهنا �أجاز
القانون يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ملن �أكمل الثامنة ع�رشة من عمره وامتنع
وليه عن تزويجه �أن يرفع �أمره �إىل القا�ضي لينظر فيه.
وقد قررت الفقرة (ب) من ذات املادة �أن على القا�ضي �أن يطلب من الويل احل�ضور
�إىل جمل�س الق�ضاء خالل مدة معينة لكي يقوم ببيان وجهة نظره و�سبب امتناعه
من تزويج من هو حتت واليته ،ف�إذا مل يح�رض خالل تلك املدة املحددة له� ،أو
ح�رض و�أبدى مربرات اعرتا�ضه ولكن تلك املربرات مل تكن �سائغة �أو مقبولة ،فعلى
القا�ضي تزويج طالب الزواج يف هذه احلالة ،وبذا تكون هذه املادة قد �أعطت والية
التزويج للقا�ضي مع وجود الويل اخلا�ص.
ومن الأهمية مبكان هنا الإ�شارة �إىل �أن دعاوى الع�ضل تخت�ص بها فقط دائرة
املحكمة ال�رشعية باملحكمة العليا ،هذا ما مت الن�ص عليه يف قانون االجراءات
املدنية والتجارية يف الفقرة الثانية من املادة ( )273املعدلة مبوجب املر�سوم
ال�سلطاين رقم  ،2010/55ون�صت ذات الفقرة على �أنه »:ويجوز للمر�أة التظلم من
احلكم ال�صادر برف�ض دعواها امل�شار �إليها يف الفقرة ال�سابقة �إىل جاللة ال�سلطان
بطلب يقدم �إىل ديوان البالط ال�سلطاين خالل ثالثني يوما من اليوم التايل لتاريخ
�صدور احلكم» ،وقد �أورد قانون الإجراءات املدنية والتجارية معاجلة خا�صة
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لدعاوى الع�ضل نظرا ً لأهميتها  ،وناط بالف�صل فيها للمحكمة العليا ،ومن ثم ف�إذا
�أقام الويل �سبباً غري �سائغ يف ع�ضل املر�أة عن الزواج ف�إن للقا�ضي �أن ي�أمر بتزويج
املر�أة طاملا كان من يبتغي الزواج باملر�أة م�ستوفياً لل�رشوط والأو�ضاع املقررة
مبوجب قانون الأحوال ال�شخ�صية ،كما �أجاز ن�ص املادة امل�شار �إليها للمر�أة التظلم
من حكم املحكمة العليا جلاللة ال�سلطان خالل ثالثني يوما من اليوم التايل
لتاريخ �صدور احلكم ،ومن ثم ف�إن جلاللة ال�سلطان تعديل حكم املحكمة �أو ت�أييده
على النحو الذي يقدره جاللته �أعزه الله يف هذا ال�ش�أن.
�أما الفقرة (ج) من هذه املادة فقد تعر�ضت مل�س�ألة زواج من هم دون الثامنة ع�رشة
من العمر� ،إذ قررت �أن زواج ال�صغري  -فتى كان �أو فتاة  -ال بد فيه من احل�صول
على �إذن القا�ضي ،وقد �أ�شارت هذه الفقرة �إىل وجوب مراعاة �أحكام الفقرة (ب) من
نف�س املادة والتي يتعينّ مبوجبها على القا�ضي حتديد مدة حل�ضور الويل لبيان
�أقواله ،ف�إن مل يح�رض �أو ح�رض واعرت�ض على الزواج دون تقدمي مربرات مقبولة،
كان على القا�ضي تزويج ال�صغري يف هذه احلالة ،والبد من الإ�شارة يف هذا ال�صدد
�إىل �أن القا�ضي ال ميكنه �إعطاء الإذن ما مل يتحقق من �أن يف هذا الزواج م�صلحة
لل�صغري ،وتقدير امل�صلحة �أمر يعود �إىل القا�ضي ولي�س لها �ضابط حمدد ،فيمكن
 مثال � -أن يدخل يف امل�صلحة اخلوف على ال�صغار من التعر�ض للكبت وما قدينجم عنه من �أمرا�ض نف�سية ،وبطبيعة احلال يتعني على القا�ضي كذلك �أن يتحقق
من علم هذا ال�صغري وقدرته على الوفاء مب�س�ؤوليات الزواج وما ترتتب عليه من
�آثار ج�سيمة.
مادة (:)11
�أ -الويل يف الزواج هو العا�صب بنف�سه على ترتيب الإرث ،ف�إذا ا�ستوى وليان يف
القرب فايهما توىل الزواج ب�شروطه جاز ،ويتعني من �أذنت له املخطوبة.
ب -ي�شرتط يف الويل �أن يكون ذكرا ،عاقال ،بالغا ،غري حمرم بحج �أو عمرة،
م�سلما �إذا كانت الوالية على م�سلم.
يراد بالوالية :القدرة على �إن�شاء العقد نافذا ،و�أما املعنى اال�صطالحي للوالية فهو:
تنفيذ القول على الغري والإ�رشاف على �ش�ؤونه .واملراد بالغري هنا :القا�رص ومن
يف حكمه ،كاملجنون واملعتوه وال�سفيه ،كما ي�شمل لفظ الغري يف مو�ضوع الزواج:
البالغة العاقلة ،بكرا كانت �أو ثيبا .ويقال ملن �أعطي هذا احلق :وليا .فالوالية يف
الزواج تعني حق الويل يف �أن يتوىل عقد زواج املر�أة التي حتت واليته.
الويل يف الزواج هو العا�صب بنف�سه على ترتيب الإرث كما ورد يف املادة  251من
هذا القانون ،وعليه ف�إن وجد عا�صب واحد انفرد هو بالوالية ،و�إن تعدد الأولياء
قدم الفروع على الأ�صول ،ثم الأ�صول على الأخوة و�أوالدهم ،وه�ؤالء على الأعمام
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و�أوالدهم ،ف�إن احتدت اجلهة قدم �أقربهم درجة ،فيقدم االبن مثال على ابن االبن،
والأب على اجلد ،والأخ على ابن الأخ� ،أما اذا احتدت اجلهة والقرابة قدم �أقواهم
قرابة ،والأقوى قرابة هو من تكون قرابته لأب و�أم ،فالأخ ال�شقيق يقدم على الأخ
لأب ،والعم ال�شقيق يقدم على العم لأب وهكذا ،وان احتدت اجلهة والدرجة وقوة
القرابة اعترب كل منهما وليا ،و�أيهما ز ّوج �صح زواجه مامل تعني املخطوبة �أحدهما،
عندئذ يكون الويل هو من قامت املخطوبة بتعيينه.
وقد حددت الفقرة (ب) من املادة نف�سها ال�رشوط الواجب توافرها يف الويل الذي
يتوىل عقد الزواج ،ف�إذا اختل �رشط من هذه ال�رشوط بطلت الوالية وانتقلت �إىل من
بعده يف الدرجة ،ومن هذه ال�رشوط الذكورة ،فال ي�صح العقد من الأنثى� ،سواء كانت
�أما �أو بنتا �أو �أختا ،وي�شرتط يف الويل كذلك �أن يكون عاقال ،فال ي�صح العقد من
املجنون �أو املعتوه ،ويجب �أن يكون الويل بالغا ،فال�صبي ال ميكنه �أن يكون وليا
لعدم �أهليته ،وي�شرتط يف الويل كذلك �أن يكون خاليا من الإحرام بحج �أو عمرة،
و�أ�ضافت الفقرة كذلك �رشط الإ�سالم يف الويل ،غري �أنه ي�شرتط يف الويل �أن يكون
م�سلما �إذا كانت الوالية على م�سلم فقط ،فال يثبت لغري امل�سلم والية على امل�سلمة.
مادة (� :)12إذا غاب الويل الأقرب غيبة منقطعة� ،أو جهل مكانه �أو مل يتمكن من
االت�صال به� ،أو ع�ضل انتقلت الوالية ملن يليه ب�إذن من القا�ضي.
�إذا ا�ستوفى الويل الأقرب ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة وكان هذا
الويل موجودا فال والية للويل الأبعد مع وجود الويل الأقرب ،ف�إذا كان الأب – مثال
– موجودا ،فال تكون للأخ �أو العم والية التزويج ،ف�إذا قام �أحدهما بالتزويج ف�إن
العقد يكون موقوفا على �إجازة من له الوالية وهو الأب.
وقد عاجلت هذه املادة الفر�ض الذي يكون فيه الويل الأقرب غائبا غيبة منقطعة،
�أو جهل مكانه� ،أو مل يتمكن من االت�صال به ،ففي مثل هذه الأحوال للقا�ضي �أن
ي�أذن بانتقال الوالية �إىل الويل الذي يليه ،لأنه قد يكون يف غياب الويل الأقرب ويف
انتظاره �أو انتظار ر�أيه تفويت مل�صلحة املخطوبة.
وي�رسي ذات احلكم على الويل الذي يع�ضل موليته ،غري �أنه ينبغي النظر يف �سبب
رد الويل للخاطب ،ف�إن كان �سببا وجيها ومعقوال مل يكن عا�ضال ،و�أما �إن رده لغري
�سبب� ،أو ل�سبب غري معترب ،كان عا�ضال� ،إذ يحق للمولية يف هذه احلالة �أن ترفع
�أمرها �إىل القا�ضي الذي له -بح�سب ن�ص هذه املادة � -أن ي�أذن بانتقال الوالية �إىل
من يلي ذلك الويل الأقرب العا�ضل.
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مادة ( :)13القا�ضي ويل من ال ويل له.
يل
ت�ستند هذه املادة �إىل قول الر�سول
يل من ال و ّ
�صلى الله عليه و�سلم« :ال�سلطان و ّ
ّ
يل �أو يف حال
له» ،وعليه ف�إن الوالية تنتقل �إىل القا�ضي يف حال عدم وجود الو ّ
وجوده ولكنه كان عا�ضال �أو غري م�ستوف ل�رشوط الوالية .وحول �سقوط احلق يف
الوالية ب�سبب الع�ضل ذهبت املحكمة العليا �إىل القول ب�أن عدم �إنكار الويل لرتدد
اخلاطب عليه فرتة طويلة قد ت�صل �إىل ال�سنة �أو تزيد ،مع كون الرجل واملر�أة كل
منهما له رغبة يف الآخر ،ف�إن امتناع الويل عن التزويج يف هذه احلالة يعد م�سقطا
حلقه يف الوالية.
مادة ( :)14لي�س للقا�ضي �أن يزوج من له الوالية عليه من نف�سه وال من �أ�صله وال
من فرعه.
يق�ضي ال�رشع احلنيف ب�أن الرجل �إذا رغب يف الزواج من امر�أة هو ول ّيها �أن يقوم
يل غريه ا�ستخلفت من
يل �آخر بتزويجها له و�إن كان �أبعد منه� ،أما �إذا مل يكن لها و ّ
و ّ
يزوجها له هي .وقد جاءت هذه املادة مق ّيدة ملا قد يتوهم من الإطالق يف املادة
ال�سابقة ،فال يحق للقا�ضي �أن يز ّوج من له الوالية عليه من نف�سه وال من �أ�صله وال
من فرعه ،واحلكمة من هذه املادة هي �إبعاد عقد الزواج عن ال�شبهات.
الباب الثالث :الزوجان
مادة ( :)15الزوجان هما �أي رجل وامر�أة ي�صح �أن يتزوج كل منهما الآخر �إذا
انتفت املوانع ال�شرعية.
و�ضعت هذه املادة تعريفا عاما للزوجني� ،إذ بينت �أن الأ�صل هو جواز �أن يتزوج
�أي رجل من �أي امر�أة ،غري �أن هذا الأمر لي�س على �إطالقه� ،إذ قد حتول بع�ض املوانع
ال�رشعية من �إمكان �أن يتزوج رجل معني من امر�أة معينة ،وقد حدد القانون هذه
املوانع ب�شكل تف�صيلي يف موا�ضع �أخرى.
الف�صل الأول :الأركان وال�رشوط
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مادة (� :)16أركان عقد الزواج:
(�أ) االيجاب والقبول
(ب) الو ّ
يل
(ج) ال�صداق
(د) الب ّينة
ع ّددت هذه املادة �أركان الزواج ،وقد جاء تف�صيل هذه الأركان يف املواد التالية.
الفرع الأول :الإيجاب والقبول
املادة (:)17مع مراعاة �أحكام املادة ( )19من هذا القانون ينعقد الزواج ب�إيجاب
من �أحد املتعاقدين وقبول من الآخر �صادرين عن ر�ضا تام  ،ب�ألفاظ تفيد معناه
لغة �أو عرف ًا  ،ويف حال العجز عن النطق  ،تقوم الكتابة مقامه  ،ف�إن تعذرت
فبالإ�شارة املفهومة.
الأ�صل يف العقود الر�ضا من العاقدين ،وملا كان الر�ضا حمله القلب وال ميكن
االطالع عليه اعترب االيجاب والقبول دليال ظاهرا عليه ،ويق�صد بالإيجاب اللفظ
الذي ي�صدر �أوال من �أحد العاقدين مبا يدل على ر�ضاه بالعقد� ،أما الإيجاب فهو
اللفظ ال�صادر من العاقد الثاين مبا يدل على موافقته على ما �أبداه العاقد الأول،
ومل ت�شرتط هذه املادة وجوب �أن ي�صدر الإيجاب من جانب معني ،فالكالم الذي
ي�صدر من �أي من العاقدين �أوال يعترب �إيجابا ،والثاين يعترب قبوال.
وبح�سب هذه املادة ف�إن الإيجاب والقبول يح�صالن ب�أي لفظ متفق عليه لغويا
�أو عرفيا عمال بالقاعدة الفقهية التي تقول ب�أن «العربة يف العقود للمعاين دون
الألفاظ �أو املباين» ،وقد اتفق الفقهاء على انعقاد العقد ب�ألفاظ معينة مثل:
�أنكحت وزوجت ،فهذه الألفاظ مت الن�ص عليها يف القر�آن الكرمي يف قوله تعاىل:
«وال تنكحوا ما نكح �آبا�ؤكم من الن�ساء» (�سورة الن�ساء :الآية ،)22 :وقوله تعاىل:
«فل ّما ق�ضى زيد منها وطرا زوجناكها» (�سورة الأحزاب :الآية ،)37 :وال ي�شرتط
اتفاق اجلانبني يف اللفظ ،فمثال ينعقد العقد لو قال الأول :ز ّوجتك ابنتي هذه ،ورد
الآخر :قبلت هذا النكاح .كما اتفق الفقهاء كذلك على عدم االعتداد ببع�ض الألفاظ
مثل الإباحة والإجارة وغريها ،واملرجع عموما كما �أو�ضحنا يف حتديد ما �إذا كان
اللفظ مقبوال من عدمه هو اللغة والعرف بح�سب ما �أ�شارت �إليه هذه املادة .وجتدر
الإ�شارة هنا �إىل �أن املق�صود باللغة ما ي�شمل العربية وغريها ولو كان العاقدان
يح�سنان العربية� ،إذ �أن املق�صود هنا هو التعبري عن الإرادة ،وذلك ميكن �أن يقع
ب�أي لغة.
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و�إذا كان �أحد العاقدين عاجزا عن النطق ي�صح �أن ي�صدر �إيجابه �أو قبوله بالكتابة
�أو بالإ�شارة املفهومة ،غري �أنه -وبح�سب هذه املادة -ال ي�صار �إىل الإ�شارة �إال مع
تعذر الكتابة لكون املوجب �أو القابل ال يجيد الكتابة �أ�صال� ،أو كان يجيدها ولكنه
عجز عن الكتابة ب�سبب ال�شلل �أو خالفه.
مادة ( :)18ي�شرتط يف القبول:
� -1أن يكون موافقا للإيجاب �صراحة �أو �ضمنا
� -2أن يكون مقرتنا بالإيجاب يف جمل�س واحد
� -3أن يكون هو والإيجاب منجزين
ا�شرتطت هذه املادة يف فقرتها الأوىل �رضورة موافقة القبول للإيجاب من كل
وجه �رصاحة �أو �ضمنا ،ويكون ذلك باحتاد القبول يف حمل العقد ومقدار املهر ،فال
ينعقد العقد مثال �إذا قال الويل :زوجتك ليلى فقال الرجل :قبلت زواج خديجة ،كما
يل مثال :زوجتك ليلى ب�ألف ريال فقال الرجل :قبلت زواج
ال ينعقد العقد اذا قال الو ّ
ليلى بخم�سمائة ريال� ،أال �أن املوافقة ال�ضمنية يراد بها خمالفة القبول للإيجاب
�إىل ما هو خري منه ،ك�أن يوجب الزوج على مهر مقداره �ألف ريال ،فتقبل الزوجة
بخم�سمائة ريال� ،أو توجب على خم�سمائة فيقبل هو ب�ألف ،ففي مثل هذه الأحوال
و�إن كان القبول خمالفا للإيجاب من حيث الظاهر �أال �أنه يت�ضمن موافقة �أبلغ،
فينعقد الزواج بح�سب ما ورد يف الإيجاب ما مل يقبل الطرف الآخر مبا ورد يف
القبول.
�أما الفقرة الثانية فقد ا�شرتطت وجوب اقرتان القبول بالإيجاب يف جمل�س واحد
مهما طالت فرتة املجل�س وظل قائما مل ينقطع� ،أما �إذا انقطع املجل�س ب�شيء
ي�ست�شف من الإعرا�ض عن الإيجاب ثم �صدر القبول بعد ذلك فال يعتد به.
وقد ا�شرتطت الفقرة الثالثة يف عقد الزواج �أن يكون ناجزا ،مبعنى عدم جواز
�إ�ضافته �إىل امل�ستقبل ،ف�إذا قال الرجل مثال :تزوجتك بعد �شهر ،فال ينعقد الزواج ال
يف احلال وال عند حلول الزمن امل�ضاف �إليه ،كما ال ينعقد عقد الزواج املعلق على
�رشط بغ�ض النظر عن كون وقوع هذا ال�رشط فيما بعد حمققا� ،أم حمتمال� ،أم ممكنا
فال ي�صح العقد �إن قال الرجل مثال :زوجتك �إن ح�صلت على وظيفة �أو �إذا وافق فالن،
فعقد الزواج من العقود التي تنتج �أثرها يف احلال.
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الفرع الثاين :الويل
املادة ( :)19يتوىل ويل املر�أة عقد زواجها بر�ضاها.
يل للعقد ،وهذا ما عليه جمهور الفقهاء
�أو�ضحت هذه املادة وجوب مبا�رشة الو ّ
عمال بال�سنة النبوية املطهرة التي تق�ضي ببطالن العقد بدون ويل ،واحلكمة من
هذا ال�رشط هي درء املفا�سد التي قد تنجم عن تويل املر�أة تزويج نف�سها.
ويق�صد باملر�أة يف هذه املادة البالغة العاقلة ،بكرا كانت �أو ثيبا ،ففي جميع
الأحوال ال ي�صح �أن تبا�رش املر�أة زواج نف�سها ،غري �أن ا�شرتاط �إذن الويل ال يعني
يل ور�ضا
عدم اعتبار ر�ضا البنت ،بل ال بد من ح�صول الأمرين معا ،موافقة الو ّ
الزوجة ،ور�ضاها قد يتحقق بالكالم �أو ال�سكوت الدال يقينا على الر�ضا.
املادة (:)20
�أ -الكفاءة حق خا�ص باملر�أة والويل.
ب -تراعى الكفاءة حني العقد ويرجع يف تقديرها �إىل الدين ثم العرف.
الكفاءة يف اللغة املماثلة وامل�ساواة ،والكفء النظري ،ويراد بالكفاءة يف الزواج
امل�ساواة بني الزوجني يف املركز املادي واالجتماعي ،ويراد بها كذلك �أن ال يكون
الزوج دون الزوجة بحيث تتعيرّ به هي �أو �أوليا�ؤها.
وقد بينت الفقرة الأوىل من هذه املادة �أن الكفاءة حق لكل من املر�أة والويلّ ،فرتك
املر�أة �أو الويل حلق الكفاءة ال ي�سقط حق الآخر فيها ،و�إن �أ�سقطاها معا �سقطت.
كما بينت الفقرة الثانية �أن كفاءة الرجل بالن�سبة للمر�أة ينظر �إليها وقت العقد،
ف�إن حتققت مل ي�ؤثر زوالها بعده باعتبار �أن الكفاءة هي �رشط �إن�شاء ال �رشط بقاء،
ولأن يف اعتبارها يف حالة البقاء حرج �شديد ،وال �س ّيما بعد الدخول والوالدة
وطول الع�رشة.
وتختلف عنا�رص حتديد الكفاءة باختالف الأمكنة والأزمنة ،ولذا و�ضعت الفقرة
الثانية معياري الدين والعرف لتحديد ما يكون داخال يف الكفاءة ،وقد بينت املادة
�أن العربة �أوال بالدين ،ف�أول ما تعترب فيه الكفاءة هو �صالح الرجل يف دينه ،ويكفي
فيه ظاهر العدالة ،فال تتزوج عفيفة بفاجر م�ستهرت .وفيما عدا الدين يرجع �إىل
العرف لتحديد عنا�رص الكفاءة ومعرفة ما ميكن �أن تتعري به املر�أة و�أوليا�ؤها وهذا
�أمر قد يختلف باختالف الزمان واملكان.
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الفرع الثالث :ال�صداق
املادة ( :)21ال�صداق هو ما يبذله الزوج من مال بق�صد الزواج.
عرفت هذه املادة ال�صداق (املهر) ب�أنه املال الذي يبذله الزوج للمر�أة ،رمزا لرغبته
ال�صادقة والأكيدة يف االقرتان بها ،وبناء حياة زوجية �رشيفة وكرمية ،و�إثبات
ح�سن النية على ق�صد معا�رشتها باملعروف ودوام الزواج ،ويف املهر �أي�ضا متكني
للمر�أة من التهي�ؤ للزواج مبا يلزم من نفقة ولبا�س ،وقد �أوجبت ال�رشيعة اال�سالمية
املهر على الرجل دون املر�أة ان�سجاما مع القاعدة ال�رشعية التي ال تلزم املر�أة
ب�شيء من واجبات النفقة باعتبار �أن الرجل �أقدر على الك�سب وال�سعي للرزق ،ويف
ذلك �أي�ضا �صيانة للمر�أة من �أن متتهن كرامتها من �أجل جمع املال ليكون مهرا
تقدمه للرجل.
املادة ( :)22كل ما �صح التزامه �شرع ًا �صلح �أن يكون �صداق ًا.
ت�شري هذه املادة �إىل ما ي�صلح �أن يكون �صداقا ،فلم ت�شرتط �أن يكون ال�صداق نقدا
�أو من الذهب �أو الف�ضة ،و�إمنا كل مال �أو عمل �أو منفعة يقدمها الزوج مما يتقوم
مبال وال ينايف قوامة الزوج ي�صح �أن يكون �صداقا ،فيمكن �أن يتمثل املهر يف ادارة
�أعمال الزوجة �أو تعليمها �أو الإ�رشاف على ممتلكاتها ،وي�ستدل على ذلك مبا قام
به الر�سول عليه ال�صالة وال�سالم من تزويجه رجال مبا معه من القر�آن.
املادة ( :)23ال�صداق ملك للمر�أة  ،تت�صرف فيه كيف �شاءت  ،وال يعتد ب�أي �شرط
خمالف.
ت�ؤكد هذه املادة �أن ال�صداق هو حق خال�ص للزوجة ،تت�رصف فيه كيف �شاءت ،فلها
مثال �أن تهب مهرها لزوجها بعد قب�ضه ،و�أكدت املادة ذاتها على عدم االعتداد ب�أي
�رشط يخالف هذا الأمر ،فلو �رشط الزوج على الزوجة �أن ت�شرتي مبهرها �شيئا من
الأثاث مثال فال يعتد بهذا ال�رشط .وينبغي الت�أكيد هنا على �أنه يحظر على الويل
�أن ي�أخذ �شيئا من اخلاطب من مقابل تزويجه من هي يف واليته.
ومبا �أن ال�صداق حق خال�ص للمر�أة فلها �أن تقب�ضه بنف�سها� ،أو توكل بقب�ضه من
ت�شاء �إذا كانت بالغة عاقلة� ،أو يقب�ضه لها من ت�أذن له بالقب�ض �رصاحة �أو �ضمنا
كالأب �أو اجلد ال�صحيح �إذا مل متنعهما من القب�ض� .أما الوكيل بالزواج فلي�س وكيال
بقب�ض املهر� ،أما �إذا كانت الزوجة حمجورا عليها حجرا ماليا ل�سفه �أو جنون
فتكون والية قب�ض املهر ملن له عليها والية مالية و�إن كان غري ول ّيها الع�صبي.
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املادة (:)24
�أ -يجوز تعجيل ال�صداق �أو ت�أجيله كال �أو بع�ضا حني العقد
ب -يجب ال�صداق بالعقد ال�صحيح ويت�أكد كله بالدخول� ،أو اخللوة ال�صحيحة،
�أو الوفاة ،وي�ستحق امل�ؤجل منه بالوفاة �أو البينونة مامل ين�ص يف العقد على
خالف ذلك ،وت�ستحق املطلقة قبل الدخول ن�صف ال�صداق �إن كان م�سمى و�إال
حكم لها القا�ضي مبتعة.
تن�ص الفقرة الأوىل على جواز �أن يكون املهر كله معجال ،ويجوز �أن يكون كله
م�ؤجال ،وميكن �أن يتم االتفاق على تعجيل بع�ض املهر وت�أجيل البع�ض الآخر،
واملهر املعجل ميكن �أن يقب�ض وقت العقد وميكن �أن ي�ؤجل ا�ستيفائه �إىل �أجل
معلوم بعد العقد� ،أو �إىل حني املطالبة به ،وي�شرتط لت�أجيل املهر �أن يكون الأجل
معلوما فال يجوز مثال الت�أجيل للموت ،كما ي�شرتط يف الأجل �أال يكون بعيدا جدا
كخم�سني �سنة ف�أكرث لأنه مظنة �إ�سقاط ال�صداق والدخول على �إ�سقاط ال�صداق مف�سد
للزواج.
�أما املهر امل�ؤجل فهو املهر امل�ستحق بالوفاة �أو البينونة ،وال يحق للزوجة �أن
تطالب به قبل ذلك ،مامل يتم االتفاق يف العقد على خالف ذلك .ف�إذا مل يوجد اتفاق
فيجري الأمر على ما عليه العرف يف البلد الذي �أن�شئ فيه العقد ،فاملعروف عرفا
كامل�رشوط �رشطا.
�أما الفقرة الثانية فتن�ص على �أن املهر يجب بالعقد ال�صحيح� ،أي �أنه �أثر من �آثاره،
كما ن�صت ذات الفقرة على م�ؤكدات املهر يف العقد ال�صحيح وهي ثالثة:
	-1الدخول احلقيقي� :إذا دخل الرجل بامر�أته دخوال حقيقيا ت�أكد املهر كله ،لقوله
تعاىل« :فما ا�ستمتعتم به منهن ف�آتوهن �أجورهن فري�ضة» (�سورة الن�ساء:
الآية )24:ولأن الزوج قد ا�ستوفى املعقود عليه ،ويت�أكد املهر كله بالدخول
احلقيقي �سواء كان مهر املثل �إن مل تكن للمهر ت�سمية وقت العقد �أم كان مهرا
م�س ّمى ،و�سواء �أكانت الت�سمية وقت العقد� ،أم اتفق عليها بعد ذلك.
	-2اخللوة ال�صحيحة :وهي التي يجتمع فيها الزوجان يف مكان ي�أمنان فيه
من اطالع الغري عليهما ،ومل يكن ثمة مانع مينع من الدخول احلقيقي ،وقد
�أخذ القانون مبا عليه جمهور الفقهاء من وجوب كل املهر باخللوة ال�صحيحة
وذلك لقوله تعاىل « :وكيف ت�أخذونه وقد �أف�ضى بع�ضكم �إىل بع�ض و�أخذن
منكم ميثاقا غليظا» (�سورة الن�ساء :الآية ،)21 :واملراد بالإف�ضاء اخللوة دخل
بالزوجة �أم مل يدخل.
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 -3الوفاة :ت�ؤكد الوفاة املهر الثابت �أي�ضا �سواء �أكان الذي مات هو الزوج �أم
الزوجة ،و�سواء �أكان ذلك قبل الدخول �أو بعده لأن املوت �أنهى عقد الزواج
مقررا كل �أحكامه ،حيث �أن املهر كان ثابتا �إىل �أن يوجد ما ي�سقط بع�ضه �أو
كله ،وباملوت ا�ستحال وجود امل�سقط ،و�أ�ضحى امل�ؤجل منه م�ستحق الأداء.
وتن�ص املادة نف�سها على �أن الطالق قبل الدخول ي�سقط ن�صف جمموع املهر
امل�س ّمى لقوله تعاىل « :و�إن طلقتموهن من قبل �أن مت�سوهن وقد فر�ضتم لهن
فري�ضة فن�صف ما فر�ضتم �إال �أن يعفون �أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح و�أن تعفوا
�أقرب للتقوى وال تن�سوا الف�ضل بينكم �إن الله مبا تعملون ب�صري» (�سورة البقرة:
الآية.)237 :
�أما �إذا ح�صل الطالق قبل الدخول ولي�س ثمة مهر م�سمى ف�إن املطلقة ت�ستحق املتعة
فقط لقوله تعاىل »:ال جناح عليكم �إن طلقتم الن�ساء ما مل مت�سوهن �أو تفر�ضوا
لهن فري�ضة ومتعوهن على املو�سع قدره وعلى املقرت قدره متاعا باملعروف حقا
على املح�سنني» (�سورة البقرة :الآية ،)236 :واملتعة هي املال الذي يدفعه الزوج
ملطلقته غري املهر تطييبا لنف�سها وتعوي�ضا عن �أمل الفراق وتقدر بح�سب حال
الزوج ي�سارا �أو �إع�سارا ويوكل �أمر تقديرها �إىل القا�ضي.
مادة (:)25
�أ) يحق للزوجة االمتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال �صداقها
ب)	�إذا ر�ضيت الزوجة بالدخول قبل �أن تقب�ض �صداقها من الزوج فهو دين يف
ذمته.
يرتب عقد الزواج حقوقا متبادلة �أو متقابلة على الزوجني ،فيحق للزوج �أن يطلب
زوجته للزفاف� ،أو متابعته �إىل م�سكن الزوجية ،ويحق للزوجة من جانب �آخر
مطالبة الزوج ب�أن تقب�ض مهرها املعجل كله ،وعليه ف�إن امتنع الزوج عن تقدمي
ما يجب عليه تعجيله من املهر ،يحق للزوجة �أن متنع نف�سها عنه �أو عن متابعته
�إىل م�سكن الزوجية.
�أما �إذا مل يقدم الزوج لزوجته معجل املهر ،ثم دخل بها بر�ضاها ،فلي�س لها �أن
متتنع عنه بعد ذلك ويبقى املهر يف ذمته ك�أي دين �آخر ،وهذا ما عليه جمهور
الفقهاء وهو ما �أخذت به الفقرة الثانية من هذه املادة.
املادة ( :)26اذا �سلم اخلاطب �إىل خمطوبته قبل العقد ما ًال على �أنه من ال�صداق
 ،ثم عدل �أحد الطرفني عن ابرام العقد �أو مات �أحدهما  ،فيحق ا�سرتداد ما �سلم
بعينه �أن كان قائما  ،و�إال فمثله �أو قيمته يوم القب�ض.
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�سبق �أن �أو�ضحنا ب�أن املادة (� )24أ�شارت �إىل �أن املهر يجب بالعقد ال�صحيح،
و�أو�ضحنا كذلك ب�أن اخلطبة هي جمرد وعد بالزواج كما �أ�شارت املادة الأوىل من
هذا القانون ،وعليه ف�إذا قام اخلاطب بتقدمي بع�ض املهر �أو كله �إىل املخطوبة ثم
عدل هو �أو عدلت هي عن اخلطبة �أو مات �أحدهما قبل �إبرام العقد ،فيحق ا�سرتداد
املهر نف�سه �إن كان قائما �أو �أخذ مثله �إن كان مثليا �أو �أخذ قيمته �إن كان قيميا.
املادة (:)27اذا اختلف الزوجان يف قب�ض حال ال�صداق  ،فالقول للزوجة قبل
الدخول  ،وللزوج بعده ما مل يكن ثمة دليل � ،أو عرف خمالف.
�إذا ادعى الزوج ب�أنه قد �سلم معجل ال�صداق و�أنكرت الزوجة �أنه قد �سلمها �شيئا،
�أو ادعى الزوج �أنه �سلمها قدرا من معجل ال�صداق واعرتفت ب�أنها ا�ستلمت قدرا
�أقل مما ادعاه الزوج ،فاحلكم هنا يختلف بالدخول �أو عدم الدخول ،فالقول قولها
قبل الدخول وبعده القول قوله ،وتطبق هذه القاعدة فقط يف حال غياب الدليل �أو
العرف املخالف.
الفرع الرابع :البينة
املادة (  :)28ي�شرتط يف �صحة الزواج ح�ضور �شاهدين م�سلمني  ،بالغني  ،عاقلني ،
رجلني من �أهل الثقة � ،سامعني مع ًا كالم املتعاقدين  ،فاهمني املراد منه.
ال يكفي الر�ضا وحده ل�صحة عقد الزواج ،و�إمنا ال بد من �إخراجه عن نطاق ال�رسية،
وذلك جتنبا لأية �شبهة �أو �سوء ظن ميكن �أن يرد على عالقة الرجل بزوجته،
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن الزواج ترتتب عليه حقوق وواجبات و�آثار خطرية تلحق
الغري كثبوت الن�سب ،ويكون من ال�صعوبة مبكان �إثبات هذه احلقوق عند التجاحد
�إذا مل يكن العقد معلنا معروفا ،ومن هنا ت�أتي �أهمية ووجوب �إ�شهار و�إعالن الزواج
و�إن اختلفت طرائق ذلك الإعالن �أو الإ�شهار.
ولهذا فقد ا�شرتط القانون  -عمال بر�أي اجلمهور  -ال�شهادة ل�صحة عقد الزواج،
فبدونها ال يكون العقد �صحيحا ،وحددت هذه املادة �رشوطا يجب توافرها يف
�شاهدي العقد وذلك على النحو الآتي:
الإ�سالم� :أخذت املادة بالر�أي الفقهي القائل بوجوب �أن يكون ال�شاهد م�سلما �سواء
�أكان الزوجان م�سلمني �أم كان الزوج م�سلما والزوجة كتابية.
البلوغ :فال تقبل �شهادة ال�صبيان ولو كانوا مميزين.
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العقل :فال ي�صح �إ�شهاد املجانني ومن يف حكمهم.
الذكورة� :أخذ القانون بالر�أي الفقهي الذي ي�شرتط الذكورة يف �شاهدي عقد الزواج،
فال ت�صح �شهادة رجل وامر�أة �أو �شهادة امر�أتني ،وذلك بخالف ال�شهادة يف الأموال
التي يكفي فيها رجل وامر�أتان.
التعدد :ف�شهادة رجل واحد ال تكفي ولو كان م�شهودا له بالعدالة ،و�إمنا ي�شرتط �أن
يح�رض جمل�س العقد �شاهدان ف�أكرث.
العدالة� :أخذ القانون مبا عليه اجلمهور من ا�شرتاط عدالة ال�شاهدين ل�صحة عقد
الزواج ،ف�شهادة الفا�سق عندهم ال ت�صح ،وتتحقق العدالة يف حدها الأدنى بكون
الرجل م�ستور احلال غري معروف بالف�سق.
�سماع كالم املتعاقدين وفهم املراد منه :وذلك حتى يتحقق الغر�ض من ال�شهادة،
ويكفي �أن يفهم ال�شاهدان الكالم ب�صورة �إجمالية و�إن مل يفهما معاين املفردات.
الف�صل الثاين :املحرمات
املادة ( :)29ي�شرتط النعقاد الزواج اال تكون املر�أة حمرمة على الرجل ولو كان
التحرمي م�ؤقت ًا.
قد يحل للرجل �أن يتزوج بامر�أة معينة وقد تكون حراما عليه ،فالن�ساء بهذا
االعتبار ينق�سمن �إىل حملالت وحمرمات ،واملحرمات حم�صورات بالن�ص ،وما
عداهن هن املحلالت ،وتنق�سم املحرمات �أي�ضا على ق�سمني :حمرمات على الت�أبيد
وحمرمات على الت�أقيت على التف�صيل الوارد يف املواد الآتية.
الفرع الأول :املحرمات على الت�أبيد
املادة ( :)30يحرم على ال�شخ�ص ب�سبب القرابة التزوج من:
�أ�صله وان عال
فرعه وان نزل
فرع �أحد الأبوين �أو كليهما وان نزلوا
الطبقة الأوىل من فروع �أحد �أجداده �أو جداته
كما �أ�سلفنا ،ف�إن املحرمات على الت�أبيد هن الالتي يحرم الزواج ب�أي منهن �أبدا ويف
كل حني لو�صف قائم ال يزول �أبدا ،و�أ�سباب ذلك الو�صف هي القرابة وامل�صاهرة
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والر�ضاع ،وقد ا�ستخدمت املادة كلمة «ال�شخ�ص» مبا ي�شمل الرجل واملر�أة ،مبعنى
�أنه �إذا حتققت هذه الأ�سباب املحددة �أوجبت حرمة الن�ساء على الرجل ،كما توجب
حرمة الرجال على املر�أة.
وقدد حددت املادة �أربع فئات حمرمة على ال�شخ�ص ب�سبب الن�سب �أو القرابة وهي:
�أ�صوله و�إن علون :كالأم ،واجلدة� ،سواء �أكانت من ناحية الأم �أم من ناحية الأب،
و�سواء �أكانت جدته مبا�رشة �أو جدة لأحد �أ�صوله.
فرعه و�إن نزل :كالبنت ،وبنت االبن ،وبنت البنت ،مهما نزلن.
فروع �أحد الأبوين �أو كليهما و�إن نزلوا :كالأخت� ،سواء �أكانت �شقيقة� ،أ ْم لأب� ،أ ْم لأم،
وبنت الأخ ال�شقيق ،وبنت الأخ لأب ،وبنت الأخ لأم ،وبنت الأخت ال�شقيقة ،وبنت
الأخت لأب ،وبنت الأخت لأم ،وكذلك فروع ه�ؤالء مهما كانت درجة النزول.
الطبقة الأوىل من فروع �أحد �أجداده �أو جداته :كالعمة �أو اخلالة� ،سواء كانت العمة
�أختا �شقيقة لأبيه� ،أم �أختا له من �أبيه فقط� ،أم �أختا له من �أمه فقط ،وكذلك اخلالة،
�أي �سواء �أكانت �أختا �شقيقة لأمه� ،أم �أختا لها من �أبيها فقط �أو من �أمها فقط.
ويدخل يف هذه الفئة كذلك عمة الأب وعمة الأم ،وخالة الأب وخالة الأم ،وعمة
اجلد �أو اجلدة ،وخالة اجلد �أو اجلدة� ،سواء �أكان ذلك من ناحية �أب ال�شخ�ص �أم من
ناحية �أمه.
�أما الطبقة الثانية �أو غري املبا�رشة لفروع الأجداد �أو اجلدات كبنات الأعمام وبنات
العمات واخلاالت فيجوز الزواج بهن.
املادة ( :)31يحرم على ال�شخ�ص ب�سبب امل�صاهرة التزوج:
�أ -ممن كان زوج �أحد �أ�صوله وان علوا � ،أو �أحد فروعه وان نزلوا.
