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بسم هللا الرحمه الرحيم
قانون زواج غير المسممين لسنة 6991
()6991/1/61
الفصل األول

أحكام تمييدية
اسم القانون .
1ػ

يسمى ىذا القانوف " قانوف زواج غير المسمميف لسنة . "1926
إلغاء.

2ػ ػ

()1

تمغػػى ق ػوانيف زواج غيػػر المسػػمميف ػػي السػػوداف الصػػادرة ػػي السػػنوات  1915 ، 1917 ، 1916و 1919
وجميع األوامر والمػوائ واإلعبلنػات الصػادرة بموجػب تمػؾ القػوانيف وال يػؤثر ىػذا اإللغػاء ػي صػحة أي زواج
عقد عمػى وجػو قػانوني و قػاً لتمػؾ القػوانيف أو كػاف صػحيحاً بمقتضػاىا أو شػرعية بنػوة أي طفػؿ ولػد مػف ذلػؾ

الزواج .
()2

أي إعبلف أو شيادة أو إنذار أو أي عؿ آخر مف األ عاؿ التمييدية لزواج يراد عقده يكوف قد صدر أو وقع
أو حصؿ أو دوف بمقتضى القوانيف التي ألغاىا ىذا القانوف يعتبر إنو قد صدر أو وقع أو حصؿ أو دوف
بموجب أحكاـ ىذا القانوف .
تفسير .
3ػ

ي ىذا القانوف ما لـ يقتض السياؽ معنى آخر ]1[ :

"المسجؿ"

يقصد بو مسجؿ الزواج وتشمؿ نائب المسجؿ عندما يقوـ بعمؿ المسجؿ ،

"المسجؿ العاـ"

يقصد بو أي موظؼ يعينو رئيس القضاء لمقيػاـ بعمػؿ المسػجؿ العػاـ ألغػراض
ىذا القانوف إلى أف يعيف المسجؿ العاـ ،

"مركز"

يقصد بو أى مف مراكز الزواج المنشأة بموجب أحكاـ ىذا القانوف ،

"الطائفة المستثناة" يقصد بيا أية طائفة دينية صدر بشأنيا أمر مف رئػيس القضػاء بموجػب أحكػاـ
المػادة  )1( 5وتشػػمؿ أيػة طائفػػة مػف الطوائػػؼ الدينيػة المبينػػة ػي القسػػـ األوؿ
مف الجػدوؿ الثػاني صػدر بشػأنيا عػبلً أمػر مػف وزيػر الداخميػة بموجػب القػوانيف
التي ألغاىا ىذا القانوف أو أي طائفة يصدر بشأنيا أمر مف رئيس القضاء .

الفصل الثانى

تطبيق القانون
عـدم تطبيق القانون عمى زواج المسممين أو الوثنيين .
يما عدا ما ىو منصوص عميو ي المادة  12ليس ي ىذا القانوف ما يؤثر ي صحة أي زواج عقد بموجب أحكاـ

4ػ

الشريعة اإلسبلمية أو و قاً ليا أو ألية شريعة وثنية سائدة أو عرؼ كما أنو ال يسػرى بأية حاؿ عمى الزواج الذي عقد
عمى ىذا النحو .

5ػ

()1

الطوائف المستثناة.

يجوز لرئيس القضاء بناء عمى طمب الرئيس المعترؼ بو ألية طائفة دينية ي السػوداف أو ممثميػا المعتػرؼ
بو أف يصدر أم اًر ينشر ي الجريػدة الرسػمية يقضػي بعػدـ تطبيػؽ ىػذا القػانوف عمػى الػزواج الػذي يبرمػو قػس

تمؾ الطائفة و قاً لمطقوس المتبعة ييا بيف طر يف كبلىما مف أ راد تمؾ الطائفة و ي ىذه الحالة تكوف جميع
عقػػود الػػزواج التػػي أبرميػػا قػػس تمػػؾ الطائفػػة بػػيف أولئػػؾ األ ػراد – و قػاً لمقتضػػيات قػػانوف أحػواليـ الشخصػػية
صحيحة ونا ذة وتترتب عمييا جميع النتائج المقررة ي ذلؾ القانوف .

()2

لرئيس القضاء بأمر يصدره وينشر ي الجريدة الرسمية أف يقرر أف أي عدد مف الطوائؼ المستثناة المذكورة
ي ذلؾ األمر يؤلؼ مجموعة واحدة مف الطوائؼ المستثناة وأف يوجو ي األمر بعدـ تطبيؽ ىذا القانوف
عمى عقود الزواج التي يبرميا قس إلحدى الطوائؼ الداخمة ي مجموعة الطوائؼ المستثناة و قاً لمطقوس

المتبعة ي تمؾ الطائفة بيف طر يف كبلىما مف أ راد الطوائؼ الداخمة ي نفس المجموعة وذلؾ بالرغـ مف
أف الطر يف ليس كبلىما مف أ راد نفس الطائفة وأف أييما ليس مف نفس طائفة القس الذي أبرـ عقد الزواج
و ي ىذه الحالة تكوف جميع عقود الزواج سالفة الذكر صحيحة ومنتجة آلثارىا وتترتب عمييا جميع النتائج
المقررة ي قانوف األحواؿ الشخصية لمزوجيف متى أبرمت تمؾ العقود و قاً لمقتضيات القانوف المذكور .

تظؿ مجموعة الطوائؼ المبينة ي القسـ الثاني مف الجدوؿ الثاني الممحؽ بيذا القانوف والتي أنشئت

بمقتضى أمر بموجب القوانيف الممغاة مستمرة بإعتبارىا مجموعة مف الطوائؼ المستثناة بموجب أحكاـ ىذا
القانوف ]2[.
()3

يجب أف يوقع طر ا الزواج عمى الشيادة أو السجؿ الخاص بكؿ زواج مستثنى مف أحكاـ ىذا القانوف
بموجب البنديف ( )1و ( )2ويجب أف يبيف ي الشيادة أو السجؿ الطائفة الدينية التي ينتمي إلييا كؿ
منيما ومتى كاف ىذا البياف موقعاً عميو مف أحد طر ي العقد بعممو واختياره وكانت سنو تزيد عمى الحادية

والعشريف إنو – ألغراض ىذه المادة  -يعتبر حجة قاطعة عمى أف ذلؾ الطرؼ مف أ راد الطائفة الدينية
المذكورة .

()4

يجوز لرئيس القضاء إصدار الموائ باألمر المشار إليو أو بأمر آخر ينشر ي الجريدة الرسمية لؤلغراض
اآلتية ]3[ :
(أ )

لحفظ د اتر شيادات الزواج أو محاضر أو سجبلت الزواج التي يعقدىا القساوسة ألية
طائفة مستثناة ،

(ب)

كيفية إصدار شيادات الزواج بوساطة القساوسة والشكؿ الذي تكوف عميو الشيادات
وبياف األشخاص الذيف يجب أف يوقعوا عمييا وارساؿ صورة طبؽ األصؿ مف شيادة
الزواج إلى مسجؿ الزواج ي المركز الذي حصؿ يو الزواج ،

(ج)

رض عقوبات عف اإلخبلؿ بالموائ المذكورة

ال تجاوز العقوبات المقررة بمقتضى

المادة . 47
(د)

ليس ي أي أمر يصدر عمى الوجو سالؼ الذكر ما يعفى أي شخص مف العقاب
المقرر بموجب المواد مف  45إلى  48شاممة إذا ارتكب جريمة مف الجرائـ المنصوص
عمييا ي أي مف تمؾ المواد بشأف زواج تـ إبرامو أو يراد إبرامو بموجب ذلؾ األمر
وبناء عميو .
ً

الفصل الثالث

الزواج غير الصحيح والزواج القابل لإلبطال
قيام زوجية سابقة.
6ػ

الزواج الذي يبرـ بموجب ىذا القانوف يكوف باطبلً بطبلناً مطمقاً إذا كاف أحد طر يو عند إبرامو متزوجاً مف شخص

آخر غير الشخص المعقود عميو زواجاً صحيحاً سواء بموجب ىذا القانوف أو أحكاـ الشريعة اإلسبلمية أو أية شريعة
وثنية سائدة أو عرؼ أو غير ذلؾ .

