
احملاضرة الرابعة

  األهلية

  

  :األهلية الكاملة : أوال 

العقـل واكمـال : يشـرتط يف متـام اهليـة الـزواج ) : (( ١( ف : املادة السـابعة  

)) .الثامنة عشرة 

وامنا تركو االمـر ملـن ، ان الفقهاء املسلمني مل حيددو اهلية الزواج بسن معني 

اهلية الزواج صغريا او كبريا او جمنونا فالكل له ، يعنيهم االمر او يتعلق بهم 

فاوجبو على ويل الصغري غري ، او عاقال فيما عدى الفرق فيمن يلي العقد بنفسه 

  .املميز وانون ان يليا عقد الزواج نيابة عنهما 

فقسم ، اال ان املشرع العراقي راى املصلحة ان حيدد من هذا االطالق عند الفقهاء 

  :نياخلية الزواج اىل قسم

وهي العقل واكمال الثامنة عشر ، فنص عليها يف هذه الفقرة : اهلية كاملة ) ١(

معـىن ذلـك ان مـن ، وهذان شرطان قانونيان لالهلية الشـرعيان ، من العمر 

  .امنا يكون خمالفا قانونا ، تزوج بغري هذين الشرطني اليكون امثا شرعا 

  .اهلية ناقصة كما يف املادة الثامنة االتية) ٢(

  :انعدام االهلية : ثانيا 



للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجني املريض عقليا اذا ) : (( ٢(ف: املادة السابعة 

ثبت بتقرير طبي ان زواجه اليضر باتمع وانه يف مصلحة الشخصية اذا قبـل

  )) .الزوج االخر بالزواج قبوال صرحيا 

ووضعت ، قلي ان يتزوج اجازت هذه الفقرة زواج من انعدمت اهليته مبرض ع

  :لذلك ثالثة شروط 

  

  .ان يثبت بتقرير طبي ان زواجه اليضر باتمع : الشرط االول 

  .ان يكون الزواج يف مصلحة املصاب عقليا : الشرط الثاني 

ان يكون الطرف االخر عاملا حبالة املصاب موافقا على الزواج منه : الشرط الثالث 

  .بل البد من التصريح باملوافقة ، ون بالسكوت وهي هنا التك، موافقة صرحية 

  

  

  

  : االهلية الناقصة : ثالثا 

فللقاضـي ان ، اذا طلب من اكمل اخلامسة عشرة من العمـر الـزواج ) : (( ١(ف

ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليـه الشـرعي فـاذا 

فان مل يعرتض ، حيددها له امتنع الويل طلب القاضي منه موافقته خالل مدة

  )) .او كان اعرتاضه غري جدير باالعتبار اذن القاضي بالزواج 



للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ اخلامسـة عشـر مـن العمـر اذا وجـد ) : (( ٢(ف

ضرورة قصـوى تـدعو اىل ذلـك ويشـرتط للعطـاء االذن حتقـق البلـوغ الشـرعي 

  )) .والقابلية البدنية 

  

  :على الزواج االكراه : رابعا 

  ) :٣(و)٢(و)١(يف : املادة التاسعة

شخص ذكرا كان ام انثـى علـى أيالحيق الي من االقارب او االغيار اكراه ) (( ١(

كمـا ، ويعترب عقد الزواج باالكراه باطال اذا مل يتم الدخول ، الزواج دون رضاه 

حكـام هـذا الحيق الي من االقارب او االغيار منع من كان اهال للزواج مبوجـب ا

  ))القانون من الزواج 

من هذه املادة بـاحلبس مـدة التزيـد ) ١(يعاقب من خيالف احكام الفقرة ) (( ٢(

او باحدى هاتني العقوبتني اذا كان قريبـا مـن ، وبالغرامة ، على ثالث سنوات 

اما اذا كان املخالف من غري هؤالء فتكون العقوبة بالسجن مـدة ، الدرجة االوىل 

  )) .او احلبس مدة التقل عن ثالث سنوات ، عشر سنوات التزيد على

او حمكمة املـواد الشخصـية اإلشـعار اىل ، على حمكمة االحوال الشخصية ) (( ٣(

من ) ١(سلطات التحقيق الختاذ التعقيبات القانونية حبق املخالف الحكام الفقرة 

وحيـق ملـن ،وهلا توقيفه لضمان حضوره امام السـلطات املـذكورة ، هذه املادة 

  . تعرض لالكراه او املنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا اخلصوص 