ب�	-أ�صول زوجه وان علوا.
ً
ً
ج -فروع زوجته التي دخل بها دخوال حقيقيا وان نزلن.
حددت هذه املادة املحرمات على الت�أبيد ب�سبب امل�صاهرة� ،إذ يحرم على الرجل:
زوجة الأ�صل و�إن عال :يحرم على الرجل �أن ينكح زوجة �أبيه �أو جده �أو جد جده
وهكذا� ،سواء �أكان اجلد من جهة الأب �أم من جهة الأم ،و�سواء دخل الأ�صل بتلك
الزوجة �أم عقد عليها ومل يدخل بها.
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زوجة �أحد فروعه :يحرم على الرجل �أن يتزوج زوجة ابنه �أو ابن ابنه و�إن نزل� ،أو
ابن بنته مهما نزل االبن �أو نزلت البنت ،وجمرد العقد كاف يف التحرمي.
�أ�صول الزوجة و�إن علون :يحرم على الرجل نكاح �أم زوجته و�سائر جداتها� ،سواء
�أكانت اجلدة من جهة الأم �أ ْم من جهة الأب ،ويح�صل التحرمي مبجرد العقد� ،سواء
دخل بالزوجة �أم مل يدخل بها وفقا لقاعدة �أن العقد على البنات يحرم الأمهات
والدخول بالأمهات يحرم البنات.
فروع زوجته التي دخل بها دخوال حقيقيا و�إن نزلن :يحرم على الرجل نكاح بنت
الزوجة (الربيبة) وبنت بنتها وبنت ابنها و�إن نزلن .وال حت�صل احلرمة يف هذا
احلالة مبجرد العقد و�إمنا بالدخول.
املادة ( :)32يحرم على ال�شخ�ص فرعه من الزنا وان نزل وكذا ابنته املنفية
بلعان.
يحرم على الرجل �أن يتزوج بنته من الزنا وبنت ابنها وبنت بنتها و�إن نزلن ،و�إذا
نفى الزوج ن�سب بنته من زوجته وتالعن الزوجان فحكم القا�ضي بنفي ن�سب البنت
منه فهي حمرمة على الزوج.
املادة ( :)33يحرم من الر�ضاع ما يحرم من الن�سب �إذا وقع الر�ضاع يف العامني
الأولني.
بينت هذه املادة الفئات املحرمة ب�سبب الر�ضاعة ،والقاعدة يف هذا ال�ش�أن قول
الر�سول الكرمي عليه ال�سالم« :يحرم من الر�ضاع ما يحرم من الن�سب» ،وقوله
تعاىل« :و�أمهاتكم الالتي �أر�ضعنكم و�أخواتكم من الر�ضاعة» (�سورة الن�ساء :الآية:
 ،)23واتفق اجلمهور كذلك على �أنه يحرم من الر�ضاع ما يحرم من امل�صاهرة لقوله
عليه ال�صالة وال�سالم« :الأ�صهار من الر�ضاعة» ،وعليه ف�إن القاعدة ت�صبح :يحرم
ب�سبب الر�ضاع ما يحرم ب�سبب الن�سب و�سبب امل�صاهرة.
وقد ن�صت ذات املادة على �رشط التحرمي بالر�ضاع وهو �أن يكون الر�ضاع يف
العامني الأولني من عمر الر�ضيع ،فلو ر�ضع بعدهما ال تثبت به احلرمة لقوله �صلى
الله عليه و�سلم« :ال ر�ضاع �إال ما كان يف احلولني».
املادة ( :)34يحـرم على الرجـل التزوج ممن العنها.
رُ�شع اللعان يف حال رمي الرجل زوجته بالزنا ،وهو �أن يحلف �أربع مرات بالله �أنه
32

�صادق فيما رماها به ،ويزيد يف اخلام�سة �أن عليه لعنة الله �إن كان من الكاذبني،
ثم حتلف هي �أربع مرات �أنه ملن الكاذبني فيما رماها به ،وتزيد يف اخلام�سة �أن
غ�ضب الله عليها �إن كان من ال�صادقني.
ويكون اللعان قد مت �إذا حلف الزوجان بهذه ال�صورة ،ويفرّق بينهما ،وال حتل له
من بعد ذلك �أبدا حتى ولو �أكذب نف�سه ،و�سبب التحرمي هنا هو فقدان الثقة بني
الزوجني والتي هي �أمر جوهري يف احلياة الزوجية.
الفرع الثاين :املحرمات على الت�أقيت
املادة ( :)35يحرم ب�صفة م�ؤقتة:
اجلمع ولو يف العدة  ،بني امر�أتني لو فر�ضت �إحداهما ذكر ًا المتنع عليه التزوج
بالأخرى.
اجلمع بني �أكرث من �أربع ن�سوة ولو كانت احداهن يف عدة.
زوجة الغري.
معتدة الغري.
املطلقة ثالث مرات  ،فال ي�صح ملطلقها �أن يتزوجها �إال بعد انق�ضاء عدتها من زوج
�آخر دخل بها دخو ًال حقيقي ًا يف زواج �صحيح.
املحرمة بحج �أو عمرة.
املر�أة غري امل�سلمة ما مل تكن كتابية.
زواج امل�سلمة بغري امل�سلم.
املحرمات على الت�أقيت هن الالتي ميكن �أن يزول �سبب حترميهن ،ف�إذا زال ال�سبب
زالت احلرمة ،وقد عددت املادة املحرمات على الت�أقيت على النحو الآتي:
اجلمع بني املحارم :فال ي�صح اجلمع بني �أختني� ،أو بني امر�أة وعمتها� ،أو خالتها� ،أو
بنت �أخيها� ،أو بنت �أختها ،وذلك لقول الله جل �ش�أنه« :و�أن جتمعوا بني الأختني»
(�سورة الن�ساء :الآية )23 :و قول الر�سول عليه ال�سالم« :ال تنكح املر�أة على عمتها،
وال على خالتها ،وال املر�أة على ابنة �أخيها ،وال ابنة �أختها� ،إنكم �إن فعلتم ذلك
قطعتم �أرحامكم».
الزواج من زائدة على �أربع :فال يجوز للرجل �أن يتزوج اخلام�سة حتى يطلق �إحدى
زوجاته الأربع وتنق�ضي عدتها.
زوجة الغري :ال يحل للرجل �أن يخطب املر�أة املتزوجة من غريه وال �أن يتزوجها من
باب �أوىل ،لقوله تعاىل يف بيان املحرمات من الن�ساء“ :واملح�صنات من الن�ساء”
(�سورة الن�ساء :الآية ،)24 :و�أجمع العلماء على �أن املراد باملح�صنات هنا ذوات
الأزواج.
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معتدة الغري� :سواء �أكانت معتدة من طالق �أو ب�سبب الوفاة ،ويدخل يف ذلك �أي�ضا
عدة الزواج الفا�سد �أو ب�شبهة ،لكي ال تختلط الأن�ساب ،ولأن حق الغري مازال باقيا
ببقاء �آثاره ،ودليل ذلك قوله تعاىل“ :وال تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب
�أجله” (�سورة البقرة :الآية.)235 :
املطلقة ثالث مرات :وهي املبانة بينونة كربى� ،إذ ال يحل ملطلقها �أن يتزوجها �إال
بعد زواجها من زوج �آخر تزوجها بعقد �صحيح ،ودخل بها دخوال حقيقيا ،ثم طلقها
�أو مات عنها وانق�ضت عدتها منه .ودليل ذلك قوله تعاىل“ :ف�إن طلقها فال حتل له
من بعد حتى تنكح زوجا غريه” (�سورة البقرة :الآية.)230 :
املحرمة بحج �أو عمرة� :أخذ القانون بر�أي اجلمهور يف عدم جواز نكاح املحرم
ا�ستنادا لقوله �صلى الله عليه و�سلم“ :ال ينكح املحرم وال ُينكح وال يخطب”.
املر�أة غري امل�سلمة مامل تكن كتابية :فال يجوز للم�سلم �أن يتزوج املر�أة التي ال
تدين بدين �سماوي.
زواج امل�سلمة بغري امل�سلم� :أجمع علماء الأمة على عدم جواز تزويج امل�سلمة
من غري م�سلم ولو كان كتابيا وذلك لقوله تعاىل“ :يا �أيها الذين �آمنوا �إذا جاءكم
امل�ؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله �أعلم ب�إميانهن ف�إن علمتموهن م�ؤمنات فال
ترجعوهن �إىل الكفار ال هن حل لهم وال هم يحلون لهن” (�سورة املمتحنة :الآية:
.)10
الف�صل الثالث :حقوق الزوجني
املادة ( :)36احلقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني:
 -1حل ا�ستمتاع كل من الزوجني بالزوج الآخر فيما اباحه ال�شارع
 -2اح�صان كل منهما الآخر
 -3امل�ساكنة ال�شرعية
 -4ح�سن املعا�شرة  ،وتبادل االحرتام والعطف  ،واملحافظة على خري الأ�سرة
 -5العناية بالأوالد وتربيتهم مبا يكفل تن�شئتهم تن�شئة �صاحلة
 -6احرتام كل منهما لأبوي الزوج الآخر و�أهله الأقـربني
ترتب ال�رشيعة اال�سالمية حقوقا م�شرتكة للزوجني ،وحقوقا للزوجة على زوجها،
وحقوقا للزوج على الزوجة ،قال تعاىل« :ولهن مثل الذي عليهن باملعروف»
(�سورة البقرة :الآية ،)228 :ومن هذه احلقوق امل�شرتكة بني الزوجني حق كل
منهما �أن ي�ستمتع بالآخر على الوجه امل�أذون به �رشعا ،مامل يوجد مانع �رشعي،
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وبالزواج ال�رشعي كذلك يح�صن كل منهما الآخر ،ويجب عليهما كذلك امل�ساكنة
ال�رشعية وح�سن املعا�رشة فال يفعل كل منهما ما ينكره ال�رشع �أو العرف ،كما
يجب عليهما العناية بالأوالد وتن�شئتهم الن�ش�أة ال�صاحلة ،فذلك التزام ال يقع على
عاتق الزوجة وحدها ،بل هو واجب الزوجني معا .وال تكتمل الع�رشة باملعروف
واملعاملة بالإح�سان �إال باحرتام كل منهما لأبوي الآخر ولأهله الأقربني ،لأن ذلك
من �ش�أنه �أن يدمي املودة واحلب بني العائلتني مبا ينعك�س كذلك على احلياة
الزوجية بحيث يعي�ش الزوجان يف وئام و�سالم.
املادة ( :)37حقوق الزوجة على زوجهـا:
 -1النفقة
 -2ال�سماح لها بزيارة �أبويها  ،وحمارمها وا�ستزارتهم باملعروف
 -3االحتفاظ با�سمها العائلي
 -4عدم التعر�ض لأموالها اخلا�صة  ،فلها الت�صرف فيها بكل حرية
 -5عدم اال�ضرار بها مادي ًا �أو معنويـ ًا
 -6العدل بينها وبني بقية الزوجات � ،إن كان للزوج �أكرث من زوجة
�أقرت هذه املادة حقوق الزوجة على زوجها ،وهذه احلقوق يف جمملها حقوق
مالية وحقوق �أدبية �أو معنوية وذلك على التف�صيل الآتي:
النفقة :يق�صد بالنفقة هي كل ما حتتاجه الزوجة ملعي�شتها من الطعام والك�سوة
وال�سكن واخلدمة وغريها مما جرى عليه العرف ،والنفقة على الزوجة واجبة على
الزوج يف جميع الأحوال بغ�ض النظر عن م�ستواها �أو حالتها املادية وبغ�ض النظر
عن كونها م�سلمة �أو كتابية ،وقد �أتى تف�صيل �أحكام النفقة يف الف�صل الأول من
الباب اخلام�س من هذا القانون على النحو الذي �سنتعر�ض له الحقا.
زيارة الأبوين واملحارم وا�ستزارتهم باملعروف :وهذا �أمر طبيعي باعتبار �أن �صلة
الأرحام هي واجب ،وال ميكن للزوج �أن مينعها من �أداء هذا الواجب ،كما �أن هذا
�أدعى لزيادة املحبة والوئام بني الأ�رستني.
االحتفاظ با�سمها العائلي :الذي كان لها قبل الزواج ،فال يجوز �رشعا للمر�أة
امل�سلمة �أن تغري ن�سبها �إىل �أبويها وع�شريتها.
عدم التعر�ض لأموالها اخلا�صة� :أجمع العلماء على �أن اال�سالم �أعطى املر�أة حرية
امللك ،وبالتايل ال يحق للزوج �أن يتعر�ض لأموالها اخلا�صة ،ويتفرع عن حق
امللكية عموما حق املر�أة يف الت�رصف يف �أموالها بكل حرية ،وقد قال احلق
�سبحانه وتعاىل“ :وال تتمنوا ما ف�ضل الله به بع�ضكم على بع�ض للرجال ن�صيب
مما اكت�سبوا وللن�ساء ن�صيب مما اكت�سنب” (�سورة الن�ساء :الآية ،)32 :وقال احلق
�سبحانه كذلك“ :و�آتيتم �إحداهن قنطارا فال ت�أخذوا منه �شيئا” (�سورة الن�ساء :الآية:
.)20
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عدم الإ�رضار بالزوجة ماديا ومعنويا :وهذه �أمر واجب على الزوج ،فيجب عليه
�أال يق�رص معها ال يف الأمور املادية وال يف الأمور املعنوية ،وال ي�ؤذيها بقول �أو
بفعل ،وال يظلمها يف �شيء ،كما �أن عليه دائما حفظ كرامتها وعدم االنتقا�ص من
�ش�أنها ،وهذا مما ي�شمله قول الله تعاىل“ :وعا�رشوهن باملعروف” (�سورة الن�ساء:
الآية.)18 :
العدل بني الزوجات :وذلك �إن كان للزوج �أكرث من زوجة ،وي�شمل ذلك العدل بينهن
يف املبيت والنفقة واملعاملة وفيما فر�ضه ال�رشع من حقوق للزوجة ،ال فرق بني
قدمية وجديدة ،وبكر وثيب ،وم�سلمة وكتابية ،وال ي�ؤاخذ الزوج على عدم قدرته
على امل�ساواة بينهن يف امليل القلبي فذلك �أمر خارج عن �إرادته ،ولكن عليه �أن
يتحرى امل�ساواة يف املعاملة الظاهرة ،حتى تطيب نفو�سهن وال ي�شعرن ب�أمل
ومرارة التف�ضيل.
املادة ( :)38حقوق الزوج على زوجته:
 -1العناية به  ،باعتباره رب الأ�سرة
 -2اال�شراف على البيت  ،وتنظيم �ش�ؤونه  ،واحلفاظ على موجوداته
 -3رعاية �أوالده منها  ،وار�ضاعهم اال �إذا كان هناك مانع.
ق�ضت ال�رشيعة اال�سالمية ب�أن تكون القوامة يف الأ�رسة للرجل ،ملا وهبه الله
من قوة البدن والقدرة على الكد والعمل ،وبحكم اختالطه يف املجتمع العام،
ولأنه عموما �أقدر على تغليب حكم العقل و�ضبط املواقف والعواطف ،وقد قال
احلق �سبحانه« :ولهن مثل الذي عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة» (�سورة
البقرة :الآية )228 :وهي درجة القوامة ،وقال عز وجل �أي�ضا« :الرجال قوامون على
الن�ساء مبا ف�ضل الله به بع�ضهم على بع�ض» (�سورة الن�ساء :الآية ،)34 :ومن هنا
كان للزوج احلقوق التي �أ�شارت �إليها املادة ،فيجب على الزوجة �أن تطيع زوجها
يف غري مع�صية ،وعليها �أن تعتني به و�أن حتافظ على ماله وكرامته وعر�ضه يف
غيبته وح�رضته ،كما �أن عليها الإ�رشاف على البيت وتنظيم �ش�ؤونه و�أن حتافظ
على موجوداته  ،وعليها كذلك العناية بالأوالد والعمل على تن�شئتهم تن�شئة
�صاحلة و�إر�ضاعهم مامل يكن هناك مانع.
الباب الرابع� :أنواع الزواج
املادة(:)39الزواج �صحيح �أو غري �صحيح  ،وغري ال�صحيح ي�شمل الفا�سد والباطل.
حددت هذه املادة الأو�صاف ال�رشعية التي ميكن �أن يو�صف بها عقد الزواج من
حيث االعتداد به وترتيب �آثاره ،وتختلف تلك الأو�صاف بح�سب ا�ستيفاء العقد �أو
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عدم ا�ستيفائه لأركانه �أو �رشوطه ،وبالتايل ف�إن عقد الزواج ميكن �أن يو�صف ب�أنه
�صحيح �أو غري �صحيح ،وهذا الأخري بدوره ينق�سم �إىل فا�سد وباطل.
املادة (:)40
�أ -الزواج ال�صحيح ما توفرت اركانه و�شروطه وانتفت موانعه.
ب -ترتتب على الزواج ال�صحيح �آثاره منذ انعقاده.
يكون عقد الزواج �صحيحا �إذا ا�ستوفى كافة �أركانه و�رشوطه التي �سبق ذكرها،
وانتفت موانعه كذلك ،فالعقد ال�صحيح ينقل العالقة بني الرجل واملر�أة من احلرمة
�إىل احلل ،وترتتب عليه كافة �آثاره من احلل بني الزوجني واملهر والنفقة والع�رشة
باملعروف والتوارث بني الزوجني وحرمة امل�صاهرة ون�سب الأوالد ،وغري ذلك.
املادة (:)41
�أ -الزواج الفا�سد ما اختلت بع�ض �شروطه.
ب -ال يرتتب على الزواج الفا�سد �أي �أثر قبل الدخول.
عرفت هذه املادة املق�صود بالزواج الفا�سد ب�أنه الزواج الذي مل ي�ستوف بع�ض
�رشوطه ،وال يرتتب على هذا النوع من الزواج �أي �أثر قبل الدخول ،فال يجب فيه
للمر�أة مهر وال نفقة وال جتب فيه العدة وال تثبت به حرمة امل�صاهرة وال يثبت
به الن�سب وال التوارث ،غري �أنه يرتب بع�ض الآثار بعد الدخول بح�سب ن�ص املادة
( )42من هذا القانون.
املادة (:)42يرتتب على الزواج الفا�سد بعد الدخول الآثار التالية:
�أ -الأقل من ال�صداق امل�سمى و�صداق املثـل.
ب -الن�سب  ،وحرمة امل�صاهرة.
ج -العدة.
د -النفقة ما دامت املر�أة جاهلة ف�ساد العقد.
ن�صت هذه املادة على الآثار املرتتبة على العقد الفا�سد من �آثار وهي �أن ت�ستحق
املر�أة الأقل من املهر امل�سمى �أو مهر املثل .مبعنى �إذا كان املهر امل�سمى �أقل من
مهر املثل ا�ستحقته ،و�إذا كان �أكرث من مهر املثل فال ت�ستحق �سوى ما يعادل مهر
املثل.
كما جعلت هذه املادة الزواج الفا�سد مثبتا لن�سب الولد من الرجل �إن وجد وذلك
بهدف حفظ الولد من ال�ضياع ،كما تثبت حرمة امل�صاهرة بالزواج الفا�سد ،فال
يجوز للرجل �أن يتزوج ب�أ�صول املر�أة �أو فروعها ،كما ال يجوز للمر�أة �أن تتزوج
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ب�أ�صول الرجل �أو فروعه ،كما يجب على املر�أة العدة من حني التفريق بينهما،
و�أخريا جعلت املادة النفقة للمر�أة �رشيطة �أن تكون جاهلة لف�ساد العقد وذلك لأن
املر�أة اجلاهلة لف�ساد العقد حمتب�سة مل�صلحة الزوج فنفقتها عليه.
املادة ( :)43ال يرتتب على الزواج الباطل �أي �أثـر.
الزواج الباطل هو الذي مل ي�ستوف ركن �أو �أكرث من �أركانه ،وذلك كزواج املحارم �أو
زواج امل�سلمة بغري امل�سلم �أو زواج امل�سلم بغري م�سلمة �أو كتابية ،وقد قررت هذه
املادة �أن هذا النوع من الزواج ال يرتتب عليه �أي �أثر.
الباب اخلام�س� :آثار الزواج
الف�صل الأول :النفقة
�أحكام عامة
املادة ( :)44ت�شمل النفقة الطعام  ،والك�سوة  ،وامل�سكن  ،والتطبيب  ،وكل ما به
مقومات حياة الإن�سان ،ح�سب العـرف.
تعد النفقة �أثرا من �آثار الزواج� ،إذ يجب على الزوج �أن يتكفل بنفقات طعام
الزوجة و�رشابها وكذلك ك�سوتها ،يقول تعاىل« :وعلى املولود له رزقهن وك�سوتهن
باملعروف» (�سورة البقرة :الآية ،)233 :كما يجب عليه كذلك �أن يوفر للزوجة
امل�سكن املالئم �سواء مبلك �أو �إيجار �أو �إعارة لقوله تعاىل�« :أ�سكنوهن من حيث
�سكنتم من وجدكم» (�سورة الطالق :الآية� )6 :أي بح�سب قدرتكم املالية ،ويجب على
الزوج �أي�ضا �أن يتحمل نفقات عالج زوجته �إن مر�ضت.
و�أوجه النفقة الواردة يف هذه املادة �إمنا ذكرت على �سبيل املثال ال احل�رص� ،إذ قد
توجد �أوجه �أخرى يجب مبوجبها على الزوج �أن يتحمل نفقات زوجته وال�ضابط يف
ذلك �أن تكون �صور الإنفاق تلك مما يعد من مقومات حياة الإن�سان بح�سب ما جرى
عليه العرف ،ويدخل يف ذلك مثال متاع البيت و�أدوات التنظيف وغريها ،كما يجب
على الزوج �أن يتذكر دائما قوله تعاىل« :وعا�رشوهن باملعروف» ،ومن املعروف
�أن يوفر الزوج لزوجته كافة احتياجاتها الأ�سا�سية بح�سب قدرته لأن ذلك من �ش�أنه
�أن يدمي املودة واملحبة داخل احلياة الزوجية.
املادة ( :)45يراعى يف تقدير النفقة �سعة املنفق ،وحال املنفق عليه ،والو�ضع
االقت�صادي زمانا ومكانا.
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�أخذ القانون بر�أي جمهور الفقهاء يف م�س�ألة الأ�سا�س الذي يعتمد عليه يف تقدير
النفقة� ،إذ يجب النظر �إىل �سعة املنفق وحال املنفق عليه ،ف�إن كانا مو�رسين
فالواجب نفقة الي�سار و�إن كانا مع�رسين فالواجب نفقة الإع�سار و�إن تفاوت حال
الزوجني ف�إن نفقة الو�سط هي الواجبة ،وذلك م�صداقاً لقول الله عز وجل «لينفق
ذو �سعة من �سعته» ويف جميع الأحوال يجب �أال تقل النفقة عن حد الكفاية لت�أمني
ما يلزم للمنفق عليه بح�سب الو�ضع االقت�صادي زمانا ومكانا ،وت�أكيدا لذلك فقد
ذهب ق�ضاء املحكمة العليا يف هذا ال�ش�أن �إىل �أنه يجب على قا�ضي املو�ضوع عند
تقدير النفقة مراعاة جانبي املنفق واملنفق عليه.
املادة (:)46
ً
�أ -يجوز زيادة النفقة و�إنقا�صها تبعا لتغري الأحوال.
ب -ال ت�سمع دعوى الزيادة �أو النق�صان قبل م�ضي �سنة على فر�ض النفقة �إال يف
ظروف ا�ستثنائية
ج -حتت�سب زيادة النفقة �أو نق�صانها من تاريخ املطالبة الق�ضائية.
تن�ص الفقرة الأوىل من هذه املادة على �أنه ميكن زيادة النفقة �أو �إنقا�صها تبعا
لتغري الأحوال� ،إذ قد تتغري الأ�سعار يف البلد عموما � ،أو تتغري الأو�ضاع املادية
للزوج �أو الزوجة� ،سواء �إىل الأح�سن �أو الأ�سو�أ ،ففي مثل هذه الأحوال يجوز ملن
يت�أثر حقه من الزوجني بهذا التغيري �أن يطلب تعديل مقدار النفقة وفقا لتلك
الظروف.
وقد منعت الفقرة الثانية �سماع الدعوى يف زيادة النفقة �أو �إنقا�صها قبل م�ضي
�سنة من وقت فر�ضها من قبل الق�ضاء ،واحلكمة من هذا الن�ص هو الرغبة يف
ا�ستقرار الأحكام الق�ضائية يف جمال النفقات بني الزوجني ومنع الدعاوى الكيدية
و�إرباك الق�ضاء بدعاوى متقاربة الفرتات ،غري �أن ذات الفقرة منحت القا�ضي
ال�سلطة التقديرية يف �إمكان �سماع الدعوى قبل م�ضي ال�سنة �إذا اقت�ضت ذلك ظروف
ا�ستثنائية كمرياث �أو �إفال�س مثال.
وقد حددت الفقرة الثالثة تاريخ املطالبة الق�ضائية كوقت يبد�أ منه احت�ساب النفقة
بعد تعديلها بالزيادة �أو النق�صان .والهدف من هذا التحديد هو تاليف ما قد يحدث
من خالف حول التاريخ املعتمد لبدء �رسيان النفقة املعدلة ،كما �أن هذا التحديد
فيه حتقيق للعدالة وتوحيد لعمل املحاكم.
املادة ( :)47للنفقة امل�ستمرة امتيـاز على �سائـر الديون.
يقدم دين النفقة على غريه من الديون لأنه وجب لإقامة الأود ،وهذا احلكم خا�ص
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بالنفقة امل�ستمرة فقط بح�سب ما �أ�شارت �إليه املادة ،مبعنى �أنه لي�س للنفقة
املرتاكمة امتياز على الديون الأخرى بل ت�صبح من الديون العادية ،لأنها مل
تعد لإقامة الأود كما �أن من ا�ستحقها قد ترك املطالبة بها وتراخى عن املطالبة
بتنفيذها.
املادة (:)48يجب �سد رمق امل�ضطر على من عنده ف�ضل من �أقاربه و�إال فعلى بيت
املال �أو من يقوم مقامه.
يجب على بيت املال �أو من يقوم مقامه الإنفاق على القريب املع�رس �إذا مل يكن لديه
قريب مو�رس ،وقد �أتت هذه املادة يف �إطار الأحكام التي تتناول النفقة باعتبارها
من �آثار الزواج مما يعني �شمولها بها.
الفرع الأول :نفقة الزوجة
املادة ( :)49جتب نفقة الزوجة على زوجها من حني العقد ال�صحيح ولو كانت
مو�سرة.
�سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها يف ع�صمته ،ولأنها
بالعقد ال�صحيح احتب�ست مل�صلحة الزوج وبالتايل ف�إن احلفاظ على كرامتها
يقت�ضي �أن تكون نفقتها يف ماله من حني العقد ،ولو كانت مو�رسة �أو خمتلفة معه
يف الدين ،بل ولو كانت يف بيت �أهلها م�ستعدة منذ العقد �إال �إذا طلبها فامتنعت
دون مربر مقبول.
املادة (: )50ال يحكم للزوجة ب�أكرث من نفقة �سنة �سابقة على املطالبة الق�ضائية
 ،ما مل يتفق الزوجان على خالف ذلك.
قد يكون يف �إطالق املطالبة بالنفقة املتجمدة عن مدة �سابقة �إرهاق للزوج ،وقد
يرتتب على ذلك نفاد ثروة الزوج ور�أ�س ماله ،لذا قررت هذه املادة �أنه ال يحق
للزوجة املطالبة بالنفقة �إال عن مدة �سنة �سابقة على رفع الدعوى ،بحيث �إذا
ت�أخرت �أكرث من �سنة عن املطالبة الق�ضائية فال يحكم لها �سوى بنفقة العام
ال�سابق فقط على املطالبة ،ويبدو �أن هذا الن�ص يهدف �إىل عدم �إرهاق الزوج بنفقة
�سنوات ما�ضية كما �أ�رشنا ،ويهدف كذلك �إىل حث الزوجة �إىل اللجوء �إىل و�سائل
ودية حلل الإ�شكال بينها وبني زوجها فيما يتعلق بالنفقة وذلك قبل طرق باب
الق�ضاء ،لأن ولوج باب املحاكم من �ش�أنه �أن يعمق اخلالفات بني الزوجني ،ف�إن مل
تفلح تلك اجلهود الودية يف ف�ض النزاع خالل مدة �سنة كان للزوجة �أن تلج�أ �إىل
الق�ضاء حفظا حلقوقها.
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ولكن ينبغي الت�أكيد هنا على �أنه و�إن كان لي�س للق�ضاء �أن يحكم ب�أكرث من نفقة
�سنة �سابقة على املطالبة الق�ضائية� ،أال �أن ذمة الزوج من حيث الواقع تبقى
م�شغولة بنفقة هذه املدة ال�سابقة على ال�سنة �إن مل يكن قد �أداها.
املادة ( :)51للقا�ضي �أن يقرر بناء على طلب الزوجة نفقة م�ؤقتة لها  ،ويكون
قراره م�شموال بالنفاذ املعجل بقوة القانون.
قد يطول �أمد التقا�ضي مما يت�سبب يف وقوع حرج للمر�أة ب�سبب حاجتها �إىل
الإنفاق على نف�سها ،لذا ومن باب الرفق بالزوجة ميكن للقا�ضي �أن يقرر لها نفقة
م�ؤقتة بناء على طلبها ،ولي�س يف ذلك �رضر بالزوج لأنه ميكن �أن يرجع �أحد
الزوجني �إىل الآخر مبا زاد �أو نق�ص من النفقة التقديرية .وحتى يكون قرار القا�ضي
حمققا لهدفه ف�إنه يكون م�شموال بالنفاذ املعجل بقوة القانون.
املادة ( :)52جتب على الزوج نفقة معتدته مامل يتفق على خالف ذلك.
نظرا لكون املر�أة حمتب�سة لزوجها وقت العدة ،كان على الزوج �أن ينفق عليها
وقت عدتها ،وظاهر الن�ص يوحي ب�أن املعتدة من طالق رجعي ت�ستحق النفقة ،كما
ت�ستحق النفقة كذلك املعتدة من طالق بائن و�سواء �أكانت حامل �أو غري حامل،
وذلك بخالف بع�ض القوانني يف بع�ض الدول الأخرى التي متنع النفقة عن املعتدة
من طالق بائن ما مل تكن حامال .وهذه القاعدة من القواعد املكملة التي يجوز
االتفاق على ما يخالفها.
املادة ( :)53ال نفقة ملعتدة الوفاة وت�ستحق ال�سكنى يف بيت الزوجية مدة العـدة.
املعتدة من الوفاة ال ت�ستحق النفقة ولو كانت حامال� ،إذ تنتهي م�س�ؤولية الزوج
بوفاته ،وال ميكن حتميل الورثة االلتزام بالنفقة لأنهم يرثون احلقوق فقط ،كما
�أن النفقة هي -كما �أ�سلفنا  -من �آثار عقد الزواج ،وهذا العقد �شخ�صي بني الزوج
املتوفى والزوجة وال ميكن �أن يرتب التزامات على عاتق الغري.
غري �أنه ال يجوز للورثة �إخراج معتدة الوفاة من بيت الزوجية �أثناء مدة العدة
لأن يف ذلك انتهاك للعدة ،وقد قال احلق �سبحانه« :ال تخرجوهن من بيوتهن»
(�سورة الطالق :الآية .)6 :ولكنها �إذا تركت بيت الزوجية لأي �سبب كان فيعني ذلك
�أنها قد تخلت عن حقها يف ال�سكنى ولي�س لها �أن تطالب بالتعوي�ض عن �سكناها
مدة العدة.
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املادة ( :)54ال نفقة للزوجة يف الأحوال التالية :
�	-1إذا منعت نف�سها من الزوج �أو امتنعت عن االنتقال �إىل بيت الزوجية من دون
عذر �شرعي.
�	-2إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر �شرعي.
�	-3إذا منعت الزوج من الدخول �إىل بيت الزوجية من دون عذر �شرعي.
�	-4إذا امتنعت من ال�سفر مع زوجها من دون عذر.
جمرد العقد ال�صحيح يوجب النفقة ،غري �أن هذا الوجوب معلق على �رشط
االحتبا�س �أو اال�ستعداد له ،ولذا ف�إن الزوجة ال ت�ستحق النفقة �إذا امتنعت �أن
ت�سلم نف�سها �أو امتنعت من االنتقال �إىل بيت الزوجية بغري عذر �رشعي ،فت�سقط
النفقة يف هذه الأحوال لعدم حتقق االحتبا�س الذي هو �سببها ،كما �أن الزوجة تعد
بامتناعها نا�زشة �أي خارجة عن طاعة الزوج بغري حق ،وعليه ف�إن النفقة ت�سقط
مدة ن�شوزها ،ف�إن عادت وجبت النفقة من وقت العودة .وينبغي الت�أكيد هنا على
�أن النفقة جتب للزوجة �إذا كان امتناعها عن االنتقال �إىل بيت الزوجية له مربر
�رشعي كوجود ال�رضة مثال يف نف�س امل�سكن �أو كون امل�سكن مغ�صوبا.
ومن الأحوال التي حددتها املادة لعدم وجوب النفقة للزوجة تركها بيت الزوجية
�أو منعها الزوج من دخوله بغري عذر �رشعي ،وكذلك رف�ضها ال�سفر مع زوجها بغري
عذر ،لأنها يف جميع تلك الأحوال تعد نا�زشا ،وهذه الأحكام يف جمملها حتقق
م�صلحة الزوج واملجتمع عموما ،كما �أن فيها حثا للزوجة على �إلزام نف�سها ب�رشع
الله وطاعة زوجها.
املادة ( :)55ينق�ضي االلتزام بنفقة الزوجة:
 -1بالأداء
 -2بالإبراء
 -3بوفاة �أحد الزوجني.
حددت هذه املادة ثالثة �أ�سباب النق�ضاء االلتزام بنفقة الزوجة .في�سقط التزام
الزوج بالنفقة �إذا �أداها كاملة نقدا �أو عينا ،كما �أن يف �إبراء الزوجة لزوجها عن
نفقة �سابقة �إ�سقاطا اللتزامه بالنفقة ،وت�سقط النفقة الزوجية كذلك بوفاة �أحد
الزوجني ب�سبب امتناع االحتبا�س الذي هو �أ�سا�س وجوب النفقة.
املادة ( :)56على الزوج �أن يهيئ لزوجته م�سكن ًا مالئم ًا يتنا�سب وحالتيهما.
�سبق �أن ذكرنا ب�أن امل�سكن يعد من �ضمن مفردات النفقة ،لذا يجب على الزوج
�أن يعد لزوجته ال�سكن امل�ستويف لل�رشوط ال�رشعية ،وقد ا�شرتطت هذه املادة يف
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امل�سكن �أن يكون مالئما ويتنا�سب وحالة الزوجني �سواء كان منزال م�ستقال� ،أو �شقة
�أو غرفة ميكن �أن تغلقها عليها ،وحتديد مدى مالئمة امل�سكن يرجع فيه عادة �إىل
العرف و�إىل ما يتنا�سب مع �أمثالهما.
املادة ( :)57ت�سكن الزوجة مع زوجها يف امل�سكن الذي �أعده  ،وتنتقل منه بانتقاله،
�إال �إذا ا�شرتطت يف العقد خالف ذلك � ،أو ق�صد من االنتقال اال�ضرار بها.
يجب على الزوجة �أن ت�سكن مع زوجها يف امل�سكن ال�رشعي الذي �أعده لها ،فان
امتنعت اعتربت نا�زشة على النحو الذي �سبق بيانه ،وقد يقرر الزوج االنتقال من
هذا امل�سكن �إىل م�سكن �آخر �سواء يف نف�س البلد �أو يف بلد �آخر لظروف العمل مثال،
فتكون الزوجة يف مثل هذه احلالة  -ك�أ�صل عام  -ملزمة باالنتقال مع زوجها� .أال
�أنه يحق للزوجة �أن متتنع عن االنتقال مع زوجها �إذا كانت قد ا�شرتطت ذلك يف
العقد� ،أو تبني لها �سوء نية الزوج ،مبعنى �أن انتقاله �إىل امل�سكن اجلديد كان بهدف
الإ�رضار بالزوجة والت�ضييق عليها لقوله تعاىل« :ا�سكنوهن من حيث �سكنتم من
وجدكم وال ت�ضاروهن لت�ضيقوا عليهن»�( .سورة الطالق :الآية.)6:
وقد �أكدت املحكمة العليا على هذا الأمر حيث ا�ستقر ق�ضائها على �أن الزوجة ال
تلزم باالنتقال �إىل مقر عمل الزوج �إذا ق�صد الزوج من نقلها �إحلاق ال�رضر بها،
وعلى املحكمة مراعاة الأحوال واخلالفات الواقعة بني الزوجني.
املادة (:)58
�أ -يحق للزوج �أن ي�سكن مع زوجته يف بيت الزوجية �أبويه و�أوالده من غريها متى
كان مكلفاً بالإنفاق عليهم  ،ب�رشط �أن ال يلحقها �رضر من ذلك.
ب ـ ال يحق للزوجة �أن ت�سكن معها يف بيت الزوجية �أوالدها من غريه �إال �إذا مل
يكن لهم حا�ضن غريها � ،أو يت�رضرون من مفارقتها � ،أو ر�ضي الزوج بذلك �رصاحة
�أو �ضمناً  ،ويحق له العدول متى حلقه �رضر من ذلك.
الأ�صل �أن يكون للزوجة م�سكنا م�ستقال ،غري �أن هذه املادة قد و�ضحت احلدود التي
ميكن فيها لأحد الزوجني �أن ي�سكن �آخرين معهما يف نف�س امل�سكن .فيمكن للزوج
�أن ي�سكن معه �أوالده من زوجة �أخرى �إذا كان مكلفا بالإنفاق عليهم ،كما �أن له �أن
ي�سكن �أحد �أبويه �أو كليهما ،وقد ا�شرتطت املادة �أال يلحق الزوجة �رضر من ذلك.
كما يحق للزوجة �أن ت�سكن معها �أوالدها من غريه �إذا مل يكن لهم حا�ضن غريها
�أو �أنهم يت�رضرون من مفارقتها� ،أو ر�ضي الزوج بذلك �رصاحة �أو �ضمنا� .أال �أنه يحق
للزوج �أن يعدل عن ذلك متى ما �أ�صابه �رضر من وجود �أوالدها من غريه يف نف�س
امل�سكن.
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املادة ( :)59ال يحق للزوج �أن ي�سكن مع زوجته �ضرة لها يف م�سكن واحد � ،إال �إذا
ر�ضيت بذلك  ،ويحق لها العدول متى حلقها �ضرر من ذلك.
�إذا كان للزوج زوجة �أخرى فعليه �أن ي�سكن كل زوجة يف م�سكن م�ستقل ،وذلك لأن
وجود ال�رضة يف نف�س البيت قد ي�ؤذي الزوجة يف �شعورها ب�سبب عوامل الغرية
والبغ�ضاء ،غري �أنه ميكن للزوجة �أن تتنازل عن حقها يف امل�سكن امل�ستقل وذلك
ب�أن تقبل وجود ال�رضة معها يف نف�س امل�سكن ،ومع ذلك ف�إذا ما وجدت الزوجة بعد
ذلك �أن م�شاركة ال�رضة لها يف امل�سكن يلحق بها �رضرا فلها �أن تعدل عن موافقتها
ال�سابقة وتطلب البقاء يف م�سكن خا�ص بها.