الموانع بسبب القرابة أو المصاىرة.

7ػ ػ

()1

يك ػػوف ال ػػزواج ال ػػذي يبػػرـ بموج ػػب أحك ػػاـ ى ػػذا القػػانوف ب ػػاطبلً بطبلنػ ػاً مطمقػ ػاً بسػػبب الق ارب ػػة إذا أب ػػرـ ب ػػيف
األشخاص اآلتي ذكرىـ :
(أ )

األصوؿ والفروع ميما عموا أو نزلوا ،

(ب)

األخوة واألخوات سواءاً كانوا ألبويف أو ألب أو ألـ ،

(ج)

الذكور وبنات أخواتيـ وأخوانيـ سواء أكانوا ألبويف أو ألب أو ألـ وبيف األناث وأبناء

أخوانيـ وأخواتيف سواء أكانوا ألبويف أو ألب أو ألـ .
()2

يكوف الزواج بموجب أحكاـ ىذا القانوف باطبلً بطبلناً مطمقاً بسبب المصاىرة إذا كاف بيف األشخاص اآلتي
ذكرىـ :

(أ )

بيف الرجؿ واحدى أصوؿ زوجتو السابقة ميما عمت أو روعيا ميما نزلوا وبيف المرأة
وأحد أصوؿ زوجيا السابؽ ميما عبل أو روعو ميما نزلوا ،

(ب)

بيف الرجؿ والزوجة السابقة ألحد أقاربو اآلتي ذكرىـ سواء أكانوا ألبويف أو ألب أو ألـ
–بحسب الحاؿ -وىؤالء ىف زوجة أبيو السابقة أو زوجة عمو السابقة أو زوجة خالو
السابقة  ،وكذلؾ بيف أية امرأة والزوج السابؽ ألميا أو زوج عمتيا أو خالتيا سواء أكانوا
ألبويف أو ألب أو ألـ .
بطالن الزواج لعدم مراعاة الشكميات.

8ػ

يكوف الزواج بموجب أحكاـ ىذا القانوف باطبلً بطبلناً مطمقاً إذا قبؿ الطر اف بعمميما واختيارىما أف يبرـ ]4[ :
(أ )

ي أي مكاف غير مكتب المسجؿ أو أحد أمكنة العبادة المسجمة ما لـ يكف الزواج قد

أجيز بترخيص مف رئيس القضاء أو أبرمو قس مسجؿ كمفوض ي إبراـ عقود الزواج
خارج مكاف العبادة المسجؿ أو بمعر ة نائب مسجؿ مفوضاً مف المسجؿ ي ابراـ عقود
الزواج بموجب المادة  ، 31أو

(ب)

دوف شيادة إعبلف مف المسجؿ أو بغير ترخيص صادر عمى وجو صحي مف رئيس
القضاء  ،أو

(ج)

أماـ شخص ليس قساً معتمداً لطائفة دينيػة أو مسػجؿ زواج أو نائبػو المفػوض قانونػاً ػي

ذلؾ .

9ػ

()1

رضاء معيباً.
رضاء أحد الزوجين بالزواج
ً
يكوف الزواج الذي يعقد بموجب أحكاـ ىذا القانوف قاببلً لئلبطاؿ مف المحكمة المختصة إذا كاف أحد طر يو :
(أ )

لـ يرض بذلؾ الزواج عف عمـ بو  ،أو

(ب)

قد أكره عمى عقد ىذا الزواج  ،أو

(ج)

قد حمؿ عمى الرضاء بيذا الزواج عف غمط ي شخص الطرؼ اآلخر  ،أو

(د )

كاف وقت ىذا الزواج غير قادر عمػى إدراؾ ماىيػة العقػد ونتائجػو بسػبب عاىػة عقميػة أو
غير ذلػؾ  .وال يبطػؿ الػزواج إال إذا طمػب إبطالػو بػدعوى مػف الطػرؼ صػاحب الشػأف أو
مف وليو الشرعي أو الوصي عميو إذا كاف البطبلف لمسبب الوارد ي الفقرة (د ) .

()2

ال تقبؿ دعوى إبطاؿ ذلؾ الزواج إذا حصمت معاشرة بيف الزوجيف لمدة ستة أشير متتالية بعد إكتشاؼ أو
زواؿ اإلكراه أو الغمط أو السبب الذي يجعؿ العقد قاببلً لئلبطاؿ.
زواج الذكـر الذي لم يبمغ الخامسة عشـرة أو األنثى التي لم تبمغ الثالثة عشرة.

 11ػ

يجػػوز لممحكمػػة المختصػػة أف تحكػػـ بإبطػػاؿ الػػزواج الػػذي عقػػده بموجػػب أحكػػاـ ىػػذا القػػانوف ذكػػر لػػـ يبمػػغ

()1

الخامسة عشر مف عمره أو أنثى لـ تبمغ الثالثة عشر مف عمرىا .
()2

ال تقبؿ دعوى إبطاؿ ذلؾ الزواج بعد مضي ستة أشيػر مف بموغ السف المطموبة لمف لـ يكف يبمغيا وقت
العقد وال بعد حمؿ الزوجة ولو كاف أحد طر ي العقد دوف السف المطموبة وكذلؾ ال تقبؿ دعوى اإلبطاؿ
ممف بمغ السف المطموبة إذا كاف ي وقت الزواج عالماً بأف الطرؼ اآلخر دوف السف المطموبة ي ذلؾ
الوقت .

إغفال أحكام ىذا القانون عدا المنصوص عمييا في المواد  9 ،8 ،7 ،1و 61تجعل الزواج غير صحيح.
11ػ

يما عدا ما نص عميو ي المواد  9 ، 8 ، 7 ، 6و  11ال يعتبر الزواج الذي يبرـ بموجب أحكاـ ىذا القانوف بعد
إبرامو غير صحي بسبب اإلخبلؿ أو عدـ إتباع أي نص مف نصوص القانوف .

الفصل الرابع

اآلثار المترتبة عمى الزواج بموجب ىذا القانون

12ػ

بقاء الزواج قائماً حتى الوفاة أو إلى حين حكـم المحكمـة المختصة بفسخو.

كؿ زواج أبرـ أو أعتبرصحيحػاً بموجػب أحكػاـ ىذا القانوف أو بموجب أي قانوف مف القوانيف التي ألغاىا  ،يستمر قائماً
ويبقى حتى و اة أحد الزوجيف أو إلى أف يفسخ بحكـ مف المحكمة المختصة يقضي ببطبلنو أو بالطبلؽ  .وطالما

كاف ىذا الزواج قائماً ميس ألحد الزوجيف أف يعقد زواجاً ثانياً سواء بموجب أحكاـ ىذا القانوف أو غيره  .عمى أنو ي
جميع الحاالت إذا اعتنؽ الزوج الديف اإلسبلمي وأصبحت الشريعة اإلسبلمية بسبب ذلؾ ىي التي تحكـ أحوالو
الشخصية ينبني عمى ذلؾ :
(أ )
(ب)

أف يستمر ىذا الزواج قائماً ولكف يجوز سخو و قاً ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية ،

أنػػو بػػالرغـ مػػف قيػػاـ ذلػػؾ الػػزواج يجػػوز لمػػزوج شػػرعاً أف يتػػزوج زوجػػة أخػػرى أو زوجػػات
أخريات و قاً ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية  ،عمى أنو إذا إعتنؽ الػزوج الػديف اإلسػبلمي ولػـ

تعتنقو الزوجػة وتػزوج مػف زوجػة أخػرى أو ىػـ بػذلؾ أثنػاء قيػاـ ذلػؾ الػزواج يجػوز عندئػذ

لممحكمة العامة أف تقضػي بفسػخ ذلػؾ الػزواج بنػاء عمػى طمػب الزوجػة سػواء أصػبحت أـ
لـ تصب األحواؿ الشخصية لمزوج خاضعة ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية .
إلحاق الطفل غير الشرعـي بأبويو بالزواج الالحق .
13ػ

الطفؿ المولود مف زواج غير شرعي يصب أبناً شرعياً بزواج أبويو البلحؽ الذي يبرـ بموجب أحكاـ ىذا القانوف بشرط
أف يكوف ذلؾ الطفؿ قد ولد ي وقت لـ يكف يو ما يمنع قانوناً مف زواج أبويو .