  



من املرأةفقد ارى انقاذ ، من الواضح ان هدف املشرع كان نبيال يف هذا التعديل 

عرف فاسد عانت منه كثري وهو مسالة احقية ابن العم بابنة عمه رغم ما تكون 

جتعل من ابن العم زوجـا لـيس كفـؤا بينهما من اختالفات ثقافية واجتماعية

ومـع ذلـك فقـد ، البنة عمه لتخلفه عنها باملكان واملكانة واملستوى االجتمـاعي 

عانت املرأة من هذا العرف الفاسد وعندما تتمرد عليه وترفض ابن عمها فانها 

) النهوة ( تصطدم بعقبة اخرى تقف يف سبيل حريتها ومستقبلها وهي مسالة 

اال ان هذا اهلدف ، ملستحيل على رجل اخر ان يتقدم خلطبتها التي جتعل من ا

  .النبيل كان يلزم له صياغة اكثر دقة وموضوعية 

  

  

تسجيل عقد الزواج واثباته

  

:تسجيل عقد الزواج : أوال 

  

يسجل عقد الزواج باحملكمة املختصة بدون رسم يف سجل خاص : (( املادة العاشرة 

  : وفقا للشروط االتية 



قديم بيان بال طابع يتضمن هويـة العاقـدين وعمرهمـا ومقـدار املهـرين ت) ١(

وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع هـذا البيـان مـن العاقـدين 

  .ويوثق من خمتار احمللة او القرية او شخصني معتربين من سكانها 

وانع يرفق البيان تقرير طبي يؤيد سالمة الزوجني من االمراض السارية وامل) ٢(

  .الصحية وبالوثائق االخرى التي يشرتطها القانون 

ــدين او بصــمة ) ٣( ــع بامضــاء العاق ــدون ماتضــمنه البيــان يف الســجل ويوق ي

  .إبهامهما حبضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجني حجة بالزواج 

وان العقد يسجل بدون ، لقد نصت هذه املادة على ان البيان يقدم بدون طابع 

  من هذه املادة) ٢(قد اشرتطت الفقرة و، رسم 

وهذه ، ان يرفق بالبيان تقرير طبي يؤيد سالمة الزوجني من االمراض السارية 

، وبني الـزوجني وذريتهمـا ، حماوالت للقضاء على حاالت العدوى بني الزوجني 

، األزواجوقد كان عدم االهتمـام بهـذه الناحيـة سـببا يف اصـابة العديـد مـن 

اال ان القـانون مل يشـر اىل هـذه ، لذرية بامراض وافـات خطـرية والعديد من ا

الن ذلك يتغري ويتبدل تبعا لتقدم البشرية يف جمـال ، وحسن فعال ، االمراض 

وهـو ، الطب وهلذا تولت جلنة من وزارة الصحة حتديد بعض االمراض اخلطرية 

مل تكـن وقت اذا استجدت امراض جديدة أيحتديد قابل للزيادة او النقص يف 

الـذي اصـبح اشـد خطـرا وفتكـا يف النـاس مـن ) االيدز ( معروفه مثل مرض 

فقد مات به ما يقرب ثالثني مليون من املصابني به يف اوربا ، احلروب والسرطان 

  .وامريكا وهم اضعاف هذا العدد 



  

  :جاء يف تقرير وزارة الصحة يف هذا اخلصوص مايلي 

ــة ((  ــرار اللجن ــاء يف ق ــا ج ــتنادا مل ــا اس ــب امرن ــة مبوج ــؤرخ يف ٤٤٣املؤلف وامل