الفرع الثاين :نفقة القرابة
املادة (:)60
�أ -نفقة الولد ال�صغري الذي ال مال له على �أبيه حتى تتزوج الفتاة وي�صل الفتى
�إىل احلد الذي يكت�سب فيه �أمثاله مامل يكن طالب علم يوا�صل درا�سته
بنجاح معتاد.
ب -نفقة الولد الكبري العاجز عن الك�سب لعاهة �أو غريها على �أبيه �إذا مل يكن له
مال ميكن الإنفاق منه.
ج -تعود نفقة الأنثى على �أبيها �أو من جتب عليه نفقتها غريه �إذا طلقت �أو مات
عنها زوجها مامل يكن لها مال.
د �	-إذا كام مال الولد ال يفي بنفقته �ألزم �أبوه مبا يكملها �ضمن ال�شروط ال�سابقة.
النفقة على الأوالد ال�صغار الذين ال مال لهم واجبة على �أبيهم ،ولوجوب نفقة
الأوالد �رشوط منها �أن يكون الأب قادرا على الك�سب والإنفاق بي�سار� ،أما �إذا كان
عاجزا عن الك�سب فال نفقة عليه ،وي�شرتط كذلك �أال يكون للولد مال ميكن �أن ينفق
منه ،وينتهي التزام الأب بالنفقة على البنت �إذا تزوجت ،و�أما نفقة االبن فت�سقط
�إذا بلغ حدا ي�ستطيع فيه �أمثاله على الك�سب وا�ستثنت املادة حال كونه طالب علم
حتى ولو كان قادرا على الك�سب� ،إذ تظل نفقته على �أبيه �رشيطة �أن يكون جادا يف
درا�سته وموا�صال لها بنجاح.
وقررت الفقرة (ب) من هذه املادة �أن الأب ي�ستمر يف النفقة على الولد الكبري �إذا
كان عاجزا عن الك�سب ملر�ض عقلي �أو بدين �أو لأي �سبب �آخر مينعه من الك�سب،
�رشيطة �أال يكون لهذا الولد مال ميكن الإنفاق منه .ون�صت الفقرة (ج) على �أنه يف
حال طالق البنت �أو وفاة زوجها ف�إن نفقتها تعود على �أبيها �أو من جتب عليه
نفقتها غريه وذلك ب�رشط عدم وجود مال لها .و�أخريا �أ�شارت الفقرة (د) على �أنه �إذا
كان مال الولد ال يفي بنفقته ف�إن الأب ملزم ب�إكمالها وذلك بذات ال�رشوط الواردة
م�سبقا.
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املادة ( :)61جتب على الأب تكاليف �إر�ضاع ولده �إذا تعذر على الأم �إر�ضاعه
ويعترب ذلك من قبيل النفقة.
�إن من حق الطفل على �أمه �أن تر�ضعه اللنب ،ولكن �إذا تعذر على الأم �إر�ضاعه �ألزم
الأب بنفقة الإر�ضاع ،فالر�ضاعة مت�صلة بالنفقة ،فتكون تهيئة �أ�سبابها واجبة على
من جتب عليه النفقة و�أول م�س�ؤول عن نفقة ال�صغري هو الأب لأن الطفل ال�صغري
من�سوب �إليه.
املادة ( :)62يف حالة عدم وجود الويل القادر على االنفاق جتب نفقة الولد على
�أمه املو�سرة �إذا فقد الأب وال مال له � ،أو عجز عن االنفاق.
�إذا فقد الأب وال مال له �أو كان حا�رضا عاجزا عن الك�سب والإنفاق ،ف�إن نفقة الولد
تكون على الويل� ،أما �إذا كان الويل غري موجود �أو كان غري قادر على الإنفاق ف�إن
الأم املو�رسة تكون ملزمة بنفقة الولد.
املادة (:)64
ً
ً
ً
�أ -يجب على الولد املو�سر  ،ذكرا �أو �أنثى  ،كبريا �أو �صغريا نفقة والديه �إذا مل
يكن لهما مال ميكن االنفاق منه.
ب�	-إذا كان مال الوالدين ال يفي بنفقتهما � ،ألزم الأوالد املو�سرون مبا يكملها.
نفقة الوالدين اللذين ال مال لهما واجبة على ولدهما املو�رس ذكرا كان �أو �أنثى
وبغ�ض النظر عن �سنه طاملا كان مو�رسا ،لقوله تعاىل« :وق�ضى ربك �أال تعبدوا �إال
�إياه وبالوالدين �إح�سانا» (�سورة الإ�رساء :الآية .)23 :ومن الإح�سان �أن ينفق عليهما
وقت احلاجة� ،إذ �أن تركهما جائعني لي�س من الإح�سان يف �شيء كما �أنه خمالف
لل�صحبة باملعروف التي �أمر بها احلق �سبحانه يف قوله« :و�صاحبهما يف الدنيا
معروفا» (�سورة لقمان :الآية ،)15 :ويقول �صلى الله عليه و�سلم�« :إن �أطيب ما
�أكلتم من ك�سبكم و�إن �أوالدكم من ك�سبكم فكلوه هنيئا مريئا».
ومن امللحوظ �أن املادة ا�شرتطت لوجوب النفقة للوالدين �أن يكونا فقريين ال مال
لهما ،ومل ت�شرتط �أن يكونا غري قادرين على الك�سب ،وهذا يتفق مع ما ذهب �إليه
بع�ض الفقهاء من وجوب النفقة على الوالدين املع�رسين ولو كانا قادرين على
الك�سب �إذا كان الولد مو�رسا ،لأن �إجلائهما �إىل الك�سب مع وجود الولد املو�رس قد
يكون فيه �إيذاء لهما ،و�إيذاء الوالدين منهي عنه يف ال�رشيعة الإ�سالمية الغراء.
و�إذا كان للوادين مال ولكنه ال يفي بنفقتهما فيجب على الأوالد املو�رسين �إكمال
النفقة ،وهذا ما ن�صت عليه الفقرة (ب) من هذه املادة.
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املادة (:)64
�أ -توزع نفقة الأبوين على �أوالدهما بح�سب ي�سر كل واحد منهم.
ب�	-إذا �أنفق �أحد الأوالد على �أبويه ر�ضاء فال رجوع له على �إخوته.
ج ـ	�إذا كان الإنفاق بعد احلكم عليهم بالنفقة  ،فله �أن يرجع على كل واحد منهم
وفق احلكم.
�إذا تعدد الأوالد وكانوا متفاوتني يف الي�رس �أي متفاوتني يف قدراتهم املالية ،ف�إن
نفقة �أبويهم توزع عليهم كل بح�سب ي�رسه� ،أما �إذا �أنفق �أحد الأوالد على �أبويه
ر�ضاء فلي�س له �أن يرجع على �أخوته مبا �أنفق لأن الأمر كان باختياره منذ البداية،
و�إذا �صدر حكم على الأوالد بالنفقة على والديهما ،وقام �أحد الأوالد بالنفقة على
والديه فيحق له �أن يرجع على كل واحد منهم بح�سب ما قرره القا�ضي.
املادة (� :)65إذا كان ك�سب الولد ال يزيد عن حاجته  ،وحاجة زوجته و�أوالده ،
�ألزم ب�ضم والديه امل�ستحقني للنفقة �إىل عائلته.
�إذا كان ك�سب الولد يفي فقط بحاجته وحاجة زوجته و�أوالده ،ف�إن ذلك ال يعفيه
من نفقة �أبويه امل�ستحقني لها ،بل عليه �أن ي�ضم والديه �إىل عائلته بحيث ينفق
عليهم جميعا ،ويف هذا احلكم حتقيق مل�صلحة الولد والأبوين واملجتمع.
املادة ( :)66جتب 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 تفر�ض على من يليه يف الإرث
وذلك مع مراعاة �أحكام املادة ( )62من هذا القانون.
اتفق الفقهاء على �أن نفقة القريب املع�رس العاجز عن الك�سب واجبة على قريبه
املو�رس ،وجتب نفقته على من يرثه من �أقاربه املو�رسين بح�سب ترتيبهم وح�ص�صهم
الإرثية ،و�إذا كان الوارث مع�رسا فال تلزمه النفقة و�إمنا تكون واجبة على من يليه
يف الإرث ،ويجب مراعاة املادة ( )62من هذا القانون التي توجب على الأم املو�رسة
النفقة على �أوالدها بح�سب ما �سبق بيانه.
املادة (� :)67إذا تعدد امل�ستحقون للنفقة  ،ومل ي�ستطع من وجبت عليه الإنفاق
عليهم جميعا ،تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأوالد  ،ثم نفقة الأبوين  ،ثم نفقة
الأقارب.
تعالج هذه املادة الفر�ض الذي يتعدد فيه امل�ستحقون للنفقة ولكن ال ي�ستطيع من
وجبت عليه النفقة تغطية نفقاتهم جميعا� ،إذ و�ضعت املادة �أولويات ملن ت�رصف
له النفقة وذلك بتقدمي نفقة الزوجة وتليها نفقة الأوالد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة
الأقارب وذلك على ترتيب درجاتهم يف القرابة.
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املادة ( :)68تفر�ض نفقة الأقارب اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وللقا�ضي
�أن يحكم بنفقة الأوالد على �أبيهم عن مدة �سابقة للمطالبة الق�ضائية ال تتجاوز
�ستة �أ�شهر.
ن�صت هذه املادة على �أن نفقة الأقارب (من غري الأوالد) تفر�ض اعتبارا من تاريخ
املطالبة الق�ضائية ،فال يحكم بها عن مدة �سابقة على تاريخ تلك املطالبة ،كما
ال تفر�ض من وقت �صدور احلكم لأن �إجراءات الدعوى قد تطول وال ينبغي �أن ي�ضار
بها طالب النفقة� .أما فيما يتعلق بنفقة الأوالد ،فيمكن للقا�ضي – بح�سب �سلطته
التقديرية وظروف كل ق�ضية� -أن يحكم بها عن مدة �سابقة للمطالبة الق�ضائية ال
تتجاوز �ستة �أ�شهر.
الفرع الثالث :نفقة اللقيط
املادة( :)69تكون نفقة اللقيط جمهول الأبوين من ماله �إن وجد له مال ف�إذا مل
يوجد ومل يتربع �أحد بالإنفاق عليه كانت نفقته على بيت املال �أو من يقوم مقامه.
اللقيط يف اللغة هو الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق �أو نحوه وال يعرف �أبواه،
وال تلزم نفقة اللقيط من التقطه ،ف�إن كان للقيط مال فنفقته من ماله� ،أما �إذا مل
يوجد له مال ومل يتربع �أحد بالإنفاق عليه تقوم الدولة بالإنفاق عليه.
الف�صل الثاين :الن�سب
�أحكام عامة
املادة ( :)70ال يثبت الن�سب �إال بالفرا�ش � ،أو بالإقرار� ،أو بالبينة.
حددت هذه املادة طرق �إثبات الن�سب على �سبيل احل�رص وهي:
الفرا�ش  :ويق�صد به الزواج
الإقرار :ويق�صد به االعرتاف
البينة :وهي الدليل القائم على ال�شهادة
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الفرع الأول :الفرا�ش

املادة (:)71
�أ – الولد للفرا�ش �إذا م�ضى على عقد الزواج ال�صحيح �أقل مدة احلمل  ،ومل يثبت
عدم �إمكان التالقي بني الزوجني.
ب – يثبت ن�سب املولود يف العقد الفا�سد �إذا ولد لأقل مدة احلمل من تاريخ
الوطء ومثله الوطء ب�شبهة.
�إن من �أهم �أ�سباب ثبوت الن�سب هي الفرا�ش ،ويق�صد به �أنه �إذا ولدت املر�أة املتزوجة
زواجاً �صحيحاً ف�إن االبن املولود ين�سب �إىل زوج تلك املر�أة ،وذلك م�صداقاً لقول
الر�سول الكرمي �صلى الله عليه و�سلم “ الولد للفرا�ش”  ،وقد ذهب ق�ضاء املحكمة
العليا يف هذا ال�ش�أن �إىل �أن الن�سب ال يثبت �إال بالفرا�ش ال�صحيح � ،أي بعدما تكون
املر�أة زوجة �رشعية  ،و يثبت ذلك بدليل �صحيح� ،أما وجود م�ستند �شهادة امليالد
بدل فاقد ال يثبت الن�سب طاملا �أن ذلك الدليل مل ت�سانده �أدلة اخرى تثبت قيام
العالقة الزوجية بني الرجل وامر�أته ،خا�صة يف �ضوء انكار الرجل لقيام عالقة
الزوجية بينه وبني املر�أة ،غري �أن هذه املادة قد �أوردت �رشطني �أ�سا�سني للقول
بثبوت الن�سب عن طريق الفرا�ش وهما:
�أن يكون قد م�ضى على العقد الزواج ال�صحيح �أقل مدة احلمل وقد حددت املادة
( )71هذه املدة ب�أنها �ستة �أ�شهر،
�أن يكون هناك �إمكانية التالقي بني الزوجني ،واملق�صود بالتالقي يف هذه احلالة
�إمكانية االلتقاء يف الواقع العملي والذي ميكن الزوج من الوطء والدخول بزوجته.
كما �أوردت هذه املادة يف البند (ب) منها ثبوت الن�سب يف العقد الفا�سد وذلك من
�أجل حتقيق م�صلحة الطفل يف ذلك الزواج الفا�سد ،وقد عرفت املادة ( )41من هذا
القانون الزواج الفا�سد ب�أنه الزواج الذي اختل �أحد �رشوطه� ،أي �أن �أركان الزواج قد
توافرت �إال �أن بع�ض �رشوطه قد اختلت ،على �أنه ي�رشط لثبوت الن�سب يف الزواج
الفا�سد �أن تكون الوالدة لأقل مدة احلمل وهي �ستة �أ�شهر على الأقل من تاريخ
الوطء الذي افتقد �أحد �رشوطه ،وكذلك الوطء ي�شبهه ،ويق�صد به �أنه يف حاله قيام
رجل مببا�رشة امر�أة وهو لي�س زوجها ب�شبهة �أدت �إىل املبا�رشة ،ف�إن الولد يثبت
ملن با�رش املر�أة ب�شبهة.
املادة (� :)72أقل مدة احلمل �ستة �أ�شهر و�أكرثها �سنة.
اهتمت هذه املادة بتحديد الأجل �أو الفرتة التي ميكن �أن ين�سب فيها الولد لأبيه
وهي نوعان:
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�أقل مدة احلمل.:
وهي �ستة �أ�شهر من وقت الدخول و�إمكانية وطء الزوج لزوجته عند ر�أي اجلمهور،
ور�أي اجلمهور قائم على تف�سري الآيتني الكرميتني الأوىل الآية ( )15من �سورة
الأحقاف لقول الله عز وجل “ وحمله وف�صاله ثالثون �شهرا ً” والأخرى الآية ()14
من �سورة لقمان “ و ف�صاله يف عامني “ وملا كانت مدة احلمل والف�صال (الفطام)
ثالثون �شهرا ً ،والف�صال يف عامني فتبقى مدة احلمل �ستة �أ�شهر.
�أكرث مدة احلمل:
وهي �سنة وقد �أورد القانون هذا الأجل من بني �أقوال كثرية للفقهاء يف �أكرث مدة
الزواج� ،إال �أن القانون �أخذ بالر�أي القائل �أن �أكرث مدة للحمل والتي يثبت بها الن�سب
هي عام م�ضى يف حاله موت الزوج �أو طالق الزوجة من زوجها ف�إذا ولدت خالل
مدة �سنة من تاريخ انق�ضاء الزواج ن�سب الولد لأبيه� ،أما �إذا �أتت به املر�أة بعد
انق�ضاء هذه املدة ف�إن االبن ال يثبت ن�سبه ،وعلى هذا النهج ذهب ق�ضاء املحكمة
العليا عندما انتهى �إىل �أنه يجب ن�سبة الولد لأبيه املطلق �إذا �أتت به الأم قبل عام
من وقوع الطالق �أو الوفاة بالن�سبة للمتوفى عنها زوجها.
الفرع الثاين :االقرار
املادة (:)73
 .1الإقرار بالبنوة ولو يف مر�ض املوت يثبت به الن�سب بال�شروط التالية:
�	.1أن يكون املقر له جمهول الن�سب.
�	.2أن يكون املقر بالغ ًا  ،عاقـ ًال.
�	.3أن يكون فارق ال�سن بني املقر وبني املقر له يحتمل �صدق الإقرار.
�	.4أن ي�صدق املقر له متى كان بالغ ًا عاقـ ًال  ،املقر.
اال�ستلحاق :اقرار بالبنوة �صادر عن رجل  ،بال�شروط املذكورة يف الفقرة ال�سابقة.
يعد الإقرار من و�سائل �إثبات الن�سب املحددة يف القانون على �سبيل احل�رص ،وذلك
حتقيقاً مل�صلحة الأ�رسة والأطفال ،وقد �أحاطه القانون بالعديد من ال�ضمانات التي
تكفل عدم �إحلاق ال�رضر بالغري ،وقد حددت هذه املادة تلك ال�ضوابط �سوا ًء وقع
هذا الإقرار يف حاله �صحة الإن�سان وكذلك يف مر�ض موته ،ف�إن الأمر على ال�سواء.
�أن يكون املقر له جمهول الن�سب� .:أي �أن ال�شخ�ص املقر له بالثبوت غري من�سوب
لأب حمدد ،ف�إذا كان هذا االبن من�سوب لأب حمدد ،ف�إن الإقرار ال حمل له الن املقرر
له من�سوب لأب �رشعاً.
�أن يكون ال�شخ�ص املقر بالغاً عاقالً  .:حتى يجوز �أن يكون الإقرار منتجاً لآثاره ،لأن
49

الإقرار �إذا �صدر من جمنون �أو معتوه ف�إنه ال يقع لأنهم غري كاملي الأهلية ،وكذلك
�إقرار القا�رص ،ويتوخى امل�رشع من هذا ال�رشط حماية ال�شخ�ص املقر من �أن يرتتب
عليه بالإقرار التزامات دون �أن يكون �أهالً لتحملها.
�أن يكون فارق ال�سن بني ال�صغري واملقر له حتمل �صدق الإقرار� ،أي �أن ال�شخ�ص
املقر يكرب عن ال�شخ�ص املقر له ب�سنوات حتتمل �أن يكون ــ بح�سب املجرى العادي
للأمور ــ املقر �أباً للمقر له ،ومن ثم فال ميكن �أن يكون كالهما يف نف�س العمر �أو
يوجد فارق ب�سيط بني عمر االثنني مما ال يرجع معه القول ب�أن �أحدهما �أباً للآخر.
�أن ي�صدق املقر له متى كان بالغاً عاقالً املقر� ،أي �أنه �إذا كان االبن جمهول الأب
والذي مت الإقرار له ب�أنه ابن �شخ�ص ما �أن ي�صدق ال�شخ�ص الذي �أقر له بالبنوة،
على �أن ي�شرتط �أن يكون املقرر له بالغاً عاقالً و�إال فال حاجة لإقراره �إذا مل يكن
بالغاً عاقالً.
املادة (� :)74إذا كان املقر امر�أة متزوجة � ،أو معتدة  ،فال يثبت ن�سب الولد من
زوجها� ،إال �إذا �صدقها � ،أو �أقامت البينة على ذلك.
تتعر�ض هذه املادة �إىل �إقرار املر�أة �سوا ًء كانت املر�أة املتزوجة �أو املعتدة ب�أن
لها ولدا ً من زوجها ،و�سواء كانت معتدة من وفاة �أو طالق ف�إن كانت املعتدة من
الطالق ف�إنه البد لها من �أن ي�صدقها الزوج يف �إقرارها� ،أو تقيم البينة على ذلك� ،أما
�إذا كانت معتدة لوفاة فلي�س لها �إال �أن تقيم البينة على ذلك على النحو املو�ضح
يف املادة التالية� ،أما الإقرار ف�إنه البد من �أن يتوفر فيه ال�رشوط الواردة يف املادة
ال�سابقة.
املادة ( :)75اقرار جمهول الن�سب بالأبوة �أو الأمومة  ،يثبت به الن�سب �إذا �صدقه
املقر عليه� ،أو قامت البينة على ذلك متى كان فارق ال�سن يحتمل ذلك.
منحت هذه املادة االبن جمهول الن�سب احلق يف �إثبات ن�سبه �سوا ًء كان هذا الن�سب
لأبيه ولأمه ،وي�شرتط يف �إقرار االبن جمهول الن�سب ذات ال�رشوط الواردة يف املادة
( )73من القانون �سالفة الذكر.
املادة ( :)76االقرار بالن�سب يف غري البنوة ،والأبوة ،والأمومة ،الي�سري على
املقر عليه �إال بت�صديقه � ،أو �إقامة البينة.
حددت هذه املادة الإقرار كو�سيلة للإثبات يف غري احلاالت ال�سابقة وهي �إثبات
البنوة �أو الأبوة �أو الأمومة ،فق�ضت ب�أن هذا الإقرار ال ي�رسي على املقر عليه �إال �إذا
�صدق املقر عليه �أو �أقام املقر على املقر عليه البينة ،علماً ب�أن هذا القانون قد
حدد املق�صود البينة يف املادة( )28منه.
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املادة (:)77ال ت�سمع الدعوى من ورثة املقر بنفي الن�سب بعد ثبوته بالإقرار
ال�صحيح.
رغبة من القانون يف �سد امل�شاكل الناجمة عن كرثة الدعاوى املت�صلة بالن�سب،
و�ضع حظرا ً على ورثة ال�شخ�ص الذي �أقر قبل موته �إقرارا ً �صحيحاً بالبنوة  ،ويرتتب
على هذا احلظر عدم جواز �سماع الدعوى من قبل املحاكم �أياً كانت الأ�سباب �أو
املربرات التي يتوخاها الورثة من نفي الن�سب عن املقر له بعد ثبوته على النحو
املبني باملواد ال�سابقة.
الفرع الثاين :نفي الن�سب باللعان
املادة ( :)78اللعان �أن يق�سم الرجل �أربع مرات باهلل �أنه �صادق فيما رمى زوجته
به من الزنـا واخلام�سة �أن لعنة اهلل عليه �إن كان من الكاذبني وتق�سم املر�أة �أربع
مرات باهلل �أنه ملن الكاذبني واخلام�سة �أن غ�ضب اهلل عليها �إن كان من ال�صادقني
يعد اللعان و�سيلة من و�سائل نفي الن�سب ,وذلك من خالل قيام الزوج باحللف
�أربع مرات على �أنه �صادق يف قذف زوجته بالزنا واخلام�سة �أن لعنة الله عليه �إن
كان من الكاذبني  ,كما تق�سم املر�أة �أربع مرات بالله �أنه ملن الكاذبني واخلام�سة
�أن غ�ضب الله عليها �إن كان من ال�صادقني وذلك على النحو الوارد يف الآية الثامنة
من �سورة النور ,ويكون نفي الن�سب لغري الزوج �إذا قذف امر�أة بالزنا فعليه �أن
يثبت ذلك من خالل �أربعة �شهود وال يجوز له اللجوء �إىل اللعان لإثبات الزنا ,و�إال
كان معر�ضاً حلد القذف� ،إذا مل يثبت الزنا على النحو املحدد �رشعا ،باعتبار �أن
اللعان مقرر �رشعاً للزوج فقط دون غريه.
املادة (:)79
للرجل �أن ينفي عنه ن�سب الولد باللعان خالل �شهر من تاريخ الوالدة
ً
�أو العلم بها � ،شريطة �أن ال يكون قد اعرتف ب�أبوته له �صراحة �أو �ضمنا وتقدم
دعوى اللعان خالل �شهرين من ذلك التاريخ.
يرتتب على اللعان نفي ن�سب الولد عن الرجل  ،ويثبت ن�سب الولد ولو بعد احلكم
بنفيه �إذا �أكذب الرجل نف�سه.
كما حددت املادة ال�سابقة طريقة نفي الن�سب باللعان من حيث املق�صود به
و�صيغة الق�سم  ,فقد �أوردت هذه املادة الأحكام املو�ضعية املت�صلة باللعان على
النحو التايل :
و�ضعت هذه املادة قيدا ً على الرجل الذي يرغب يف نفي ن�سب الولد عنه باللعان
ب�أن يكون رفع الدعوى �ضد املر�أة لنفي الن�سب خالل �شهرين من تاريخ الوالدة
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�إذا علم بها� ،أو من تاريخ العلم بها �إذا مل يعلم بالوالدة عند حدوثها ,على �أنه
ي�شرتط يف هذه احلالة �أال يكون الراغب يف نفي الن�سب باللعان قد اعرتف بالن�سب
�رصاحة �أو �ضمناً  ,ومن ثم ال يجوز وفقا ملا �سبق رفع دعوى الن�سب بعد �شهرين
من تاريخ الوالدة �أو العلم بها لعدم قبولها من املحكمة املخت�صة لأن املوعد الذي
قرره القانون �رشط لقبول الدعوى كما �أنه ي�شرتط �أال يكون قد �أقر �أو �أعرتف الأب
ب�أبوته البنه لأنه يف هذه احلالة ال يحق له نفي الن�سب عنه ,ويتوخى القانون من
خالل و�ضع هذه القيود على حق الأب يف نفي الن�سب عن ابنه عن طريق اللعان
�إىل حماية كيان الأ�رسة ومتا�سكها .
بينت هذه الفقرة الآثار املرتتبة على اللعان ,وهي نفي ن�سب الولد عن الرجل الذي
قام باللعان ,على �أنه ومن باب حماية كيان الأ�رسة قد �أورد القانون قيدا ً على
ذلك وهو ثبوت ن�سب الولد من ال�شخ�ص الذي تقدم بدعوى اللعان �إذا كذب الرجل
املالعن نف�سه ,فرتتد العالقة القائمة بني الرجل و ابنه قبل اللعان.
املادة ( :)80تقع الفرقة بني الزوجني:
 -1بالطالق.
 -2باخللع.
 -3بحكم الق�ضاء تطليق ًا �أو ف�سخاً.
 -4بالوفاة.
�إن �أ�سباب الفرقة بني الزوجني ويق�صد بها �أ�سباب انق�ضاء عقد الزواج املربم بني
الزوجني حددها القانون يف هذه املادة �سوا ًء كانت هذه الأ�سباب معلقة على
�إرادة �أحد الزوجني كالطالق �أو اخللع � ,أو بحكم املحكمة � ,أو كان ذلك ب�سب خارج
عن �إرادة الزوجني مثل الوفاة  ,وقد �أورد امل�رشع الأمور التف�صيلية املت�صلة بهذه
الطرق يف املواد التالية.
الباب الأول :الطالق

املادة (:)81
 .1الطالق حل عقد الزواج بال�صيغة املو�ضوعة له �شرعاً.
 .2يقع الطالق باللفظ � ،أو بالكتابة  ،وعند العجز عنهما فبالإ�شارة املفهومة
ميثل الطالق الو�سيلة الطبيعية حلل عقد الزواج و�إنهائه بالإرادة املنفردة وي�ستدل
الفقهاء مب�رشوعية الطالق من خالل عدة �آيات ك�آية ( )229من �سورة البقرة لقول
الله عز وجل «الطالق مرتان ف�إم�ساك مبعروف �أو ت�رسيح ب�إح�سان».
ويقع الطالق وفقاً لل�صيغة املو�ضوعة له �رشعاً والتي تف�صح عن نية املطلق يف
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�إيقاع الطالق ,وقد تقع هذه ال�صيغة باللفظ �أو الكناية �أو بالإ�شارة املفهومة �إذا
عجز الراغب يف �إيقاع الطالق عن الكالم �أو الكتابة ،ويكون الطالق لفظاَ بالكالم
الواقع من الزوج بق�صد حل عقد الزوجية و�سوا ًء كان هذا الكالم �أو اللفظ �رصيحاً
بالطالق كقول الرجل لزوجته �أنت طالق �أو مطلقة ،ونحوها من الألفاظ التي تفيد
الطالق �رصاحة� ،أو كان الطالق كناي ًة ك�أن يقول الرجل لزوجته �أمرك يبدك� ،أنت
علي حرام ،وغري ذلك من الألفاظ ،وعلى �أنه يف هذه احلالة يجب �أن تتجه نية
الزوج لإنهاء عقد الزواج ولي�س لغريها ،فالطالق الكنائي يقع �إذا اجتهت نية الرجل
�إىل �إنهاء عقد الزواج ولو كان ذلك ب�صيغه كنائية غري �رصيحة.
كما ميكن �أن يقع الطالق كتابة ب�أي و�سيلة من و�سائل الكتابة �سوا ًء كانت هذه
الو�سيلة من الو�سائل التقليدية للكتابة �أو من الو�سائل احلديثة.
و�أخريا ً ميكن �أن يقع الطالق بالإ�شارة على �أنه ال ميكن اللجوء �إىل هذه الو�سيلة من
و�سائل التعبري عن الطالق �إال �إذا تعذر على ال�شخ�ص التعبري عن �إداراته باللفظ �أو
الكتابة ،ك�أن يكون ال�شخ�ص �أخر�س وال يفقه الكتابة مثالً.
املادة (:)82يقع الطالق من الزوج � ،أو من وكيله بوكالة خا�صة � ،أو من الزوجة
�إن ملكها الزوج �أمر نف�سها.
الأ�شخا�ص الذين يجوز لهم �إيقاع الطالق هم:
الزوج :وهو الرجل لأن الأ�صل �أن الطالق بيده.
وكيل الزوج :ويف هذه احلالة ال بد من �أن تكون الوكالة خا�صة ب�إيقاع الطالق،
فالوكيل العام الذي وكله الزوج �إبرام جميع الت�رصفات ال يجوز له �أن يوقع الطالق
ما مل ين�ص �رصاحة يف عقد الوكالة على �أن الوكيل خمول يف �إيقاع الطالق بني
املوكل وامر�أته ،و ذلك نظرا ً خلطورة و �أهمية الآثار التي ترتتب على الطالق.
الزوجة :ويجوز للزوجة تطليق نف�سها متى ملكها الزوج �أمر نف�سها� ،أي �أنه فو�ضها
تطليق نف�سها �إذا هي �أرادت �إيقاع الطالق.
املادة (:)83
ي�شرتط يف املطلق العقل  ،واالختيار.
ال يقع طالق املجنون  ،واملعتوه  ،واملكره  ،ومن كان فاقد التمييز ب�سكر �أو بغ�ضب �أو
غريهما  ،وي�ؤخذ بقول الزوج فيما يتعلق بفقد التمييز.
ي�شرتط يف املطلق الذي يرغب يف �إيقاع الطالق �سوا ًء كان زوجاً �أو زوجة �إذا ملكها
الزوج �أمر نف�سها على النحو املو�ضح يف املادة ال�سابقة �أن يكون عاقالً �أي لي�س
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جمنوناً �أو معتوهاً ،وكذلك ال بد من �أن يكون خمتارا ً ،ومن ثم ال يقع طالق ال�شخ�ص
الواقع حتت الإكراه �سوا ًء كان هذا الإكراه مادياً �أو معنوياً.
ويف �ضوء ذلك فال يقع طالق املجنون �أو املعتوه لأن كالهما فاقد للعقل� ،أما �إذا
كان اجلنون �أو العته متقطع ف�إن الطالق يقع متى كان �إيقاع الطالق خالل متتع
ال�شخ�ص بقواه العقلية.
وكذلك فقد ذهب القانون �إىل عدم وقوع طالق ال�سكران �أو املكره .وقد �أورد امل�رشع
قرينة لإثبات فقد متييز الزوج ،وهو الرجوع �إىل الزوج نف�سه لبيان مدى متتعه
بالتمييز من عدمه عند �إيقاعه للطالق وذلك �سريا ً على ذات النهج ال�سابق من رغبة
القانون يف احلفاظ على كيان الأ�رسة وعدم التو�سع يف تف�سري الن�صو�ص املت�صلة
بالطالق.
املادة (:)84ال يقع الطالق على الزوجة �إال �إذا كانت يف زواج �صحيح وغري معتدة.
ملا كان الطالق ميثل و�سيلة من و�سائل �إنهاء عقد الزواج  ,ف�إنه ي�شرتط بداءة القول
�أن يكون املطلق زوجاً ملن وقع عليهما الطالق ،فال يقع الطالق ما مل يكن ثمة
عالقة زوجية قائمة بني الزوجني يف زواج �صحيح ،كما ا�شرتط القانون �أال تكون
الزوجة معتدة ،ومن ثم فال يجوز طالق املعتدة باعتبار �أن املر�أة املعتدة من طالق
رجعي وتنق�ضي مدتها تبني من زوجها ومن ثم فال حمل لتطليقها من جديد �إثناء
عدتها على الر�أي الذي �أخذ به قانون الأحوال ال�شخ�صية.
املادة ( :)85يقع الطالق املعلق على فعل �شيء� ،أو تركه.
الطالق نوعان ,طالق منجز �أي مطلق ،يقع به ف�سخ العالقة الزوجية يف احلال عند
�صدوره والطالق املعلق على فعل �شيء �أو تركة ,فالطالق املعلق على فعل �شيء �أو
تركه يقع بتحقق ذلك الفعل �أو الرتك ،فلو قال الرجل لزوجته �أنت طالق �إن خرجت
من البيت� ،أو �أنت طالق �إن مل ت�سافري معي �,أو غري ذلك من ال�صيغ املعلقة على
فعل �شيء �أو تركه ،ويفر�ض هذا النوع من الطالق �أن يكون الرجل زوجاً للمر�أة عند
وقوع الفعل �أو الرتك.
املادة (:)86
�أ ـ ال يقع الطالق باحلنث بيمني الطالق� ،أو احلـرام.
ب -ال يقع الطالق املقرتن بالعدد لفظ ًا� ،أو كتابة� ،أو �إ�شارة �إال طلقة واحدة
�سريا على النهج الذي ذهب �إليه قانون االحوال ال�شخ�صية من عدم الرغبة يف
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التو�سع يف الن�صو�ص املت�صلة بالطالق مبا من �ش�أنه احلفاظ على كيان اال�رسة،
�أخذ القانون بالر�أي ال�رشعي القائل بعدم وقوع الطالق عند احلنث ميني الطالق �أو
احلرام ،فمن حلف مييناً بطالق زوجته �إذا قام بفعل حمدد ,ثم قام الرجل بذلك
الفعل ف�إنه زوجته ال تطلق منه ,وكذلك ال يقع الطالق املقرتن بالعدد وفقاً لأحكام
قانون الأحوال ال�شخ�صية �إال طلقة واحدة وذلك ا�ستنادا ً لر�أي من الآراء ال�رشعية
التي يتوخى من خاللها القانون عدم التو�سع يف م�س�ألة التطليق ،فلو قال الرجل
لزوجته �أنت طالق ثالثاً �أو نحوها ف�إن الطالق ال يقع �إال طلقة واحدة.
املادة ( :)87الطالق نوعان :رجعي وبائن.
ينق�سم الطالق من حيث االثار املرتتبة عليه �إىل نوعني وهما:
	.1الطالق الرجعي :وهو الطالق الذي يوقعه الرجل على زوجته لأول مرة وهذا
النوع من الطالق ال ينهي عقد الزوجية ،و�إمنا يجوز للزوج مراجعة زوجته
خالل فرتة عدتها ولي�س للزوجة �أن تتم�سك به لإنهاء عقد الزواج  ,فمراجعة
الزوج لزوجته املطلقة طالقاً رجعياً غري معلقة على ر�ضاء الزوجة ,ويرتتب
على املراجعة عودة العالقة الزوجية دون احلاجة لعقد جديد ،ويرتتب على
الطالق الرجعي نق�صان عدد الطلقات الثالث التي ميلكها الزوج وقد بينت
املادة ( )121من هذا القانون املق�صود بالعدة.
	.2الطالق الذي ينهي عقد الزواج :ويرتتب على هذا النوع �إنهاء عقد الزواج على
	التف�صيل التايل:
�أ	.الطالق البائن بينونه �صغرى :وهو الذي يطلق منه الزوج وتنق�ضي فيه
عدتها فتبني منه بينونه �صغرى ,ومن ثم ف�إنه الزوجة يف هذه احلال
تنقطع عالقتها بزوجها ,ويرتتب على ذلك ا�ستحقاق الزوجة للمهر
امل�ؤجل ،وكذلك �إمكانية زواج املر�أة ب�آخر بعد انق�ضاء عدتها ،على �أنه
�إذا رغب من طلق زوجته طالقاً بائناً بينونه �صغرى �أن يتزوجها ف�إنه يف
هذه احلال البد من موافقتها مبوجب عقد جديد و�صداق جديد.
ب	.الطالق البائن بينونة كربى :وهذا الطالق عالوة على �أنه ينهي العالقة
الزوجية بني الزوج وزوجته ف�إنه ف�ضالً على ذلك ي�ؤدي �إىل عدم زواج
املطلق من مطلقته �إال اذا تزوجت ب�شخ�ص �آخر ،وهذا الزواج يرتب ذات
االثار املرتتبة على الطالق البائن بينونة �صغرى من عدم وراثة �أحد
الزوجني للآخر ،عالوة على ا�ستحقاق املهر امل�ؤجل ،وف�ضالً عن هذه
الآثار ف�إن هذا النوع من الطالق ي�ؤدي اىل عدم جواز زواج الرجل مبطلقته
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�إال �إذا تزوجت زوجاً �صحيحاً من غريه ودخل بها ذلك الزوج ثم طلقها
وانق�ضت عدتها من ذلك الزوج .وت�ؤكد هذه املادة على �أن ذلك الزواج
البد من �أن يكون زواجاً �صحيحاً قائماً بذاته وفقاً لل�رشوط والأحكام
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ,ولي�س بغر�ض حتليل املر�أة ملطلقها
ال�سابق.
وقد ذهب ق�ضاء املحكمة العليا �إىل �أن اتفاق املطلق مع مطلقته البائنة
منه بينونة كربى على الرجوع �إىل الع�رشة الزوجية �أمر باطل ،و ال يجوز
�رشعا ،وعلى املحكمة التعر�ض له من تلقاء نف�سها  ،لأنه من النظام
العام ،فال يجوز للمطلق طالقاً بائناً بينونة كربى الزواج مبطلقته ما مل
تتزوج من زوج �آخر على النحو املبني �سابقاً.
املادة (:)88كل طالق يقع رجعيا �إال الطالق املكمل للثالث  ،والطالق قبل الدخول
 ،والطالق على بدل  ،وما ورد الن�ص على بينونته.
�إن الأ�صل يف الطالق هو �أن يكون رجعياً �أي يجوز للرجل فيه مراجعة زوجته دون
�صداق �أو عقد جديد� ،إال �أنه هذا الأ�صل يرد عليه اال�ستثناءات الآتية:
	.1الطالق املكمل للثالث :وهو الطالق البائن بينونه كربى.
	.2الطالق قبل الدخول :واملق�صود بالدخول هنا مبا�رشة الزوج لزوجته فالطالق
قبل الدخول يقع بائناً بينونة �صغرى� ،إذ �أن هذه املطلقة ال تعتد ،ومن ثم
تنتهي �إمكانية مراجعة الرجل لها �أثناء عدتها ،ويف حالة رغبته يف الزواج
بها جمددا ً ف�إن ذلك يكون بعقد و�صداق جديدين.
	.3الطالق على بدل :وهو الطالق القائم على بدل �سوا ًء كان نقدا ً �أو عيناً تدفعه
املر�أة للرجل لقاء قيامه ب�إنهاء العالقة الزوجية بينهما وهو ما ي�سمى
باخللع.