الفصل الخامس

مراكز الزواج – المسجمون – األماكن
المسجمة إلبرام عقود الزواج
إنشاء مراكز الزواج.
14ػ ػ

يجػػوز ل ػرئيس القضػػاء بموج ػػب أمػػر ينش ػػر ػػي الجػ ػريدة الرسػػمية أف يجعػػؿ أي جيػػات ػػي السػػوداف م اركػػز

()1

لمػػزواج ألغ ػراض ىػػذا القػػانوف ويجػػوز لػػو مػػف وقػػت آلخػػر بموجػػب أمػػر مماثػػؿ أف يغيػػر ىػػذه الم اركػػز أو أف
ينشئ م اركػز جديدة ]5[ .
ألغراض ىذا القانوف تكوف كؿ والية مرك اًز لمزواج إلى أف ينص بأمر يصدر بموجب أحكاـ البند ( )1عمى

()2

خبلؼ ذلؾ .

15ػ

()1

تعيين المسجمين ونوابيم.

يجػوز لػرئيس القضػاء بموجػب إعػبلف ينشػر ػي الجريػدة الرسػمية أف يعػيف شخصػاً باالسػـ أو أي شػاغؿ وظيفػة
ليكوف مسجبلً لمزواج ي أي مركز ويجوز لػو بالطريقػة ذاتيػا تعيػيف واحػد أو أكثػر نوابػاً لمسػجؿ الػزواج ألي

مركز ]6[ .

()2
()3
()4

يكوف لممسجؿ ونائبو مكتب ي مركز الزواج و قاً لما يقرره رئيس القضاء ]7[ .

يجوز لرئيس القضاء إلغاء ذلؾ التعييف بإعبلف ينشر ي الجريدة الرسمية ويجوز لو عند خمو أية وظيفة
بسبب إلغاء التعييف أو ألي سبب آخر أف يعيف بالطريقة ذاتيا شخصاً لمؿء الوظيفة الشاغرة ]8[ .
(أ )

ي حالة عدـ تعييف مسجؿ ألي مركز مف المراكز  ،أو

(ب)

ي أثناء خمو تمؾ الوظيفة  ،أو

(ج)

ي حالة غياب المسجؿ أو أثناء مرضو أو عدـ قدرتو عمى العمؿ يقوـ بواجباتو أى مف
نوابو ى ذلؾ ،

وجوب تسجيل مكان العبادة الذي يبرم فيو عقد الزواج.
16ػ

()1

يجػوز لممسػجؿ العػاـ بموجػب أمػر ينشػر ػي الجريػدة الرسػمية أف يسػجؿ أي مكػاف مػف األمػاكف العامػة لمعبػادة
()2

ليكوف محبلً إلبراـ عقود الزواج ويجوز لو إلغػاء ىذا التسجيؿ ي أي وقت .

ويجوز لممسجؿ العاـ أف يسجؿ أي قس ألية طائفة دينية كمفوض ي إبراـ الزواج خارج مكاف العبادة
المسجؿ ولو ي أي وقت إلغاء ىذا التسجيؿ ويجب عميو أف يعطى لمقس صاحب الشأف شيادة بذلؾ

التسجيؿ والتفويض الممنوح بموجب ذلؾ التسجيؿ يكوف باإلضا ة إلى التفويض الممنوح لكؿ قس معتمد
لطائفة دينية يكوف ليا مكاف أو أمكنة عامة لمعبادة مسجمة طبقاً ألحكاـ ىذا القانوف إلبراـ عقود الزواج ييا
.

الفصل السادس

اإلجراءات التمييدية لمزواج
عدم جواز ابرام عقد الزواج بدون اإلعالن عنو واإلقامة مدة معينة في مركز الزواج .
17ػ

يما عدا ما نصت عميو المادة  24ال يجوز إبراـ أي زواج بموجب أحكاـ ىذا القانوف إال إذا كاف أحد طر يو قد أعمف
بالطريقة المبينة ي المادة  18عف الزواج المراد إبرامو وأقاـ عمى األقؿ مدة الخمسة عشر يوماً التالية مباشرة لذلؾ
اإلعبلف ي مركػز الزواج الخػاص بالمسجؿ الذي قدـ لو ذلؾ اإلعبلف .

18ػ

اإلعالن عن الزواج.

إذا رغب أي شخص ي الزواج يجػب عمى أحػد طر ي الزواج المراد إبرامو أف يوقع عمى إعبلف يقدمو و قاً لؤلنموذج
(أ) مف الجدوؿ األوؿ الممحؽ بيذا القانوف أما بالمغة العربية أو بالمغة اإلنجميزية إلى المسجؿ أو نائبو المفوض

إلستبلـ مثؿ ذلؾ اإلعبلف ي المركز الذي ينوي مقدـ اإلعبلف اإلقامة يو مدة الخمسة عشر يوماً المشار إلييا ي
المادة  17ويجوز لممسجؿ أف يفوض أي نائب ي مركزه لتسمـ إعبلنات الزواج .

19ػ

()1

كيفية التوقيع عمى اإلعالن ممـن ال يستطيع الكتابة أو ال يعرف المغـة العربية واإلنجميزية.

إذا لـ يكف الشخص الذي يريد تقديـ ذلؾ اإلعبلف قاد ار عمى الكتابة جاز لو أف يضع عمى اإلعبلف عبلمة أو
خطيف متقاطعيف ي حضػور شػخص يعػرؼ الكتابػة ويكػوف شػاىداً عمػى ذلػؾ ػإذا لػـ يكػف مممػاً إلمامػاً كا يػاً
بالمغة العربية أو اإلنجميزية يجب أف يترجـ لو اإلعبلف بالمغة التي يفيميػا ويضع توقيعػو عميػو ػي حضػور

شخص يعرؼ المغة التي كتب بيا اإلعبلف ويكوف شاىداً عمى ذلؾ .
()2

يجوز أف تحرر الشيادة و قاً لؤلنموذج (ب) مف الجدوؿ األوؿ الممحؽ بيذا القانوف .

واجب المسجـل في إعطاء نماذج اإلعالن.

21ػ

يجب عمى كؿ مسجؿ أف يعطي نماذج اإلعبلنات لمف يطمبيا مجاناً .

تدوين اإلعالن في دفـتر إعـالنات الزواج ونشره .
21ػ

()1

يجب عمى المسجؿ أو نائب المسجؿ المفوض ي تسمػـ إعبلف الػزواج أف يػأمر عنػد تسػممو اإلعػبلف بتدوينػو
ي د تر خاص يسمى "د تر إعبلنػات الػزواج" ويمكػف اإلطػػبلع عمػى ىػذا الػد تر أثنػاء سػاعات العمػؿ بػدوف
د ع أي رسـ ويجب عميو أف ينشر ىػذا اإلعػبلف بوضػع صػورة منػو خػارج مكتبػو وابقائيػا معروضػة ػي ذلػؾ
المكاف إلى أف تمن شيادة المسجؿ المشار إلييا ي ىذا القانوف أو إلى أف تنقضي مدة ثبلثة أشير .

