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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  قانون األحوال الشخصية وتعديالته

  ١٩٥٩لسنه ) ١٨٨( رقم 

  )١(حماضره رقم 

وهـو اصـطالح قـانوني )) األحـوال الشخصـية (( لقد أطلق هذا القانون مصطلح 

حديث وفد ألينا مع ماوفد من التشـريعات االجنبيـه حيـث مل يكـن الفقهـاء 

يـدرجونها حتـت عنـاوين ابل كانو، هذا الباب املسلمون يطلقونه على مسائل 

، وكتاب النسب ، وكتاب النفقة ،كتاب املواريث ، كتاب النكاح : مثل ، خمتلفة 

وهي يف كال احلالتني تنظم املسـائل التـي تتعلـق بشـخص اإلنسـان .... وهكذا 

  .وعالقته مع اقرب الناس إليه 

أعطاهـا معـىن أكثـر ) شخصية األحوال ال( إال إن مجع تلك املسائل حتت عنوان 

جمموعه مايتميز به اإلنسـان عـن :(( فاملقصود بذلك هو . حتديدا وأدق مدلوال 

غريه من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثرا قانونيا يف 

وكونه زوجا أو أرمال أو مطلقا أو ، ككون اإلنسان ذكرا وأنثى ، حياته االجتماعية 

أو كونـه مطلـق ، ا أو كونه تام االهليه أو ناقصها لصغر سن أو جنـون أبا شرعي

  )) .االهليه أو مقيدها سبب من أسبابها القانونيه 

  

  



)٢(  

  األحكام العامه

  

  :كيفيه العمل بالقانون )١(

تسري النصوص التشريعية يف هذا القانون على مجيع ): ((١(ف:املادة األوىل 

  )) .النصوص يف لفضها أو فحواها املسائل التي تناولتها هذه 

  

  :االحاله اىل الشريعة االسالميه )٢(

إذا مل يوجـد نـص تشـريعي ميكـن تطبيقـه فـيحكم ) :(( ١(ف : املادة األوىل 

  )) .مبقتضى مبادئ الشريعة االسالميه األكثر مالءمه لنصوص هذا القانون 

  

  :االحاله اىل القضاء اإلسالمي )٣(

رتشد احملـاكم يف كـل ذلـك باألحكـام التـي اقرهـا تس) :(( ١(ف: املادة األوىل 

القضـاء اإلسـالمي يف العــراق ويف الـبالد االسـالميه االخــرى التـي تتقــارب 

  )) .قوانينها مع القوانني العراقيه 

  

  :سريان األحكام على األشخاص )٤(



تسـري احكـام هـذا القـانون علـى العـراقيني إالمـن ): ((١(ف:املادة الثانيه 

  )). استثني منهم بقانون خاص 

وحدت هذه الفقرة مجيع العـراقيني علـى اخـتالف مـذاهبهم وطـوائفهم 

وأديانهم فجعلتهم مجيعا منضـوين حتـت هـذا القـانون إال مـن اسـتثني 

  . منهم بقانون خاص 

    