 .4ما ورد الن�ص على بينونته :وهذا القانون قد اعترب جمموعة حمددة من �أنواع
الطالق من قبل الطالق البائن وذلك يتمثل يف التطليق الذي يتم وفقا لأحكام
املواد ( )114-113-112-111-110-109-108-107-100-98ح�سبما
�أف�صح عنه ن�ص املادة ( )115من هذا القانون.
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املادة (:)89
�إ .يثبت الطالق الواقع خارج املحكمة بالبينة �أو بالإقرار.
ب .يقع الطالق بت�صريح من الزوج �أمام القا�ضي.
ج  .على القا�ضي قبل وقوع الت�صريح �أن يحاول �إ�صالح ذات البني.
�أجازت هذه املادة �إثبات عقد الطالق ملن �أوقع هذا الطالق خارج املحكمة فمن
املعلوم �أن الطالق يعد من الت�رصفات الر�ضائية التي ال ي�شرتط �أن ت�ستويف �شكال
حمددا ً ،لأن القانون مل ين�ص على �شكلية و�إجراءات معينة لإيقاع الطالق� ,إذ �أن
بع�ض الت�رشيعات ت�شرتط ل�صحة انعقاد الطالق �أن يكون ذلك �أمام املحكمة ويتم
توثيقه من قبل اجلهات املخت�صة.
ومن ثم ف�إن الطالق يقع �إما داخل املحكمة �أو خارجها على النحو التايل:
	-1الطالق الواقع خارج املحكمة يجوز �إثباته �سوا ًء كان ذلك من قبل الزوج �أو
من قبل الزوجة ويثبت الطالق يف هذه احلال بالإقرار �أو بالبينة على النحو
املن�صو�ص عليه يف املادة ( )28من هذا القانون.
	-2الطالق الواقع يف املحكمة ،ويكون ذلك بت�رصيح من الزوج �أمام القا�ضي عن
طالقه لزوجته �أو من الزوجة �إذا ملكها الزوج �أمر نف�سها ،وقد �أوجب القانون
على القا�ضي املخت�ص �أن يحاول قبل وقوع الت�رصيح بالطالق �أن ي�صلح بني
الزوجني حتى ال يتم الطالق ،وذلك باعتبار ان اللجوء �إىل الطالق ال يكون �إال
يف حالة تعذر الإ�صالح بني الزوجني على النحو الثابت �رشعاً.
املادة (:)90ي�صدر القا�ضي املخت�ص بعد وقوع الطالق بناء على طلب ذوي ال�ش�أن
�أمر ًا بتحديد نفقة املر�أة �أثناء عدتها ،ونفقة الأوالد ،ومن له حق احل�ضانة وزيارة
املح�ضون ،ويعترب هذا الأمر م�شمو ًال بالنفـاذ املعجل بقوة القانون  ،وللمت�ضرر
الطعن يف هذا الأمر.
�أوجبت هذه املادة على القا�ضي املخت�ص الذي مت �أمامه رفع دعوى تت�صل بالنفقة
�أن يقرر هذه النفقة وت�شمل النفقة التي ي�أمر القا�ضي بها نفقة املر�أة املطلقة �أثناء
عدتها ،وكذلك نفقة للأوالد عالوة على ذلك ف�إن القا�ضي يحكم بتحديد ال�شخ�ص
الذي له حق احل�ضانة وفقا للأحكام املبينة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ،و�أخري
ف�إن على القا�ضي تنظيم م�س�ألة زيارة الأب لولده املح�ضون وتنظيم هذه الزيارات،
وحماية الأ�رسة ونظرا ً للطبيعة احل�سا�سة لهذه امل�س�ألة فقد قررالقانون �أن هذا
الأمر يكون م�شموالً بالنفاذ املعجل بقوة القانون دون �أن يرتك املجال فيه لتقدير
القا�ضي ،كما �أجاز القانون للمت�رضر الطعن يف هذا الأمر ويكون ذلك من خالل
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اتخاذ الإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات املدنية والتجارية.
املادة (:)91ت�ستحق املطلقة املدخول بها املتعة ح�سب ي�سر املطلق.
وقد ق�ضت هذه املادة با�ستحقاق املر�أة املطلقة للمتعة ،واملتعة هي ما يعطيه
الرجل املطلق لزوجته املطلقة من باب التخفيف عنها من �أمل الطالق ،والرتفيه
على نف�سها من الأذى النف�سي الذي ميكن �أن تعانيه ،ومل يقدر القانون يف هذه
املادة املنحة بحد �أو مقدار معني ،وذلك نظرا الختالف هذه املتعة باختالف
الأوقات والأماكن عالوة على اختالفها باختالف الزوج املطلق ومدى ي�رسه من
عدمه وهذا يتفق مع قول الله عز وجل يف �سورة البقرة الآية (« )236ومتعوهن
على املو�سع قدره وعلى املقرت قدره متاعاً باملعروف حقاً على املح�سنني».
واملحكمة العليا يف ال�سلطنة ذهبت �أحكامها �إىل �أن املتعة حق �رشعي للمطلقة
ح�سب ي�رس املطلق ،وتقدير هذه النفقة بالن�سبة حلالة املنفق و املنفق عليه يعد
من م�سائل املو�ضوع التي ت�ستقل بها حمكمة املو�ضوع متى �أ�س�ست حكمها على
�أ�سباب �سائغة يف �ضوء وقائع الدعوى.
املادة ( :)92للزوج �أن يرجع مطلقته رجعي ًا مادامت يف العدة ،وال ي�سقط هذا
احلق بالتنازل عنه.
يجوز للزوج الذي طلق زوجته طالقاً رجعياً �أن يرجع مطلقته طاملا كانت هذه
املطلقة يف العدة ،لأن الطالق الرجعي ال يقطع عالقة الزوجية ب�شكل مطلق ،بل
تبقى العالقة قائمة بني الزوجني ،والدليل على ذلك �أنه يجوز للزوج �إرجاع
زوجته املطلقة رجعياً خالل فرتة عدتها دون �أن يعلق الأمر على ر�ضاها ،عالوة
على �أنه ال يتطلب �أن يدفع لها مهرا ً جديداً .وحتوطاً من القانون يف احلفاظ على
كيان الأ�رسة فقد تقرر وبحكم القانون بطالن تنازل الزوج عن حقه مراجعة زوجته
ولذلك فيجوز له مراجعة زوجته طاملا كانت يف عدتها ولو كان قد �سبق له و�أن
تنازل عن هذا احلق.
املادة ( :)93للزوج �أن يرجع مطلقته رجعي ًا مادامت يف العدة ،والي�سقط هذا
احلق بالتنازل عنه.
وعلى نف�س النهج الذي قرره القانون يف و�سائل التعبري عن الطالق ،تقررت ذات
الو�سائل للتعبري عن الرجعة ،ومن ثم ف�إن مراجعة الرجل لزوجته املطلقة تكون
�إما بالقول الذي يف�صح فيه الرجل عن رغبته ال�رصيحة يف مراجعة زوجته ومن
هذه الألفاظ «راجعتك � ،أنت زوجتي �أو غري ذلك من الألفاظ التي تقطع برغبة
الزوج يف �إرجاع زوجته �إىل ع�صمته.
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كما يجوز �أن تكون املراجعة بالكتابة� ،أو بالإ�شارة ملن يعجز عن النطق والكتابة،
على �أنه البد من �أن تكون الكتابة �أو الإ�شارة قاطعة برغبة الزوج يف مراجعة
زوجته .ورغبة من القانون يف توثيق م�س�ألة الرجعة ن�ص على �أنه ال بد من �أن
تكون الرجعة مبراعاة �أحكام املادة ( )28من هذا القانون �أي �أنه البد من وجود
�شاهدين م�سلمني بالغيني عاقلني رجلني من �أهل الثقة �سامعني كالم الرجل،
فاهمني املراد منه.
وملا كانت الرجعة ال ي�شرتط النعقادها وجود الزوجة عند الرجعة فقد �أوجب
القانون �إعالم الزوجة بالرجعة ،عالوة على ذلك �أوجب توثيق الرجعة وذلك
باعتبار �أنها �إثبات لعالقة الزوجية وما يرتتب على �إثباتها من �آثار هامة.
الباب الثاين :املخالعة

املادة (:)94
�أ -للزوجني �أن يرتا�ضيا على �إنهاء عقد الزواج باخللع.
ب -يكون اخللع بعو�ض تبذله الزوجة.
ج ـ يعترب اخللع طالق ًا بائن ًا.
يق�صد باخللع لغة هو النزع �أو االزالة  ،وقد �أ�ستخدم لفظ اخللع ب�ضم اخلاء يف نزع
و�إزالة الطالق القائمة بني الرجل وزوجته  ،واخللع ا�صطالحاً هو قيام املر�أة ب�إنهاء
عالقة الزوجية القائمة مقابل بدل تدفعه لزوجها� ،سوا ًء كان هذا العو�ض نقدا ً �أم
عيناً ،ويجد اخللع �سنده �رشعاً يف قول الله عز وجل يف الآية ( )229من �سورة
البقرة «وال يحل لكم �أن ت�أخذوا مما �أتيتموهن �شيئا �إال �أن يخافا �أال يقيما حدود
الله ف�إن خفتم �أال يقيما حدود الله فال جناح عليهما فيما افتدت به» و من ثم فقد
�أجازت الآية الكرمية للمر�أة �أن تفتدي نف�سها من زوجها �إذا مل يكن ب�إمكانها العي�ش
معه مقابل فدية تدفعها له ،كما �أجازت الآية الكرمية للزوج قبول تلك الفدية،
فاخللع قائم على الرتا�ضي بني الزوجني على �إنهاء العالقة الزوجية ،وي�شرتط
لوقوع اخللع موافقة كال الزوجني باعتباره اتفاق على �إنهاء الزواج القائم ،على
�أنه �إذا ا�ستخدم الزوج لفظ اخللع دون اتفاق مع زوجته على �إنهاء عالقة الزوجية
ف�إن اخللع يف هذه احلالة يعد طالقاً لأنه �صدر بالإرادة املنفردة للزوج.
ويرتتب على اخللع جميع الآثار املرتتبة على الطالق البائن بينونة �صغرى من
حيث �إنهاء العالقة القائمة بني الزوجني وعدم امكانية مراجعة الرجل للمر�أة �إال
بعقد جديد و�رشوط جديدة.
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املادة (:)95
ي�شرتط ل�صحة اخللع �أهلية الزوجة للبذل ،و�أهلية الزوج لإيقاع الطالق.
يعترب اخللع طالقاً بائناً بينونة �صغرى ومن ثم فقد ا�شرتط القانون ل�صحته
بالن�سبة للزوج �أن يكون �أهالً لإيقاع الطالق ،وقد �أو�ضحت املادة ( )83ال�رشوط
التي يلزم توافرها يف الزوج حتى يكون �أهالً لإيقاع الطالق وهي العقل واالختيار،
فال يقع اخللع �إذا كان الزوج جمنوناً �أو معتوهاً �أو مكرهاً على النحو ال�سالف
بيانه عند �رشح املادة (.)83
�أما فما يت�صل بالزوجة التي تطلب اخللع في�شرتط �أن تكون املر�أة بالغة عاقلة
لأن اخللع يرتتب عليه بذل مالها لزوجها ،ومن ثم في�رشط يف الزوجة الأهلية لبذل
املال و�إال ف�إن اخللع ال يقع ،وقد حددت املادة ( )139من هذا القانون وما يليها
الأحكام و ال�رشوط املت�صلة بالأهلية والتي يجب توافرها يف الزوجة عند رغبتها
يف ايقاع الطالق.
املادة (:)96
�إذا كان عو�ض اخللع التخلي عن ح�ضانة الأوالد �أو عن �أي حق من حقوقهم ،بطل
ال�شرط و�صار اخللع طالقا.
رغبة من القانون يف مد احلماية للمر�أة حتى ال تتعر�ض للإكراه الذي يجربها
على التنازل عن حقوقها امل�رشوعة فقد تقرر �أنه �إذا كان املقابل الذي تبذله املر�أة
للرجل كعو�ض عن اخللع هو تنازلها عن ح�ضانة الأطفال �أو عن �أي حق من حقوق
الأطفال ف�إن ال�رشط يعد باطالً ويقع اخللع طالقاً بائناً بينونه �صغرى ،باعتبار �أن
هذه احلقوق هي من احلقوق الل�صيقة بالأم و�أطفالها ومن ثم فقد قرر القانون
حماية لكال الطرفني عدم جواز التنازل عنها.
املادة (:)97
�أ�	-إذا ذكر العو�ض يف املخالعة لزم ما �سمي فـقـط.
ب�	-إذا مل ي�سم يف املخالعة عو�ض طبقت �أحكام الطالق.
�إمعاناً يف حماية املر�أة قدر القانون �أن العو�ض يف املخالعة هو ذلك الذي مت
ت�سميته واالتفاق عليه بني الزوجني ب�شكل وا�ضح و�رصيح ،ومن ثم فلي�س للزوج
�أن يطلب عو�ضاً �آخر من زوجته مل يتم االنفاق عليه بني الزوجني� ،أما اذا مل يتم
االتفاق بني الزوجني على بدل �أو عو�ض تدفعه الزوجة لزوجها ف�إنه يف هذه
احلالة تطبق �أحكام الطالق بح�سب الأحوال ،لأن الت�رصف يف هذه احلالة ال يعد
خلعاً و�إمنا يعد طالقاً يخ�ضع جلميع الأحكام املت�صلة بالطالق.
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الباب الثالث :التطليق
الف�صل الأول :التطليق للعلل
املادة (:)98
�أ -لكل من الزوجني طلب التطليق لعلة يف الآخر يتعذر معها ا�ستمرار احلياة
الزوجية وال يرجى منها برء� ،أو يرجى بعد م�ضي �أكرث من �سنة  ،عقليـة
كانت العلة �أو ع�ضوية� ،أ�صيب بها قبل العقد �أو بعده.
ب�	-إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل م�ضي �سنة  ،تعطي املحكمة للمعتل �أجل
�سنة قبل التطليـق.
تنظم هذه املادة حق كال الزوجني يف تطليق الآخر وذلك ب�سب عله ت�صيب الزوج
االخر املراد تطليقه ومل ي�ش�أ قانون الأحوال ال�شخ�صية حتديد العلة التي يجوز
لأحد الزوجني �أن يطلب مبوجبها التطليق ،ومن ثم ف�إن هذه العلة ت�شمل �أي عيب
من العيوب �سوا ًء كانت هذه العلة عقلية �أم ع�ضوية مما ي�ؤدي �إىل نفور �أحد
الزوجني من الآخر� ،أو �أنه ي�ؤدي �إىل عدم �إمكانية ا�ستمتاع �أحد الزوجني بالآخر،
على �أن القانون وخوفاً من التو�سع يف الأخذ بهذه احلجة للتطليق ،قرر �أن العلة
التي يجوز �أن تكون �سبباً يف التطليق ال بد من �أن يتوافر فيها ال�ضوابط الآتية :
.1
.2
.3
.4

�أن يتعذر معهما ا�ستمرار الزوجية القائمة بني الرجل واملر�أة .
�أال يرجى من العلة �شفاء لل�شخ�ص امل�صاب بهما �أو �أن هذا ال�شفاء يحتاج
لأجل يزيد على �سنة ومن ثم ف�إن القا�ضي ميهل املري�ض �سنة لعالج نف�سه
ف�إذ �شفى ف�إن التطليق ال يقع والعك�س �صحيح.
ي�ستوى يف هذه العلة �أن يكون ال�شخ�ص امل�صاب قد حلقته قبل الزواج
�أو بعده طاملا �أنها كانت مما يتعذر معه ا�ستمرار العالقة القائمة بني الرجل
و�أمراته.
ي�ستوى يف هذه العلة �أن تكون ع�ضوية كالأمرا�ض اخلبيثة املعدية �أو العنة،
�أو عقلية كاجلنون �أو نحوه.

املادة ( :)99ي�ستعان ب�أهل اخلربة من الأخ�صائيني يف معرفة العلة.
منحت هذه املادة ال�سلطة للقا�ضي يف اال�ستعانة ب�أهل اخلربة لتحديد مدى و�أثر
العلة ،وهل هي مما ي�ؤدي اىل الإ�رضار ب�أحد الزوجني من عدمه ،عالوة على مدى
�إمكانية �شفاء ال�شخ�ص من علته من عدمها ،باعتبار �أن هذه امل�سائل هي من
امل�سائل الفنية الدقيقة التي يتعني على القا�ضي فيها اللجوء اىل �أهل اخلربة
كالأطباء والأخ�صائيني االجتماعيني والنف�سيني .
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الف�صل الثاين :التطليق لعدم �أداء ال�صداق احلال
املادة (:)100
�أ -يحكم للزوجة غري املدخول بها بالتطليق لعدم �أداء الزوج �صداقها احلال يف
احلالتني التاليتني :
�	- 1إذا مل يكن للزوج مال ظاهر ي�ؤخذ منه ال�صداق.
�	-2إذا كان الزوج ظاهر الع�سر �أو جمهول احلال وانتهى الأجل الذي حدده
القا�ضي لأداء ال�صداق احلال ومل ي�ؤده.
ب -ال يحكم بتطليق الزوجة بعد الدخول لعدم �أداء �صداقها احلال ،ويبقى ديناً
يف ذمـة الزوج.
�إن الزوجة غري املدخول بها يحق لها �أن تطلب التطليق لعدم قيام زوجها ب�إعطائها
�صداقها احلال ،على �أن هذا التطليق البد من �أن يقع من قبل القا�ضي ،وقد ا�شرتط
القانون لوقوع التطليق لعدم �أداء الزوج ال�صداق املقدم لزوجته �أن يكون الزوج
فقريا ً مع�رسا ً ال مال له ،ومن ثم يتعذر �أن يقوم بالوفاء بااللتزام الواقع على عاتقه
ب�أداء ال�صداق احلال� ،أما �إذا كان الزوج جمهول احلال ف�إن القا�ضي ميهله �أجل
يقدره لقيام الزوج بالوفاء بالتزامه ب�أداء ال�صداق ،ف�إذا �أنق�ضى ذلك الأجل ومل يقم
الزوج بالوفاء بالتزامه ف�إن القا�ضي يحكم بتطليق املر�أة من زوجها.
�أما �إذا كان الزوج قد دخل بزوجته ف�إنه لي�س لها �أن تطلب التطليق لعدم �أداء
ال�صداق ،و�إمنا يبقي ذلك ال�صداق ديناً يف ذمة الزوج ،وللزوجة �أن متنع نف�سها من
زوجها.
ويهدف القانون من خالل هذا احلكم الأخري �إىل احلفاظ على كيان الزوجية ،على
�أن للزوجة �أن تطالب الزوج ب�أداء ال�صداق الذي يقع يف ذمته ب�شتى الطرق ومنها
اللجوء �إىل اجلهات الق�ضائية املخت�صة .
الف�صل الثالث :التطليق لل�ضرر وال�شقاق

املادة (: )101
�أ -لكل من الزوجني طلب التطليق لل�ضرر الذي يتعذر معه دوام الع�شرة بينهما.
ب -على القا�ضي بذل اجلهد لإ�صالح ذات البني.
ج�	-إذا عجز القا�ضي عن الإ�صالح وثبت ال�ضرر  ،حكم بالتطليـق مع مراعاة
	�أحكام املادة ( )107من هذا القانون.
منح امل�رشع لكال الزوجني احلق يف �أن ينهي العالقة القائمة بني الرجل وزوجته
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�إذا كان يف ذلك �رضر يلحق ب�أحد الزوجني ،وال�رضر الذي تن�ص عليه هذه املادة
يق�صد به ال�رضر الذي يتعذر معه ا�ستمرار العالقة القائمة بني الزوجني ،علماً ب�أن
امل�رشع مل يحدد املق�صود بال�رضر ،و�إمنا �أوجد معيارا ً حمددا ً لتقدير هذا ال�رضر
وهو ذلك الذي بلغ من اجل�سامة بحيث يتعذر معه ا�ستمرار العالقة الزوجية �إذ
لي�س �أي �رضر من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل التطليق ما مل يبلغ هذا ال�رضر قدرا ً من
الأهمية بحيث �أنه ي�ؤدي �إىل تعذر بقاء العالقة قائمة بني الرجل وامر�أته ،وقد
�ألزمت هذه املادة القا�ضي ب�أن يعمل بداءة على بذل �أق�صى ما يف و�سعه لإ�صالح
ذات البني بني الرجل وزوجته ،باعتبار �أن الطالق هو الطريق النهائي الذي يتم
اللجوء �إليه يف حالة تعذر ا�ستمرار العالقة الزوجية ومن ثم ف�إن التطليق لل�رضر
يقع ب�رشطني �أ�سا�سني هما:
� .1أن يعجز القا�ضي عن اال�صالح بني الرجل وزوجته.
� .2أن يرتتب على ا�ستمرار العالقة بني الزوجني اال�رضار ب�أحد الزوجني.
ويرتتب على احلكم بتطليق املدخول بها لل�رضر مما يلي:
� .1إذا كان ال�رضر من قبل الزوجة لزوجها �سقط �صداقها امل�ؤجل ،ويحدد يف هذا
احلالة القا�ضي ما يجب على الزوجة �أن تعيده لزوجها من ال�صداق املقبو�ض،
وفقاً ملا يقدره القا�ضي يف �ضوء ظروف كل ق�ضية ومالب�ساتها.
� .2إذا كان ال�رضر من قبل الزوج لزوجته يبقى حق املر�أة يف ال�صداق امل�ؤجل.
على �أن ق�ضاء املحكمة العليا قد ذهب يف هذا ال�ش�أن �إىل عدم وجوب قيام القا�ضي
بعر�ض ال�صلح على الزوجني� ،إذ وجد ا�ستع�صاء ال�صلح  ،وا�ستحالة �أن تقود
حماولة ال�صلح �إىل نتيجة ،وذلك بعد �أن تعمق اخلالف وبعدت ال�شقة وا�ستحال
قيام الزوجني بالعي�ش حتت �سقف واحد.
املادة (� :)102إذا مل يثبت ال�ضرر ،وا�ستمر ال�شقاق بني الزوجني ،وتعذر الإ�صالح،
يعني القا�ضي حكمني من �أهليهما �إن �أمكن ،و�إال فمن يتو�سم فيهما القدرة على
الإ�صالح  ،ويحدد لهما مدة التحكيم.
تعالج هذه املادة حالة عدم متكن القا�ضي من التثبت من قيام �إ�رضار �أحد
الزوجني بالآخر ،باعتبار �أن ال�رضر من الوقائع املادية التي يجوز �إثباتها ب�شتى
و�سائل الإثبات ،ف�إذا مل يتم التثبت منها على �سبيل القطع واليقني فعلى القا�ضي
�أن يبذل جهده لإ�صالح ذات البني بني الزوجني ،ف�إذا تعذر �إ�صالح ذات البني بني
الرجل واملر�أة ف�إن القا�ضي يتوجب عليه تعيني حكمني �أحدهما من �أهل الزوج
والآخر من �أهل الزوجة قدر الإمكان ،و�إذا تعذر �إيجاد حكمني منا�سبني من �أهلهما
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ف�إنه يجوز للقا�ضي �أن يعني من غريهما ممن لهم القدرة والكفاءة على �إ�صالح ذات
البني بني الزوجني ،ويف حالة تعيني حكمني ف�إن القا�ضي يحدد لهما �أجالً �أي
مدة زمنية منا�سبة لإنهاء املهمة املنوطة بهما ،فال ي�ستمر احلكم �إىل �أجل طويل
قد يلحق ال�رضر ب�أحد الزوجني.
املادة (:)103
�أ -على احلكمني تق�صي �أ�سباب ال�شقاق ،وبذل اجلهد للإ�صالح بني الزوجني.
ب -يقدم احلكمان �إىل القا�ضي  ،تقرير ًا عن م�ساعيهما واقرتاحاتهما مت�ضمناً
مدى ا�ساءة كل من الزوجني �أو �أحدهما للآخر.
مت حتديد واجبات املحكمني الذين عينهما القا�ضي وفقاً للمادة ال�سابقة وذلك على
النحو االتي:
	.1العمل على تق�صي �أ�سباب ال�شقاق والنزاع القائم بني الزوجني ،والعمل على
الإ�صالح بني الزوجني بعد �أن يتبني لهما �أ�سباب النزاع الذي دار بني الرجل
وزوجته.
 .2تقدمي تقرير للقا�ضي الذي �أ�سند �إليهما العمل على �إ�صالح الزوجني على
�أن يت�ضمن هذا التقرير بياناً مف�صالً عن م�ساعي احلكمني واجلهود التي قاما
بها لإ�صالح ذات البني ،واالقرتاحات املقدمة من قبلهما لعالج ال�شقاق بني
الزوجني ،وعالوة على ذلك البد من �أن يت�ضمن التقرير مدى �إ�ساءة �أي من
الزوجني للآخر ومقدار هذه اال�ساءة .
وي�ستمد القانون الأ�سا�س ال�رشعي للمادتني ال�سابقتني من قوله عز وجل يف �سورة
الن�ساء يف الآية (« )35و�إن خفتم �شقاق بينهما فابعثوا حكماً من �أهله وحكماً من
�أهلها �إن يريدا �إ�صالحاً يوفق الله بينهما «.
املادة ( :)104للقا�ضي اعتماد تقرير احلكمني � ،أو تعيني حكمني غريهما بقرار
م�سبب للقيام مبهمة التحكيم جمدد ًا وفق الإجراءات املذكورة يف املادتني
ال�سابقتني.
للقا�ضي ال�سلطة التقديرية وفقا لأحكام هذه املادة من قانون الأحوال ال�شخ�صية
يف اعتماد تقرير احلكمني املقدم وفقاً للمادة ال�سابقة يف الق�ضاء والف�صل يف
اخل�صومة ا�ستنادا ً ملا جاء يف التقرير من بيان الطرف الذي �أ�ساء للآخر واحللول
املقرتحة حلل النزاع بني الزوجني ،كما �أن للقا�ضي �أي�ضاً ال�سلطة التقديرية يف
تعيني حمكمني غريهما على �أن يكون ذلك بقرار م�سبب يف حالة عدم اطمئنان
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القا�ضي �إىل التقرير ،على �أن القا�ضي يلزم يف هذه احلال بتعني حكمني جديدين
وفقاً لأحكام املادة ( )102واملادة ( )103من قانون الأحوال ال�شخ�صية .
املادة (�:)105إذا اختلف احلكمان عني القا�ضي غريهما �أو �ضم اليهما حكم ًا ثـالث ًا.
للقا�ضي ال�سلطة التقديرية يف تعني حمكمني غري احلكمني ال�سابقني � ،إذا وجد
اختالفاً بني املحكمني� ،إذ من املعلوم �أنه ح�سب املعتاد وفقاً للمجرى العادي
للأمور �أن كال احلكمني مييل اىل من عينه من اخل�صوم ،ومن ثم فقد �أباحت هذه
املادة للقا�ضي وفقاً ل�سلطته التقديرية �أن يقوم بتعيني حكمني غري احلكمني
ال�سابقني ،كما �أن للقا�ضي عو�ضاً عن ذلك �أن يعني حكما ثالثاً يرجح الر�أي عند
اختالف احلكمني من غري �أهل الزوجني ،ويكون هذا احلكم الثالث هو املرجع لر�أي
احلكمني ال�سابقني ،على �أن االمر يف هذا ال�ش�أن يرجع يف �أوله و�آخره لقناعة
قا�ضي املو�ضوع الذي ي�ستعني بتقرير املحكمني للخروج بالقناعة التي تعينه
على الف�صل يف اخل�صومة ،دون �أن يلتزم بر�أي حمدد من �آراء املحكمني ،و�أخريا ً
يجدر القول �أن م�س�ألة تعيني حمكمني اثنني �أو �إ�ضافة ثالث �إىل املحكمني القائمني
هي من امل�سائل التي يخ�ضع تقديرها لقا�ضي املو�ضوع .
املادة (� : )106إذا تعذر ال�صلح ،وا�ستمر ال�شقاق بني الزوجني ،حكم القا�ضي
بالتطليق ا�ستناد ًا �إىل تقرير احلكمني .
�إذا مل يتم الإ�صالح بني الزوجني مع قيام احلكمني ببذل اجلهد للإ�صالح بينهما على
النحو الوارد يف البند (�أ) من املادة ( )103والتي �ألزمت احلكمني ببذل كل اجلهد
للإ�صالح بني الزوجني ،ف�إن القا�ضي يحكم بالتطليق بني الزوجني وذلك احلكم
م�رشوط ب�أنه من الع�سري ا�ستمرار العالقة القائمة بني الزوجني ب�سبب ا�ستمرار
ال�شقاق بينهما ،فالزواج هو عالقة مودة ورحمة بني الرجل وامر�أته ،ومن ثم ف�إذا
تعذر على الزوجني العي�ش يف هذه املودة والرحمة ف�إنه من الأ�صلح التطليق بني
الزوجني باعتباره ال�سبيل الأخري الذي يلج�أ �إليه القا�ضي يف حال تعذر الإ�صالح
بني الزوجني  ،وعلى هذا الن�سق يجري ق�ضاء املحكمة العليا يف ال�سلطنة� ،إذ ذهبت
املحكمة �إىل �أنه �إذا ا�ستحالت الع�رشة باملعروف بني الزوجني وثبت ذلك و و�صلت
الزوجة �إىل طريق م�سدود  ،ف�إن �إعمال املادة ( )106من قانون االحوال ال�شخ�صية
هو احلل الأ�صح قانونا لإنهاء عالقة الزوجية.
املادة (:)107
�إذا حكم القا�ضي بتطليق املدخول بها  ،لل�ضرر �أو ال�شقاق  ،ف�إن كانت اال�ساءة كلها
�أو �أكرثها من الزوجة �سقط �صداقها امل�ؤجل وحدد القا�ضي ما يجب �أن تعيده
�إىل الزوج من ال�صداق املقبو�ض  ،وان كانت اال�ساءة كلها �أو �أكرثها من الزوج بقي
ال�صداق من حق الزوجة
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تبني هذه املادة بالتف�صيل حقوق الزوجني املحكوم بتطليقهما بعد دخول الزوج
على زوجته وذلك على النحو الآتي:
�إذا تبني للقا�ضي ح�سب الوقائع وتقرير احلكمني �أن الإ�ساءة كلها �أو �أغلبها كانت
من قبل الزوجة على زوجها وطلقها منه ،ف�إنها تفقد يف هذه احلالة �صداقها
امل�ؤجل كما �أن القا�ضي يحدد املقدار الذي تلزم الزوجة ب�إعادته لزوجها من
ال�صداق املقبو�ض ،وهو يخ�ضع لتقدير القا�ضي ح�سب كل حالة على حده ،ويهدف
قانون الأحوال ال�شخ�صية من �إلزام الزوجة بذلك �إىل احلفاظ على حقوق الزوج من
تعنت املر�أة و�إ�ساءتها له دون مربر.
�إذا تبني للقا�ضي �أن اال�ساءة وال�رضر واقع من الزوج على زوجته �سوا ًء كانت هذه
الإ�ساءة كلها �أو بع�ضها ،ف�إنه ينظر اىل الإ�ساءة والإ�رضار الغالب هل هو واقع من
الزوج ،ف�إذا تبني له ذلك ف�إنه يحكم بالتطليق ،ويف احلالة ال ي�سقط حق الزوجة
يف ال�صداق املعجل.
املادة (� :)108إذا طلبت الزوجة الطالق قبل الدخول واخللوة  ،و�أودعت ما
قب�ضته من �صداق ،وما �أنفقه الزوج من �أجل الزواج  ،وامتنع الزوج عن الطالق
وعجز القا�ضي عن الإ�صالح  ،حكم بالتطليق متى ما وجد ذلك �سائغ ًا �شرعـ ًا.
�إن للزوجة �إذا طلبت من القا�ضي التطليق قبل �أن يكون الزوج قد دخل عليها �أو
�أختلى بها ،ف�إن على القا�ضي يف هذه احلالة �أن يبذل العناية الالزمة للإ�صالح
بني الزوجني على نحو ما �سلف ذكره عند احلديث عن التطليق لل�رضر ،ف�إذا تعذر
الإ�صالح بني الزوجني ،ف�إن الزوجة عليها �أن تودع يف خزانة املحكمة ما قب�ضته
من �صداق وما قد يكون الزوج قد �أنفقه من م�صاريف من �أجل الزواج ،ومن ثم ف�إن
القا�ضي يحكم بالتطليق يف هذه احلالة متى �أنه وجد ذلك منا�سباً وعادالً وفقاً ملا
يراه ح�سب كل حالة على حده وفقاً ل�سلطته التقديرية.
الف�صل الرابع :التطليق لعدم االنفاق

املادة (: )109
�أ -للزوجة طلب التطليق �إذا امتنع زوجها عن االنفاق عليها� ،أو تعذر ا�ستيفاء
النفقة منه ،ولي�س له مال ظاهر ،ومل يثبت اع�ساره وال تطلق منه �إال بعد
امهاله مدة يحددها له القا�ضي .
ب -ال تطلق الزوجة لإع�سار الزوج �إذا علمت بع�سره قبل الزواج  ،ور�ضيت بذلك .
ج  -ال تطلق الزوجة املو�سرة من زوجها املع�سر.
تعد النفقة من قبل الزوج على زوجته من �أهم احلقوق اتي ت�ستحقها املر�أة ك�أثر
من �أثار الزواج ،ولذلك جند �أن املادة ( )37من قانون الأحوال ال�شخ�صية قد جعلت
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من النفقة �أول احلقوق للزوجة على زوجها ،كما حددت املادة ( )44من هذا
القانون املق�صود بالنفقة وهي ت�شمل الطعام والك�سوة وامل�سكن والتطيب وكل ما
به مقومات حياة االن�سان ح�سب العرف ،وي�ؤخذ يف تقديرها بحالة الزوج وم�ستواه
االقت�صادي ،ومن ثم ف�إن النفقة تختلف باختالف الزواج و مكانه و زمانه.
ويف �ضوء ما �سلف �إذا امتنع الزوج عن االنفاق على زوجته �أو تعذر عليه ذلك ف�إن
ذلك ميثل �إخالالً ج�سيماً بالتزاماته املرتتبة على عقد الزواج مما ي�سوغ للمر�أة
طلب التطليق ،على �أن القانون قد ا�شرتط يف هذه احلالة �أال يكون للزوج مال ظاهر
ينفق منه ومل يثبت �إع�سار الزوج� ،أي عدم قدرته على االنفاق ف�إن القا�ضي ميهل
الزوج �أجالً للإنفاق على زوجته و�إال حكم بتطليقها منه.
على �أن القانون قد و�ضع قيدا ً على املر�أة ملمار�سة حقها يف طلب التطليق لعدم
االنفاق وهذا احلق يتمثل يف عدم علم املر�أة قبل الزواج ب�إع�سار الزوج ،ف�إذا كانت
تعلم ب�إع�سار الزوج ور�ضت به زوجاً على الرغم من ع�رسه ف�إن حقها يف طلب
التطليق لعدم االنفاق ي�سقط يف هذه احلالة لأن ذلك يعد تنازالً من الزوجة حلقها .
�أما �إذا كانت الزوجة مي�رسة ف�إنها ال تطلق من زوجها ملجرد ع�رسه وعدم قدرته
على االنفاق عليها باعتبار �أن للزوجة يف هذه احلالة ماالً للإنفاق على نف�سها
يف حال تعذر انفاق الزوج عليها ،ويتوخى القانون من خالل هذا الن�ص احلفاظ
على كيان اال�رسة وعدم التو�سع يف منح املر�أة حق التطليق لعدم االنفاق لأن
الزوج يف هذه احلالة عاجز عن االنفاق عليها ولذلك فالأوىل عدم تطليق الرجل
من زوجته ،على �أن �إنفاق املر�أة على نف�سها يعد ديناً يف ذمة زوجها حلني ي�رسه
فيلزم الزوج ب�إرجاع ما �أنفقته الزوجة على نف�سها من مال لأن هذا االلزام واقع
بالإ�صالة على الزوج ،و لي�س على الزوجة.
الف�صل اخلام�س :التطليق للغياب والفقدان
املادة (:)110
للزوجة طلب التطليق ب�سبب غياب زوجها ،املعروف موطنه � ،أو حمل اقامته ،
ولو كان له مال ميكن ا�ستيفاء النفقة منه ،وال يحكم لها بذلك �إال بعد انذاره �إما
بالإقامـة مع زوجته �أو نقلها �إليه� ،أو طالقها ،على �أن ميهل لأجل ال يقل عن �أربعة
�أ�شهر وال يتجاوز �سنة.
تنظم �أحكام هذه املادة حق الزوجة يف طلب التطليق من زوجها ب�سبب غيابه �إذا
كان معلوم الإقامة ،ف�إذا طلبت الزوجة من القا�ضي التطليق لغياب زوجها عنها
ف�إن على القا�ضي �إنذار الزوج يف حمل �إقامته بوجوب الإقامة مع زوجته �سوا ًء كان
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ذلك بانتقال الزوج للإقامة مع زوجته �أو بنقل الزوجة للإقامة مع زوجها ،وهذا
احلق �أي حق الزوجة يف التطليق للغياب هو حق مطلق ب�رصف النظر عن مدى
وجود مال للزوج للإنفاق على زوجته البعيدة عنه ،لأن ابتعاد الزوج عن زوجته
من �ش�أنه �إهدار الغاية والعلة من الزواج ،على �أن القانون علق �سلطة القا�ضي
يف التطليق على وجوب قيام القا�ضي ب�إمهال الزوج مدة ال تقل عن �أربعة �أ�شهر
وال تزيد على �سنة للإقامة مع زوجته �أو نقلها �إليه ،وبانق�ضاء هذا الأجل يجوز
للقا�ضي احلكم بتطليق الزوجة للغياب ،والغياب املق�صود يف هذه احلالة هو
الغياب غري املربر وغري املقبول �أما �إذا غاب الزوج لعمل حمدد �أو ل�شيء معني
وتعذر عليه �أن ي�أخذ زوجته معه لأي �سبب مقنع للقا�ضي ف�إن الزوجة ال يحق لها
يف هذه احلالة طلب التطليق للغياب .
املادة (:)111
لزوجة املفقود �أو الغائب الذي ال يعرف مكانه  ،وال حمل اقامته طلب التطليق
لل�ضرر  ،وال يحكم لها بذلك �إال بعد م�ضي مدة ال تقل عن �سنة من تاريخ الغياب
�أو الفقدان.
تنظم هذه املادة �أحوال املفقود والغائب الذين ال يعرف لهم حمل �إقامة �أو مكان
معلوم حمدد يقيمون فيه ،ففي حالة تعذر معرفة مكانهم وعدم �إمكانية الو�صول
�إليهم ومن ثم يتعذر على القا�ضي التوا�صل معه لإنذاره بوجوب العودة والإقامة
مع زوجته ،ف�إن للقا�ضي �أن يحكم بتطليق هذا الغائب �أو املفقود من زوجته �إذا
وجد لذلك �سبباً ،على �أنه ال يجوز �أن يحكم القا�ضي بالتطليق �إال بعد مرور �سنة
على االقل من تاريخ الغياب �أو الفقدان ،ومن ثم ف�إن للقا�ضي ال�سلطة التقديرية
يف حتديد املدة التي يجوز للمر�أة �أن تطلب التطليق على �أ�سا�سها ب�أن تكون �سنة
�أو �أكرث ،ح�سب كل واقعة على حده.
املادة (:)112لزوجة املحكوم عليه نهائي ًا بعقوبة احلب�س مدة ال تقل عن ثالث
�سنوات طلب التطليق  ،وال يحكم لها بذلك �إال �إذا م�ضى على حب�سه مدة ال تقل
عن �سنة.
