
األولالباب 

الزواج

  

، عقد الزواج تعريفا وحكما وحكمة أحكامعقد املشرع العراقي هذا الباب لبيان 

  :فصول على النحو التايل أربعةوذلك يف ، وإثباتاوأهلية، واركانا وشروطا 

  

األولالفصل 

:تعريف الزواج وغايته -١

  

الزواج عقد بني رجل وامرأة حتل لـه شـرعا غايتـه ) : ( ٢(و) ١(ف: املادة الثالثة 

  ) .رابطة للحياة املشرتكة والنسل إنشاء

  ) .املرتتبة عليه حني انعقاده أحكامهاحتقق انعقاد الزوجية لزم الطرفني إذا( 

كـل عقد يفيد حل اسـتمتاع: ( عرف الفقهاء الزواج تعريفات خمتلفة منها انه 

  ) .على الوجه املشروع باآلخرواملرأةمن الرجل 

لتسكنوا أزواجاأنفسكمخلق لكم من أنآياتهومن ( فقال تعاىل يف سورة الروم 

  ) .وجعل بينكم مودة ورمحة إليها



وجعل لكم مـن أزواجاأنفسكمواهللا جعل لكم من ( وقال تعاىل يف سورة النحل 

  ) .بنني وحفدة ورزقكم من الطيبات أزواجكم

  

:اخلطبة أحكام-٢

  

  ) .تعترب عقدا الوعد بالزواج وقراءة الفاحتة واخلطبة ال) ( ٣(ف: املادة الثالثة 

الزواج باعتبارهـا قراءة الفاحتة تصرفات متهد لعقدأوالوعد بالزواج أواخلطبة 

إنمتيزه عن باقي العقـود مـن حيـث من مقدماته،فان لعقد الزواج خصيصة

اقتضى  هلا زيادة يف احليطـة ،وحـذرا يف التقصـي ، ودقـة يف ال ترفع ،لذاآثاره

التـي يفـرتض األمـوروالن عقد الزواج من .التمحيص ،وموضوعية يف االنتقاء 

يتبصـر يف أنيعقد عقد الزواج أندوامها مدى احلياة ،فكان البد للرجل ـ قبل

وى يف الطلب ويلتمس مواقع الصالح فيمن يريد االقرتان بها ،وبقدر ، ويرتاألمر

  .أيضاللمرأةواجبا عليه فانه كذلك أو ما يكون ذلك حقا للرجل 

شئ موضوعي من النظـر يف بعـض مـواطن اإلسالميةومن هنا كان للشريعة 

الزوجة ،كما ترجم عن ذلك رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه والـهاخلري عند اختيار

  ):٣(وسلم ـ حني قال 

ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها، فاظفر بذات الـدين تربـت ألربعاملرأةتنكح (