()2

يجب عمى نائب المسجؿ الذي يستمـ اإلعبلف أف يرسمو و اًر إلى المسجؿ لتدوينو ي د تر إعبلنات الزواج

()3

ويجب عمى المسجؿ أو نائبو ،بحسب األحواؿ ،عند تسمـ إعبلف الزواج إرساؿ صورة منو و اًر إلى السمطات

.

الدينية أو غيرىا مف السمطات حسبما تنص عميو الموائ التي يصدرىا المسجؿ العاـ .

إصدار المسجل شيادة عند اإلثبات بإقرار مشفوع باليمين .
22ػ

()1

يجب عمى المسجػؿ ي أي وقت بعد مضي مدة واحػد وعشريف يوماً كاممة وقبؿ مضي ثبلثة أشير مػف تػاريخ

إستبلمػو اإلعبلف بنفسػو أو بوسػاطة نائبو المفػوض ػي إسػتبلمو أف يصػدر شػيادة عمػى األنمػوذج (ج) مػف
الجدوؿ األوؿ الممحؽ بيذا القانوف وذلؾ عند إبراز اإلقرار المشػفوع بػاليميف المشػار إليػو ػي البنػد ( )2وبعػد
د ع الرسـ المقرر  ،إذا كاف اإلعبلف قد سمـ إلى نائب المسػجؿ المفػوض ػي تسػمـ إعبلنػات الػزواج يكػوف
إصدار الشيادة حسبما تقدـ متى إقتنع بإستيفاء جميع اإلجػراءات المقػررة ػي ىػذا القػانوف وبعػدـ وجػود مػانع

مف عقد الزواج .
()2

يجب عمى المسجؿ قبؿ إصدار تمؾ الشيادة أف يتحقؽ بإقرار مشفوع باليميف مما يأتي :

(أ )

بأف اإلعبلف عف الزواج المراد إبرامو قد قدمو أحد الطر يف بالكيفية المبينة ي المادة
 18وأف الطرؼ الذي قدـ ذلؾ اإلعبلف أقاـ ي مركز المسجؿ أو نائبو الذي قدـ إليو

(ب)

اإلعبلف مدة ال تقؿ عف خمسة عشر يوماً مستمرة تالية لتقديـ ذلؾ اإلعبلف ،

أف سف كؿ مف طر ي الزواج المراد إبرامو ( إذا لـ يكف أرمبلً أو أرممة أو شخصاً مطمقاً
) ىي إحدى وعشريف سنة أو أنو إذا كانت سف إحدىما أقؿ مف ذلؾ أف يكوف الرضاء

المشترط الحصوؿ عميو و قاً لما ىو مبيف يما بعد قد تـ كتابة وأر ؽ باإلقرار المشفوع

باليميف سالؼ الذكر ،
(ج)

مف عدـ وجود مانع مف موانع الزواج بسبب زواج صحي قائـ أو بسبب القرابة أو
المصاىرة أو أي مانع قانوني آخر مف الزواج بموجب أحكاـ ىذا القانوف واذا كاف
موطف أحد الطر يف خارج السوداف أف يتحقؽ مف عدـ وجود مانع قانوني مف الزواج
بموجب قانوف األحواؿ الشخصية الذي يسرى عميو أو عمييا ويجوز حمؼ اليميف عمى
ذلؾ اإلقرار المشفوع باليميف أماـ المسجؿ العاـ أو أماـ مسجؿ أو قاضي مف قضاة

المحاكـ المدنية ويجوز أف يكوف عمى األنموذج (د ) مف الجدوؿ األوؿ الممحؽ بيذا
القانوف .
()3

يجب عمى المسجؿ أو القاضي الذي يوجو باليميف أف يبيف لمحالؼ درجات القرابة والمصاىرة المانعة مف
الزواج بموجب أحكاـ ىذا القانوف والجزاءات المترتبة عمى مخالفة الطر يف ألحكاـ ىذا القانوف .
وجوب عقد الزواج خالل ثال ثة أشير من تاريخ اإلعالن.
إذا لـ يعقد الزواج خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ تسمـ اإلعبلف بوساطة المسجؿ أو نائبو يبطؿ اإلعبلف وجميع

23ػ

اإلجػراءات المترتبة عميو ويجب إعطاء إعبلف جػديد أو الحصػوؿ عمى ترخيص مف رئيس القضاء حسبما ىو مبيف
ي المادة  24قبؿ عقد زواج الطر يف قانوناً.
سمطة رئيس القضاء في منح ترخيص بإبرام الزواج .

يجوز لرئيس القضاء بناء عمى طمب يقدـ إليو مصحوب بدليؿ كاؼ مؤيد باليميف عمى عدـ وجود مانع قانوني مف

24ػ

الزواج المزمع عقده وعمى أف الرضاء البلزـ ليذا الزواج (إف كاف ىذا الرضاء الزماً) قد تـ الحصوؿ عميو  ،أف

يتجاوز عف إعطاء اإلعبلف وعف إصدار شيادة المسجؿ إذا رأى ذلؾ مناسباً ويجوز لو أف يمن عمى األنموذج (ىػ)

مف الجدوؿ األوؿ الممحؽ بيذا القانوف ترخيصو بإبراـ الزواج بيف الطر يف المذكوريف يو بوساطة مسجؿ أو نائب
مسجؿ أو قس معتمد لطائفة أو ىيئة دينية ي المكاف المبيف ي الترخيص ويكوف ىذا الترخيص الخاص نا ذ
المفعوؿ لمدة ستيف يوماً كاممة مف تاريخ منحو .

][9

جواز اإلعتراض عمى إصدار الشيادة .
25ػ

كؿ مف يتطمب ىذا القانوف رضاءه بالزواج وكؿ مف يعمـ بوجود سبب صحي يحػوؿ دوف عقػد الػزواج يجػػوز

()1

لو أف يعترض عمى إصدار شيادة المسجؿ وذلؾ بأف يكتب ي أي وقت قبؿ إصدار الشػيادة كممػة "ممنػوع"
أماـ مكاف تدويف اإلعبلف ي د تر إعبلنات الزواج وأف يكتب باإلضا ة إلى ىذه الكممة إسمو ومحؿ إقامتػو
والحجػػة أو السػػبب الػػذي يسػػتند إليػػو ػػي طمػػب منػػع إصػػدار الشػػيادة وتػػاريخ ىػػذه الكتابػػة و ػػي ىػػذه الحالػػة ال
يجوز لممسجؿ إصدار الشيادة إلى أف يزوؿ ىذا اإلعتراض حسبما ىو مبيف يما بعد .
عند عرض صورة إعبلف الزواج خارج مكتب نائب المسجؿ يجوز تقديـ اإلعتراض عمى إصدار شيادة

()2

المسجؿ بإعبلف مكتوب إلى نائب المسجؿ أو إلى المسجؿ واذا قدـ اإلعتراض ي مكتب نائب المسجؿ
()3

يجب عميو أف يرسؿ و اًر إلى المسجؿ .

ويجوز تقديـ اإلعتراض عمى الترخيص الذي يصدره رئيس القضاء بإعبلف مكتوب يسمـ أو يرسؿ
إلى المسجؿ ]11[.
اإلجراء الذي يتبع عند تقديم االعتراض.