ولنف�س العلة التي �أجاز القانون مبوجبها لزوجة الغائب واملفقود حق طلب
التطليق ن�ص على جواز قيام زوجة امل�سجون مدة ال تقل عن ثالث �سنوات طلب
التطليق ،فاملر�أة التي يتم �سجن زوجها مبوجب حكم نهائي ملدة ال تقل عن ثالث
�سنوات يحق لها طلب التطليق  ،على �أن القا�ضي ال يحكم بالتطليق �إال �إذا كان
الزوج امل�سجون قد �أم�ضى يف ال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وذلك قيا�ساً على الغائب
واملفقود ،وذلك لأن يف هذه املدة احتمالية �صدور عفو عن امل�سجون مما يحتمل
معه خروجه من ال�سجن خالل تلك الفرتة .
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الف�صل ال�ساد�س :التطليق للإيالء والظهار
املادة ( :)113تطلق الزوجة �إذا حلف زوجها على عدم مبا�شرتها ومل يفيء قبل
انق�ضاء �أربعة �أ�شهر.
عنت هذه املادة ببيان �أحكام الإيالء ،ويق�صد بالإيالء هو قيام الرجل باحللف على
عدم وطء زوجته �إ�رضارا ً بها ومل يقم الزوج بالعدول �أو الفيء عن ذلك ملدة �أربعة
�أ�شهر ،ويق�صد بالفيء يف هذه احلالة عدول الرجل عن حلفه ،ويكون ذلك مببا�رشة
الزوج لزوجته ،ويجوز �أن يكون الفيء بالقول ملن ال يتمكن من املبا�رشة لعذر،
ف�إذا انق�ضت مدة �أربعة �أ�شهر من �إيالء الرجل لزوجته وعدم وطئها ف�إنها تطلق
منه بحكم القانون ،وي�أتي هذا التنظيم يف �ضوء ما ق�ضت به الآيتني الكرميتني
رقمي ( )227 ، 226من �سورة البقرة يف قولة عز وجل «والذين ي�ؤلون من ن�سائهم
ترب�ص �أربعة �أ�شهر ف�إن فاءوا ف�إن الله غفور رحيم و�إن عزموا الطالق ف�إن الله
�سميع عليم».
املادة ( :)114تطلق الزوجة بالظهار مامل يكفر الزوج قبل م�ضي �أربعة �أ�شهر.
يق�صد بالظهار هو قول الزوج لزوجته �أنت كظهر �أمي ،ويجد الظهار حكمه ال�رشعي
يف قوله عز وجل من الآية ( )3من �سورة املجادلة «والذين يظاهرون من ن�سائهم
ثم يعودون ملا قالوا فتحرير رقبة من قبل �أن يتما�سا ذلكم توع�ضون به والله مبا
تعملون خبري».
ف�إذا قال الزوج لزوجته �أنت كظهر �أمي ،ف�إنها تطلق منه ما مل يكفر الزوج عن ذلك
قبل انق�ضاء �أربعة �أ�شهر من تاريخ الظهار ،ف�إذا كفر عن ميني الظهار ف�إن زوجته
ال تطلق منه� ،أما �إذا مل يكفر الزوج عن ميينه قبل انق�ضاء ذلك الأجل ف�إن زوجته
تعترب مطلقه منه طالقاً بائناً بينونة �صغرى على النحو املحدد يف املادة ()115
من هذا القانون.
الف�صل ال�سابع� :أحكام م�شرتكة
املادة ( :)115يعترب التطليق مبوجب املواد
( )114،113،112،111،110،109،108،107،100،98بائناً.
ح�سماً للخالف الذي قد ين�ش�أ بني الآراء الفقهية حول نوع الطالق الوارد يف قانون
الأحوال ال�شخ�صية فقد قررت هذه املادة �أن هذا الطالق هو طالق بائن ،وميكن
تلخي�ص احلاالت الواردة يف املواد امل�شار �إليها على النحو الآتي:
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	.1التطليق للعلل.
 .2تطليق املدخول بها لل�رضر �أو ال�شقاق .
	.3التطليق لعدم االنفاق .
	.4التطليق للإيالء.
	.5التطليق لعدم �أداء ال�صداق احلال.
 .6تطليق غري املدخول بها وغري املختلى بها لل�رضر وال�شقاق.
	.7التطليق للغياب و الفقدان واحلب�س.
	.8التطليق للظهار.
املادة ( :)116على القا�ضي �أثناء النظر يف دعوى التطليق� ،أن يقرر ما يراه
�ضروري ًا من �إجراءات وقتية ل�ضمان نفقة الزوجة والأوالد ،وما يتعلق بح�ضانتهم
وزيارتهم.
حر�صاً على حماية الزوجة والأطفال من طول �إجراءات التقا�ضي ،فقد �أوجب القانون
مبوجب �أحكام هذه املادة على القا�ضي الذي ينظر الدعوى املت�صلة بالتطليق �أياً
كان نوعه �أن يقرر من الإجراءات امل�ؤقتة ما يراه منا�سباً و�رضورياً حلماية ورعاية
الزوجة و�أطفالها وت�شمل هذه الإجراءات الق�ضاء للزوجة بنفقه م�ؤقتة ،وكما �أنه
يقرر �إجرا ًء م�ؤقتاً فيما يت�صل بح�ضانة الطفل وزيارته وذلك حلني الف�صل يف
الق�ضية ب�شكل نهائي.
الباب الرابع :الف�سخ
املادة ( :)117ال ينعقد الزواج �إذا اختل �أحد �أركانه� ،أو وقع على �إحدى املحرمات.
حدد القانون �أركان عقد الزواج مبوجب �أحكام املادة ( )16من وذلك على النحو
	.1الآتي:
	.2الإيجاب والقبول
	.3الويل
	.4ال�صداق
	.5البينة
ال ينعقد الزواج �إذا اختل ركن من الأركان ال�سابقة� ،أي �أنه �إذا مل يكن ثمة ركن من
االركان �سابقة الذكر يف العقد ف�إن العقد يكون موجودا ً وغري قائم لأنه فقد �أحد
�أركانه اال�سا�سية.
ويكون  -يف حكم الزواج الذي فقد �أحد �أركانه -الزواج ب�إحدى املحرمات �سوا ًء
كان التحرمي م�ؤقتاً �أو مطلقاً فلو عقد الرجل على �إحدى حمارمه ف�إن عقد الزواج
ال يقع وفقاً لأحكام هذه املادة من القانون.
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املادة (:)118
�أ -يف�سخ عقد الزواج �إذا ا�شتمل على مانع يتنافى ومقت�ضياته� ،أو طر�أ عليه ما
مينع ا�ستمراره �شرع ًا.
ب -الفرقة باللعان ف�سخ.
بعد �أن �أوردت املادة ال�سابقة احلكم املت�صل بانق�ضاء الزواج �إذا اختل �أحد �أركانه،
نظمت �أحكام هذه املادة ما قد يطر�أ على عقد الزواج من موانع تتنافى مع
مقت�ضياته ،باعتبار �أن عقد الزواج وح�سب املادة ( )4من هذا القانون يعد عقدا ً
�رشعياً بني الرجل وامر�أة غايته الإح�صان و�إن�شاء �أ�رسة م�ستقرة برعاية الزوج،
على �أ�س�س من املودة والرحمة ،ويف �ضوء ذلك �إذا ا�شتمل عقد الزواج على ما
يتناق�ض مع جوهر عقد الزواج ف�إن عقد الزواج يف�سخ ،وعالوة على ذلك ف�إن عقد
الزواج يف�سخ بحكم القانون �إذا طر�أ على عقد الزواج ما مينع من ا�ستمراره �رشعاً،
وهذه الفقرة تعالج حالة وجود زواج قائم يطر�أ عليه مانع من اال�ستمرار فيه
�رشعاً ك�أن يغري �أحد الزوجني دينه �أو اكت�شف الزوج �أن زوجته من املحرمات عليه
�أو غري ذلك مما يرتتب علية انق�ضاء العالقة الزوجية القائمة بني الزوجني .
و�أخريا ً فقد اعتربت هذه املادة يف البند (ب) منها اللعان من قبيل الف�سخ ،ولي�س
من قبيل الطالق من حيث اختالف الآثار املرتتبة على كل منها.
الباب اخلام�س� :آثار الفرقة بني الزوجني
الف�صل الأول :العدة
املادة (:)119
ً
�أ ـ العدة مدة ترب�ص تق�ضيها الزوجة وجوبا �إثر الفرقة دون زواج.
ب ـ تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة ،ويف حالة الوطء ب�شبهة من �آخر وطء.
عرفت هذه املادة العدة وهي عبارة عن مدة انتظار (ترب�ص) تلتزم الزوجة بق�ضائها
دون زواج ك�أثر مبا�رش من �آثار الفرقة بني الزوجني ،وهذه املدة تعنى بها املر�أة
دون الرجل فهي التي تعتد دون الرجل الذي ال يعتد �إال �إذا طلق امر�أته الرابعة ف�إنه
ال يجوز له الزواج ب�أخرى �إال بعد انق�ضاء مدة العدة لزوجته املطلقة ،والعدة وفقاً
لهذه املادة مقررة ال�سترباء الرحم ،فيكون زواجها برجل �آخر بعد الت�أكد من �أن
رحمها خا ٍل من �أي وليد من الزوج االول.
�أما البند (ب) فقد حدد الوقت الذي تبد�أ منه العدة وهو وقوع الفرقة بني الزوجني،
فمن هذا اليوم تبد�أ العدة� ،أما يف حالة الوطء ب�شبهة ف�إن العدة تبد�أ من تاريخ �آخر
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وطء لأنه لي�س ثمة فرقة بينهما لأنه لي�س هناك عقد زواج قائم �أ�صالً ،وبالتايل
يتم االعتداد ب�آخر وطء.
الفرع الأول :عدة الوفاة

املادة (:)120
�أ ـ تعتد املتوفى عنها زوجها يف زواج �صحيح ولو قبل الدخول �أربعة �أ�شهر وع�شرة
	�أيام �إن مل تكن حام ًال.
ب -تنق�ضي عدة احلامل املتوفى عنها زوجها بو�ضع حملها �أو �سقوطه م�ستبني
اخللقة.
ج -تعتد املدخول بها يف عقد فا�سد �أو ب�شبهة� ،إذا توفى عنها الرجل عدة
الطالق.
ف�صلت هذه املادة عدة الوفاة على النحو الآتي:
	.1املر�أة املتزوجة زواجاً �صحيحاً وفقاً لل�رشوط والأو�ضاع التي بينها قانون
الأحوال ال�شخ�صية �إذا تويف عنها زوجها تعتد ملدة �أربعة �أ�شهر وع�رشة �أيام
�سوا ًء كانت مدخول بها �أم ال وتبد�أ هذه املدة من تاريخ وفاة الزوج ،وجتد
مدة العدة يف هذا البند �أ�سا�سها يف قول الله عز وجل يف الآية( )234من
�سورة البقرة «والذين يتوفون منكم ويذرون �أزواجاً يرتب�صن ب�أنف�سهن �أربعة
�أ�شهر وع�رشا ً» وي�شرتط لتطبيق هذا البند �أال تكون الزوجة حامالً �أما �إذا كانت
حامالً ف�إن عدتها على النحو املحدد يف البند (.)2
	.2املر�أة احلامل التي يتوفى عنها زوجها تنهي عدتها بو�ضعها حلملها وذلك
م�صداقاً لقوله الله عز وجل يف الآية ( )4من �سورة الطالق “ و �أوالت الأحمال
�أجلهن �أن ي�ضعن حملهن” .ولذلك فاملر�أة التي يتوفى عنها زوجها وهي
حامل تنتهي عدتها بالو�ضع �أو ب�سقوط اجلنني ويف حالة �سقوط اجلنني
ينبغي �أن يكون م�ستبني اخللقة � ،أما �إذا �سقطت قطعة من الدم ف�إن العدة ال
تنق�ضي لأن ذلك ال يقطع ب�سقوط اجلنني  ،وقد تطول هذه الفرتة وتزيد على
�أربعة �أ�شهر وع�رشة �أيام وقد تق�رص عن ذلك  ،فالعربة بالو�ضع  ،فلو و�ضعت
املر�أة بعد وفاة زوجها ب�ساعات انق�ضت عدتها  ،وفقا لأحكام هذا الن�ص  ،مع
الأخذ يف االعتبار الغاية والهدف من العدة وهو ا�سترباء الرحم  ،فطاملا مت
الت�أكد من ا�سترباء الرحم عن طريق الوالدة فقد انق�ضت عدة املر�أة.
 .3عدة املر�أة التي مت الزواج بها بعقد فا�سد او مت الدخول عليها ب�شبهة على
نحو ما �سلف بيانه �إذا تويف الرجل عنها تكون كعدة الطالق وهذه العدة
�سريد تف�صيلها يف املادة ( )121الآتية .
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الفرع الثاين :عدة غري املتوفى عنها
املادة (:)121
�أ ـ ال عدة على املطلقة قبل الدخول.
ب ـ عدة احلامل و�ضع حملها� ،أو �سقوطه م�ستبني اخللقة.
ج ـ عدة غري احلامل:
 -1ثالث حي�ضات كوامل لذوات احلي�ض.
 -2ثالثة �أ�شهر ملن مل حت�ض �أ�ص ًال� ،أو بلغت �سن الي�أ�س وانقطع حي�ضها ،ف�إن
ر�أت احلي�ض قبل انق�ضائها ا�ست�أنفت العدة بثالث حي�ضات.
 -3ثالثة �أ�شهر للممتدة الدم �إن مل تكن لها عادة معروفة ،ف�إن كانت لها
عادة تذكرها اتبعتها يف ح�ساب العدة.
� -4سنة ملن انقطع حي�ضها قبل �سن الي�أ�س.
بينما ت�ضمنت �أحكام املادة ال�سابقة لعدة املر�أة املتوفى عنها زوجها ،بينت
�أحكام هذه املادة عدة املر�أة املطلقة على النحو الآتي:
 .1ال عدة على املطلقة قبل الدخول بها ،لأن الهدف والغاية من العدة هي
ا�سترباء الرحم من احلمل  ،وملا كانت املر�أة قبل الدخول خالية من احلمل
ف�إنه ال عدة لها اذا وقع الطالق قبل الدخول بها وذلك لقوله عز وجل يف
الآية ( )49من �سورة االحزاب »:يــ�أيها الذين �آمنوا اذا نكحتم امل�ؤمنات ثم
طلقتموهن من قبل ان مت�سوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها «.
 .2عدة املر�أة احلامل املطلقة تكون على نحو ما ورد فيما يت�صل بعدة احلامل
املتويف عنها زوجها �أي �أن عدتها تكون �إىل حني و�ضعها حلملها �أو �سقوطه
م�ستبني اخللقة.
 .3عدة املر�أة غري احلامل وتختلف هذه العدة على النحو االتي :
�أ.

�إذا كانت املر�أة ممن يحي�ض ف�إن عدتها هي ثالث حي�ضات كوامل ،وذلك
م�صداقا لقوله عز وجل ”:واملطلقات يرتب�صن ب�أنف�سهن ثالثة قروء” الآية
( )128من �سورة البقرة  ،وقد حدد القانون ب�أن املق�صود بالقرء يف هذه
احلالة هو احلي�ض ،وذلك حت�سباً لأي خالف قد ين�ش�أ باعتبار ان العلماء
اختلفوا يف تف�سري املق�صود بالقرء هل هو احلي�ض ام الطهر  ،ومن ثم فال
اجتهاد يف مورد الن�ص ،ففي ال�سلطنة يتم حتديد العدة على �أ�سا�س احلي�ض
ولي�س الطهر.
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ب .ثالثة �أ�شهر ملن مل حت�ض �أ�صالً او بلغت �سن الي�أ�س وانقطع حي�ضها ،وجتد
هذه املادة �سندها يف قول الله عز وجل يف الآية ( )4من �سورة الطالق ”:
والالتي ي�أ�سن من املحي�ض من ن�سائكم ان ارتبتم فعدتهن ثالثة ا�شهر والالتي
مل يح�ضن “ �أما �إذا كانت املر�أة من اللواتي مل يح�ضن مطلقا �أو ممن انقطع
حي�ضها ثم ر�أت حي�ضاً ف�إنها يف هذه احلالة تعتد عدة جديدة من تاريخ ذلك
احلي�ض ثالث حي�ضات .
ج	.املر�أة امل�ستمرة الدم والتي ال تعرف لها عادة معروفة  ،فعدتها ثالثة �أ�شهر
لأن الغالب من الن�ساء احلي�ض �شهريا ومن ثم تقوم الثالثة ا�شهر مقام
احلي�ضات الثالث � ،أما �إذا كانت للمر�أة عادة حمددة ف�إنها تتبع تلك العادة
يف ح�ساب مدة العدة .
د	.املر�أة التي انقطع حي�ضها قبل �سن الي�أ�س ف�إنها تعتد ملدة �سنة وهي �أق�صى
مدة احلمل ومن ثم فاملر�أة التي انقطع عنها احلي�ض تعتد ملدة �سنة .
املادة ( :)122ال تزيد مدة العدة يف جميع الأحوال على �سنة.
�سريا ً على ذات النهج الذي ذهبت �إليه املادة ( )72من هذا القانون ،فقد قررت هذه
املادة �أن مدة العدة الق�صوى هي �سنة  ،وذلك باعتبار ان �أكرث مدة احلمل هي �سنة،
وملا كان الهدف من العدة هي ا�سترباء الرحم ف�إن العدة يجب �أال تتجاوز احلد
الأعلى ملدة احلمل املن�صو�ص عليه قانونا  ،ومن ثم ففي جميع االحوال ال يجوز
ان تزيد عدة املر�أة عن �سنة .
الفرع الثالث :طروء عدة على عدة
املادة (� :)123إذا توفى الزوج وكانت املر�أة يف عدة الطالق الرجعي ،تنتقل �إىل
عدة الوفاة ،وال يح�سب ما م�ضى.
يعالج ن�ص هذه املادة حالة دخول عدة من نوع يف عدة من نوع �آخر  ،فعند وفاة
رجل ما وكانت زوجته يف عدة طالق رجعي ،ف�إن الزوجة يف هذه احلالة تعتد
من تاريخ وفاة زوجها عدة وفاة على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة ()120
وهي �أربعة ا�شهر وع�رشة �أيام  ،باعتبار �أن الطالق الرجعي ال يرتتب عليه انقطاع
العالقة الزوجية  ،ومن ثم ف�إن يف حالة وفاة الزوج الذي طلق زوجته طالقا رجعيا
ف�إن زوجته تلتزم بالعدة عليه.
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املادة (� :)124إذا توفى الزوج واملر�أة يف عدة الطالق البائن ،ف�إنها تكملها ،وال
تلزم بعدة الوفاة �إال �إذا كان الطالق يف مر�ض املوت وكان طالق الفار فتعتد عدة
الوفاة.
وعلى خالف ما ق�ضت به املادة ال�سابقة من �أن املر�أة املطلقة طالقاً رجعياً تعتد
على زوجها عدة وفاة  ،ف�إن املر�أة املطلقة طالقا بائنا تكمل عدة الطالق وال تبد�أ
عدة جديدة ،باعتبار �أن الطالق البائن ينهي عالقة الزوجية القائمة بني الرجل
واملر�أة  ،وال تعتد يف هذه احلالة املر�أة املطلقة طالقا بائناً ملوت مطلقها ،على
�أن القانون وحماية للمر�أة من قيام الرجل بالتع�سف يف تطليق زوجته قبل موته
يف �أثناء مر�ض املوت حلرمانها من املرياث  ،فقد قرر �أن املر�أة يف هذه احلالة
تعتد لوفاة زوجها  ،وذلك حتى يرد للزوج �سيء النية ق�صده يف حرمان املر�أة من
املرياث من خالل تطليقها قبل وفاته يف مر�ض املوت وي�شرتط لبقاء حق الزوجة
يف حال الطالق �أن يكون هذا الطالق يف مر�ض الزوج مر�ض املوت وهو املر�ض
الذي �سبق موت الرجل ويرجح فيه وفاته  ،كما ي�شرتط كذلك �أن يتوافر من حيث
وقائع الطالق يف كل حالة على حده نية الرجل يف الإ�رضار بزوجته من خالل
حرمانها من املرياث � ،أما اذا قام الزوج بطالق زوجته يف مر�ض املوت بنا ًء على
طلبها دون �أن يق�صد اال�رضار بها �أو حرمانها من املرياث ف�إنها ال تعتد يف هذه
احلالة عدة الوفاة لأن عالقتها انقطعت بزوجها قبل وفاته.
الف�صل الثاين :احل�ضانة
املادة ( :)125احل�ضانة حفظ الولد ،وتربيته ،ورعايته مبا ال يتعار�ض مع حق
الويل يف الوالية على النف�س.
بينت هذه املادة املق�صود باحل�ضانة وهي احلفاظ على الولد وتقدمي الرعاية
والرتبية الالزمة له باعتباره �صغري ال�سن  ،ومن ثم ف�إنه البد من ان يتوىل �شخ�ص
ما رعايته و�سائر الأمور املت�صلة باحلفاظ عليه وتربيته  ،على �أن احل�ضانة يجب
�أال تخل بحق الويل يف الوالية على نف�س الولد املح�ضون  ،فثمة فارق جوهري بني
حق احل�ضانة للطفل وحق الوالية على النف�س  ،فالوالية على النف�س هي العناية
بكل ماله عالقة بال�شخ�ص القا�رص  ،والوالية على النف�س مقررة للأب ثم العا�صب
بنف�سه على ترتيب االرث على النحو الوارد تف�صيله يف املادتني ( )158و()159
من هذا القانون .
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املادة (:)126
 .1ي�شرتط يف احلا�ضن :
 -1العقـل.
 -2البلوغ.
 -3الأمانة.
 -4القدرة على تربية املح�ضون و�صيانته ورعايته.
 -5ال�سالمة من الأمرا�ض املعدية اخلطرية.
حدت هذه املادة ال�رشوط التي يتعني �أن تتوافر ب�شكل كامل يف احلا�ضن وذلك
لتحقيق الغاية والهدف من عملية احل�ضانة وهي حفظ الولد وتربيته ورعايته
على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة (� )125سالفة الذكر  ،فال بد من �أن يكون
احلا�ضن عاقالً فال يجوز ان يكون احلا�ضن جمنوناً لعجزه عن الوفاء مبا تتطلبه
عملية احل�ضانة من التزامات ،كما ال بد من �أن يكون احلا�ضن بالغاً باعتبار �أن
البلوغ هو مناط التكليف �رشعاً ،وعالوة على ذلك ي�رشط فيمن يتوىل احل�ضانة �أن
يكون �أميناً �أي قادرا ً على حفظ املال والدين ف�ضالً عن قدرته على تربية املح�ضون
و�صيانته �صحياً وخلقياً ،و�أخريا ً فقد ا�شرتط القانون لرعاي ًة للطفل املح�ضون
�أال يكون احلا�ضن م�صاباً بالأمرا�ض املعدية واخلطرية باعتبار �أن من �ش�أن ذلك
اال�رضار بالطفل املح�ضون .
املادة (:)127
ي�شرتط يف احلا�ضن زيادة على ال�شروط املذكورة يف املادة ال�سابقة :
�أ�	-إذا كانت امر�أة :
�أن تكون خالية من زوج �أجنبي عن املح�ضون دخل بها� ،إال �إذا قدرت املحكمة
خالف ذلك مل�صلحة املح�ضون.
ب�	-إذا كان رج ًال :
�	-1أن يكون عنده من ي�صلح للح�ضانة من الن�ســـاء.
�	-2أن يكون ذا رحم حمرم للمح�ضون ان كان �أنثى.
قد اوردت هذه املادة �رشوطاً تتعلق باحلا�ضن �إذا كان رجل �أو امر�أة ،وذلك على
النحو االتي :
� .1إذا كانت احلا�ضن امر�أة في�شرتط �أال تكون متزوجة من �أجنبي عن املح�ضون
ومل يكتف امل�رشع بجعل زواج املر�أة ب�أجنبي م�سقطاً حلقها يف احل�ضانة ،
وامنا ا�شرتط ف�ضالً عن ذلك �أن يكون الأجنبي قد دخل بها  ،ف�إن مل يكن قد
دخل بها ف�إن ذلك ال ي�سقط حقها يف احل�ضانة� ،أما �إذا تزوجت املر�أة بزوج
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تربطه �صلة رحم باملح�ضون ف�إن ذلك ال ي�سقط حقها يف احل�ضانة ،على �أن
الأمر كله �أوالً و�أخريا ً يرجع لل�سلطة التقديرية للقا�ضي ،ف�إذا قدر القا�ضي �أنه
على الرغم من زواج املر�أة ودخولها ب�أجنبي �إال �أنها هي الأوىل بالرعاية
فيق�ضي بحقها يف احل�ضانة مراعا ًة مل�صلحة الطفل الف�ضلى التي لها االعتبار
�أوالً و�أخرياً.
	.2اذا كان احلا�ضن رجالً ،فال بد من �أن يكون لديه من ي�صلح للح�ضانة من
الن�ساء� ،أي �أن هذا الرجل يعي�ش مبعية زوجة �أخرى �أو �أم �أو غري ذلك من
الن�ساء التي تتوافر فيهن ال�رشوط الالزمة للح�ضانة واملبينة تف�صيالً يف
املادة ( )126من هذا القانون .
كما ي�شرتط يف احلا�ضن عالوة على ذلك �أن يكون ذا حمرم على املح�ضون �إذا كان
املح�ضون �أنثى وذلك حماية للمح�ضون مما قد يتعر�ض له  ،ف�إذا كان املح�ضون
ذكرا ً فال يتوجب �أن يكون الرجل احلا�ضن من ذوي االرحام.
املادة (� :)128إذا كانت احلا�ضنة على غري دين �أبي املح�ضون� ،سقطت ح�ضانتها
ب�إكمال املح�ضون ال�سنة ال�سابعة من عمره �إال �إذا قدر القا�ضي خالف ذلك مل�صلحة
املح�ضون.
ال بد من �أن تكون املر�أة احلا�ضنة على ديانة �أبي املح�ضون ،وذلك حتى يحافظ
على ديانة الطفل� ،أما �إذا كانت املر�أة احلا�ضنة على غري دين �أبي املح�ضون ف�إن
حقها باحل�ضانة ي�سقط �إذا خيف على م�صلحة املح�ضون وعلى دينه من �أن تقوم
املر�أة غري امل�سلمة بالت�أثري على �إ�سالم الطفل ،على �أن الأمر مرده �أوالً و�أخريا ً
لتقدير القا�ضي يف �ضوء كل حالة على حدة ،مع الأخذ يف االعتبار م�صلحة الطفل
الف�ضلى.
املادة ( :)129ت�ستمر احل�ضانة حتى يتم املح�ضون الذكر ال�سابعة من عمره
وت�ستمر ح�ضانة البنت حتى البلوغ �إال �إذا قدر القا�ضي خالف ذلك مل�صلحة
املح�ضون.
نظرا ً الختالف الفقه يف مدة احل�ضانة ف�إن القانون وح�سماً للخالف حدد مدة
احل�ضانة بالن�سبة للمح�ضون ،ف�إذا كان املح�ضون ذكرا ً ف�إن احل�ضانة ت�ستمر �إىل �أن
يتم ال�سابعة من عمره� ،أما بالن�سبة للمح�ضون �إذا كان �أنثى ف�إن ح�ضانتها ت�ستمر
حتى بلوغها  ،والبلوغ املق�صود يف هذه احلالة هو البلوغ الذي حدده القانون
لكمال الأهلية وذلك ح�سماً للخالف الذي قد يثار حول �أجل البلوغ ،ومن ثم فقد
حددت املادة ( )139من هذا القانون �سن الر�شد ب�أنه امتام الطفل الثامنة ع�رشه
من العمر.
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املادة ( :)130احل�ضانة من واجبات الأبوين مع ًا مادامت الزوجية قائمة بينهما،
ف�إن افرتقا فهي للأم ،ثم للأب ،ثم لأم الأم ،ثم لأقرباء املح�ضون وفق الرتتيب
التايل :
خالته ،ثم جدته لأبيه وان علت ،ثم �أخته ثم خالة �أمه ،ثم عمة �أمه ثم عمته،
ثم عمة �أبيه ،ثم خالة �أبيه ،ثم بنت �أخيه ،ثم بنت �أخته ،ويقدم يف اجلميع
ال�شقيق ،ثم لأم ،ثم لأب مامل يقدر القا�ضي خالفه مل�صلحة املح�ضون.
طاملا كانت عالقة الزوجية بني الرجل وامراته قائمة ف�إن احل�ضانة من واجبات
الزوجني جمتمعني� ،أما �إذ تفرق الزوجان ف�إن احل�ضانة تثبت للمر�أة  ،باعتبار �أن
االم هي �أوىل النا�س بح�ضانة طفلها بحكم العالقة القائمة بني الأم وطفلها ،ويجد
حق االم يف احل�ضانة �سنده ال�رشعي فيما روي عن الر�سول الكرمي �صلى الله علية
و�سلم ب�أن امر�أة �أتت الر�سول و قالت يا ر�سول الله �إن ابني هذا كان بطني له وعاء
 ،وحجري له حواء  ،وثديي له �سقاء  ،و�أن �أباه طلقني وزعم �أن ينزعه مني  ،قال
لها الر�سول �صلى الله عليه و�سلم « �أنت �أحق به مامل تتزوجي «.
وقد ذهب ق�ضاء املحكمة العليا يف ال�سلطنة �إىل �أنه �إذا كانت الأم م�ستوفية ل�رشوط
احل�ضانة وفقاً للمادتني ( )127 ،126من قانون الأحوال ال�شخ�صية ،ومل يقم الدليل
على وجود مانع لديها ،فهي الأحق باحل�ضانة ،وال يقدح يف ذلك تنازلها عن
احل�ضانة ،لأن احلق يف احل�ضانة مقرر مل�صلحة املح�ضون يف املقام الأول.
وقد حددت هذه املادة الأفراد الذين يحق لهم ح�ضانة الطفل بح�سب الأولوية يف
ال�شخ�ص امل�ستحق للح�ضانة ،ف�إذا مل يوجد ال�شخ�ص امل�ستحق للح�ضانة �أو وجد
ٍ
م�ستوف ل�رشوط احلا�ضن املن�صو�ص عليها يف املادة ( )126ف�إنه يتم االنتقال
غري
�إىل ال�شخ�ص التايل امل�ستحق للح�ضانة على النحو املبني يف املادة ( ،)130على
�أنه جتدر الإ�شارة ب�أن العربة يف حتديد ال�شخ�ص احلا�ضن هي مراعاة م�صلحة
املح�ضون �أوالً و�أخريا ً وفقاً لل�سلطة التقديرية لقا�ضي املو�ضوع� ،إذ يجوز للقا�ضي
�أن يحكم بحق احل�ضانة للأب على الرغم من وجود الأم �إذا قدر �أن يف ذلك م�صلحة
املح�ضون باعتبار �أن هذه امل�صلحة هي الأوىل بالرعاية يف حتديد ال�شخ�ص الذي
يتوىل ح�ضانته  ،وقد ذهب ق�ضاء املحكمة العليا يف ال�سلطنة �إىل �أن احل�ضانة
هي حق للمح�ضون ومراعاة مل�صلحته ،ومن ثم ف�إن النظر فيها يعد من �صالحيات
قا�ضي املو�ضوع � ،إذا قدر م�صلحة املح�ضون ،وكان تقديره م�ستندا ً �إىل �أ�سباب
�سائغة ،فال اعرتا�ض عليه.
املادة (� :)131إذا مل يوجد الأبوان ،ومل يقبل احل�ضانة م�ستحق لها ،يختار
القا�ضي من يراه �صاحل ًا من �أقارب املح�ضون� ،أوغريهم� ،أو �إحدى امل�ؤ�س�سات امل�ؤهلة
لهذا الغر�ض.
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�إذا مل يوجد للطفل املح�ضون �أبوان �أي �أنهما قد توفاهما الله ،ومل يقبل �أي من
الأ�شخا�ص امل�ستحقني للح�ضانة والوارد ذكرهم يف املادة ال�سابقة ح�ضانة الطفل
ف�إن هذه املادة من قانون االحوال ال�شخ�صية منحت القا�ضي ال�سلطة التقديرية
يف اختيار �أحد �أقارب املح�ضون من غري الوارد ذكرهم يف املادة ال�سابقة ليتوىل
احل�ضانة مع مراعاة وجوب ا�ستيفاء احلا�ضن ال�رشوط التي يجب �أن تتوافر يف
احلا�ضن واملن�صو�ص عليها يف املادة ( ،)126وي�ستوي يف هذه احلالة �أن يكون
احلا�ضن من �أقارب املح�ضون �أو من غريهم على �أن القا�ضي يجب عليه يف هذه
احلالة مراعاة �أن تكون الأولوية للأقارب طاملا توفرت فيهم ال�رشوط الواجب توافرها
يف من يتوىل احل�ضانة ،ف�إذا مل يوجد من ه�ؤالء يجوز للقا�ضي �إختيار احلا�ضن من
غريهم ،كما يجوز للقا�ضي �أي�ضاً �أن يختار �إحدى امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة بحيث
يتم ح�ضانة الطفل يف تلك امل�ؤ�س�سة.
املادة (� :)132إذا تركت الأم بيت الزوجية خلالف �أو غريه ،فتكون احل�ضانة لها
ما مل يقدر القا�ضي خالف ذلك ،و�إذا كان املح�ضون �صغري ًا ال ي�ستغنى عن �أمه تلزم
بح�ضانته.
�إذا ن�شب خالف بني الزوج وزوجته وترتب عليه �أن تركت الزوجة بيت الزوجية
ف�إن احل�ضانة تكون من حقها ،ما مل يقرر قا�ضي املو�ضوع �أن الزوجة ال ت�صلح
للح�ضانة �أو �أن م�صلحة الطفل تقت�ضي وجوده مع �أبيه ،على �أن القانون قد �ألزم
الزوجة التي تركت بيت الزوجية بح�ضانة املح�ضون �إذا كان �صغريا ً ال ي�ستغني
عنها لأن من �ش�أن عدم ح�ضانته من قبل �أمه يف هذه احلالة �إ�رضار به ،وقد راعى
القانون يف هذه املادة حتقيق م�صلحة املح�ضون باعتبارها الأ�سا�س ال�رشعي الذي
تدور يف فلكه الن�صو�ص املتعلقة باحل�ضانة.
املادة ( :)133يجب على الأب �أو غريه من �أولياء املح�ضون ،النظر يف �ش�ؤونه
وت�أديبه ،وتوجيهه ،وتعليمه ،وال يبيت �إال عند حا�ضنته مامل يقدر القا�ضي
خالف ذلك.
�ألزمت هذه املادة الأب �إذا كان موجودا ً باعتباره ويل �أمر املح�ضون �أن يقوم على
�ش�ؤونه والعمل على رعايته وتوجيهه وتعليمه وغري ذلك من االمور املرتبطة
بواجبات ويل الأمر ،ف�إذا مل يكن الأب موجودا ً ف�إن هذا االلتزام يقع على عاتق
�أولياء املح�ضون على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة ( )159من قانون االحوال
ال�شخ�صية ،على �أن هذه املادة قيدت حق ويل االمر يف الرعاية وغريها بوجوب �أن
يبيت املح�ضون عند حا�ضنته ،وذلك حتى ال ي�ؤدي حق الويل يف الرتبية والت�أديب
والرعاية �إىل الإ�رضار بحق احلا�ضنة ،غري �أن الأمر يف هذا ال�ش�أن مرتوك لل�سلطة
التقديرية لقا�ضي املو�ضوع بح�سب كل حالة على حده.
79

املادة ( :)134ال يجوز للحا�ضن ال�سفر باملح�ضون خارج الدولة �إال مبوافقة وليه،
و�إذا امتنع الويل عن ذلك يرفع الأمر �إىل القا�ضي.
نظرا ً ملا قد يرتتب على �سفر احلا�ضنة باملح�ضون خارج الدولة من �إهدار حلق
الويل يف تربية املح�ضون ورعايته ،وغري ذلك من �أمور فقد ا�شرتط القانون وجوب
ح�صول احلا�ضنة على موافقة ويل �أمر الطفل املح�ضون عند رغبة احلا�ضنة بال�سفر
خارج ال�سلطنة ومبعيته املح�ضون  .على �أنه ورغبة من القانون يف التوفيق بني
م�صلحة احلا�ضن يف ال�سفر وم�صلحة ويل الأمر يف بقاء املح�ضون قريباً منه �أجاز
للحا�ضن �أن يرفع الأمر للق�ضاء للمطالبة بال�سماح له بال�سفر مبعية املح�ضون
ويف هذا احلالة يجوز للقا�ضي �أن ي�أذن له يف ذلك وفقاً ل�سلطته التقديرية �إذا ر�أى
�أن يف ذلك م�صلحة للحا�ضن واملح�ضون ومل يرتتب على ال�سفر اال�رضار بحق ويل
الأمر يف الرتبية والتوجيه.
املادة ( :)135ي�سقط حق احلا�ضن يف احل�ضانة يف احلاالت التالية :
�	-1إذا �أختل �أحد ال�شروط املذكورة يف املادتني ()126،127
من هذا القانون.
ً
�	-2إذا ا�ستوطن احلا�ضن بلدا يع�سر معه على ويل املح�ضون القيام بواجباته.
�	-3إذا �سكت م�ستحق احل�ضانة عن املطالبة بها مدة �سنة من غري عذر.
�	-4إذا �سكنت احلا�ضنة اجلديدة مع من �سقطت ح�ضانتها ل�سبب غري العجز
البدين.
احلق يف احل�ضانة لي�س حقاً مطلقاً للحا�ضنني و�إمنا يرتتب عليه �إلتزامات مقررة
مل�صلحة املح�ضون ،ومن ثم فقد حددت هذه املادة احلاالت التي ي�سقط فيها حق
احل�ضانة وذلك على النحو الآتي:
� .1إذا اختل �أحد ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادتني ( ،)127 ،126وهذه
ال�رشوط هي العقل والبلوغ والأمانة والقدرة على تربية املح�ضون وحمايته
ورعايته عالوة على ال�سالمة من الأمرا�ض املعدية اخلطرية ،وعالوة على ذلك
�أال تكون املر�أة احلا�ضنة متزوجة ب�شخ�ص �أجنبي على املح�ضون و�أن يكون
الرجل احلا�ضن عنده من ي�صلح للن�ساء للح�ضانة.
� .2إذا اتخذ احلا�ضن وطناً بعيدا ً يع�رس معه على ويل املح�ضون القيام بواجباته
وقد مت الن�ص على واجبات ويل االمر جتاه املح�ضون يف املادة ( )133من
هذا القانون �سالفة الذكر ف�إذا ا�ستوطن املح�ضون بلدا ً بعيدا ً ي�شق على ويل
الأمر القيام بواجباته ف�إن حقه باحل�ضانة ي�سقط ،على �أن ما جتدر اال�شارة
�إليه �أن هذا الن�ص يق�ضي ب�سقوط احل�ضانة �إذا اتخذ املح�ضون وطناً بعيدا ً
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�شق على ويل االمر زيارة املح�ضون دون �أن ي�شرتط ا�ستحالة الزيارة ،وعالوة
على ذلك ي�شرتط �أن يكون ذلك املكان البعيد وطناً� ،أما �إذا �سافر احلا�ضن
باملح�ضون �إىل مكان بعيد لفرتة م�ؤقتة وفقاً للقانون ف�إن ذلك ال ي�سقط حقه
يف احل�ضانة.