حوال الشخصية هذا هو القانون العام فيما احتواه من وبذلك يكون قانون األ

  .وتكون قوانني األحكام الشخصية االخرى قوانني خاصة  ، مبادئ وأحكام 

أما غري العراقيني فأنهم خارجون عن دائـرة هـذا القـانون ويطبـق علـيهم 

  .١٩٣١لسنه ) ٧٨(قانون األحوال الشخصية رقم 

  :وأما من استثني بقانون خاص فهم 

قـانون تنظـيم : ( فان هلم قانونا خاصا هـو ، املسيحيون و املوسويون : أوال

  . ١٩٧٤لسنه ) ٢٣( احملاكم الدينية للطوائف املسيحية واملوسوية رقم 

حمـاكم واـالس الطائفيـة يف (( منـه مـا يـا يـاتي ) ١٢(وقد جاء يف املـادة 

ائفية التي ختصص هلا الدعاوى األتي ذكرها اخلاصه بالعراقيني املنتمني للط

خـال األمـور ، والصداق والطالق والتفريق والنفقة ألزوجيه ، النكاح : احملكمه 

الداخلة ضمن احملاكم املدنية خمتصة بالنظر يف دعـاوى األحـوال الشخصـية 

فيما عـدا الطوائـف التـي تنشـأ هلـا : (( منه ) ٢٠( وجاء يف املادة . املدنية 

ذا القـانون تبقـى احملـاكم املدنيـة خمتصـة حماكم وجمالس وفقا لنصوص ه



بالنظر يف دعاوى األحوال الشخصـية املدنيـة خمتصـة بـاملنتميني اىل سـائر 

  .الطوائف غري االسالميه وفقا لإلحكام أملقرره يف بيان احملاكم 

) ٧٠( فان هلم قانونا خاصا هو القانون رقم ، طائفة األرمن األرثوذكس : ثانيا 

ناط كثريا من شئون هذه ألطائفيه بالس الروحاني هلا الذي أ١٩٣١لسنه 

  .كما نصت على ذلك املادة السادسة 

) ٧(والذي بينت املادة ١٩٣١لسنه ٧٧وهلا قانون خاص رقم، الطائفة : ثالثا 

اإلشراف على أداره الشـركات : منه وظائف الس اجلسماني ومن ضمنها 

  .ض خرييه واملسقفات واملستغالت املوقوفة إلغرا

يف مجاعات بغداد والبصره واملوصـل وغـريهم : منه) ١٤( وقد جاء يف املادة 

من اجلماعات التي تعني ملكيه تشكل حمكمه دينيه وهلا حق القضاء برؤية 

  ...دعاوى النكاح واملهر والطالق والفراق والنفقة الزوجية 

وقـد عـدلت بعـض ١٩٣١لسـنه ) ٧٠(وهناك ايضا قـانون أخـر رقـم :رابعا

  . ١٩٦٠لسنه ) ٣٣(برقم ، ١٩٣٤لسنه ) ٢٠(نصوصه برقم 

كمـا صـدرت يف ، بيان اإلحكام الفقهية للموسـويني ١٩٤٩وصدرت يف سنه 

  .اإلحكام الفقهية للسريان األرثوذكس١٩٥٠سنه 

١٩٥١لسنه )١٥٥(لبيان رقم ثم ألغيت احملاكم املوسوية يف املوصل مبوجب ا

  .وانيطت الدعاوى املوسوية باحملاكم 

  



  :تنازع القوانني )٥(

مـن ، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ١٩:تطبـق احكـام املـواد ) : (( ٢(ف:املادة الثانيـه 

  )).القانون املدني يف حاله تنازع القوانني من حيث املكان 

  

  ) :١٩(املادة 

يرجــع يف الشــروط أملوضــوعيه بصــحة الــزواج اىل قــانون كــل مــن (()١(ف

أو ، إما من حيث الشكل فيعترب صحيحا الزواج ما بني أجنبيني ،الزوجيني 

ما بني اجنبي وعراقي إذا عقد وفقا للشكل املقرر يف قانون البلد الذي مت فيه 

  .أو إذا روعيت فيه اإلشكال التي قررها قانون كل من الزوجني 

  

ويسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الـزواج (( )٢(ف

  )) .على اآلثار التي يرتبها عقد الزواج مبا يف ذلك من أثر بالنسبة للمال 

ويسري يف الطالق والتفريق واالنفصال قانون الـزوج وقـت الطـالق: (( )٣(ف

  ) )) .وقت رفع الدعوى ( والتفريق واالنفصال قانون الزوج وقت الطالق 

  

املسائل اخلاصه بالبنوة الشرعية والوالية وسائر الواجبات ما خيص : (( )٤(ف

  )). اإلباء واألوالد يسري عليها قانون األب 

  



يف األحوال املنصوص عليها يف هذه املادة إذا كـان احـد الـزوجني و: (( )٥(ف

  )).عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده 

  .من القانون املدني بفقراته اخلمس ) ١٩(هذا هو نص املادة 

إما غري املسلم من مسلمه فان ، سلم بكتابيه صح الزواج تزوج ملومالحظه 

الن قانون احد الزوجني هنا ،لى احملكمه إن حتكم ببطالنه وع، الزواج ال يصح 

  .ال يبيح للمسلمة إال إن تتزوج من مسلم 

  

املســائل اخلاصــه بالوصــاية والقوامــة وغريهــا مــن الــنظم : (( )٢٠(املــادة 

أملوضوعيه حلماية عدميي االهليه وناقصيها والغائبني يسري عليهـا قـانون 

  )).الدولة التي ينتمون إليها 

  

  )). االلتزام بالنفقة يسري عليها القانون املدين بها ):٢١(املادة 

  

  