إذا قدـ إعتراض عمى إصدار شيادة يجب عمى المسجؿ إستدعاء طر ػي الزواج المراد عقده و اًر واستدعػاء صاحػب

26ػ

اإلعتراض لتوضي السبب الذي يحوؿ دوف إصدار الشيادة وتدوف أدلة المعترض والطر يف الخاصة بموضوع

اإلعتراض  .إذا كاف اإلعتراض قائماً عمى اإلدعاء بأف أحد طر ي الزواج المراد عقده (ليس أرمبلً أو أرممة أو

شخصاً مطمقاً) لـ يبمغ الحادية والعشريف مف عمره وأف الرضاء المشترط طبقاً لممادة  29لـ يتو ر أو أف ثمة مانع مف

الزواج بسبب زواج صحي قائـ أو بسبب القرابة أوالمصاىرة أو لوجود أي ظرؼ مف الظروؼ التي تجعؿ الزواج قاببلً
لئلبطاؿ بموجب المادة  9أو لوجود مانع قانوني مف الزواج بحسب قانوف األحواؿ الشخصية الساري عمى أحد

الطر يف يجب عمى المسجؿ ي أية حالة مف ىذه الحاالت أف يحيؿ و اًر اإلعتراض المقدـ واألدلة التي دونيا إلى
رئيس القضاء و ي ىذه الحالة يصدر رئيس القضاء األمر الذي يراه عادالً لمفصؿ ي الموضوع أو يصدره قاض

يعينو لذلؾ الغرض  .عمى أنو إذا إقتنع المسجؿ بأف اإلعتراض ال يقوـ عمى سبب مف األسباب السابؽ بيانيا أو إذا
إقتنع بما ال يدع مجاالً لمشؾ بأف اإلعتراض غير كاؼ أو كاف غير مقنع أو ال يمكف تأييده ولو ثبتت إدعاءات
المعترض يجب عميو شطب اإلعتراض بالكيفية المقررة  ،ي المادة .27

][11

شطب اإلعتراض .
إذا قرر المسجؿ أو رئيس القضاء أو القاضي الذي يعينو حسبما تقدـ وجوب إصدار الشيادة يجب عمى المسجؿ

27ػ

المبادرة و اًر أو إثر تسممو قرار رئيس القضاء أو القاضي الذي يعينو بحسب الحاؿ بشطب اإلعتراض وذلؾ بأف
يشطب كممة "ممنوع" مف د تر إعبلنات الزواج ويكتب ي ىذا الد تر وأسفؿ ىذا التدويف والشطب مباشرة عبارة

"شطب بأمري" أو "شطب بأمر المحكمة" بحسب الحاؿ ثـ يضع توقيعو تحت التأشير والشطب المذكوريف ويجب عمى
المسجؿ عندئذ وخبلؿ وقت مناسب إصدار شيادتو ويجوز اإلستمرار بعد ذلؾ ي إجراءات عقد الزواج كما لو لـ
يقدـ إعتراض عمى انو ال يحسب الوقت الذي يكوف قد إنقضى بيف تدويف اإلعتراض وشطبو ي مدة الثبلثة أشير
المنصوص عمييا ي المادة .22

][12

التعويض والمصروفات.
28ػ يجوز الحكـ بالتعويض والمصرو ات لمطرؼ الذي لحقو ضػرر إذا ظير أف اإلعتراض لـ يكف مبنياً عمى أسباب كا ية .

الفصل السابع

الموافقة عمى الزواج
الموافقة عمى زواج القاصر.
29ػ ػ

()1

إذا كانػػت سػػف أحػػد طر ػػي الػػزواج الم ػراد عقػػده أقػػؿ مػػف إحػػدى وعش ػريف سػػنة ولػػـ يكػػف أرم ػبلً أو أرممػػة أو
شخصػ ػاً مطمق ػاً وجػػب الحصػػوؿ عمػػى موا قػػة مكتوبػػة موقػػع عمييػػا مػػف األب أو مػػف األـ عنػػد و ػػاة األب أو

جنونػػو أو غيبتػػو عػػف السػػوداف أو مػػف الوصػػي عنػػد و ػػاة األب واألـ أو جنونيمػػا أو غيبتيمػػا عػػف السػػوداف
ويجػػب تقػػديـ تمػػؾ الموا قػػة المكتوبػػة مر قػػة بػػذلؾ اإلق ػرار المشػػفوع بػػاليميف السػػابؽ اإلشػػارة إليػػو قبػػؿ إعطػػاء
الترخيص أو إصدار الشيادة .
ي جميع األحواؿ إذا لـ يكف لذلؾ الطرؼ أبواف أو وصى مقيـ ي السوداف مؤىؿ لمن الموا قة عمى

()2

الزواج يجوز ي ىذه الحالة لقاضي المحكمة العامة أف يوا ؽ عمى ذلؾ الزواج كتابة متى إقتنع بعد إجراء
التحقيؽ البلزـ بأف الزواج مناسب وتكوف لمموا قة ي ىذه الحالة نفس األثر المترتب عمى موا قة األب أو
األـ .
كيفية التوقيع عمـى الموافقـة ممـن ال يعرف الكتابة أو ال يعرف المغة العربية أو اإلنجميزية.
 31ػ

()1

إذا كػػاف الشػخص المطمػػوب منػػو التوقيػع عمػػى تمػػؾ الموا قػة ال يعػػرؼ الكتابػة جػػاز أف يوقػػع عمػى تمػػؾ الموا قػػة
بوضع عبلمة أو بخطيف متقاطعيف عمييا بحضور واحد مف اآلتي ذكرىـ وبشيادتو عمى ذلؾ :

()2

(أ )

المسجؿ العاـ أو المسجؿ أو نائبو ،

(ب)

قاض مف قضاة المحاكـ المدنية ،

(ج)

طبيب ي خدمة الحكومة ،

(د )

قس ،

إذا لـ يكف الشخص ممماً بالمغة العربية أو اإلنجميزية الماماً كا ياً وجب التوقيع عمى الموا قة بحضور أحد

األشخاص المشار إلييـ ي البند ( )1ويصدر إشياد بذلؾ وبعد أف يوض لصاحب الشأف بالمغة التي
يفيميا ما يترتب عمى تمؾ الموا قة .
يجوز أف يحرر اإلشياد المشار اليو ي البند ( )2و قاً لؤلنموذج (ب) مف الجدوؿ األوؿ الممحؽ بيذا

()3

القانوف .

الفصل الثامن

إبرام عقد الزواج
جواز إبرام عقد الزواج في أي مركز .
31ػ

()1

مع مراعاة أحكاـ ىذا القػانوف يجػوز إبػراـ عقػد الػزواج ػي أي مركػز مػف م اركػز الػزواج ػي السػوداف متػى سػمـ
القس أو المسجؿ أو نائب المسجػؿ الذي سػوؼ يبػرـ عقػد الػزواج التػرخيص الصػادر مػف رئػيس القضػاء أو
الشيادة الصادرة مف مسجؿ المركز بمقتضى أحكاـ المادة  22أو المادة ]13[.27
()2

يجوز لممسجؿ أف يفوض نائبو بالمركز ي أف يبرـ ي مكتبو عقد الزواج الذي أصدر المسجؿ عنو
شيادتو ي مكتب نائب المسجؿ المذكور .

32ػ

إبرام عقود الزواج.

يجوز إبراـ عقود الزواج ي أي مكاف عاـ مف أمكنة العبادة المسجمة بموجب أحكاـ البند ( )1مف المادة  16وذلؾ أماـ
أي قس معتمد لمطائفة الدينية التي تستعمؿ ذلؾ المكاف العاـ مف أمكنة العبادة كما يجوز إب ارـ العقد ي أي مكاف
أماـ قس مسجؿ بموجب البند ( )2مف المادة  16عمى أف يراعى ي الحالتيف وجوب عقد الزواج عمناً يما بيف

الساعة السادسة صباحاً والساعة السادسة مساء وبحضور شاىديف أو أكثر إلى جانب القس الذي يباشر العقد .

33ػ

واجب القس في اإلمتناع عن إبرام عقد الزواج في حاالت معينة.