بكتابنـا ) دوان التـدوين القـانوني ( املؤيد من قبـل وزارة العـدل ٢٥/٢/١٩٦٠

  :اصدرنا التعليمات االتية ٧/٨/١٩٦٠واملؤرخ يف ٥٣٧/١٠املرقم 

من املـادة العاشـرة مـن قـانون ) ٢(يقصد باملوانع الصحية الواردة يف الفقرة -أ

  :ماياتي ١٩٥٩لسنة ١٨٨رقم االحوال الشخصية 

  .االمراض التناسلية السارية ) ١(

  .اجلذام ) ٢(

  .التدرن الرئوي يف حالته الفعالة ) ٣(

  

  .وتشمل العاهات واالمراض العقلية : العقلية ) ١(-ب

  .على مجيع االطباء اتباع ماجاء يف هذه التعليمات ) ٢(

  

اال . من حيث اهلدف ، بدأ ومما الشك فيه ان هذه اخلطوة عظيمة من حيث امل

وهـو مـاجيري ، انها جاءت سهلة حبيث ميكن التحايل عليها وتطبيقها شـكليا 

فتوكـل ، وهذا يقتضي ان تكون هذه الفقرة اكثر صراحة وجديـة . االن بالفعل 

االمر اىل مؤسسة او جلنة طبية او حنو ذلك مـا جيعـل الفحـص الطبـي حقيقـة 



) (( ص(وحني اذ تصري اىل امتثال قول رسول اهللا ، واعية وواقية ، نافعة وناجحة 

وقوله لرجل اراد ان يتزوج امراة من غري ان )) انتقوا لنطفكم فان العرق دساس 

والنظر هنا نظـر )) انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما (( يعرفة عنها شيئا 

ل رجل ك) ص(وقد امر رسول اهللا . عام يشمل الشكل واملضمون بالعني والكشف 

بعيبه فقال الحدهم وكان عقيما املرأةفيه عيب ويريد ان يتزوج امراة ان خيرب 

ومـا التقريـر الطبـي اجلـاد اال تطبيـق هلـذه )) . اخربها انك عقيم وخريهـا (( 

  .الوصايا النبوية احلكيمة 

  

  

  

  

  

: العمل مبضمون حجة الزواج : ثانيا 

  

، يعمل مبضمون احلجج املسجلة وفق اصوهلا بال بينة ) : (( ٤(ف : املادة العاشرة 

مـامل يعـرتض عليهـا لـدى احملكمـة ، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق باملهر 

  )) املختصة 



بهذه الفقرة يكون املشرع قد قرر صالحية العمل مبضمون حجة الزواج املسجلة 

انفرد املشرع العراقـي بهـذه املـادة حيـث وقد، دون توقف على حكم يؤيدها 

اال ان هـذه الصـالحية ، الجند هلا نظريا يف قوانيني االحوال الشخصـية االخـرى 

، تنتفي يف حالة قيام شبهة بالتزوير او االعرتاض عليها من له حق االعرتاض 

وبدون ذلك فان حجة الزواج كافية الن تذهب املطلقة او املتوفى عنها زوجها اىل 

  .وائر التنفيذ من اجل تنفيذ حجة زوجها فيما يتعلق باملهر د

  

: عقد الزواج خارج احملكمة : ثالثا 

  