� .3إذا �سكت م�ستحق احل�ضانة عن حقه ملدة �سنة بغري عذر مقبول  ،فالعربة يف
هذه احلالة ب�أن يعلم احلا�ضن بحقه يف احل�ضانة وي�سكت عن ذلك بغري
عذر ،مما يعترب قرينة على تنازله عن حق احل�ضانة  ،وي�شرتط �أن يكون هذا
ال�سكوت بغري عذر� ،أما �إذا كان لدى م�ستحق احل�ضانة �سبب لل�سكوت عن حقه
كال�سفر �أو املر�ض �أو غري ذلك ف�إن حقه باحل�ضانة ال ي�سقط حتى بعد انق�ضاء
�سنة ،وقد ذهب ق�ضاء املحكمة العليا يف ال�سلطنة ب�أن احل�ضانة ت�سقط �إذا مل
يطالب بها احلا�ضن ملدة �سنة وفقاً للمادة (.)135
 .4وحر�صاً على م�صلحة الطفل فقد جعل القانون �سكن احلا�ضنة اجلديدة مع
احلا�ضنة ال�سابقة التي �سقط حقها يف احل�ضانة �سبباً ل�سقوط احل�ضانة عن
احلا�ضن اجلديد ،وذلك لأن ذلك من �ش�أن ذلك �إحلاق ال�رضر باملح�ضون ،ف�إذا
�سكنت املر�أة احلا�ضنة اجلديدة مع احلا�ضنة ال�سابقة التي �سقط حقها ب�سبب
فقدانها ل�رشط من �رشوط احل�ضانة ف�إن ذلك يفقد احلا�ضنة اجلديدة حقها يف
احل�ضانة ما مل تكن احلا�ضنة ال�سابقة قد فقدت هذا احلق بعجز بدين ولي�س
لأي �سبب �آخر.
املادة ( :)136تعود احل�ضانة ملن �سقطت عنه متى زال �سبب �سقوطها.
ملا كان احلق يف احل�ضانة هو من احلقوق الأ�صيلة الل�صيقة ب�شخ�ص احلا�ضن،
ف�إنه يرتتب على ذلك �أنه يف حالة �سقوط حق �شخ�ص ما يف احل�ضانة على النحو
املبني يف املادة ال�سابقة رقم ( ،)135ف�إن ذلك يكون قائماً طاملا توافر ال�سبب الذي
�أدى �إىل �سقوط احل�ضانة� ،أما يف حالة زوال ال�سبب امل�ؤدي �إىل �سقوط احل�ضانة ف�إن
ذلك يرتتب عليه عودة احل�ضانة �إىل احلا�ضن ،والقانون بهذا املادة ح�سم اخلالف
الفقهي ب�ش�أن مدى �إعتبار زوال املانع من احل�ضانة �سبباً لعودته فالأم التي �سقط
حقها يف احل�ضانة لزواجها من �أجنبي ف�إن هذا احلق يرجع لها وت�ستحق ح�ضانة
ذلك الطفل �إذا انتهت عالقتها بذلك الزوج االجنبي ،ومن ثم يحق لها يف هذه احلالة
املطابة بح�صانة ذلك الطفل.
وقد ذهب ق�ضاء املحكمة العليا يف هذا ال�ش�أن �إىل �أن دعوى احل�ضانة من الدعاوى
املتجددة ،فكلما ظهرت �أ�سباب �أو مربرات تقت�ضي زعزعة الثقة يف احلا�ضن مل�صلحة
املح�ضون  ،جاز للقا�ضي نظر الدعوى من جديد ،ومن ثم ف�إن حق احل�ضانة لي�س
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حقاً مطلقاً ،و �إمنا هو مقرر مل�صلحة املح�ضون ،ومن ثم يجوز للقا�ضي النظر يف
مدى �صالحية احلا�ضن للح�ضانة كلما ا�ستجدت وقائع تدل على عدم �صالحيته
للح�ضانة.
املادة (:)137
�أ�	-إذا كان املح�ضون يف ح�ضانة �أحد الأبوين ،فيحق للآخر زيارته وا�ستزارته
وا�ست�صحابه ح�سبما يقرره القا�ضي.
ً
ب�	-إذا كان �أحد �أبوي املح�ضون متوفى �أو غائبا ،يحق لأقارب املح�ضون املحارم
زيارته ح�سبما يقرره القا�ضي.
ج�	-إذا كان املح�ضون لدى غري �أبويه ،يعني القا�ضي م�ستحق الزيارة من �أقاربه
املحارم.
تنظم هذه املادة الأحكام املت�صلة بزيارة املح�ضون  ،ف�إذا كان املح�ضون يف
ح�ضانة الأب �أو الأم ف�إنه يحق للطرف الآخر زيارته ،كما يحق له �أي�ضاً ا�صطحابه
وذلك وفقاً ملا يقرره قا�ضي املو�ضوع ،فالقا�ضي يف مثل هذه احلاالت هو الذي
يقرر وقت الزيارة ومدتها و�أماكنها ،كما �أن قا�ضي املو�ضوع هو الذي يحدد حق �أحد
الوالدين يف ا�صطحاب االبن املح�ضون لدى الطرف االخر� ،أما �إذا كان �أحد االبوين
متوفى� ،أو غائب ف�إن لأقاربه زيارته على النحو الذي يحدده قا�ضي املو�ضوع
من حيث حتديد الأ�شخا�ص الذين يحق لهم الزيارة� ،أما �إذا كان احلا�ضن من غري
الأبوين على النحو الذي يحدده القا�ضي ،ف�إنه يحق لأقارب املح�ضون من املحارم
زيارته.
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مادة ( :)1يعترب عمانيا بحكم القانون:
 -1من ولد يف عمان �أو خارجها من �أب عماين.
 -2من ولد يف عمان �أو خارجها من �أم عمانية وكان جمهول الأب �إذا مل تثبت
بنوته لأب �شرعا� ،أو كان �أبوه عمانيا و�أ�صبح فاقد اجلن�سية.
 -3من ولد يف عمان من والدين جمهولني.
 -4من ولد يف عمان وجعل منها اقامته العادية وكان �أبوه قد ولد فيها على �أن
يكون الأب وقت والدة االبن فاقد اجلن�سية وا�ستمر كذلك.
من املعلوم وفقا للقواعد العامة �أن اكت�ساب الفرد للجن�سية �إما �أن يكون ب�صفة
�أ�صلية �أو ب�صفة عر�ضية ،فاجلن�سية التي يكت�سبها الفرد حلظة ميالده تعرف
باجلن�سية الأ�صلية� ،أما اجلن�سية التي يكت�سبها الفرد يف تاريخ الحق على امليالد
فتعرف باجلن�سية الطارئة �أو الالحقة ،وقد �أورد قانون تنظيم اجلن�سية العمانية
يف املواد من � 1إىل � 6أ�سباب اكت�ساب اجلن�سية الأ�صلية والالحقة.
وجدير بالذكر �أن اكت�ساب اجلن�سية الأ�صلية يف كافة الت�رشيعات املقارنة يكون
مبنياً �إما على حق الدم �أو على حق الإقليم �أو على الأ�سا�سني معا .ويق�صد بحق
الدم حق الفرد يف اكت�ساب اجلن�سية عن طريق الن�سب العائلي� ،أما حق الإقليم
فيعني اكت�ساب الفرد جلن�سية الدولة التي يولد على �إقليمها ب�رصف النظر عن
جن�سية �أبويه .وبا�ستقراء ن�صو�ص قانون تنظيم اجلن�سية العمانية جند �أن امل�رشع
العماين قد اعتمد حق الدم ك�أ�سا�س الكت�ساب اجلن�سية العمانية الأ�صلية� ،أال �أنه مل
يغفل حق االقليم مطلقاً على النحو الذي �سي�أتي بيانه.
وبا�ستقراء ن�ص الفقرة الأوىل من املادة الأوىل من قانون تنظيم اجلن�سية العمانية
يت�ضح �أن امل�رشع العماين قد اعتنق حق الدم من جهة الأب ك�أ�سا�س الكت�ساب
اجلن�سية العمانية الأ�صلية ،فهذه اجلن�سية تثبت للفرد بقوة القانون مبجرد ميالده
لأب يحمل اجلن�سية العمانية ،ويلزم الكت�ساب اجلن�سية يف هذه احلالة توافر
ال�رشطني الآتيني :
� .1أن يكون الأب متمتعا باجلن�سية العمانية وقت والدة املولود.
 .2ثبوت ن�سب املولود لأبيه �رشعا.
في�شرتط �إذا الكت�ساب اجلن�سية العمانية يف هذه احلالة �أن يكون الأب عمانيا
لكي تنتقل جن�سيته �إىل ولده ال فرق يف ذلك بني عماين اكت�سب جن�سيته بطريقة
�أ�صلية �أم كان اكت�ساب الأب لهذه اجلن�سية عن طريق التجن�س ،وتنتقل جن�سية
الأب العماين �إىل الطفل �سواء كان هذا الأب يتمتع باجلن�سية العمانية فقط �أو كان
متمتعا بجن�سية �أو جن�سيات �أخرى بالإ�ضافة �إليها .ولي�س جلن�سية الأم �أي �أثر يف
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هذا الفر�ض �إذ ي�ستوي �أن تكون الأم عمانية �أو �أجنبية �أو حتى عدمية اجلن�سية
فالعربة هنا بجن�سية الأب فقط  .وال عربة يف هذا ال�صدد �أي�ضا مبكان ميالد الطفل
�سواء ولد يف عمان �أو خارجها  ،فيكفي الكت�سابه اجلن�سية العمانية �أن يكون
مولودا لأب عماين حتى ولو ولد خارج ال�سلطنة ،كما �أن اجلن�سية العمانية تثبت
لهذا الطفل حتى ولو كانت الدولة التي ولد على �إقليمها متنحه جن�سيتها بناء
على حق الإقليم .
كما ي�شرتط الكت�ساب اجلن�سية العمانية يف هذه احلالة �أن يثبت ن�سب املولود
لأبيه �رشعاً� ،إذ �أن هذا النوع من اجلن�سية يكون مبنياً على حق الدم وهي تعرف
كذلك بجن�سية الن�سب ،ولذا ف�إنه يتعني �أن يثبت ن�سب االبن �إىل �أبيه �رشعا ،فالبنوة
ال�رشعية هي م�س�ألة �أولية الزمة لثبوت اجلن�سية العمانية بحكم القانون للمولود
لأب عماين .ويتعني الرجوع �إىل �أحكام قانون الأحوال ال�شخ�صية للتحقق من
�صحة الن�سب من الناحية ال�رشعية .ويالحظ �أخريا ً انه ال ي�شرتط �أن يثبت الن�سب
وقت الوالدة� ،إذ �أنه لو ثبت ن�سب االبن لأبيه يف وقت الحق على امليالد ترتب
على ذلك الأثر القانوين الذي نحن ب�صدده وهو ثبوت اجلن�سية لل�شخ�ص باعتبارها
جن�سية �أ�صلية.
وبقراءة ن�ص الفقرة الثانية من هذه املادة يت�ضح �أن قانون تنظيم اجلن�سية
العمانية قد �أعطى الأم العمانية دورا ً يف نقل اجلن�سية �إىل �أوالدها ،وكنا قد �أ�رشنا
فيما �سبق �إىل �أن ميالد الطفل قانوناً لأب عماين هو �سبب كاف الكت�سابه اجلن�سية
العمانية ،يف حني �أن جمرد امليالد لأم عمانية ال يعترب �سبباً كافيا لثبوت اجلن�سية
العمانية للولد  .غري �أن امل�رشع مل يعدم الأم كل دور يف هذا ال�صدد � ،إذ قدر �أن
هناك �أحواال معينة يكون الأب فيها عاجزا ً عن نقل اجلن�سية �إىل �أوالده وذلك �إما
لعدم ثبوت ن�سبة الولد �رشعا �إىل �أبيه �أو �أن يكون الأب فاقدا ً للجن�سية العمانية
وقت امليالد  .يف مثل هذا الأحوال اعتد امل�رشع بجن�سية الأم فمنحها لكل من يولد
يف مثل هذه الظروف .ومن الوا�ضح �أن امل�رشع ا�ستهدف بهذا احلكم حتقيق غر�ض
�إن�ساين خال�ص وهو جتنيب الطفل خطر انعدام اجلن�سية بال ذنب جناه ،كما ي�ساير
هذا احلكم االجتاه الذي ت�أخذ به الت�رشيعات احلديثة والذي يق�ضي بامل�ساواة بني
الرجل واملر�أة يف م�سائل اجلن�سية.
ويجب لنقل جن�سية الأم �إىل ولدها يف هذه احلالة �أن تكون الأم متمتعة باجلن�سية
العمانية وقت امليالد فال يعتد بجن�سيتها ال�سابقة �أو الالحقة على امليالد ،وال فرق
كذلك فيما �إذا كان اكت�ساب الأم للجن�سية العمانية بطريقة �أ�صلية �أو عن طريق
التجن�س ،وح�سنا فعل امل�رشع العماين حني مل يعتد مبكان امليالد � ،أي �سواء
ولد الطفل داخل ال�سلطنة �أو خارجها على عك�س بع�ض الت�رشيعات التي ت�شرتط
ح�صول امليالد يف �إقليمها
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وبح�سب هذه الفقرة كذلك ف�إن الأم العمانية تنقل جن�سيتها �إىل ولدها يف �إحدى
حالتني وهما:
 -1حالة كون الأب جمهوال:
ولي�س املق�صود هنا جهالة الأب من حيث الواقع  ،و�إمنا املق�صود جهالة الأب
من حيث القانون  ،ويت�ضح هذا املعنى من �صياغة الفقرة الثانية التي عرفت
الطفل لأب جمهول ب�أنه الطفل الذي’’ مل تثبت بنوته لأب �رشعاً ’’ وعليه  ،فان
معرفة الأب من حيث الواقع ال جتدي �شيئا يف هذا الفر�ض طاملا مل تثبت ن�سبة
الولد �إليه قانونا  .و�إذا ثبت ن�سب الولد لأبيه قانونا يف تاريخ الحق على ميالده
وكان هذا الأب �أجنبيا ف�إن اجلن�سية العمانية تزول عن الولد ب�أثر رجعي �أي منذ
حلظة ميالده باعتباره ولدا ً �رشعياً لأب �أجنبي وهي حالة ال تدخل �ضمن احلاالت
التي متنح مبوجبها اجلن�سية العمانية � .أما �إذا ثبتت ن�سبة الولد لأب عماين فان
اجلن�سية العمانية تظل ثابتة له ولكن على �أ�سا�س خمتلف وهو حق الدم من جهة
الأب املن�صو�ص عليه يف الفقرة الأوىل من املادة الأوىل .
 -2حالة الطفل املولود لأم عمانية و�أب فاقد اجلن�سية العمانية:
هذا الفر�ض يواجه احلالة التي يكون فيها الطفل مولودا ً لأم عمانية و�أب كان
متمتعا باجلن�سية العمانية ولكنه �أ�صبح فاقدا ً لها لأي �سبب كان عند امليالد،
وي�شرتط لإعمال هذا الن�ص �أن يكون الأب متمتعا باجلن�سية العمانية ولكنه �أ�صبح
فاقدا ً لها وقت امليالد  .وعليه ف�إن هذا الفر�ض ال ينطبق على الطفل املولود لأم
عمانية و�أب فاقد اجلن�سية �إذا كانت جن�سية الأب قبل الفقد مل تكن هي اجلن�سية
العمانية ،كما ال ي�ؤخذ يف االعتبار �سبب فقد الأب جلن�سيته .
�أما الفقرة الثالثة من هذه املادة فتتناول احلالة الوحيدة التي اعتمد مبوجبها
القانون العماين حق الإقليم ك�سبب الكت�ساب اجلن�سية العمانية وهي احلالة
املتعلقة مبن ولد يف عمان من والدين جمهولني� ،إذ يكت�سب هذا الولد اجلن�سية
العمانية بقوة القانون ،واحلكمة من منحه اجلن�سية هنا هي حمايته من حالة
انعدام اجلن�سية.
وي�شرتط لتطبيق الفقرة الثالثة ح�صول واقعة امليالد يف �إقليم �سلطنة عمان،
ويتحدد الإقليم هنا وفقا لقواعد القانون الدويل بحيث ي�شمل الإقليم الربي والبحري
واجلوي ،وملا كان من املتعذر �إثبات حدوث واقعة امليالد يف �إقليم الدولة يف �أحوال
كثرية  ،فقد و�ضعت الكثري من ت�رشيعات اجلن�سية يف الدول العربية قرينة مفادها
�أن اللقيط الذي يعرث عليه يف �إقليم الدولة يعترب مولودا فيها ما مل يثبت العك�س
 .فيكفي فقط �إثبات واقعة االلتقاط يف �إقليم الدولة الكت�ساب اجلن�سية بناء على
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حق الإقليم  .والقرينة التي �أقامتها تلك القوانني هي قرينة ب�سيطة قابلة لإثبات
العك�س  .ف�إذا ثبت �أن اللقيط ولد خارج الدولة ثم نقل �إليها بعد ذلك فان اجلن�سية
تزول عنه ب�أثر رجعي � ،أي منذ حلظة ميالده  .ويالحظ �أنه ال ي�شرتط العثور على
اللقيط يف مرحلة �سنية معينة  ،كما �أن وجود مالمح ظاهرية على الطفل ي�ست�شف
منها انتمائه �إىل جن�س ب�رشي معني ك�أحد ال�شعوب االَ�سيوية مثال ال يقو�ض القرينة
التي �أقامتها تلك القوانني لأن تلك املالمح ال تعني بال�رضورة �أنه غري مولود يف
الدولة  ،ومل ين�ص القانون العماين على مثل تلك القرينة � ،أال �أن قواعد التف�سري
تق�ضي بقيام هذه القرينة يف القانون العماين ا�ستنادا �إىل الو�ضع الظاهر.
كما ي�شرتط ملنح اجلن�سية العمانية بناء على حق الإقليم �أن يكون الولد جمهول
الأبوين � .أما �إذا كان �أحدهما جمهوال واالَخر معلوما فانه ال جمال لإعمال هذا
الن�ص  ،و�إمنا يتحدد و�ضعه على �أ�سا�س من و�ضع �أبيه �أو �أمه من كان منهما
معلوما  .وينبغي التفرقة هنا بني جهالة الأب وجهالة الأم .فجهالة الأب هي
جهالة قانونية ،مبعنى �أنه يعترب جمهوال طاملا مل تثبت ن�سبة الولد �إليه قانونا
حتى ولو كان معروفا من حيث الواقع� ،أما الأم فتعترب جمهولة �إذا مل ميكن
معرفتها من حيث الواقع.
وينبغي الإ�شارة �إىل احلكم يف حالة ما �إذا ارتفع و�صف اجلهالة عن �أحد الوالدين
يف تاريخ الحق على امليالد ،وذلك ك�أن يثبت ن�سب الولد لأبيه قانونا �أو �أمكن
معرفة الأم .يف هذه احلالة ،ال ينطبق ن�ص الفقرة الثالثة من املادة الأوىل .ف�إذا
تبني مثال �أن الأب عماين ثبتت اجلن�سية العمانية للولد على �أ�سا�س امليالد لأب
وطني (م  .)1/1و�إذا ات�ضح �أن الأب �أجنبي زالت اجلن�سية العمانية عن الولد ب�أثر
رجعي ،و�إذا تبني �أن الأم عمانية عند امليالد فان هذه اجلن�سية تثبت �أي�ضا للولد
ولكن على �أ�سا�س حق الدم من جهة الأم (م � ،)2/1أما �إذا كانت الأم �أجنبية فتزول
اجلن�سية العمانية عن الطفل .و�إذا تبني �أن احد الوالدين الذي زال عنه و�صف
اجلهالة عدمي اجلن�سية �أو جمهولها فان اجلن�سية العمانية تزول عن الولد ب�أثر
رجعي.
و�أخريا تتناول الفقرة الرابعة من املادة الأوىل من قانون تنظيم اجلن�سية العمانية
احلالة التي تعرف باكت�ساب اجلن�سية عن طريق امليالد امل�ضاعف امل�صحوب
بالإقامة ،في�شرتط �أوال الكت�ساب اجلن�سية يف هذه احلالة ح�صول واقعة امليالد
داخل �إقليم ال�سلطنة و�أن يكون الولد مقيما بها ،ومل ت�شرتط الفقرة مدة معينة
للإقامة و�إمنا اكتفى الن�ص بكون الولد قد جعل من ال�سلطنة مقر اقامته العادية
وهو �أمر يخ�ضع لتقدير ال�سلطة املخت�صة ،كما ي�شرتط �أن يكون الأب كذلك مولودا
يف ال�سلطنة  ,وي�شرتط �أي�ضا �أن يكون هذا الأب فاقدا ً للجن�سية وقت والدة االبن و�أن
ي�ستمر يف فقدها بعد ذلك دون حتديد للمدة التي ينبغي �أن ي�ستمر فيها فقدان الأب
للجن�سية بعد ميالد االبن وهو �أمر يخ�ضع لتقدير ال�سلطة املخت�صة.
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مادة ( :)4يجوز للمر�أة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي اكت�سب اجلن�سية العمانية
والتي انق�ضى على زواجها منه واقامتها معه يف عمان خم�س �سنوات على الأقل
طلب اجلن�سية العمانية .ويكت�سب الأوالد الق�صر اجلن�سية العمانية تبعا لأبيهم.
على �أنه يجوز لهم يف خالل ال�سنة التالية لبلوغهم �سن الر�شد طلب التخلي عنها.
�أما الأوالد الرا�شدون فيجوز لهم طلب اجلن�سية العمانية وفقا ل�شروط التجن�س
امل�شار �إليها يف املادة الثانية من هذا القانون.
ت�ؤكد هذه املادة ب�أن قانون تنظيم اجلن�سية العمانية قد اعتنق حالً و�سطاً بني
مبد�أ وحدة اجلن�سية يف العائلة ومبد�أ ا�ستقالل اجلن�سية فيها ،ويق�صد مببد�أ وحدة
اجلن�سية يف العائلة هو اكت�ساب الزوجة جلن�سية زوجها بقوة القانون ومبجرد
انعقاد الزواج ،يف حني يق�صد مببد�أ ا�ستقالل اجلن�سية يف العائلة هو احتفاظ
الزوجة بجن�سيتها وعدم دخولها يف جن�سية زوجها الأجنبية بالرغم من زواجها
منه .فامل�رشع العماين مل يفر�ض على الزوجة �أن تدخل يف جن�سية زوجها بقوة
القانون� ،أال �أنه يف الوقت ذاته خفف من ال�رشوط املتطلبة بالن�سبة �إليها لكي
تكت�سب اجلن�سية العمانية مع �إعطاء اجلهات املخت�صة ال�سلطة التقديرية يف منح
اجلن�سية من عدمه وهوما �أكدت عليه املادة ( )6التي �أجازت رف�ض طلب التجن�س
دون �إبداء الأ�سباب .كما يالحظ �أي�ضا �أن امل�رشع العماين قد عامل الأجنبية زوجة
املتجن�س نف�س معاملة الأجنبية زوجة العماين بحكم القانون ،ف�أخ�ضع اكت�سابهما
للجن�سية العمانية لذات ال�رشوط.
وي�شرتط لكي تكت�سب الأجنبية زوجة املتجن�س اجلن�سية العمانية ما يلي:
(� )1أن يكون الزواج �صحيحا :فالزواج الباطل ال يرتب �أي �أثر يف �ش�أن اجلن�سية،
و يق�صد بالزواج ال�صحيح وفقاً لهذه املادة هو ما كان متفقاً والوانني و
الأنظمة ال�سارية يف ال�سلطنة و على الأخ�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية والقرار
الوزاري رقم  93/92ب�إ�صدار �أحكام تنظيم زواج العمانيني من �أجانب.
(	)2ا�ستمرار الزواج والإقامة مع الزوج يف عمان خم�س �سنوات على الأقل :ويبد أ�
احت�ساب املدة من تاريخ انعقاد الزواج ،ف�إقامة هذه املر�أة يف عمان مدة
خم�س �سنوات �أو �أكرث قبل الزواج ال يفيد �شيئا يف هذا الفر�ض ،لأن املادة ((4
ا�شرتطت �أن تكون الإقامة مع الزوج يف عمان ولي�س الإقامة مطلقا .وي�شرتط
يف هذه الإقامة �أن تكون �رشعية ومتوا�صلة ا�سرت�شادا بن�ص املادة (.)2/2
ومما جتدر مالحظته �أن الطالق الرجعي �أو الطالق البائن بينونة �صغرى ال
ي�ؤثر يف ا�ستمرار مدة الزوجية �إذا رجعت الزوجة �إىل ع�صمة زوجها� ،أال �أنه �إذا
انق�ضت الزوجية نهائيا ل�سبب كالوفاة �أو الطالق البائن بينونة كربى انقطعت
املدة ،ف�إذا تزوجت من رجل عماين ا َخر ،فانه يبد�أ احت�ساب مدة جديدة ،فال
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يجوز �إ�ضافة املدة التي ق�ضتها مع زوجها ال�سابق �إىل املدة التي تق�ضيها
مع زوجها اجلديد .ويهدف هذا ال�رشط بطبيعة احلال �إىل الت�أكد من اندماج
الزوجة يف املجتمع.
(� )3أن تتقدم الزوجة بطلب احل�صول على اجلن�سية العمانية :وي�ؤكد هذا ال�رشط
م�سايرة امل�رشع العماين لالجتاه احلديث والذي يق�ضي بعدم فر�ض جن�سية
الزوج على الزوجة الأجنبية ،فلها �أن متتنع عن تقدمي هذا الطلب �إذا ما رغبت
يف االحتفاظ بجن�سيتها الأ�صلية .وعلى �أي حال ف�إن ا�ستيفاء الزوجة طالبة
اجلن�سية لهذه ال�رشوط ال يلزم اجلهة املخت�صة مبنحها اجلن�سية� ،إذ �أن هذا
الأمر  -كما �أ�رشنا  -يخ�ضع لل�سلطة التقديرية املطلقة للجهة املخت�صة،
على �أنه �إذا مت قبول الطلب فان الزوجة ال تدخل يف اجلن�سية العمانية �إال
�إذا تنازلت عن جن�سيتها الأ�صلية ،وي�ستفاد هذا احلكم من ن�ص املادة ()8
التي تق�ضي بعدم جواز اجلمع بني اجلن�سية العمانية و�أية جن�سية �أخرى �إال
مبقت�ضى مر�سوم �سلطاين يرخ�ص يف ذلك.
وتناولت املادة ( )4نف�سها �آثار اكت�ساب الأجنبي للجن�سية العمانية على الأوالد،
حيث ق�ضت هذه املادة ب�أن الأوالد الق�رص يكت�سبون اجلن�سية العمانية بحكم
القانون تبعا لأبيهم املتجن�س باعتبار �أن �إرادة الأب حلت حمل ارادة �أوالده الق�رص.
ونظرا ً لأن دخول ه�ؤالء الق�رص يف اجلن�سية العمانية مت رغماً عن ارادتهم ،فقد
�أجازت لهم ذات املادة التخلي عن هذه اجلن�سية يف خالل ال�سنة التالية لبلوغهم
�سن الر�شد ،وت�شرتط بع�ض القوانني الكت�ساب الأوالد الق�رص جن�سية الدولة يف
هذه احلالة �أن يكونوا مقيمني فيها ،وهذا الأمر يتفق مع املق�صود من التجن�س
 ،وال يوجد يف القانون العماين مثل هذا ال�رشط� .أما الأوالد الرا�شدون فال متتد
�إليهم جن�سية �أبيهم العمانية ،و�إمنا يجوز لهم التقدم بطلب اجلن�سية العمانية
وفقا ل�رشوط التجن�س الواردة يف هذا القانون ،وتخفف بع�ض القوانني -لي�س من
بينها القانون العماين� -رشوط التجن�س املتطلبة بالن�سبة لهم حر�صا على وحدة
الأ�رسة ،غري �أنه ميكن هنا اال�ستئنا�س بن�ص املادة ( )3من هذا القانون والتي
�أجازت ومبقت�ضى مر�سوم �سلطاين خا�ص منح اجلن�سية العمانية لأجنبي وذلك
دون التقيد ب�رشوط التجن�س الواردة يف املادة ( )2من هذا القانون.
مادة ( :)5يجوز للمر�أة الأجنبية التي تتزوج من عماين و�شريطة �أن ينق�ضي
على زواجها منه و�إقامتها معه يف عمان خم�س �سنوات على الأقل طلب احل�صول
على اجلن�سية العمانية.
يت�ضح من هذا الن�ص ب�أن القانون العماين قد �ساوى يف ال�رشوط املتطلبة الكت�ساب
اجلن�سية العمانية بني الأجنبية زوجة العماين بحكم القانون والأجنبية زوجة
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العماين الذي اكت�سب اجلن�سية العمانية بطريق التجن�س  ،وعليه ف�إننا نحيل �إىل
هذه ال�رشوط التي مت تف�صيلها بخ�صو�ص املادة (� )4أعاله.
املادة ( :)11املر�أة العمانية التي تتزوج من �أجنبي حتتفظ بجن�سيتها العمانية
�إال �إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها الكت�ساب جن�سية زوجها وكان
قانون زوجها ي�سمح مبنحها جن�سيته .وعلى �أن يرخ�ص لها يف ذلك طبقا لن�ص
املادة الثامنة من هذا القانون .ويجوز لها يف حالة انتهاء الزوجية لأي �سبب كان
طلب ا�سرتداد جن�سيتها العمانية �إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية وكانت �إقامتها
العادية يف عمان �أو كانت قد عادت �إليها و�أقرت برغبتها يف اال�ستقرار فيها.
\
�إذا كان هذا القانون  -كما ر�أينا -ال يفر�ض بقوة القانون اجلن�سية العمانية على
املر�أة الأجنبية املتزوجة من عماين ف�إنه كذلك مل يرتب على زواج العمانية من
�أجنبي فقدها جلن�سيتها العمانية �إال �إذا �أبدت رغبتها يف اكت�ساب جن�سية زوجها
الأجنبي .فاملادة ( )11قررت وب�رصيح العبارة �أن املر�أة العمانية التي تتزوج من
�أجنبي حتتفظ بجن�سيتها العمانية .ومع ذلك ف�إن املر�أة العمانية املتزوجة من
�أجنبي ميكن �أن تفقد جن�سيتها العمانية وفقا لل�رشوط الآتية:
�أن تقدم الزوجة طلبا بالتنازل عن اجلن�سية العمانية :ويقدم هذا الطلب �إىل وزير
الداخلية ،غري �أن هذا الطلب يجب �أن يكون مربرا ً برغبة الزوجة يف اكت�ساب جن�سية
زوجها ولي�س �أي جن�سية �أخرى.
�أن ي�سمح قانون دولة الزوج مبنح اجلن�سية للزوجة :حماية للزوجة العمانية
املتزوجة من �أجنبي من الوقوع حتت طائلة حالة انعدام اجلن�سية ،ف�إن هذه
الزوجة ال يحق لها طلب التنازل عن جن�سيتها العمانية �إال �إذا ثبت �أن قانون
اجلن�سية يف دولة الزوج مينحها جن�سيته ،ويالحظ ب�أن املادة مل ت�شرتط اكت�ساب
الزوجة فعال جلن�سية زوجها ،و�إمنا اكتفى الن�ص مبجرد كون قانون دولة الزوج
ي�سمح لها باكت�ساب جن�سيته ،والعلة من هذا الن�ص هي �أن بع�ض القوانني ال
متنح جن�سية الدولة �إال �إذا فقد ال�شخ�ص جن�سيته الأ�صلية ابتداء ،وبالتايل جاء
هذا الن�ص لتمكني الزوجة العمانية من ال�سري يف �إجراءات طلب التجن�س بجن�سية
الزوج .ويقت�ضي التف�سري املنطقي للن�ص ب�أنه �إذا ما مت رف�ض طلب الزوجة يف
اكت�ساب جن�سية زوجها ف�إنها ت�ستمر مع ذلك يف االحتفاظ بجن�سيتها العمانية
حتقيقا لذات العلة املتمثلة يف حمايتها من حالة انعدام اجلن�سية.
�صدور ترخي�ص للزوجة بالتنازل عن جن�ستها العمانية :حتى تتم �إجراءات تنازل
املر�أة املتزوجة من �أجنبي عن جن�سيتها العمانية ال بد من �صدور مر�سوم �سلطاين
وفقا للمادة الثامنة من هذا القانون يجيز لها هذا التنازل ،وي�صدر هذا املر�سوم
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بح�سب ن�ص املادة الثامنة  -بعد الت�أكد من وفاء الزوجة بجميع واجباتهاوالتزاماتها جتاه ال�سلطنة.
وقد عاجلت املادة ( )11ذاتها الفر�ض الذي تتنازل فيه الزوجة عن جن�سيتها
العمانية وتكت�سب جن�سية زوجها ثم ينتهي الزواج لأي �سبب كان كالطالق �أو وفاة
الزوج ،ف�إذا ما رغبت املر�أة يف مثل هذه الأحوال يف العودة �إىل جن�سيتها العمانية،
ف�إنه ميكنها �أن تتقدم �إىل وزير الداخلية بطلب ا�سرتداد جن�سيتها العمانية� ،رشيطة
�أن يكون مقر �إقامتها العادية يف ال�سلطنة �أو �أن تكون قد عادت �إىل ال�سلطنة و�أبدت
رغبتها يف اال�ستقرار فيها بغ�ض النظر عن املدة التي انق�ضت على عودتها �إىل
ال�سلطنة .فمن هذا الن�ص يت�ضح �أن ا�ستقرار الزوجة يف ال�سلطنة �أو على الأقل �إبداء
رغبتها يف اال�ستقرار فيها هو �رشط �أ�سا�سي لكي تتقدم بطلب ا�سرتداد اجلن�سية
العمانية� ،أما �إذا كانت راغبة يف اال�ستقرار يف بلد الزوج فال يكون هناك م�سوغ
ال�سرتداد جن�سيتها العمانية.
وبطبيعة احلال ف�إن م�س�ألة رد اجلن�سية للمر�أة تخ�ضع لل�سلطة التقديرية للجهة
املخت�صة التي ميكن لها قبول طلب ا�سرتداد اجلن�سية �أو رف�ضه دون �إبداء الأ�سباب،
وي�صدر برد اجلن�سية مر�سوم �سلطاين بح�سب ما ن�صت عليه املادة ( )12من هذا
القانون.
ومن الأهمية مبكان الإ�شارة هنا �إىل م�س�ألة ت�أثري الزواج املختلط � -أي الزواج
بني �شخ�صني خمتلفي اجلن�سية -على جن�سية الزوج ،ف�إذا كان الو�ضع الغالب
هو �أن ي�ؤثر الزواج املختلط يف جن�سية الزوجة ،ف�إن بع�ض الت�رشيعات ترتب
�أثرا لهذا الزواج على جن�سية الزوج كذلك .فتدخل بع�ض الت�رشيعات الزوج يف
جن�سية زوجته الأجنبية بقوة القانون متى ما �أبدى رغبته يف ذلك ،يف حني ترتك
ت�رشيعات �أخرى للدولة �سلطة تقديرية يف هذا ال�ش�أن ،وقد �أخذ بهذا احلل امل�رشع
العماين الذي خفف من مدة الإقامة املتطلبة يف الأجنبي املتزوج من عمانية
لتكون ع�رشة �أعوام بدالً من الع�رشين عاماً املتطلبة يف املتجن�س العادي (م .)2/2
وهذا املوقف يحمد للم�رشع العماين� ،إذ ي�رس من دخول الزوج الأجنبي يف جن�سية
زوجته العمانية ،الأمر الذي ميكن ي�ؤدي �إىل ا�ستقرار الأ�رسة خا�صة �أن عدم متتع
الزوج باجلن�سية العمانية قد يجعل من �أمر �إقامته بال�سلطنة �أو ح�صوله على
عمل فيها �أمرا لي�س بالي�سري .وغني عن البيان القول ب�أنه يجب �أن تتوافر جميع
ال�رشوط الأخرى لطلب التجن�س باجلن�سية العمانية والواردة يف املادة الثانية من
هذا القانون.
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�أ -ترك الولد يف حالة االحتياج
املادة( :)212يعاقب بال�سجن من ع�شرة �أيام �إىل ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تتجاوز
ع�شرة رياالت الأب �أو الأم �أذا تركا يف حالة احتياج ولدهما ال�شرعي �أو غري
ال�شرعي �أو ولد ًا تبنياه � ،سواء رف�ضا �إعالته �أو �أهمال احل�صول على الو�سائل التي
متكنهما من �إعالته
تعاقب هذه املادة كل �أب �أو�أم ترك عن عمد ولدهما �سوا ًء كان هذا الولد �رشعياً �أم
غري �رشعي �أو كان بالتبني �أو االحت�ضان ،بال�سجن مدة ال تقل عن ع�رشة �أيام وال
تزيد عن ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال جتاوز ع�رشة رياالت ،ومن ثم ف�إن هذه العقوبة
تدل على �أن اجلرمية املرتكبة هي جنحة على النحو املبني يف املادة ( )39من هذا
القانون ،ويهدف امل�رشع من خالل هذه املادة �إىل حماية الولد الذي قد يكون يف
حالة احتياج �شديد �إىل والديه� ،أو من يتوىل رعايته ،ولذلك جند �أن هذه املادة مل
تفرق بني الولد �أي �سوا ًء كان ولدا ً �رشعياً �أو غري �رشعي ،كما �أن �أحكام هذه املادة
تخاطب الرجل واملر�أة ،ف�ضالً عن ذلك فقد مدت هذه املادة احلماية لالبن بالتبني
�أو باالحت�ضان  ،باعتبار �أن هذه املادة تتوخى حماية م�صلحة االبن الذي يكون يف
كنف والديه  ،على �أنه وملا كان نظام التبني غري معمول به يف ال�سلطنة لتعار�ضه
مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية �إال �أن املق�صود يف هذه احلالة هي احل�ضانة املقررة
وفقاً لأحكام القرار رقم ( )2007/49ب�إ�صدار الالئحة التنفيذية للرعاية واحل�ضانة
الأ�رسية ،واملالحظ �أن هذه املادة مل حتدد العمر الذي يكون عليه الولد الذي وقعت
عليه اجلرمية ،ومن ثم ف�إن هذا الن�ص ي�شمل الأوالد ب�رصف النظر عن عمرهم �أي
�سوا ًء بلغوا �سن الر�شد �أم ال ،طاملا كان الولد حمتاجاً لوالديه لإعالته ،ولذلك ف�إن
حمتوى هذه املادة يقطع ب�أنه على الأب والأم التزام قانوين ب�إعالة ولدهما �أو من
يكون حتت كنفهما من الأوالد والعمل على رعايته وجميع �ش�ؤونه.
واجلرمية على النحو الوارد بهذه املادة مرهون وقوعها ب�أن �أي من الأب �أو الأم قد
امتنع عن �إعالته ولده� ،أو من هو يف رعايته عن عمد� ،أما �إذا كان امتناعهما ناجم
عن قوة قاهرة �أو ظرف طارئ ،على النحو الذي يقدره قا�ضي املو�ضوع يف كل حالة
على حدة ،ف�إنه ال يقوم �سببا لوقوع اجلرمية ،باعتبار �أن هذه اجلرمية من اجلرائم
العمدية التي ت�شرتط اجتاه �إرادة مرتكبها �إىل االمتناع عن االعالة.