ال يجوز لمقس إبراـ أي زواج إذا كاف يعمـ بوجود مانع صحي يحوؿ دوف ذلؾ الزواج كما ال يجوز لو مباشرة العقد ما
لـ يقدـ إليو الطر اف شيادة المسجؿ أو ترخيص رئيس القضاء ]14[.
المكان الذي يبرم فيو القس عقد الزواج.

34ػ

ال يجوز ألي قس إبراـ عقد أي زواج إال ي مبنى مف المباني المسجمة تسجيبلً قانونياً لدي المسجؿ العػاـ أو ي
مكاف مف األمكنة المبينة ي الترخيص الصادر مف رئيس القضاء ما لـ يكف القس مسجبلً كمفوض ي إبراـ عقد
الزواج ي مكاف آخر غير مكاف العبادة المسجؿ .

][15

البيانات الواجـب ذكرىا في شيادة الزواج .

يجب عمى القس بمجرد إبراـ عقد الزواج إعداد ثبلثة صور أصمية لشيادة الزواج متضمنة البيانات المطموبة و قاً

35ػ

لؤلنموذج (و) مف الجدوؿ األوؿ الممحؽ بيذا القانوف .

التوقيع عمى الشيادة .
36ػ

يجب عمى القس الذي يباشػر العقد وعمػػى طػػر ي العقػد وشػاىديف أو أكثػر ممػف حضػروا الػزواج أف يوقعػوا أو

()1

يختموا عمى الصور الثبلثة األصمية مف شيادة الزواج وعمى القس أف يسمـ عندئذ شيادة واحدة إلى الطر يف
ويرسػػؿ خػػبلؿ سػػبعة أيػػاـ شػػيادة أخػػرى إلػػى مسػػجؿ الػػزواج بػػالمركز الػػذي تػػـ يػػو الػػزواج ويجػػب أف يحػػتفظ
المسجؿ بالشيادة المذكورة ي مكتبو وعمى القس أف يحفظ الشيادة الثالثة ي الد تر .
()2

يجوز لمقس أف يأخذ مف المسجؿ المبمغ المحدد ى القواعد التى يصدرىا المسجؿ بموا قة رئيس القضاء
كرسـ عف كؿ شيادة تمؤل وترسؿ عمى الوجو سالؼ الذكر .16

37ػ

عقد الزواج في مكتب المسجل.

بعد إصدار شيادة المسجؿ أو ترخيص رئيس القضاء يجوز لمطر يف عقد الزواج أماـ مسجػؿ أو نائب مسجػؿ مفوض
ي إبراـ عقػود الزواج إذا كاف العقد بناء عمى شيادة المسجؿ وجب أف يبرـ العقد ي مكتب المسجؿ أو مكتب نائبو
واذا كاف بناء عمى الترخيص وجب إبراـ العقد ي المكاف المبيف ي الترخيص ويكوف ذلؾ بحضور شاىديف وبطريقة

مساء وبالكيفية اآلتية  17:يجب عمى المسجؿ أو نائبو بعد أف تسمـ
عمنية يما بيف الساعة التاسعة صباحاً والخامسة
ً
إليو الشيادة أو الترخيص أف يخاطب طر ي الزواج أما مباشرة أو بوساطة مترجـ عمى الوجو اآلتي :
"ىؿ أ يـ إنكما أنت يا بلف وأنت يا بلنة تقصداف بحضوركما ىنا أف تصبحا زوجاً وزوجة ؟ " .
إذا أجابو الطر اف باإليجاب إستمر ي مخاطبتيما قائبلً :

"أعمما أنكما بقبولكما عمناً أف تكونػا زوجػاً وزوجػة أمػامي وبحضػور األشػخاص الموجػوديف ػي ىػذا

المجمس وبموا قتكما بعد ذلؾ عمى الػزواج بوضػع توقيعاتكمػا تصػبحاف زوجػيف شػرعييف سػواء تمػت

أـ لػػـ تػػتـ شػػعائر أخػػرى دينيػػة أو مدنيػػة وأف ىػػذا الػػزواج ال يمكػػف سػػخو أثنػػاء حياتكمػػا إال بحكػػـ
صػػحي بػػالطبلؽ وأنػػو إذا عقػػد أحػػد قبػػؿ و ػػاة اآلخػػر زواجػاً مػػع قيػػاـ ىػػذه الزوجيػػة إنػػو يعػػد مرتكبػاً
جريمة جنائية تستوجب العقاب" ثـ بعد ذلؾ يقوؿ كؿ مف الزوجيف لآلخر :

"أشيد جميع الحاضريف ي ىذا المكاف عمى أنني أنا بلف ( أو بلنة) قد قبمتؾ ( أو قبمتؾ )
زوجة شرعية ( أو زوجاً شرعياً ) .
توقيع المسجل عمى شيادة الزواج.
38ػ

يجب عمى المسجؿ أو نائب المسجؿ أف يقوـ بعد ذلؾ بمؿء بيانات شيادة الزواج مف ثبلث صور أصمية وأف يوقع أو
يختـ عمييػا ىو والطر اف والشيود ثـ يعطي واحدة مف إحدى الصور الثبلثة إلى الطر يف ويحتفظ بصورة أخرى ي
مكتبو وتحفظ الثالثة ي الد تر .
الزواج المبرم فـي غير األمكنة العامة لمعبادة أو مكاتب التسجيل .

39ػ

()1

ي جميع األحواؿ التي يبرـ ييا عقد الزواج 18:
(أ )

ي مكاف آخر غير المكاف العاـ لمعبادة المسجؿ أماـ قس مفوض ي مباشرة ذلؾ
الزواج أما بناء عمى شيادة بموجب البند ( )2مف المادة  16أو بترخيص مف رئيس
القضاء  ،أو

(ب)

ي مكاف آخر غير مكتب مسجؿ الزواج وأماـ مسجؿ أو نائب مسجؿ أما بناء عمى
ترخيص مف رئيس القضاء أو بمقتضى تفويض معطى لنائب المسجؿ بموجب المادة
. 31

()2

يجب عمى القس أو المسجؿ أو نائب المسجؿ الذي يبرـ ذلؾ الزواج أف يتبع بدقة جميع اإلجراءات

السابؽ ذكرىا بالنسبة إلى الزواج الذي يتـ ي مكاف مسجؿ مف األمكنة العامة لمعبادة أو ي مكتب المسجؿ
عمى حسب الحاؿ وكذلؾ بالنسبة إلى مؿء البيانات ي شيادة الزواج وتسميـ صور الشيادات إلى طر ي
الزواج والى المسجؿ .
()3

ي جميع األحواؿ إذا استحاؿ أو تعذر عمى القس أو المسجؿ أو نائب المسجؿ أف يستعمؿ ي مكاف إبراـ
الزواج د تر شيادات الزواج الذي يصدره المسجؿ العاـ إلى القس أو إلى المسجؿ يجوز أف ينزع مف د تر
شيادات الزواج الخاص بمسجؿ المركز المراد إبراـ الزواج يو صورتيف عمى بياض مف شيادات الزواج ي

ىذا الد تر إلستعماليا ي إجراءات الزواج المراد عقده ويجوز تسميـ ىاتيف الصورتيف مف الشيادات غير
الممموءة إلى القس أو المسجؿ أو نائب المسجؿ الذي يريد مباشرة عقد الزواج أو إبقاؤىما معو .
يجب مؿء صور ىذه الشيادات و اًر بعد إبراـ الزواج وأف يوقع عمييا ويختـ ويشيد عمييا بالكيفية المقررة

()4

لمزواج المبرـ ي أحد أماكف العبادة ومكتب المسجؿ وبعد ذلؾ يقوـ القس أو المسجؿ أو نائبو بتسميـ صورة
مف الشيادة إلى طر ي الزواج ويعيد الصورة األخرى خبلؿ سبعة أياـ بعد ذلؾ إلى مكتب المسجؿ الذي