و التزيد ، .يعاقب باحلبس مدة التقل عن ستة اشهر ) : (( ٥(ف : املادة العاشرة 

على سنة او بغرامة التقل عن ثالمثائة دينار و التزيد عن الف دينـار كـل رجـل 

تكون العقوبة احلبس مدة التقل عن ثالث سـنوات و ، كمة عقد زواجه خارج احمل

  )) التزيد على مخس سنوات اذا عقد خارج احملكمة زوجا  اخر مع قيام الزوجية 

لقد اضيفت هذه املادة اىل املادة العاشرة مبوجب املادة الرابعة مـن التعـديل 

نتهـي حيث كانت املـادة العاشـرة قبـل ذلـك ت، ١٩٧٨لسنة ٢١الثاني رقم 

  .منها ) ٤(بانتهاء الفقرة 

، اال ان مايؤخذ على هذه الفقرة انها جعلت العقوبة يف ذلك على الرجل وحده 

ومن االمـور احملـذور ، فهي التي رضيت بذلك ، شريكته يف االمر املرأةمع ان 

منها ان بعض الرجال يتزوجون زواجا مدنيا بعيدا عـن اعـني القضـاء لظـروف 



وحني اذ قد تضار الزوجة اذا ماطاوعت الرجل الزواج منهـا خـارج ، حتيط بهم 

لذا كان على ، ولو ال موافقتها ومطاوعتها هي ما كان يتسىن له ذلك ، القضاء 

  . املشرع ان يشملها بالعقوبة هي االخرى 

)) كل رجل عقد زواجه خارج احملكمة (( ويؤخذ على املشرع يف هذه الفقرة انه قال 

كل رجل عقـد زواج (( ولو ان املشرع قال ، بهذا احنسرت العقوبة بالزوج وحده و

لشمل ذلك السيد والشهود وحنوهما ممـن يشـاركون عـادة يف )) خارج احملكمة 

  .هذه االمور 

  

:اقرار الرجل للمراة بالزوجية : رابعا 

  

مل يكن هنـاك و، اذا اقر احد المراة انها زوجته ) : (( ١(ف : املادة احلادية عشر 

  )) ثبتت زوجيته هلا باقراره ، مانع شرعي او قانوني وصدقته 

لقد اعرتف املشرع العراقي باالقرار وسيلة الثبات الزوجية اىل جانب التسـجيل 

فاذا اقـر الرجـل المـراة انهـا زوجتـه ، يف احملكمة واستخراج حجة الزواج منها 

. ا لـه بهـذا االقـرار منـه باعرتافها بذلك ثبتـت زوجيتهـاملرأةوصدقته هذه 

شريطة ان اليكون هناك مانع شرعي او قانوني يف اعرتافه واعرتافها من حيث 

وكـذلك كونهـا حمـال ، واالختيار، والبلوغ ، شروط االعرتاف العامة وهي العقل 

  .للزواج بعدم تعلقها بزوج سابق حقيقة او حكما او عدم كونها زوجة خامسة 



القرار من الزوج وهذا التصديق من الزوجة كل اثـار وحني اذ ترتتب على هذا ا

امـا اذا مل . الزوجية من مهر ونفقة ونسب و توارث وطاعـة ومطاوعـة وهكـذا 

فان مل تكن ، تصدقه يف اقراره فان عليه ان يثبت زوجيتها له بالبينة الشرعية 

فان حلفت ردت الدعوى، له بينة فان الرجل املدعي مينح حق حتليفها اليمني 

البينة على من (( وذلك مفهوم قاعدة، وان نكلت عن اليمني ثبتت الزوجية ، 

  )) .ادعى واليمني على من انكر 

وجيب االنتباه اىل ان ثبوت الزوجية باالقرار والتصديق الينفي العقوبات التي 

  .من املادة العاشرة املرتتبة على عقد الزواج خارج احملكمة ) ٥(تضمنتها الفقرة 

  

: بالزواج من رجل املرأةاقرار : خامسا

  

انها تزوجت فالنـا وصـدقها يف املرأةاذا اقرت ) : (( ٢(ف : املادة احلادية عشرة 

وان صدقها ، حياتها ومل يكن هناك مانع قانوني او شرعي ثبت الزواج بينهما 

  )) .بعد موتها فال يثبت الزواج 

بالزوجية سيقال ايضا يف دعـوى يف االقرار املرأةكما قيل يف دعوى الرجل على 

اال ان املشرع اشرتط يف تصديق الرجل هلا يف دعواها ان ، على الرجل بذلكاملرأة

فان كذبها يف حياتها وصدقها بعد وفاتها فـان ، يكون هذا التصديق يف حياتها 

واملوانـع القانونيـة ، النه مظنة الطمـع بـبعض الرتكـة ، تصديقها هذا اليقبل 

  .ا هي نفسها التي مرت هناك والشرعية هن



  

  الوالية يف عقد الزواج

  