وختاماً جتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه املادة يق�صد منها حماية الولد �سوا ًء كان ذكر
�أو �أنثى ،وم�صطلح الولد ي�شمل الذكر والأنثى ،و�سوا ًء كان �رشعياً �أم غري �رشعي.
ب -عدم دفع النفقة
املادة( :)213من ق�ضي عليه بحكم مربم بت�أمني نفقة �شهرية �إىل زوجه �أو زوجته
�أو �إىل �أ�صوله �أو فروعه �أو �إىل �أي �شخ�ص �آخر ملزم قانون ًا ب�إعالته وامتنع �شهرين
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عن ت�أدية �أحد الأق�ساط يعاقب بال�سجن من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر وبغرامة توازي
مقدار ما ت�أخر عليه دفعه
ملا كانت النفقة تعد من �أهم احلقوق التي يتمتع بها الأفراد  ،فقد �أحاطها امل�رشع
بالعديد من ال�ضمانات الهامة ومن �أهم هذه ال�ضمانات ما قرره امل�رشع مبوجب
�أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم ( )94/115من �أن دين النفقة له امتياز على �سائر
الديون ومن ثم ف�إن هذه الدين يتم ا�ستقطاعه من ال�شخ�ص امللزم به �أوالً قبل ا�ستيفاء
الديون الأخرى من املدين ،وذلك نظرا ً لأهمية دين النفقة لل�شخ�ص امل�ستحق لها
�سوا ًء كان رجالً �أو امر�أة ،زوجاً كان �أو قريباً �أو �أي �شخ�ص �أخر يلزم ب�إعالته ،وقد
حدد قانون الأحوال ال�شخ�صية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  97/32الأحكام
املت�صلة بالنفقة ،على �أنه من املالحظ �أن هذا الن�ص ي�شرتط لإعمال احكامه �أن
ميتع �شخ�ص ما عن الوفاء بدين النفقة على الرغم من �صدور حكم ب�إلزامه به ،وان
يكون احلكم ال�صادر حكماً مربماً �أي حكماً نهائياً قابالً للتنفيذ بعد �أن ا�ستنفد طرق
الطعن العادية ،ومن ثم �أ�صبح هذا احلكم امللزم بالنفقة عنواناً للحقيقة واجب
النفاذ ،ومن ثم ف�إن امتناع املحكوم عليه عن تنفيذ هذا احلكم ي�ؤدي �إىل ا�ستحقاق
العقوبة املقررة يف هذه املادة �إال �أن هذا الن�ص ا�شرتط �أن يكون االمتناع عن �أداء
دين النفقة ل�شهرين.
ففي حالة امتناع ال�شخ�ص امللتزم ب�أداء دين النفقة بحكم ق�ضائي نهائي ملدة
�شهرين �أو �أكرث يعد مرتكباً للجرمية من ثم يتوجب رفع الأمر �إىل اجلهات الق�ضائية
املخت�صة لإيقاع العقوبة على ال�شخ�ص املمتنع ،على �أنه من نافلة القول �أن هذا
الن�ص ال ي�شمل من كان مديناً بالنفقة وامتنع عن �أدائها ل�سبب خارج عن �إرادته
نتيجة �إع�ساره  ،باعتبار �أن هذه اجلرمية من اجلرائم العمدية التي ي�شرتط فيها
اجتاه �إدارة اجلاين �إىل االمتناع عن الوفاء بالتزامه ب�أداء النفقة على الرغم من
قدرته على الإنفاق.
وقد �شدد امل�رشع العقوبة مبوجب �أحكام هذه املادة على ال�شخ�ص املمتنع عن
الوفاء بدين النفقة فقرر له عقاباً ال�سجن من �شهر �إىل �ستة �أ�شهر وعالوة على ذلك
الغرامة التي توازي مقدار ما ت�أخر بدفعه ،وذلك ردعاً ملن ت�سول له نف�سه االمتناع
عن الوفاء بدين النفقة.
املادة( :)215يعاقب بال�سجن من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنتني وبالغرامة من ع�شر
رياالت �إىل مائتي ريال الأب �أو الأم وكل �شخ�ص �آخر ال ميتثل لأمر القا�ضي
فريف�ض �أو ي�ؤخر �إح�ضار القا�صر وت�سليمه �إىل من �أعطي احلق بالوالية عليه
تعالج هذه املادة قيام �شخ�ص ما بعدم ت�سليم الطفل ملن له احلق يف ح�ضانته،
وقد بينت املواد من  125وحتى  137من قانون الأحوال ال�شخ�صية الأحكام
96

املت�صلة باحل�ضانة والأ�شخا�ص امل�ستحقني لها ،ف�إذا كان �أحد الأ�شخا�ص م�ستحقاً
للح�ضانة على النحو الوارد يف املواد امل�شار �إليها من قانون الأحوال ال�شخ�صية
ثم امتنع �شخ�صاً �آخر عن ت�سليم الطفل امل�ستحق للح�ضانة ف�إن هذا الأخري يكون
مرتكباً للجرمية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )215من قانون اجلزاء العماين
ويتوخى امل�رشع من هذه املادة حماية احلق يف احل�ضانة عالوة على حماية
م�صلحة املح�صون  ،باعتبار �أنه �إذا قدر القا�ضي �أن احل�ضانة تكون للزوج �أو
الزوجة �أو �أحد الأقارب مراعاة مل�صلحة الطفل  ،فال يجوز لأي �شخ�ص رف�ض ت�سليم
الطفل �إىل من يتوىل ح�ضانته باعتبار �أن يف ذلك تع ّد على الطفل وحقه يف �أن
يكون يف كنف ال�شخ�ص احلا�ضن.
وي�ستوى يف هذا ال�ش�أن �أن يكون فاعل اجلرمية قد امتنع عن ت�سليم الطفل ملن
�صدر له حكم با�ستحقاق احل�ضانة � ،أو �أن يكون قد ت�أخر متعمدا ً يف ت�سليم الطفل
ملن ا�ستحق ح�ضانته ،وقد ا�ستخدم امل�رشع يف هذه املادة م�صطلح القا�رص للداللة
على امل�ستحق للح�ضانة باعتبار �أن احل�ضانة مقررة لل�شخ�ص املح�ضون على
النحو الوارد يف قانون الأحوال ال�شخ�صية  ،فكل من قرر له ذلك القانون احل�ضانة
ال�رشعية يعد قا�رصا ً يف تطبيق �أحكام هذه املادة � ،سوا ًء كان ذكر �أو �أنثى ،بالغاً
�سن الر�شد �أم ال  ،فالعربة يف هذه احلالة بحكم القا�ضي ت�سليم �شخ�ص ما �إىل
احلا�ضن ليتوىل رعايته ،والقيام ب�ش�ؤونه.
املاد( :)216تعفى �أم القا�صر من العقوبة اذا ثبت �أنها كانت تعتقد �أن لها احلق
بح�ضانته  ،تخف�ض عقوبة الأم �أو الأب �أو الآخرين �إىل الغرامة فقط اذا �أرجع
القا�صر �أو قدم قبل �صدور حكم القا�ضي
وقد بينت �أحكام هذه املادة حاالت حمددة يجوز للقا�ضي املخت�ص فيها �إعفاء
الأم التي ترتكب اجلرمية الواردة يف املادة (� )216سالفة الذكر� ،إذا رف�ضت ت�سليم
املح�ضون ملن قررت احل�ضانة له ،وكانت تعتقد �إنها هي الأحق يف احل�ضانة،
باعتبار �أن الأم يف هذه احلالة مل تتعمد ارتكاب اجلرمية ،فلي�س لديها �أدنى نية
يف االمتناع عن تنفيذ الأمر ال�صادر من القا�ضي ب�أنه لي�س لها حق احل�ضانة� ،أما
�إذا كانت الأم تعلم ب�أنه لي�س لها حق احل�ضانة وعلى الرغم من ذلك مت�سكت
باملح�ضون على نحو يخالف حكم القا�ضي ف�إنها ال تعفى من العقوبة ،وحتفيزا ً
للم�رشع مبوجب �أحكام هذه املادة للأب �أو الأم �أو �أي �شخ�ص امتنع عن ت�سليم
املح�ضون ملن ا�ستحق ح�ضانته  ،قرر امل�رشع �أن مرتكب فعل االمتناع ال يعاقب
بال�سجن املقرر يف املادة ( )215ال�سابقة و�إمنا يكفي �إيقاع الغرامة عليه �إذا
�أرجع القا�رص �أو قدمه قبل �صدور حكم القا�ضي وي�ستوي يف هذه احلالة �أن يكون
احلكم ابتدائياً �أو نهائياً ،فطاملا �صدر حكم من القا�ضي ب�أن ال�شخ�ص املرتكب لهذا
اجلرم ال ي�ستفيد من تخفي�ض العقوبة  ،وي�ستهدف هذا الن�ص ت�شجيع من يتم�سك
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باملح�ضون على نحو يخالف القانون ب�أن ي�سلمه �إىل من �سي�ستحق ح�ضانته.
يف هتك العر�ض
املادة( :)218يعاقب بال�سجن من خم�س �سنوات �إىل خم�س ع�شرة �سنة -:
 -1كل من جامع �أنثى بغري حالة الزواج بدون ر�ضاها � ،سواء بالإكراه �أو بالتهديد
	�أو باحليلة
ً
 -2كل من خطف �شخ�صا بنف�س الو�سائل بق�صد ارتكاب الفجور به
 -3كل من ارتكب الفجور ب�شخ�ص كان دون اخلام�سة ع�شرة من عمره �أو كان
م�صاب ًا بنق�ص ج�سدي �أو عقلي  ،ولو ح�صل الفعل بدون �إكراه �أو تهديد �أو
حيلة � ،أو كان املعتدي من �أ�صول املعتدى عليه �أو من املتولني رعايته �أو ممن
لهم �سلطة عليه �أو خادم ًا عند �أولئك الأ�شخا�ص
تعالج املادة ( )218من قانون اجلزاء العماين كل ات�صال جن�سي غري م�رشوع ،
وي�أخذ االت�صال اجلن�سي غري امل�رشوع عدة حاالت بينتها البنود ( )3، 2 ،1من
هذه املادة  ،على �أن كل من يرتكب �إحدى اجلرائم الواردة يف هذه البنود يعاقب
بال�سجن من خم�س �سنوات �إىل خم�س ع�رشة �سنة ،وتتلخ�ص هذه احلاالت يف
الآتي :
 .1ويتطرق البند الأول من هذه املادة �إىل جرمية االغت�صاب ،وملا كانت هذه
اجلرمية هي من اجلرائم التي تقع على �رشف املر�أة وعر�ضها ،ويرتتب عليها
العديد من الآثار ال�سلبية لي�ست على املر�أة التي وقعت عليها اجلرمية فح�سب
بل على املجتمع ب�أ�رسه ،ومن ثم فقد عاقب عليها امل�رشع بعقوبة رادعة ،
ويعد فعل املجامعة قائماً بقيام االت�صال اجلن�سي بالتقاء الأع�ضاء التنا�سلية
للرجل بالأع�ضاء التنا�سلية للمر�أة �إىل �أي مدى  ،فال ي�شرتط �أن يقع الإيالج
الكامل ،و�إمنا يكفي االت�صال ولو كان ملجرد املالم�سة على �أن فعل االغت�صاب
كما حددته هذه املادة ي�رشط لقيامه �أال تكون ثمة عالقة زوجية قائمة بني
الرجل واملر�أة  ،ف�إذا كانت املر�أة زوجة للرجل ف�إن قيامه باالت�صال اجلن�سي
بها ولو بغري ر�ضاها ال يعد جرمية وفقاً لأحكام هذه املادة  ،لأن االغت�صاب
ال يقع �إال خارج نطاق احلياة الزوجية .
كما تعالج هذه املادة االت�صال اجلن�سي غري امل�رشوع بني الرجل واملر�أة ،
ومن ثم فهي ال تطبق �إذا كان كل من اجلاين واملجني عليه من نف�س اجلن�س،
باعتبار �أنه يف حالة اتخاذ اجلن�س ف�إن ذلك ال ي�شكل جرمية االغت�صاب و�إمنا
ميثل جرمية اللواط �أو ال�سحاق على النحو الذي �سريد الحقاً.
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وقد �ساوى امل�رشع مبوجب �أحكام هذه املادة بني جميع احلاالت التي تدل
على عدم ر�ضاء املجني عليها باالت�صال اجلن�سي وتتمثل حاالت عدم الر�ضاء
يف عدة حاالت �أولها هو الإكراه  ،و�سوا ًء كان هذا الإكراه مادياً ب�إجبار الرجل
للمر�أة باملواقعة اجلن�سية بال�رضب �أو اجلرح �أو الإيذاء  ،كما هو ال�ش�أن فيما
انتهى �إليه الق�ضاء يف ال�سلطنة من �أن االغت�صاب يقوم يف حالة قيام اجلاين
بهتك عر�ض املجني عليها بتمزيق مالب�سها ومن ثم اغت�صابها ،وقد يكون
الإكراه معنوياً وذلك بتهديد املر�أة ب�إحلاق �أذى ج�سيم بها �أو ب�أحد �أقاربها مما
ي�ؤدى �إىل انعدام �إرادة املر�أة ،وم�س�ألة تقدير �أثر الإكراه على الإرادة وهل ي�ؤدي
�إىل نق�ص يف الإدارة �أو �إىل انعدامها هي م�س�ألة مو�ضوعية تخ�ضع لتقدير
القا�ضي املخت�ص يف �ضوء وقائع كل حالة على حده.
كما تقع اجلرمية يف حالة قيام الرجل باالت�صال اجلن�سي باملر�أة عن طريق
ا�ستخدام احليلة �أو اخلديعة  ،وذلك بقيام اجلاين مبجموع من الأفعال خلداع
املر�أة ومن ثم يقوم مبواقعتها ،وقد �ساوى امل�رشع بني الإكراه والتهديد
واحليلة باعتبار �أن النتيجة النهائية املرتتبة على هذه املمار�سات ت�ؤدي يف
الأخري �إىل انعدام �إرادة املجني عليها ،و�أخريا ً ف�إنه البد من الأخذ يف االعتبار
�أن هذه اجلرمية ال تقع يف حال ر�ضاء املجني عليها بواقعة االت�صال اجلن�سي
 ،باعتبار �أن من �أهم �رشوط وقوع هذه اجلرمية هو عدم ر�ضاء املجني عليها.
 .2يجرم هذا البند فعل اخلطف بق�صد ارتكاب فعل الفجور  ،ومن ثم ف�إن فعل
اخلطف يف هذه احلالة ال يكون جمردا ً  ,و�إمنا ال بد من �إثبات �أن فعل اخلطف
قد مت بق�صد ارتكاب فعل الفجور على النحو الوارد يف البند ( )2من املادة
( ،)218على �أن فعل االختطاف قد يكون بالإكراه �سوا ًء كان الإكراه مادياً �أو
معنوياً على النحو الوارد يف البند ( )1من هذه املادة  ،كما يكون االختطاف
قد مت حتت التهديد �أو احليلة  ،وي�ستوي يف هذه احلالة �أن يكون ال�شخ�ص
الذي وقع عليه فعل االختطاف ذكرا ً �أو �أنثى.
وتطرق هذا البند �إىل اخلطف يق�صد ارتكاب الفجور �أي �أن ال�شخ�ص اخلاطف
كان ينوي ارتكاب فعل الفجور والذي يت�ضمن االت�صال اجلن�سي بال�شخ�ص
املخطوف من ال ُدبر  ،باعتبار �أن االت�صال اجلن�سي من املكان الطبيعي يعد
من قبيل امل�ضاجعة املن�صو�ص عليها يف البند ال�سابق.
ويتطلب م�صطلح اخلطف الوارد يف هذه املادة عدم ر�ضاء ال�شخ�ص الذي وقع
عليه فعل االختطاف ،ف�إذا توافر ر�ضاه احلر ف�إن اجلرمية ال تقع.
كما �إن هذه اجلرمية تقع �سوا ًء متكن ال�شخ�ص اخلاطف من ارتكاب الفجور
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بال�شخ�ص املخطوف من عدمه ،باعتبار �أن امل�رشع اكتفى بتوافر نية االختطاف
الرتكاب الفجور دون �أن يعلق الأمر على وقوع الفجور فعالً.
يتطرق هذا البند �إىل احلاالت التي يتم فيها فعل الفجور دون �إكراه �أو تهديد �أو
حيلة ،فهذه احلاالت الواردة يف هذا البند ال تعرتف بر�ضاء املجني عليه وذلك
لأن احلاالت التي ن�صت عليها هذا البند يعد الر�ضاء منعدماً بحكم القانون
لأن احلاالت الواردة فيه تعدم الر�ضاء  ،وهذه احلاالت كما يلي:
�إذا كان املجني عليه دون اخلام�سة ع�رشة من عمره �أو م�صاباً بنق�ص ج�سدي
�أو عقلي ولو كان عمره يزيد على خم�سة ع�رشة �سنه ،باعتبار �أن هذه احلاالت
يكون املجني عليه يف و�ضع ال ميكنه من التعبري عن �إرادته احلرة ،ولذلك فال
ي�شرتط �أن ميار�س اجلاين و�سائل الإكراه �أو التهديد �أو احليلة  ،كما ال يعذر
اجلاين بعدم علمه ب�سن املجني عليه يف هذه احلالة �أو بو�ضعه العقلي.
�إذا كان اجلاين من �أ�صول املجني عليه �أو من املتولني رعايته �أو ممن لهم
�سلطة عليه �أو خادماً عند �أولئك الأ�شخا�ص.
واملق�صود بالأ�صول يف هذه احلالة الأب واجلد و�أب اجلد  ،ويكون يف حكم
الأ�صول من يتوىل رعاية املجني عليه وهم من يكون لهم حق الإ�رشاف
والرعاية ومن ثم ف�إن م�صطلح متويل الرعاية ي�شمل كل من الويل �أو الو�صي
�أو القيم �أو املدر�س ،بالإ�ضافة �إىل ذلك قد يكون اجلاين ممن له �سلطة على
املجني عليه كامل�س�ؤول يف احلكومة على من يتوىل الإ�رشاف عليه ،ورب
العمل يف القطاع اخلا�ص بالن�سبة للعامل الذي يخ�ضع لإ�رشافه ،ومن ثم
ففي هذه احلالة تقع اجلرمية ولو كان املجني عليه قد بلغ اخلام�سة ع�رش
من عمره وكان �صحيحاً غري م�صاب مبر�ض ج�سدي �أو عقلي ،باعتبار �أن من
�ش�أن �سلطة امل�س�ؤول الت�أثري على �إرادة املجني عليه ،كما �أن اجلاين قد يكون
خادماً لدى �أي من الفئات ال�سابقة ك�أن يكون خادماَ لدى الأب من يتوىل
رعاية املجني عليه� ،أي تربطه عالقة باملجني عليه ت�سهل له القيام بارتكاب
فعل الفجور ،ومن ثم فانه ي�ستوجب العقاب على النحو الوارد يف هذه املادة.
املادة( :)219تعترب املجامعة �أو فعل الفجور تام ًا عند دخول الع�ضو اجلن�سي
للذكر لأقل درجة �سواء كان ذلك الدخول م�صحوب ًا ب�إفراز املني �أم ال
تبني هذه املادة الأحكام التي تعترب معها فعل املجامعة �أو الفجور قائماً ،وتتمثل
يف دخول الع�ضو اجلن�سي للذكر� ،سواء كان الدخول كلياً �أو جزئياً� ،أي ال ي�شرتط �أن
يكون الع�ضو الذكري قد دخل بكامله ،كما �أنه ي�ستوي �أن يكون الدخول مع �إفراز
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املني من عدمه ،وال ي�شرتط بذلك �أن يتمكن الرجل من بلوغ �شهوته من عدمها.
وي�ستوي �أن يرتتب على املجامعة متزق غ�شاء البكارة �إذا كانت املجني عليها �أنثى
من عدمه طاملا وقع االت�صال اجلن�سي على النحو الذي ذهبت �إليه املحكمة العليا
يف ق�ضائها بعدم ا�شرتاط متزق غ�شاء البكارة للقول بارتكاب جرمية االغت�صاب.
على �أنه ال بد من الإ�شارة يف هذا ال�صدد �أنه يف حالة قيام وطء املر�أة من ال ُدبر
ف�إن ذلك ال ميثل جرمية االغت�صاب الواردة يف البند ( )1من املادة ( )218باعتبار
�أن فعل املجامعة يقع من ذكر �ضد �أنثى من قبلها �أما �إذا كان الوطء من الدبر ف�إن
ذلك يعترب جرمية الفجور وذك على النحو الذي ذهب �إليه ق�ضاء املحكمة العليا.
احل�ض على الفجور
املادة( :)220يعاقب بال�سجن من ثالث �سنوات �إىل خم�سة كل من حمل �شخ�ص ًا
على ارتكاب الفجور �أو الدعارة عن طريق الإكراه �أو التهديد �أو احليلة  ،وال تقل
العقوبة عن خم�س �سنوات �أذا كان املعتدى عليه دون الثامنة ع�شرة من عمره
جترم �أحكام هذه املادة كل من �أجرب �شخ�صاً على ارتكاب �أفعال الفجور �أو الدعارة
وذلك من خالل الإكراه �أو التهديد �أو احليلة ،ومن ثم ف�إن املجني عليه يف هذه
اجلرمية يجرب دون �إرادته على ارتكاب جرمية الفجور على النحو املبني يف املادتني
 219 ،218من قانون اجلزاء العماين ،فمن ارتكب فعل الفجور رغماً عن �إرادته
بوا�سطة �إكراه �أو تهديد �أو حيلة يعد جمنياً عليه ومن ثم ف�إنه ال يتعر�ض للم�ساءلة
اجلزائية باعتباره جاين و�إمنا هو جمني عليه ،وقد عاقب امل�رشع مرتكب جرمية
�إجبار �شخ�ص �آخر على الفجور بعقوبات رادعة تتمثل بال�سجن من ثالث �سنوات
�إىل خم�س �سنوات �أما �إذا كان من حمل على ارتكاب الفجور ( املجني عليه) دون
الثامنة ع�رش من عمره ف�إن العقوبة على اجلاين تكون بال�سجن مدة ال تقل عن
خم�س �سنوات ،واجلدير بالذكر يف هذا ال�صدد �أن اجلرمية على النحو الوارد بهذه
املادة ميكن �أن تندرج يف �إطار جرائم الإجتار بالب�رش املن�صو�ص عليها يف قانون
االجتار بالب�رش ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم  2007/126ومن ثم ف�إن عند
التطبيق توقع اجلزاءات الواردة يف قانون االجتار بالب�رش باعتبار �أن ذلك القانون
هو قانون خا�ص فهو يقيد العام ب�ش�أن ما ورد به من ن�صو�ص.
املادة( :)221يعاقب بال�سجن من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات وبغرامة من
ع�شرين ريا ًال �إىل مائة  ،كل من كان يعتمد يف معي�شته �أو بع�ضها على ما يك�سبه
الغري من ممار�سة الفجور �أو الدعارة حتت حمايته� ،أو بت�أثري �سيطرته عليه
ويعالج هذا الن�ص احلظر اجلزائي على من يعتمد يف معي�شته كلها �أو بع�ضها
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على ما يك�سبه الغري من ممار�سة الفجور �أو الدعارة حتت حمايته� ،أوبت�أثري
�سيطرته ،فال�شخ�ص الذي يتخذ من الدعارة �أو الفجور م�صدرا ً لرزقه من خالل
ا�ستغالل الغري يف القيام باملمار�سات املت�صلة بالدعارة �أو ممار�سة الفجور ،وقد
عاقب عليه امل�رشع يف قانون اجلزاء العماين بال�سجن من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث
�سنوات وبغرامة من ع�رشين ريال �إىل مائة ريال ،والن�ص امل�شار �إليه يتطلب
وجود �أ�شخا�ص ميار�سون �أعمال الدعارة �أو الفجور حتت حماية �شخ�ص ما �أو حتت
�سيطرته ،ومن ثم فهي تفر�ض �أن اجلاين يف هذه اجلرمية ي�ستغل نفوذه و�سلطته
حلماية الآخرين الذين يرتكبون جرمية الفجور �أو الدعارة مقابل ما يفر�ضه عليهم
من منافع وفوائد مادية يعتمد عليها يف معي�شته �سوا ًء كان اعتماده كلياً �أوجزئياً،
ومن املمكن �أن تطبق على هذه اجلرمية العقوبات الواردة يف قانون مكافحة
االجتار بالب�رش ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم � 2008/126إذا كانت هذه الأفعال
قد ا�ستوفت الأركان �أو ال�رشوط املتطلبة يف جرائم االجتار بالب�رش الواردة يف
القانون امل�شار �إليه ،ولذلك يعاقب مرتكب هذه الأفعال بالعقوبات الواردة يف
قانون مكافحة االجتار بالب�رش.
املادة( :)222يعاقب بنف�س العقوبة املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة كل من �أدار
حم ًال للفجور والدعارة � ،أو عاون يف �إن�شائه �أو �إدارته
جترم هذه املادة كل من �أراد حمالً للفجور �أو الدعارة� ،أو عاون يف �إن�شائه �أو
�إدارته ،وتعاقب عليها بالعقوبات الواردة يف املادة ال�سابعة �أي بال�سجن من ثالثة
�أ�شهر �إىل ثالث �سنوات وبغرامة من ع�رشين ريال �إىل مائة ريال ،وت�شمل هذه املادة
جترمي جمموعة من الأفعال على النحو الآتي  :ـ
	.1العمل على �إدارة حمل للفجور والدعارة ،ومن ثم ف�إن هذه املادة تتطلب قيام
�شخ�ص بتويل �إدارة حمل معني بحيث ميار�س يف ذلك املحل الأفعال املت�صلة
بالدعارة والفجور ،باعتبار هذه الأعمال تعد جمرمة يف ال�سلطنة  ،ومن ثم
فال يجوز قيام الأفراد ب�إن�شاء حمل خم�ص�ص للقيام ب�أفعال خمالفة للقانون،
ولذلك ف�إن هذا البند يجرم من قام ب�إدارة هذه املحل �أي تنظيم �ش�ؤونه ولو
مل يكن ذلك ال�شخ�ص قد قام ب�إن�شائه ،ويطبق هذه الن�ص ولو كان من قام
ب�إدارة املحل املعد ملمار�سة الدعارة والفجور حتت �إدارة �شخ�ص ما �أو حتت
�إ�رشافه ،ف�إن ال�شخ�صني معاً يعدان وفقاً لأحكام هذه املادة مرتكبان للجرمية
الواردة فيها.
 .2ت�شمل العقوبة كذلك كل من عاون يف �إن�شاء �أو �إدارة املحل املعد للفجور،
وي�ستوي يف هذه احلالة �أن تكون املعاونة ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،فمن
يقوم مب�ساعدة �شخ�ص ما يف الأعمال املت�صلة ب�إدارة املحل املعد للدعارة
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يعد جمرماً وفقاً لهذه املادة مما ي�ستوجب عقابه ،وي�ستوي يف هذه احلالة
�أن تكون املعاونة على الإن�شاء لهذا املحل �أو املعاونة على �إدارته في�ستوي
الأمر يف احلالتني ال�سابقتني.
املادة( 222مكرر ًا) :يعاقب باحلب�س من ثالثة �أ�شهر �إىل �سنتني كل من مار�س
الدعارة �أو الفجور نظري �أجر وبغري متييز
�إزاء تزايد حاالت ممار�سة الدعارة املنظمة تدخل امل�رشع يف عام 1999م با�ستحداث
تعديل يف قانون اجلزاء العماين مبوجب �أحكام املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/77
ب�إ�ضافة مادة جترم ممار�سة الفجور �أو الدعارة نظري �أجر وبغري متييز  ،ومن ثم
فهذه املادة ت�شمل املمار�سات اجلن�سية التي يقوم بها الأفراد �سوا ًء كانوا ذكورا ً �أو
�أناث من خالل ممار�سة هذه املهنة غري امل�رشوعة  ،وي�شرتط يف هذه احلالة �أن
يتوافر �رشطان جوهريان لتطبيق �أحكام هذه املادة وهما :
� .1أن تكون ممار�سة الدعارة �أو الفجور نظري �أجر ,والأجر املق�صود يف هذه احلالة
هو املقابل الذي يح�صل عليه ال�شخ�ص جراء ممار�سته للعمل  ،على �أنه ملا
كان هذه العمل غري م�رشوع ف�إنه يرتتب على احل�صول على مقابل نظري هذا
العمل جرمية على النحو الوارد بهذه املادة  ،وقد يكون هذا الأجر نقدياً �أو
عينياً ,وب�رصف النظر عن مقدار هذا الأجر  ,فاجلرمية تقع ولو كان الأجر الذي
يتقا�ضاه الفرد من ممار�سة �أعمال الدعارة �أو الفجور زهيداً.
� .2أن تكون ممار�سة الدعارة �أو الفجور بغري متييز� ,أي �أن من ميار�س الفعل
املجرم مبوجب �أحكام هذه املادة ال يقيم اعتبارا ً �إىل ال�شخ�ص الآخر الذي
ميار�س معه فعل الدعارة �أو الفجور ,وذلك ب�أن يعر�ض مرتكب هذه اجلرمية
نف�سه ملمار�سة �أفعال الدعارة والفجور على �أي �شخ�ص دون �أن يكون هناك
�أدنى �صلة بذلك ال�شخ�ص.
اللواط وال�سحاق
املادة( :)223يعاقب بال�سجن من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات كل من �أرتكب مع
�شخ�ص من نف�س اجلن�س �أفعا ًال �شهوانية يالحق فاعال اللواط �أو ال�سحاق بدون
�شكوى �أذا �أدى الأمر �إىل الف�ضيحة
وال تالحق مرتكبات ال�سحاق بني الأ�صول �أو الفروع �أو بني الأخوات والأبناء على
�شكوى قريب �أو �صهر لأحداهن حتى الدرجة الرابعة
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يجرم هذا الن�ص الأفعال ال�شهوانية التي يرتكبها �شخ�ص ما مع �شخ�ص �آخر من
نف�س جن�سه وتتمثل الأفعال ال�شهوانية الواردة يف هذه املادة يف فعلني هما:
اللواط :ويتمثل هذا الفعل يف االت�صال اجلن�سي بني ذكر وذكر على خالف الطبيعة .
ال�سحاق :ويتمثل هذا الفعل يف االت�صال اجلن�سي بني �أنثى و�أنثى على خالف
الطبيعة.
ومن املالحظ �أن امل�رشع وفقاً لأحكام قانون اجلزاء العماين قد عاقب مرتكبي هذه
اجلرمية بعقوبات �أ�شد من العقوبة التي يتم �إيقاعها على كل من يرتكب االت�صال
اجلن�سي ب�إمراه يف غري حالة الزواج ,باعتبار �أن اجلرمية على النحو الوارد بهذه
املادة هي من اجلرائم التي ال تتفق مع الفطرة الب�رشية ،و هذا يتفق مع تعاليم
ال�رشع احلنيف.
غري �أنه ملا كانت كل من جرميتي اللواط وال�سحاق من اجلرائم ال�شخ�صية فقد
قرر امل�رشع على النحو الوارد يف الفقرة الثانية من املادة ( )223قيدا ً على رفع
الدعوى العمومية  ,ومن ثم ف�إن اجلهات القائمة على الدعوى العمومية ال ت�ستطيع
حتريك الدعوى العمومية من تلقاء نف�سها �إال �إذا �أدى فعل اللواط وال�سحاق �إىل
ف�ضيحة  ,وذلك يف احلاالت التي يتم فيها ممار�سة هذه الأفعال يف العلن �أو يجهر
�شخ�ص ما مبمار�سة هذه الأفعال ب�شكل فا�ضح.
اجلدير بالذكر �أن كالً من مرتكبي فعل اللواط �أو ال�سحاق يعدان من اجلناة الذين
يجب �إيقاع العقوبة املقررة يف هذه املادة بحقهم  ,فلي�س هناك جمني عليه يف
هذه اجلرمية ,وكذلك فقد �أفرد امل�رشع قيدا ً على رفع الدعوى العمومية يف حالة
ارتكاب جرمية ال�سحاق بني الأ�صول �أو الفروع �أو بني الأخوات وهو عدم جواز
�إقامتها �إال بنا ًء على �شكوى قريب �أو �صهر لإحداهن حتى الدرجة الرابعة  ,ولذلك
ف�إذا مت ارتكاب جرمية ال�سحاق يف �إطار احلياة العائلية فقد �آثر امل�رشع حفاظاً
على كيان الأ�رسة �أن يقت�رص رفع ال�شكوى على �أحد �أفراد الأ�رسة حتى الدرجة
الرابعة  ،غري �أن تطبيق هذا القيد مرهون �أال ي�ؤدي فعل ال�سحاق �إىل ف�ضيحة � ،أما
�إذا �أدى �إىل ف�ضيحة  ،ف�إنه يجوز رفع الدعوى العمومية دون احلاجة �إىل �شكوى
على النحو الوارد يف الفقرة الثانية من هذه املادة.
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فـي الف�ضائح العلنية
املادة( :)224يعاقب بال�سجن من ع�شرة �أيام �إىل �سنة وبالغرامة من ريالني �إىل
خم�سني كل من �أقدم على ارتكاب ف�ضيحة جن�سية ب�إحدى الو�سائل املذكورة يف
املادة ( )34من هذا القانون
ويتعر�ض لنف�س العقاب من �أقدم على �صنع �أو اقتناء �أو توزيع �أو عر�ض ر�سائل �أو
�صور خالعية �أو غريها من الأ�شياء الفا�ضحة وال يعد �شيئ ًا فا�ضح ًا االنتاج العلمي
�أو الفني � ،إال اذا قدم لغري غر�ض علمي ل�شخ�ص يقل عمره عن الثامنة ع�شرة
يجرم ن�ص املادة ( )224من قانون اجلزاء العماين ارتكاب الف�ضائح اجلن�سية
العلنية ،ولذلك فمن يقدم على ارتكاب ف�ضيحة علنية جن�سية يعاقب بال�سجن
من ع�رشة �أيام �إىل �سنة وبالغرامة من ريالني �إىل خم�سني ريال ،وتكون الف�ضيحة
اجلن�سية علنية يف الأحوال املبينة يف املادة  34من هذا القانون وذلك على النحو
الآتي:
	.1الأعمال �أو احلركات �إذا ح�صلت يف حمل عام �أو مكان مباح للجمهور �أو
معر�ض للأنظار� ،أو �إذا �شوهدت ب�سبب خط�أ الفاعل من قبل من ال دخل له يف
الفعل.
	.2الكالم وال�رصاخ �سوا ًء جهر بها الفاعل �أو نقلت بالو�سائل الآلية بحيث ي�سمعها
يف كال احلالتني من ال دخل له يف الفعل.
	.3الكتابة والر�سوم وال�صور اليدوية �أو ال�شم�سية والأفالم والإ�شارات على
	اختالفها �إذا عر�ضت يف حمل عام �أو مكان معرو�ض للأنظار �أو مباح للجمهور.
ومن ثم فمن يقدم على ارتكاب �أي فعل جن�سي ب�إحدى الو�سائل الواردة يف البنود
الثالثة املذكورة يعاقب بالعقوبة الواردة يف هذه املادة  ،ويهدف امل�رشع من
خالل هذه املادة �إىل احلفاظ على الأخالق العامة وعدم امل�سا�س ب�شعور الآخرين
 ،و�سريا ً على ذات النهج فقد جرم امل�رشع كل من قام ب�صنع �أو اقتناء �أو توزيع �أو
عر�ض ر�سائل �أو �صور خالعية �أو غريها من الأ�شياء الفا�ضحة  ,ولذلك فال�شخ�ص
الذي يقدم على �صنع �أية مواد �إباحية ت�شكل ف�ضائح جن�سية يعاقب على النحو
الوارد بهذه املادة ,وكذلك يتعر�ض للعقاب كل من �أقدم على توزيع هذه املواد �أو
عر�ضها  ،وقد �أوردت هذه املادة �سبباً من �أ�سباب �إباحة هذا الفعل وهو من يقدم
على فعل من الأفعال املجرمة بهذه املادة متى كان ذلك �إنتاجاً علمياً �أو فنياً ،
فمن يقتني �أي مادة حتتوي على ما ميكن اعتباره ف�ضيحة جن�سية لأغرا�ض علمية
�أو فنية ف�إنه ال يعد جمرماً وفقاً لهذه املادة لأن الغر�ض من الفعل هو اال�ستفادة
للأغرا�ض العلمية �أو الفنية ،على �أنه البد يف هذه احلالة �أن يقت�رص ال�صنع �أو
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االقتناء �أو التوزيع على الأغرا�ض العلمية فقط دون �أن يتو�سع للأغرا�ض التجارية
وكذلك ب�رشط �أال يتم تقدمي هذه املواد لأ�شخا�ص تقل �أعمارهم عن ثمانية ع�رشة
�سنة حتى ولو كان لأغرا�ض علمية.
املادة( :)225يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر وال تزيد على �سنة كل
رجل وامر�أة ارتكبا فعل اجلماع دون �أن يكون بينهما عقد زواج �صحيح �شرع ًا
تتطرق هذه املادة �إىل جرمية االت�صال اجلن�سي بني ذكر �أو �أنثى دون �أن يكون
بينهما عقد زواج ،والذي يعرف بالزنا ،وي�شرتط لوقوع هذه اجلرمية �أن يكون
االت�صال اجلن�سي بني ذكر و�أنثى ،فاالت�صال اجلن�سي بني الذكر والذكر �أو الأنثى
والأنثى يعد من قبيل ال�سحاق �أو اللواط ،وال يعد من قبيل الزنا ،ف�ضالً عن ذلك
ف�إنه البد للقول بوقوع هذه اجلرمية �أن ال يكون ثمة عقد زواج بني الرجل واملر�أة
على النحو املبني يف قانون الأحوال ال�شخ�صية ،ولذلك فال يت�صور وقوع اجلرمية
الواردة يف هذه املادة �إذا كان بني الرجل واملر�أة عقد زواج قائم ،واملق�صود
باالت�صال اجلن�سي على النحو الوارد بهذه املادة هو دخول الع�ضو الذكري للرجل
�سوا ًء كان كلياً �أو جزئياً  ،ولو كان لأقل درجة ،و�سوا ًء بلغ الرجل �أو املر�أة �شهوته
من عدمه  ،و�سوا ًء كان الدخول م�صحوباً ب�إفراز املني من عدمه.
واملادة على هذا النحو تعالج واقعة زنا غري املتزوج بدليل ما �أوردته املادة
( )226والتي جرمت بعقوبة �أ�شد من العقوبة الواردة يف هذه املادة جرمية زنا
املتزوجني ،ومما هو جدير بالإ�شارة �إليه يف هذا ال�صدد �أن اجلرمية يف هذه احلالة
ت�ستوجب وقوع االت�صال اجلن�سي � ،أما �إذا كان الفعل جمرد مقدمات الرتكاب
االت�صال اجلن�سي ،ومن ثم مل ي�صل الأمر �إىل دخول الع�ضو الذكري للرجل يف فرج
املر�أة ف�إنه ال يقيم �سبباً لوقوع اجلرمية املبينة يف املادة (.)225
املادة( :)226يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال تزيد على ثالث �سنوات
كل �شخ�ص متزوج ات�صل جن�سي ًا بغري زوجه  ،ويعاقب ال�شريك بذات العقوبة ،
ويفرت�ض العلم بقيام الزوجية �إال اذا ثبت غري ذلك
جترم هذه املادة زنا املتزوج ،ومن ثم في�شرتط لوقوع اجلرمية الواردة يف هذه
املادة �أن يكون �أحد طريف العالقة الآثمة متزوجاً �سوا ًء كان الرجل متزوجاً �أم
املر�أة ،وي�شرتط للقول بوجود عقد زواج قائم من عدمه الرجوع للأحكام املنظمة
للزواج والواردة يف قانون الأحوال ال�شخ�صية.