يجب عميو أف يقوـ و اًر بنسخ جميع البيانات الواردة ي الصورة المذكورة ي الصورة الثالثة لنفس الشيادة
والتي تكوف باقية ي د تر شيادات الزواج ويشيد عمى ىذه الصورة الثالثة بأنيا طبؽ األصؿ لمصورة

األصمية ويحتفظ بعد ذلؾ بالصورة األصمية ي مكتبو .
تزويد المسجمين والقساوسة بدفاتر شيادات.
 41ػ

()1

يجػب عمػى المسػجؿ العػػاـ أف يعمػؿ عمػى إعػداد د ػاتر مطبوعػػة بشػيادات الػزواج و قػاً لؤلنمػوذج (و) بالجػػدوؿ

األوؿ الممحػػؽ بيػػذا القػػانوف مػػف ثػػبلث ص ػػور ويػػوزع الػػد اتر عمػػى المسػػجميف والقساوسػػة المعتمػػديف ألمػػاكف
العبادة العامة المسجمة إليداعيا ي أماكف مغمقة باألقفاؿ تكوف تحت حراسة المسجميف أو القساوسة بحسػب

الحاؿ .
()2

إذا لـ يعد المسجؿ يشغؿ وظيفتو يجب عميو تسميـ تمؾ الد اتر إلى المسجؿ الذي يخمفو ي أعمالو إال إذا
أمر المسجؿ العاـ بخبلؼ ذلؾ .
()3

يجب عمى المسجميف أو القساوسة الموجودة لدييـ تمؾ الد اتر أف يرسموىا إلى المسجؿ العاـ أو إلى
المسجؿ أو القس الذي يعينو المسجؿ العاـ ليذا الغرض ي األحواؿ اآلتية :
(أ )

بمجرد اإلنتياء مف إستعماؿ جميع شيادات الزواج الموجودة ي الد اتر ،

(ب)

إذا لـ يعد القس يشغؿ وظيفتو كقس ي المكاف العاـ لمعبادة المسجؿ الذي سمـ لو الد تر
بشأنو أو متى ألغى تسجيؿ مكاف العبادة المذكور ،

(ج)

كمما أمر بذلؾ المسجؿ العاـ .

الفصل التاسع

دفتر تسجيل الزواج والدليل عمى الزواج

41ػ

()1

تسجيل شيادات الزواج

.

يجب عمى مسجؿ الزواج ي كؿ مركز أف يسجؿ و اًر كؿ شيادة زواج ي د تر يسمى "د تر تسجيؿ الزواج"
يحتفظ بو ي مكتبو ويكوف الد تر و قاً لؤلنموذج (ز) مف الجدوؿ األوؿ الممحؽ بيذا القانوف وتحفظ ىذه
الشيادات ي مكتب المسجؿ ويجب أف يكوف كؿ قيد يو عمى حسب التواريخ مف أوؿ الد تر إلى نيايتو

وأف يؤرخ كؿ قيد بالتاريخ الذي تـ يو ويوقع عميو المسجؿ وأف يكوف لمد تر المذكور يرس يعد عمى خير
وجو لتيسير الرجوع إليو .
يجب عمى المسجؿ أف يسم باإلطبلع عمى د تر تسجيؿ الزواج ي كؿ األوقات المناسبة وأف يعطي منو

()2
()3

صو اًر معتمدة عند د ع الرسـ المقرر .

يجب عمى المسجؿ خبلؿ العشرة أياـ التالية لميوـ األخير مف كؿ شير أف يرسؿ إلى المسجؿ العاـ صورة
معتمدة مف جميع القيودات التي أجريت خبلؿ الشير السابؽ ي د تر سجؿ الزواج الخاص بمركزه ويجب
أف يحتفظ المسجؿ العاـ بيذه الصورة ي مكتبو .
تصحيح األخطـاء الكتابية في شيادات الزواج .

42ػ

إذا قدمت إلى المسجؿ الصورة التي سممت لمطر يف مف أية شيادة مف الشيادات المحفوظة ي مكتبو جاز لو بموا قة
المسجؿ العاـ تصحي الخطأ الكتابي الموجود ي تمؾ الشيػادة أو ي صورتيػا ويجب أف يوثؽ ذلؾ التصحي
بتوقيعو مع ذكر تاريخ التصحي .

43ػ

الدليل عمى الزواج.

كؿ شيادة زواج محفوظة ي مكتب مسجػؿ أي مركػز لمزواج أوصورتيا الموقع عمييا مف ذلؾ المسجؿ والمعتمدة منو
بأنيا صورة صحيحة وكؿ قيد ي د تر تسجيؿ الزواج أو صورة مف ذلؾ القيد معتمدة عمى الوجو المتقدـ تقبؿ كدليؿ
عمى الزواج الذي تتعمؽ بو أماـ أية محكمة قضائية أو أماـ أي شخص يخولو القانوف أو الطر اف سمطة سماع وقبوؿ
و حص الدليؿ .

الفصل العاشر

إختصاص المحاكم المدنية
اإلختصاص بإبطال أو عدم صحة الزواج .
44ػ اإلجراءات الخاصة بإبطاؿ أو بعدـ صحة أي زواج أبرـ بموجب أحكاـ ىذا القانوف أو أي قانوف آخػر ألغاه ىذا القانوف
أو صححػو قانوف تصحي عقود الزواج لسنة  1916الممغي يجوز إتخاذىا أماـ المحكمة المدنية العامة أياً كانت

الحالة اإلجتماعية لطر ي العقد .

الفصل الحادي عشر

العقوبات
اإلدعاء كذباً بوجود مانع من الزواج.

كؿ مف حاوؿ منع زواج باإلدعاء أف القانوف يوجب أخذ موا قتو عمى ذلؾ الزواج أو باإلدعاء بعدـ موا قة أي شخص

45ػ

يوجب القانوف أخػذ موا قتو عمى الزواج أو باإلدعاء بوجود مانع قانوني مف ذلؾ الزواج يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز
سنتيف أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً إذا عؿ ذلؾ مع عممو بكذب إدعائو أو مع عدـ وجود ما يحممو عمى اإلعتقاد
بما إدعاه .

مباشرة مراسم زواج أو التوقيع عمى شيادة زواج خالفاً لمقانون .

كؿ مف يبرـ أي زواج أو يقيـ أية مراسـ لزواج أو يوقع أية شيادات زواج كطرؼ يو أو كشاىد عميو مع عممو أو مع

46ػ

وجود ما يحممو عمى اإلعتقاد بأنو غير أىؿ قانوناً أو غير مفػوض قانوناً بموجػب أحكاـ ىذا القانوف أو بموجب أمر
صادر طبقاً لو بإجراء شيء مما تقدـ أو بوجود مانع قانوني مف ذلؾ الزواج أو بأف مسألة مف المسائؿ التي يتطمبيا

ىذا القانوف أو أي أمر صادر بموجبو أو يتطمبيا قانوف األحواؿ الشخصية ألحد طر ي عقد الزواج أو غير ذلؾ مما
ىو الزـ لصحة ذلؾ الزواج لـ تتـ أو لـ تنفذ مما يترتب عميو بطبلف أو عدـ مشروعية الزواج يعاقب بالسجف مدة ال
تجاوز خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتيف معاً .

47ػ

عدم ملء أو إرسال الشيادات أو الدفاتر.

كؿ مف يكوف ممزـ بمؿء شيادة زواج قاـ بإبرامو أو إرساؿ تمؾ الشيادة إلى مسجػؿ الزواج أو تسميـ د تر شيػادات
الزواج وييمؿ عمداً القياـ بذلؾ الواجب يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز ثبلثة أشير أو بالغرامة أو بالعقوبتيف معاً .