جاءت االشارة يف املادة الثامنة مـن دور الـويل الشـرعي يف تـزويج مـن اكمـل 

اخلامسة عشرة من العمر ومل يتطرق القانون اىل احكام الوالية على الرغم من 

وهـذا نقـص جيـب تداركـه كـون الواليـة ، اهمية هذا املوضوع يف عقـد الـزواج 

قهـا تكـامال وتكافئـا وتفو، الشرعية هي حجر الزاويـة يف قـوة االسـرة املسـلمة 

، ومسؤولية على كل االسر يف العامل حىت مل يعد لالسرة وجود اال عند املسلمني 

وان الواليــة هــي املســؤولية االهليــة التــي حفظــت لالســرة املســلمة وجودهــا 

  : لذا فاننا نوجز احكامها يف ، وحدودها رغم كل احملاوالت املضادة هلدمها 

سـلطة : واصـطالحا هـي ، النصـرة واحملبـة   -لغـة–ة الوالي: تعريف الوالية) أ ( 

شرعية ميلك بها صاحبها حق التصرف يف شـؤون غـريه وهـي يف عقـد الـزواج 

مبنية على حقيقة ان عقد الزواج يشرتك كل افراد االسرة يف مفاخره او معايبه 

.  

  : شروط الويل ) ب(

النه ال واليـه لـه علـى ، فال والية للصبي وان كان مميزا ، كمال اهلية االداء ) ١(

  .نفسه فال تكون له واليه على غريه 



وقد استثىن من ذلـك صـاحب الواليـة ، احتاد الدين بني الويل واملوىل عليه ) ٢(

فله والية عامـة علـى مـن هـم يف دائـرة سـلطته علـى ، العامة كالقاضي مثال 

  .اختالف اديانهم 

  : ترتيب األولياء ) ج(

كل قريب ذكر التنفرد انثى بالتوسـط بينـه وبـني وهو: العصبة النسبية ) ١(

  .واالبناء واالخوة واالعمام ، قريبه 

كان يكونو عصبة بالغري ام مع الغـري او : االقارب من غري العصبة النسبية ) ٢(

االم واجلدات والبنات وبنـات االبـن او البنـت واجلـد : وهم، من ذوي االرحام 

وة الم واالعمــام والعمــات الم واالخــوال لــالم واالخــت الشــقيقة او الب واالخــ

فال صالحية لويل يف ، وتثبت الوالية هلؤالء على اساس االقرب فاالقرب ، واخلاالت 

فان عقد البعيـد مـع ، عقد العقد اذا كان هناك من هو اقرب منه للمعقود له 

  .وجود القريب كان العقد موقوفا على اجازته 

  : احكام تزويج االولياء ) د(

اذا تزوج االب او اجلد املعروفان حبسن التصرف من يف واليتهما فان الـزواج )١(

وذلـك للمكانـة ، يكون ملزما حىت ولو كان بغري كفء او باقل مـن مهـر املثـل 

  .العظمى التي جعلها القران الكريم لالبوة الكرمية 

يمة والنتفاء تهمة التعمد باالضرار يف هذه احلالة من حيث دواعي الفطرة السل

.  



فجور أواما اذا كان االب او اجلد معروفني بسوء التصرف لسبب عارض من فسق 

بتاثري من زوجـة أوماشاكل ذلك أوقمار أوادمان مخر أوبالء مبرض نفسي أو

باقل مـن أوغري صحيح اذا كان بغري كفء أواب وحنوها فان العقد اليكون الزما 

  .مهر املثل لتهمة االضرار 

العم فان العقد يكون اما أوبان كان االخ ، اما اذا كان املزوج غري االب واجلد ) ٢(

وقـد صـح عـن ، غري الزم اذا مل يكن فيه ضرر أو، ذا كان فيه ضرر أغري صحيح 

لك : (( انه زوج امامه بنت عمه احلمزة وهي صغرية وقال هلا ) ص(رسول اهللا 

، ني العربية بهذا املوضوع اهتماما جيدا ولقد اهتمت القوان)) اخليار اذا بلغت 

  .ولعل املشرع العراقي يتفادى هذا النقص يف وقت مالئم 