وال بد من �أن يكون عقد الزواج قائماً عند ارتكاب فعل االت�صال اجلن�سي ،ف�إذا قام
�أحد الأ�شخا�ص بارتكاب الزنا قبل زواجه ثم تزوج بعد ذلك فال يعاقب بالعقوبة
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الواردة بهذه املادة و�إمنا يعاقب بعقوبة جرمية زنا غري املتزوج الواردة يف املادة
(.)225
واجلرمية على النحو املبني بهذه املادة يكفي لوقوعها �أن يكون �أحد �أطرفها
متزوجاً و�أن يكون الطرف الآخر على علم بواقعة زواج الأول  ،ف�إذا قام رجل متزوج
باالت�صال اجلن�سي بامر�أة غري متزوجة �إال �أنها كانت تعلم بواقعة زواجه ف�إنها
تعاقب بذات العقوبة املحددة يف املادة (� )226أي بال�سجن مدة ال تقل عن �سنة وال
تزيد على ثالث �سنوات  ،ولذلك فامل�رشع قد و�ضع فر�ضية ب�سيطة مفادها علم �أحد
�أطراف العالقة الآثمة ب�أن الطرف الآخر متزوج ومن ثم ف�إنه يعاقب وفقاً للمادة
(� )226أما �إذا �أثبت �أحد �أطراف االت�صال اجلن�سي غري امل�رشوع ب�أنه ال يعلم ب�أن
الطرف الآخر متزوج ف�إنه يعاقب على النحو الوارد يف املادة ( )225بينما يعاقب
الطرف املتزوج بالعقوبة الواردة باملادة (.)226
املادة( :)227ال تقام الدعوى اجلزائية على الزاين  ،رج ًال كان �أو امر�أة � ،إال بناء
على �شكوى الزوج �أو ويل الأمر  .ف�إذا مل يكن للزاين زوج �أو ويل �أمر يف ال�سلطنة
كان على االدعاء العمل اتخاذ جميع الإجراءات املتاحة لإخطاره باملواقعة ف�إن
تعذر عليه �إخطاره رغم ذلك جاز لالدعاء العام �إقامة الدعوى .
ويجوز يف جميع الأحوال للزوج �أو ويل االمر التنازل عن الدعوى  ،ويرتتب على
التنازل وقف املالحقة اجلزائية ووقف تنفيذ العقوبة
هذه املادة من املواد الإجرائية التي و�ضعت قيدا ً على اجلهات القائمة على الدعوى
العمومية ويتمثل هذا القيد يف وجوب حتريك الدعوى اجلزائية �ضد مرتكب اجلرمية
الواردة يف املادتني ( )226 ، 225بنا ًء على �شكوى الزوج �أو ويل الأمر  ،ومن ثم
فال ت�ستطيع تلك اجلهات حتريك الدعوى العمومية وال�سري يف �إجراءاتها من تلقاء
نف�سها.
وقد منح حق تقدمي ال�شكوى لكل من ويل الأمر بالن�سبة لواقعة زنا غري املتزوجني
� ،أو الزوج يف حالة زنا املتزوجني ،وذلك نظرا ً لأن جرمية الزنا مت�سهم ب�صفة
مبا�رشة ،ومن ثم فقد يرى كل من الزوج �أو ويل الأمر عدم حتريك الدعوى العمومية
على مرتكبي جرمية الزنا حفاظاً على كيان الأ�رسة ومراعاة مل�صلحتها.
�أما �إذا تقدم الزوج ب�شكوى ف�إن اجلهات القائمة بتحريك الدعوى العمومية ت�سرتد
واليتها وتقوم مببا�رشة الإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون الإجراءات اجلزائية
 ،توطئة التخاذ �إجراءات املحاكمة متهيدا ً ل�صدور حكم ق�ضائي يف الواقعة  ،على
�أن امل�رشع و�سريا ً على ذات النهج يف عدم التو�سع يف منح اجلهات الق�ضائية
�سلطة حتريك الدعوى العمومية .قرر �أنه �إذا قام ال�شاكي بالتنازل على �شكواه ف�إن
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ذلك يرتتب عليه وقف املالحقة اجلزائية والإجراءات التي مت اتخاذها بحق كل من
الزاين والزانية� ،أما �إذا كان قد �صدر حكم يف الواقعة �سوا ًء كان ابتدائياً �أونهائياً
ف�إن ذلك يرتتب عليه وقف تنفيذ العقوبة ومن ثم يتم الإفراج عن اجلناة.
غري �أنه �إذا مل يكن للزاين زوج �أو ويل �أمر يف ال�سلطنة كان على االدعاء العام
العمل على اتخاذ جميع الإجراءات املتاحة لإخطاره باملواقعة ف�إن تعذر عليه
�إخطاره رغم ذلك جاز لالدعاء العام �إقامة الدعوى ،وهذه الفقرة تهدف �إىل تنبيه
الزوج او ويل الأمر �إىل ما �أقدم عليه قريبه ،وذلك حتى يقرر يف مدى �إمكانية ال�سري
يف الدعوى اجلزائية.
اتقاء للعار
املادة ( :)239تعاقب بال�سجن ثالث �سنوات على الأقل الأم التي تقدم
ً
على قتل وليدها الذي حملت به �سفاح ًا
القتل العمد يف قانون اجلزاء العماين منظم مبوجب �أحكام الف�صل الأول  ،وقد
عاقب ن�ص املادة ( )235من قانون اجلزاء العماين القتل عمدا ً بعقوبة ال�سجن
خم�سة ع�رشة �سنة  ،غري �أن احلالة املعرو�ضة يف املادة ( )239متثل يف نوع خا�ص
حمدد من �أنواع القتل وهو قتل الأم لوليدها الذي حملت به �سفاحاً ،والعلة من
التخفيف الوارد بهذه املادة يرجع �إىل الظروف النف�سية التي تكون عليها املر�أة
عند ارتكابها لهذه اجلرمية ،ف�إقدام املر�أة على قتل وليدها يرجع �إىل خوفها من
العار والف�ضيحة ،وال ينم عن روح �إجرامية مت�أ�صلة يف املر�أة.
وي�شرتط لوقع اجلرمية على النحو الوارد يف هذه املادة ومن ثم ا�ستفادة املر�أة من
التخفيف املن�صو�ص عليه يف هذه احلالة ما يلي:
� .1أن يكون املقتول وليدا ً �أي �أن الطفل املقتول قد نزل من �أح�شاء �أمه على النحو
املبني يف املادة ( )235من قانون اجلزاء العماين والتي �أو�ضحت �أنه يعترب
�إن�ساناً يف تطبيق القانون كل مولود نزل من �أح�شاء �أمه ،ف�إذا مل يكن قد نزل
من بطن �أمه فال حمل للقول بارتكاب هذه اجلرمية ،على �أن ذلك قد ي�شكل
جرمية الإجها�ض.
� .2أن يكون املقتول قد مت احلمل به �سفاحاً� ،أي �أنه نتيجة لعالقة غري �رشعية
بني رجل وامر�أة ،وي�ستوي يف هذه احلالة �أن تكون املر�أة متزوجة �أو غري
متزوجة ،فاملر�أة �سوا ًء املتزوجة �أو غري املتزوجة التي حتمل �سفاحاً ثم تقدم
على قتل وليدها يطبق ب�ش�أنها الن�ص امل�شار �إليه� ،أما �إذا مل يكن ذلك الوليد
قد حملت به �أمه �سفاحا ف�إنها ال ت�ستفيد من التخفيف الوارد بهذه املادة.
� .3أن يقع القتل اتقا ًء للعار � ،أي �أن الباعث الذي دفع املر�أة على ارتكاب اجلرمية
هو رغبتها يف اتقاء للعار  ،ومن ثم في�شرتط لتطبيق هذا الن�ص �إثبات ق�صد
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املر�أة من القتل وهو رغبتها يف اتقاء العار  ،وي�شرتط لتحقق هذا الق�صد �أن
ال يكون احلمل معلوماً لدى الكافة  ،فاملر�أة التي تقدم على قتل وليدها بعد
�أن �شاع بني النا�س والدتها بطريقة غري م�رشوعة ال ت�ستفيد من هذا التخفيف
وتعاقب بعقوبة القتل ،وكذلك ال ت�ستفيد من التخفيف املر�أة التي تقدم على
قتل وليدها ل�سبب �آخر غري اتقاء العار.
� .4أن تقدم املر�أة على القتل بنف�سها ومن ثم فهي التي ت�ستفيد من التخفيف �أما
�إذا �أقدم �شخ�ص �آخر على قتل الوليد ف�إنه ال ينطبق ب�ش�أنه هذا الن�ص.
 -2يف الإجها�ض
املادة ( :)242يعاقب بال�سجن خم�س �سنوات على الأقل من ت�سبب عن ق�صد
ب�إجها�ض امر�أة دون ر�ضاها
عمد قانون اجلزاء العماين على حماية الإن�سان �سوا ًء كان يف بطن �أمه �أو �أثناء
حياته ،ف�ضالً عن جثمانه بعد وفاته ،ومن الن�صو�ص التي تهدف �إىل حماية الإن�سان
قبل والدته هو ن�ص املادة ( )242والتي تعاقب كل من يت�سبب عن ق�صد ب�إجها�ض
امر�أة دون ر�ضاها.
ومقت�ضى هذه املادة �أن تكون املر�أة حامالً ب�رصف النظر عن مدى م�رشوعية احلمل
من عدمه فمن يقدم على �إجها�ض امر�أة حامل مبولود �سفاحاً ف�إنه يعد مرتكباً لهذه
اجلرمية ،و احلمل املق�صود يف هذه املادة  -ومبفهوم املخالفة ملا ن�صت عليه
املادة ()235من قانون اجلزاء العماين – يكون لكل طفل مل ينزل من �أح�شاء �أمه
 ،ف�إذا نزل الطفل من �أح�شاء �أمه فال يكون حمالً الرتكاب هذه اجلرمية ،واجلرمية
الواردة يف هذه املادة هي من اجلرائم العمدية التي ت�شرتط اجتاه نية الفاعل �إىل
ارتكاب جرمية الإجها�ض ،ف�إذا ت�سبب �شخ�ص ما ب�سبب خط�أه �أو عدم احرتازه يف
�إجها�ض امر�أة حامل دون �أن تتجه �إرادته �إىل الإجها�ض ف�إنه ال يعاقب بالعقوبة
الواردة بهذه املادة.
والبد من الإ�شارة على �أنه البد من �أن يكون مرتكب جرمية الإجها�ض �شخ�صاً �آخر
غري املر�أة احلامل� ،أما �إذا �أقدمت املر�أة احلامل على �إجها�ض نف�سها ف�إنها ال تعاقب
بالعقوبة الواردة يف هذه املادة وهي ال�سجن خم�س �سنوات على الأقل و�إمنا
تعاقب بعقوبة ال�سجن من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالثة �سنوات وفقاً لأحكام املادة ()244
من هذا القانون.
وي�شرتط للقول بارتكاب هذه اجلرمية �أن يكون ال�شخ�ص الذي قام بالإجها�ض قد قام
به دون ر�ضاء املر�أة� ،أما �إذا مت الإجها�ض بر�ضاء املر�أة ف�إن اجلاين يعاقب بال�سجن
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من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات على النحو املن�صو�ص عليه يف املادة ( )243من
قانون اجلزاء العماين ،و�أخريا ً البد من بيان �أن امل�رشع قد حدد احلد الأدنى للعقوبة
اجلائز �إيقاعها عل كل من يرتكب جرمية �إجها�ض املر�أة دون ر�ضاها وهو ال�سجن
خم�س �سنوات على الأقل ،مما يفهم منه �أن احلد الأق�صى لعقوبة من يرتكب اجلرمية
الواردة يف هذه املادة هي ال�سجن مدة ال تقل عن خم�سة ع�رش �سنة وذلك قيا�ساً
على جرمية القتل العمد ،فال يعقل �أن يعاقب اجلاين بعقوبة �أ�شد من ال�شخ�ص الذي
يقدم على ارتكاب القتل العمد.
املادة ( :)243يعاقب بال�سجن من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث من �أقدم ب�أي و�سيلة كانت
على �إجها�ض امر�أة بر�ضاها يف غري حالة ال�ضرورة التي قام بها طبيب قانوين مع
اعتقاده اخلال�ص ب�أن االجها�ض كان الو�سيلة الوحيدة لإنقاذ حياة املر�أة
جترم هذه املادة من قانون اجلزاء من يقدم على �إجها�ض امر�أة بر�ضاها  ،ومن
ثم فالفارق اجلوهري بني اجلرمية على النحو املن�صو�ص عليه يف هذه املادة
واجلرمية الواردة يف املادة ال�سابقة ( )242هو توافر ر�ضاء املر�أة يف هذه اجلرمية،
فال�شخ�ص املرتكب للجرمية على النحو املحدد يف هذه املادة يقدم على اتخاذ
الو�سائل الكفيلة ب�إجها�ض امر�أة بنا ًء على ر�ضائها.
ويرجع �إيقاع العقوبة على كل من يقوم ب�إجها�ض املر�أة ولو كان ذلك بر�ضاها �إىل
�أن امل�رشع مبوجب �أحكام هذه املادة يبتغي حماية اجلنني يف بطن �أمه  ،ولذلك
جند �أن هذه املادة قد �أوردت حالة حمددة يباح فيها �إجها�ض املر�أة احلامل وهي
حالة ال�رضورة ،ففي حالة ال�رضورة يجوز �إجها�ض املر�أة احلامل ،وهذا النهج يتفق
مع ال�رشع احلنيف الذي �أجاز الإجها�ض �إذا كان يف ذلك م�صلحة املر�أة احلامل،
على �أنه ينبغي يف هذه احلالة مراعاة ال�ضوابط الأتية:
� .1أن يكون من قام بعملية الإجها�ض طبيب قانوين ،والعربة يف حتديد املق�صود
بالطبيب القانوين هو الرتخي�ص املمنوح للطبيب والذي يخوله مزاولة مهنة
الطب الب�رشي ،وف�ضالً عن ذلك فال بد من �أن يكون هذا الطبيب خمت�ص ب�إجراء
عملية الإجها�ض� ،إما �إذا كان الطبيب غري خمول ب�إجراء هذه العملية ف�إنه يف
هذه احلالة ال ي�ستفيد من �سبب الإباحة.
� .2أن يعتقد الطبيب ب�أن الإجها�ض هو الو�سيلة الوحيدة لإنقاذ حياة املر�أة ،ف�إذا
كان ميكن �أن يتم �إنقاذ حياة املر�أة دون �إجها�ض ،فال يتم اللجوء �إىل الإجها�ض،
على �إنه �إذا اعتقد الطبيب املرخ�ص له �أن الإجها�ض هو الو�سيلة الوحيدة
لإنقاذ حياة املر�أة ،وظهر خالف ذلك بعد �أن قام الطبيب بعملية الإجها�ض
ف�إنه ال يعاقب وفقاً لهذه املادة �إال �أن ذلك قد ميثل �إخالالً بواجبات الوظيفة
الأمر الذي ميكن معه جمازاة الطبيب ت�أديبياً.
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املادة ( :)244تعاقب بال�سجن من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات كل امر�أة �أجه�ضت
نف�سها مبا ا�ستعملته من الو�سائل �أو ا�ستعمله غريها بر�ضاها
�سريا ً على ذات النهج الذي ذهب �إليه قانون اجلزاء العماين يف املواد ال�سابقة
من مد احلماية للجنني يف بطن �أمه ،عاقبت هذه املادة املر�أة التي تقدم على
�إجها�ض وليدها ،وي�ستوي الأمر عند تطبيق هذه املادة �أن يكون احلمل م�رشوعاً �أو
غري م�رشوع ،فاملر�أة التي تقدم على �إجها�ض نف�سها مبا تتخذه من و�سائل ت�ؤدي
�إىل الإجها�ض تعاقب بال�سجن من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات ،وي�ستوى الأمر �إذا
اقدمت على الإجها�ض بنف�سها� ،أو كان ذلك من قبل �شخ�ص �آخر طاملا كان ذلك
بر�ضاء املر�أة ويف هذه احلالة تعاقب املر�أة بال�سجن من ثالثة �أ�شهر �إىل ثالث
�سنوات� ،أما ال�شخ�ص الذي �أقدم على �إجها�ض املر�أة بر�ضاها ف�إنه يعاقب بال�سجن
من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات على النحو الوارد باملادة ( )243من قانون اجلزاء
العماين.
املادة ( :)245اذا �أف�ضى الإجها�ض �إىل موت املر�أة يعاقب الفاعل بال�سجن �سبع
�سنوات على الأقل
تعالج هذه املادة نتيجة طبيعية قد ت�ؤدي �إليها عملية الإجها�ض وهي احتمالية
موت املر�أة التي مت �إجها�ضها� ،سوا ًء مت الإجها�ض بر�ضاء املر�أة �أو بدون ر�ضاها،
ف�إذا ترتب على الإجها�ض وفاة املر�أة التي مت �إجها�ضها ف�إن اجلاين يعاقب بال�سجن
�سبع �سنوات على الأقل ،ويف هذه احلالة يكون احلد الأعلى لل�سجن هو خم�س ع�رش
�سنة وذلك بح�سبانه احلد املقرر بعقوبة القتل العمد ومن ثم فال ميكن يف كل
الأحوال �أن يعاقب من حاول �إجها�ض امر�أة ما ثم ترتب عليه وفاتها بال�سجن مدة
ال تقل عن �سبع �سنوات وال تزيد على خم�س ع�رشة �سنة.
ومن املالحظ يف هذه املادة �أنها تتطلب �أن يكون من قام بالفعل هو �شخ�صاً
�آخر غري املر�أة احلامل ،كما �أنها تفرت�ض �أن من قام بعملية الإجها�ض لي�س طبيباً
مرخ�صاً له ،ف�إذا كان من قام بالإجها�ض هو طبيب مرخ�ص له وترتب على ذلك
وفاة املر�أة احلامل ف�إنه ال يعاقب وفقاً لهذه املادة لأن ما قام به يعد من قبيل
ممار�سته ملهام وظيفته على النحو الوارد يف املادة ( )243من هذا القانون.
املادة ( :)246يعاقب بنف�س العقوبة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )243كل من :
 -1تو�سل �إحدى الو�سائل املن�صو�ص عليها يف الفقرتني (2و )3من املادة ()34
من هذا القانون بغية ن�شر �أو ترويج �أو ت�سهيل ا�ستعمال و�سائل الإجها�ض
 -2باع �أو عر�ض للبيع �أو اقتنى بق�صد البيع مواد معدة للإجها�ض �أو �سهل
ا�ستعمالها ب�أي طريقة كانت
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تعاقب هذه املادة مرتكبي اجلرمية املحددة فيها بالعقوبات الواردة يف املادة
( )243وهي ال�سجن من �ستة �أ�شهر �إىل ثالث �سنوات  ،وقد بينت هذه املادة حالتني
هما:
	.1ا�ستخدم �إحدى الو�سائل الواردة يف الفقرتني  3، 2من املادة ( )43من هذه
القانون بهدف ن�رش �أو ترويج �أو ت�سهيل و�سائط الإجها�ض والو�سائل املحددة
يف الفقرتني  3، 2من املادة ( )43هي:
�أ	.الكالم وال�رصاخ �سوا ًء جهر بها الفاعل �أو نقلت بالو�سائل الآلية بحيث �سمعها
يف كال احلالتني من ال دخل له يف الفعل.
ب	.الكتابة والر�سوم وال�صور اليدوية �أو ال�شم�سية والأفالم وال�شارات على اختالفها
�إذا عر�ضت يف حمل عام �أو مكان معر�ض للأنظار �أو مباح للجمهور.
ولذلك فمن ي�ستخدم هذه الو�سائل بهدف ن�رش �أو ترويج �أو ت�سهيل ا�ستعمال و�سائط
الإجها�ض يعاقب بالعقوبة الواردة يف املادة ( )243باعتبار �أن من �ش�أن ذلك
�إ�شاعة انت�شار جرمية الإجها�ض والتحري�ض عليها.
وكذلك تعاقب هذه املادة كل من باع �أو عر�ض للبيع �أو �أقتنى بق�صد البيع موادا ً
معدة للإجها�ض �أو �سهل ا�ستعمالها ب�أي طريقة كانت ،وذلك باعتبار �أن الإجها�ض
يعد جرمية يف �ضوء �أحكام قانون اجلزاء العماين ،ومن ثم ف�إن من يقوم بيع �أو
العر�ض من �أجل البيع ملواد معدة للإجها�ض يعاقب باعتبار �أن من �ش�أن ذلك ن�رش
هذه اجلرمية يف �أو�ساط املجتمع.
على �أنه جتدر الإ�شارة يف تطبيق �أحكام هذه املادة هو ق�رص التجرمي على كل
من باع موادا ً معدة للإجها�ض غري امل�رشوع� ،أما يف حالة �إقدام �رشكة مرخ�ص
لها با�سترياد معدات طبية ومن �ضمن هذه املعدات ما ي�ستخدم للإجها�ض الطبي،
وقامت ببيعه لأحد امل�ست�شفيات املرخ�ص لها ف�إنها ال تدخل يف �إطار التجرمي
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مادة ( :)80مع عدم الإخالل بالأحكام املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل ت�سري
على الن�ساء العامالت جميع الن�صو�ص املنظمة لت�شغيل العمال دون متييز يف العمل
الواحد بينهم.
تقرر هذه املادة مبد�أ امل�ساواة بني الرجل واملر�أة يف حق العمل ،ولذا ف�إن الأحكام
املنظمة لعالقة العمل الواردة يف هذا القانون ال تختلف فيما �إذا كان العامل ذكرا
�أم �أنثى ،وهذا املبد�أ ي�ستند عموما �إىل مبد�أ امل�ساواة املن�صو�ص عليه يف النظام
الأ�سا�سي للدولة وكذلك االتفاقيات الدولية املنظمة للعمل.
غري �أن هذا املبد�أ ال ميكن تطبيقه على �إطالقه ،فالقدرة البدنية للمر�أة وبنيتها
اجل�سمية �أ�ضعف من الرجل ،كما �أن املر�أة تتحمل وظيفة اجتماعية متميزة ك�أم
وزوجة وربة بيت ،ولذلك ف�إن قانون العمل قد �أخذ يف االعتبار هذه العوامل الهامة
وذلك بن�صه على بع�ض الأحكام اخلا�صة فقط بت�شغيل الن�ساء وذلك يف الف�صل
الثاين من الباب اخلام�س من القانون على التف�صيل الذي �سي�أتي بيانه.
مادة ( :)81ال يجوز ت�شغيل الن�ساء يف الفرتة ما بني ال�ساعة التا�سعة م�ساء
وال�ساد�سة �صباحا �إال يف الأحوال والأعمال واملنا�سبات التي ي�صدر بتحديدها
قرار من الوزير.
تقرر هذه املادة مبد�أً عاما وهو حظر ت�شغيل الن�ساء ليال ،وقد مت حتديد فرتة احلظر
ما بني ال�ساعة التا�سعة م�ساء وال�ساد�سة �صباحا ،واحلكمة من منع عمل الن�ساء
ليال هي متكني املر�أة من �أداء دورها يف املجتمع ك�أم وزوجة وربة بيت ،غري �أن
هذا املبد�أ ال يطبق على �إطالقه ،فقد تقت�ضي بع�ض الأعمال بطبيعتها وجود نوع
من اال�ستثناء على تلك القاعدة ،ولكن حتديد ماهية تلك الأعمال امل�ستثناة ال
يرتك ل�صاحب العمل و�إمنا خولت هذه املادة وزير القوى العاملة حتديد الأحوال
والأعمال واملنا�سبات التي يجوز فيها ت�شغيل الن�ساء ب�شكل ا�ستثنائي خالل الفرتة
الليلية.
وتطبيقا لتلك املادة ،فقد �أ�صدر وزير القوى العاملة القرار الوزاري رقم 2011/656
الذي ينظم الأحوال والأعمال واملنا�سبات التي يجوز ت�شغيل الن�ساء فيها ليال
و�رشوط الت�شغيل .حيث �أجاز ذلك القرار ت�شغيل الن�ساء يف الفرتة ما بني ال�ساعة
التا�سعة م�سا ًء وال�ساعة ال�ساد�سة �صباحا يف الأحوال والأعمال واملنا�سبات
التالية:
	-1العمل يف مكاتب ال�سياحة والطريان ويف املطارات واالت�صاالت.
	-2العمل يف امل�ست�شفيات وال�صيدليات وامل�صحات والعيادات ودور العالج
	الأخرى.
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	-3العمل يف وظائف رئي�سة �أو تتطلب درجة عالية من الثقة.
	-4العمل يف و�سائل و�أجهزة الإعالم.
	-5العمل يف الفنادق ودور ال�سينما واملطاعم واملقاهي امل�ستوفية لل�رشوط
	املقررة.
	-6العمل يف خدمات الأمن واحلرا�سة.
 -7يف الأعياد واملنا�سبات واملوا�سم والأعمال املو�سمية الواردة بالقرارات
	املحددة لها.
� -8أعمال اجلرد ال�سنوي و�إعداد امليزانية والت�صفية وقفل احل�سابات واال�ستعداد
للبيع ب�أثمان خمف�ضة وفقا لل�رشوط املقررة قانونا.
 -9دور ح�ضانة ورعاية ذوي الإعاقة.
� -10إذا كان العمل ملنع وقوع حادث �أو �إ�صالح ما ن�ش�أ عنه �أو لتاليف خ�سارة
حمققة ملواد قابلة للتلف� ،أو كان الت�شغيل بق�صد مواجهة �ضغط عمل غري
عادي وذلك وفقا لل�رشوط املقررة قانونا.
 -11العمل يف املراكز واملحالت التجارية يف �شهر رم�ضان والثالثة �أيام ال�سابقة
لعيدي الفطر والأ�ضحى.
كما �أجاز ذات القرار يف مادته الثانية ت�شغيل الن�ساء حتى ال�ساعة العا�رشة م�ساء
يف الأعمال الآتية:
� -1صالونات جتميل ال�سيدات وحمالت اخلياطة الن�سائية.
	-2اجلمعيات الأهلية.
 -3م�ؤ�س�سات التعليم والتدريب.
 -4مكاتب املحامني واملحا�سبني واملهن احلرة املماثلة.
	-5املراكز واملحالت التجارية.
	-6العمل يف من�ش�آت ال�رصافة.
	-7العمل يف امل�صارف.
�أما املادة الثالثة من القرار نف�سه فقد و�ضعت ال�رشوط التي يتعني على �صاحب
العمل االلتزام بها يف حال قيامه بت�شغيل الن�ساء ليال ،وهذه ال�رشوط هي:
� .1أن يوفر �صاحب العمل كافة �ضمانات احلماية والرعاية واالنتقال والأمن
للن�ساء العامالت.
� .2أن ترخ�ص الدائرة املخت�صة بذلك بعد التحقق من توافر ال�ضمانات وال�رشوط
	الالزمة.
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مادة ( :)82ال يجوز ت�شغيل الن�ساء يف الأعمال ال�ضارة �صحيا وكذلك يف الأعمال
ال�شاقة �أو غريها من الأعمال التي حتدد بقرار من الوزير.
امتدادا لنطاق احلماية التي متتع بها املر�أة يف قانون العمل ،فقد حظرت هذه
املادة ت�شغيل الن�ساء يف الأعمال ال�ضارة �صحيا والأعمال ال�شاقة ،واحلكمة من
هذا احلظر مراعاة عدم قدرة املر�أة بدنيا ونف�سيا على حتمل امل�شاق بذات القدرة
املتوافرة لدى الرجل ،وكذلك حمايتها من بع�ض الأعمال ال�ضارة بال�صحة التي
قد ت�ؤثر على �أداء دورها االجتماعي والتي ميكن كذلك �أن متتد �إىل اجلنني خالل
فرتة احلمل .وبح�سب ذات املادة ف�إن على وزير القوى العاملة �أن ي�صدر قرارا يحدد
مبوجبه ماهية الأعمال التي يحظر ت�شغيل الن�ساء فيها والتي ميكن �أن تعترب من
قبيل الأعمال ال�شاقة �أو ال�ضارة �صحيا باملر�أة والتي ال تتنا�سب عموما والتكوين
البدين للمر�أة.
مادة ( :)83متنح املر�أة العاملة �إجازة خا�صة لتغطية فرتة ما قبل وبعد الوالدة
وذلك ملدة خم�سني يوما براتب �شامل ومبا ال يزيد على ثالث مرات طوال مدة
اخلدمة لدى �صاحب العمل.
تقرر هذه املادة حق املر�أة يف احل�صول على �إجازة خا�صة تطلق عليها بع�ض
الت�رشيعات �إجازة الو�ضع �أو �إجازة احلمل والوالدة ،يف حني ت�سمى ب�إجازة الأمومة
يف ت�رشيعات �أخرى ،و�أيا كانت الت�سمية ف�إن الهدف من منح املر�أة هذه الإجازة
هو عدم �إرهاق املر�أة بالعمل خالل الفرتات الأخرية من احلمل ومنحها كذلك الوقت
الكايف لرعاية طفلها خالل �أيام عمره الأوىل حيث يكون يف �أ�شد احلاجة �إىل وجود
�أمه بجانبه.
وقد كانت هذه املادة قبل تعديلها ال جتعل �إجازة الو�ضع مدفوعة الأجر ،كما
�أنها كانت ت�شرتط حل�صول املر�أة على هذه االجازة �أن تكون قد �أم�ضت �سنة على
الأقل يف خدمة �صاحب العمل ،وقد مت تعديل هذه املادة ،مبعنى �أن حق املر�أة يف
احل�صول على هذه الإجازة مرهون فقط بح�صول واقعة احلمل والوالدة ولو كان
ذلك يف الأيام الأوىل من خدمتها لدى �صاحب العمل ،كما �أ�صبح للمر�أة احلق يف
احل�صول على �إجازة مدفوعة الأجر على النحو الذي تن�ص عليه اتفاقية الق�ضاء
على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة ،وهذا التعديل يتفق بطبيعة احلال مع احلكمة
من �إقرار هذه الإجازة وهي مراعاة الأم وطفلها خالل تلك الفرتة احل�سا�سة والهامة.
ويح�سب لهذه املادة كذلك �أنها مل حتدد فرتة معينة من الإجازة قبل الو�ضع وفرتة
�أخرى بعد الو�ضع كما فعلت بع�ض الت�رشيعات ،و�إمنا جاء الن�ص عاما� ،أي �أن فرتة
اخلم�سني يوما ت�شمل مرحلتي ما قبل الوالدة وبعدها ،وهذا �أمر م�ستح�سن لأنه قد
ي�ضيع على املر�أة جزء من �إجازتها �إذا مل ت�ستطع تقدير تاريخ الو�ضع ب�شكل دقيق،
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كما �أن بع�ض الن�ساء قد يف�ضلن ق�ضاء اجلزء الأكرب من هذه الإجازة بعد الوالدة
لعدم حاجتهن ال�شديدة �إليها قبل الوالدة مثال ،ففي هذه املرونة مراعاة للمر�أة
وظروفها التي هي الأقدر بطبيعة احلال على تقديرها.
وغني عن القول ب�أن املادة قد �أكدت على حق املر�أة بالتمتع براتب �شامل خالل
فرتة الإجازة ،فال يحق ل�صاحب العمل اقتطاع جزء منه نظري انقطاعها عن العمل،
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن قانون العمل قد عرف يف الفقرة  13املعدلة من املادة
الأوىل الأجر ال�شامل ب�أنه «الأجر الأ�سا�سي م�ضافا �إليه جميع العالوات الأخرى
التي تقرر للعامل لقاء عمله».
ويالحظ ب�أن حق املر�أة يف هذه الإجازة يتكرر كلما تكررت واقعة احلمل والوالدة
بحد �أق�صى ثالث مرات طوال مدة اخلدمة لدى �صاحب العمل ،ويقت�ضي تف�سري ظاهر
الن�ص القول ب�أنه �إذا تغري �صاحب العمل ف�إنه يتم البدء يف احت�ساب الثالث مرات
من جديد ،فال يتم �إ�ضافة ما قد يكون قد متتعت به املر�أة من �إجازات و�ضع �سابقة
لدى عملها يف خدمة �صاحب عمل �سابق .وهذا التف�سري يربره �أن حتديد �سقف هذه
الإجازة بثالث مرات هو مراعاة �صاحب العمل ،بحيث ال تنقطع املر�أة عن عملها
ب�سبب الو�ضع �أكرث من  150يوما لدى نف�س �صاحب العمل مما ي�ضطره لدفع �أجرها
ال�شامل رغم فقدانه ملجهودها وانتاجها خالل تلك الأيام الكثرية ،ولي�س احلكمة
هي حتديد عدد �أوالد املر�أة بثالثة ،فطاملا الأمر كذلك ف�إن عدد الثالث مرات هذا
يحت�سب لدى كل �صاحب عمل تعمل يف خدمته املر�أة.
مادة ( :)84ال يجوز ل�صاحب العمل �أن يف�صل عاملة لغيابها ب�سبب مر�ض يثبت
ب�شهادة طبية �أنه نتيجة احلمل �أو الو�ضع و�أنه ال ميكنها العودة لعملها ب�شرط �أال
جتاوز مدة الغياب يف جمموعها �ستة �أ�شهر.
تعالج هذه املادة احلالة التي حتتاج فيه العاملة �إىل �أن تنقطع عن العمل فرتة
�أطول من تلك املحددة يف املادة ال�سابقة ب�سبب ظروف احلمل والوالدة� ،رشيطة
�أن حت�صل على �شهادة طبية مو�ضح بها �أن مر�ض العاملة �سببه احلمل �أو الوالدة
ولي�س �أي �شيء �آخر ،كما ي�شرتط يف ذلك املر�ض �أن مينع املر�أة من العودة �إىل
العمل وذلك ما يجب �أن يكون كذلك وا�ضحا يف ال�شهادة الطبية� ،أما �إذا كان املر�ض
الناجم عن احلمل �أو الو�ضع ميكن للمر�أة معه �أن تعود �إىل عملها ،فال يكون هناك
م�سوغ لتمتعها بتلك الإجازة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن االلتزام الذي �أن�ش�أته هذه املادة على عاتق �صاحب العمل
يتمثل فقط يف عدم ف�صله للعاملة لغيابها ب�سبب الظروف امل�شار �إليها واملوثقة
مبوجب �شهادة طبية ،غري �أن هذه املادة تختلف عن �سابقتها يف حق �صاحب
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العمل يف اعتبار تلك االجازة بدون �أجر ومع ذلك تبقى الرابطة العقدية كما هي
دون تغيري.
وا�شرتطت هذه املادة كذلك لإعمال هذا احلكم هو عدم جتاوز مدة الغياب يف
جمموعها عن �ستة �أ�شهر ،وكلمة «جمموعها» تفيد �أن هذه املدة تكون �شاملة ملدة
اخلم�سني يوما املقررة مبوجب املادة ال�سابقة ،غري �أن ما زاد عن اخلم�سني يوما
يكون بدون �أجر� .أما �إذا جتاوزت مدة الغياب �ستة �أ�شهر فيحق ل�صاحب العمل ف�صل
العاملة تطبيقا ملفهوم املخالفة� ،إذ قد يكون يف �إلزام �صاحب العمل ب�إبقاء هذه
العاملة يف خدمته �رضر عليه ،وقانون العمل عموما و�إن كان يهدف �إىل حماية
العامل �أال �أن ذلك يجب �أال ينطوي على �رضر فاح�ش ب�صاحب العمل.
مادة ( :)85على �صاحب العمل يف حالة ت�شغيل عاملة �أو �أكرث �أن ي�ضع يف مكان
العمل ن�سخة من نظام ت�شغيل الن�ساء.
�ألزمت هذه املادة �صاحب العمل يف حالة ت�شغيل عاملة �أو �أكرث �أن ي�ضع ن�سخة
من نظام ت�شغيل الن�ساء يف مكان العمل ،والهدف من هذا الإلزام هو �إحاطة املر�أة
العاملة بحقوقها املقررة قانونا ،وكذلك حمايتها بحيث ال ي�ستطيع �صاحب العمل
�أن يخالف التنظيم القانوين لهذا الأمر وهو ما يكون حمل مراقبة لدى �إبراز هذا
النظام ب�شكل وا�ضح ويف مكان بارز.
مادة ( :)86مع مراعاة الأحكام ال�سابقة يحدد بقرار من الوزير نظام ت�شغيل
الن�ساء والظروف والأحوال التي يتم فيها الت�شغيل والأعمال واملهن وال�صناعات
التي يعملن بها.
�إذا كانت املواد ال�سابقة قد و�ضعت �إطارا عاما مل�س�ألة ت�شغيل الن�ساء ،ف�إن تف�صيل
هذه امل�س�ألة يتم بقرار من وزير القوى العاملة الذي يتعني عليه �إ�صدار نظام
ت�شغيل الن�ساء وكذلك كافة الأمور املتعلقة بهذه امل�س�ألة كتبيان الظروف والأحوال
التي يتم فيها الت�شغيل بالإ�ضافة �إىل الأعمال واملهن وال�صناعات التي يعملن بها،
وبطبيعة احلال ميكن للقرار �أن يحدد الأعمال التي يحظر على الن�ساء القيام بها،
على �أن يكون كل ذلك باملراعاة لأحكام ت�شغيل الن�ساء الواردة يف قانون العمل.
مادة ( :)118يعاقب كل من يخالف �أحكام الباب اخلام�س بغرامة ال تزيد على
خم�سمائة ريال وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث والن�ساء اجلاري ت�شغيلهم
باملخالفة لتلك الأحكام ،و�إذا ارتكبت املخالفات ال�سابقة مرة ثانية خالل �سنة
من تاريخ احلكم جاز معاقبة �صاحب العمل ف�ضال عن الغرامة بال�سجن ملدة ال
تزيد على �شهر.
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و�ضع قانون العمل يف هذه املادة جزا ًء جنائيا ملخالفة الأحكام املتعلقة بت�شغيل
الأحداث والن�ساء والواردة يف الباب اخلام�س من هذا القانون� ،إذ ن�صت هذه املادة
على عقوبة الغرامة التي ال تزيد عن خم�سمائة ريال لكل من يخالف تلك الأحكام،
وتتعدد العقوبة بقدر عدد من وقعت املخالفة ب�ش�أنهم ،وت�شدد العقوبة يف حالة
العود� ،إذ ق�ضت هذه املادة ب�إيقاع عقوبة الغرامة وال�سجن ملدة ال تزيد عن �شهر
�إذا كرر �صاحب العمل املخالفة خالل �سنة من تاريخ احلكم.
وينبغي الإ�شارة هنا �إىل املادة ( )111من قانون العمل التي ن�صت على �أن
العقوبات الواردة يف هذا القانون  -ومنها العقوبة الواردة يف املادة ( - )118ال
تخل ب�أي عقوبة �أ�شد ين�ص عليها �أي قانون �آخر ،والهدف من �إ�سباغ هذه احلماية
اجلنائية هو توفري مزيد من احلماية للمر�أة العاملة ،كما ينبغي الت�أكيد �أخريا �إىل
�أن هذا اجلزاء اجلنائي ال يخل ب�أية جزاءات مدنية قد ترتتب على خمالفة الأحكام
املتعلقة بت�شغيل الن�ساء.
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