  )يداك



رسـول اهللا وما خضـراء الـدمن يـا:قالوا ) وخضراء الدمنإياكم):( ٤(أيضاوقال 

  ).احلسناء من املنبت السوء املرأة:(؟قال

التي تكفـل هلـم اإلجراءاتعض العقد بإلطرافاإلسالميةالشريعة أباحتكما 

إىلينظر اخلاطب أنحتقيق رغبات الطبع ومتطلبات املزاج من خالل احلث على 

منه حسـب مزاجـه التأكدمما ينبغي كل منهماليتأكد.خمطوبته وبالعكس 

أندون امرأة،فقد قال رسول اهللا ـ صلى اهللا علبه واله وسلم ـ ملن خطب ورأيه

  ).٥) (يؤدم بينكما أنأحرىفانه إليهاانظر :(إليهاينظر 

ذلك الفقرة التي حنن بصدد شرحها، إىلأشارتاخلطبة ليست عقدا كما إنأال

  .مل تتم أولكل من اخلطيبني حق الرجوع عنها سواء متت إن:وهذا يعني 

احلق يف الفسخ قد يرتتب عليه حق مل يكن ،ولكن هذاأووسواء كان هناك سبب 

معنويا وحينئذ فان أوالذي قد يتضرر من هذا الفسخ ضررا ماديا اآلخرللطرف

مما قد يرتتب عليه احلكم (املسؤولية التقصريية ملبدأللقاضي حق النظر حتكيما 

  : نقول أنيف هذا األمربتعويض مناسب ،وخالصة للطرف املتضرر

  .اخلطبة من حيث هي ليست بعقد ملزم إن:أوال

  .يكون سببا للتعويض أنينهض عنها بفسخها الجمرد العدول إن:ثانيا

الطرفني جـاز احلكـم بأحدمعنوي أواقرتن بالعدول عنها ضرر مادي إذا:ثالثا

نظـر القاضـي إىلاملسؤولية التقصريية واملرجع يف ذلك أساسبالتعويض على 

  .واجتهاده 



فـرتة إثنـاءاملتبادلـة بـني الـزوجني واألمـوالاهلدايا واهلبات أحكامإما:رابعا

مـن حيـث املبـدأاخلطبة ،فان كان ذلك مدفوعا على انه هدايا فيتبع به نفس 

فان كان الرجـل هـو املسـؤول عـن فسـخ اخلطبـة فانـه ال.املسؤولية التقصريية 

جيمع عليها مصيبتني ،فقد اخلطب وفقـدان هداياه ،لكي الاملرأةيستعيد من 

أشارتاهلبة كما أحكاميتبع بها ،ومع ذلك فقد نص القانون على انه األموال

.شرحها سيأتيكما ) ١٩(من املادة ) ٣(اىل ذلك الفقرة 

  

:ـ تعدد الزوجات ٣

  

  ) :٧(و)٦(و)٥(و)٤(ف: املادة الثالثة

اإلذنإلعطـاءالقاضي ويشرتط بإذنإالمن واحدة بأكثرجيوز الزواج ال) : ((٤(ف

  :حتقيق الشرطني التاليني 

  .      من زوجة واحدةأكثرإلعالةتكون للزوج كفاية مالية أن-أ

  .تكون هنالك مصلحة مشروعة أن-ب

اذا خيف عدم العدل بني الزوجات فال جيوز التعدد ويرتك تقدير ذلك ) : (( ٥(ف

  )) .للقاضي 



كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خالفا ملا ذكر يف الفقرتني ) : (( ٦(ف

يعاقب باحلبس مدة التزيد على سنة او بالغرامة مبا التزيد على مائة ) ٥(و) ٤(

  )) .دينار او بهما 

من هـذه املـادة جيـوز الـزواج ) ٥(و ) ٤(استثناء من احكام الفقرتني ) : (( ٧(ف 

  )) .أرملةباكثر من واحدة اذا كان املراد الزواج بها 

  

اد التـزوج بهـا مطلقـة طالـب االذن اذا كانت املراة الثانية املر: احلالة الثانية 

  : اعادتها اىل ذمته دفارتا، نفسه 

اليعترب اعادة املطلقة اىل عصمة زوجها مبثابة زواج باكثر من واحدة الغراض -١

لسنة ) ١٨٨(من املادة الثالثة من قانون االحوال الشخصية رقم ) ٥(و)٤(الفقرتني 

اجه على امراة اخرى قبل اعادة فيما اذا سبق للزوج ان عقد زو، املعدل ١٩٥٩

  .مطلقته اىل عصمته 

يعفى الزوج املطلق من شروط احلصول علـى موافقـة دائرتـه فيمـا يتعلـق -٢

باعادة زوجته املطلقة اىل عصمته اذا كانـت القـوانني التـي خيضـع هلـا الـزوج 

  .توجب احلصول على هذه املوافقة قبل عقد الزواج 

او يعيد مطلقته اىل عصمته بعد ان ، ق زوجته اذا فليس مبن يتزوج بارملة فو

بل ان له ان ، كان قد تزوج باخرى حال طالقها حاجة باحلصول على اذن احملكمة 

  .يفعل ذلك بدون اذن 