48ػ

إنتحال الشخصية

كؿ مف ينتحؿ شخصية غيره ي زواج أو يتزوج متخذاً اسماً كاذباً ي الزواج .أو صفة غير صحيحة قاصداً بذلؾ غش
الطرؼ اآلخػر ي الزواج يعاقب بالسجف مدة ال تجاوز خمس سنوات ويجوز أف يعاقب بالغرامة أيضاً .

الفصل الثاني عشر
أحكام متنوعة

49ػ

المصروفات التي تتحمميا الحكومة .

تد ع الحكومة جميع المصرو ات المتعمقة بإرساؿ أو تسميـ السجبلت السابؽ ذكرىا أو غير ذلؾ مف المصرو ات
الضرورية البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف .

51ػ

القواعد والرسوم .

يجوز لممسجؿ العاـ أف يصدر مف وقت آلخر بموا قة رئيس القضاء قواعد لتنفيذ أحكاـ ىذا القانوف ويجوز لو أف يقرر
بموجب تمؾ القواعد الرسوـ المستحقة عف أية مسألة أو أمر يجب عممو أو أجراؤه بموجب ىذا القانوف أو القواعد التي
تصدر بموجبو 19 .

51ػ

النماذج .

يجوز إستخداـ النماذج المبينة ي الجدوؿ األوؿ الممحؽ بيذا القانوف ي الحاالت التي تسري عمييا مع التعديبلت التي
قد تمزـ ويجوز لممسجؿ العاـ تغيير تمؾ النماذج أو إستبداليا أو إضا ة نماذج أخرى إلييا حسبما يراه مناسباً.

الجداول

الجدول األول
النماذج

(أنظر المادة  … 68الخ)
أنموذج (أ)

قانون زواج غير المسممين لسنة 6991
إعالن بالزواج المراد عقده

(يصدر وفقاً ألحكام المادة  68من القانون المذكور أعاله)
إلى مسجؿ الزواج لمركز ………………… ..بالسوداف
بيذا أعمنكـ بأنو ي النية عقد زواج خبلؿ ثبلثة أشير مف تاريخ ىذا اإلعبلف بيني (موقع ىذا اإلعبلف) والطرؼ اآلخر
المذكور أدناه
االسـ بالكامؿ ……………………………………………
الحالة االجتماعية ………………………………………...
الوظيفة أو المينة أو الرتبة ………………………………..
السف …………………………………………………..
اإلقامة أو مكاف السكف ……………………………………
الجنسية أو اسـ الطائفة الدينية (اف وجدت) ……………………
الموا قة (اف وجدت) واسـ مف أعطاىا……………………….
…………………………………………………

صدر تحت توقيعي ي اليوـ ……….مف شير ………..سنة …
توقيع .………………………………… /

أنموذج (ب)

قانون زواج غير المسممين لسنة 6991
اإلشياد

وقعو ………………………… ي ……………………..
ي اليوـ …………….مف شير………… ..ي …………..
توقيع .………………………… /

أنموذج (ج)

قانون زواج غير المسممين لسنة 6991
شيادة المسجل

صدور اإلعبلف بالزواج وعدـ تقديـ إعتراض صحي
(وتصدر ىذه الشيادة و قاً ألحكاـ المادة  22أو المادة ) 27

أنػػا ……………………………… مسػػجؿ الػػزواج مركػػز ……………………… بالسػػوداف أشػػيد بأنػػو ػػي اليػػوـ
……………… مف شير ……………… سنة ……………… تـ قيد إعبلف ي د تر إعبلنات الزواج بيذا المركز
عف الزواج المراد عقده بيف الطر يف المذكوريف والموصو يف يما بعد وقد سمـ ىذا اإلعبلف .
بتوقيع ……………………… أحد الطر يف وذلؾ كاآلتي :
األسماء بالكامؿ ………………………………………
الحالة االجتماعية ………………………………………
الوظيفة او المينة أو الرتبة ………………………………
السف …………………………………………………
الموا قة ………………………………………………
اإلقامة أو مكاف السكف …………………………………..
الجنسية والطائفة الدينية(إف وجدت)…………………………
مدة اإلقامة ……………………………………………
تاريخ اإلعبلف ……………… تاريخ الشيادة ……………
لـ يقدـ إعتراض عمى إصدار ىػذه الشػيادة أو قػدـ إعتػراض عمػى إصػدار ىػذه الشػيادة ػي اليػوـ ……………… مػف شػير
……………… سنة ……………… ولكف شطب .
صدر تحت توقيعي ي اليوـ ……………… مف شير ……………… سنة ………………
توقيع ……………………………… /

مسجؿ الزواج بمركز …………………..
توضيح  :ىذه الشيادة تصب باطمة ما لـ يبرـ الزواج ي أو قبػؿ اليػوـ ……………… مػف شػير ……………… سػنة
……………… .

المسجؿ ………………………

أنموذج (د)

قانون زواج غير المسممين لسنة 6991
إقرار مشفوع باليمين

(بأنو ال يوجد مانع مف الزواج وأف الموا قة المطموبة  ،إف وجدت  ،قد تمت  :يؤدي و قاً ألحكاـ المادة )22

حي ػػث أف إعبلنػ ػاً ق ػػد أعط ػػى ػػي الي ػػوـ ……… م ػػف ش ػػير ……… س ػػنة ……… إل ػػى مس ػػجؿ ال ػػزواج لمرك ػػز ………

……… بأف زواجاً يراد عقده بيف األشخاص المذكوريف بعد.

………………………………………………………
االسماء بالكامؿ ………………………………………
الحالة اإلجتماعية ………………………………………
الوظيفة أو المينة أو الرتبة ………………………………
السف …………………………………………………
اإلقامة أو مكاف السكف …………………………………..
الجنسية والطائفة الدينية (إف وجدت) ………………………
……………………………………………………
اسـ الوالد ……………………………………………..
الموا قة (إف وجدت) واسـ مف اعطاىا ……………………..
………………………………………………………
ولذا أنا ……………………… المذكور أعبله أقسـ وأقوؿ ما يأتي:
(أوالً)  :أعتقد أف البيانات المتقدمة صحيحة مف كؿ وجو

(ثانياً) :
(ثالثاً) :

(رابعاً) :

(خامساً)  :ال يوجد أي مانع مف حيث القرابة أو النسب كما ال يوجد أي عائؽ آخر قانوني
لمزواج .

تـ تحميفو أمامي ي ……… ي اليوـ ……… مف شير …… سنة
………………

أنموذج (ىـ)

قانون زواج غير المسممين لسنة 6991
رخصة خاصة

حيث أف (أ.ب) و (ج.د) يرغباف ي الزواج  ،وقد وض لي السبب الكا ي لمتغاضي عف اإلجراءات التمييدية التي يتطمبيا
قانوف زواج غير المسمميف لسنة 21 . 1926
لذا وو قاً لمقانوف المذكور إنني أتغاضى عف تقديـ اإلعبلف واصدار الشيادة التي قررىا ذلؾ القانوف واني بيذا أذف ألي مسجؿ
زواج أو قس معترؼ بو ألية طائفة دينية ليا مكاف عبادة عاـ ي السوداف مسجؿ إلبراـ عقود الزواج و قاً لمقانوف

المذكور إلبراـ عقد الزواج بيف (أ.ب) و(ج.د) بجية ……………… خبلؿ ستيف يوماً مف تاريخ ىذه الرخصة .

يجوز لمسجؿ الزواج إبراـ عقد الزواج يما بيف الساعة التاسعة صباحاً والساعة الخامسة مساء  ،كما يجوز ألي قس معترؼ
بو أف يبرمو يما بيف الساعة السادسة صباحاً والساعة السادسة مساء.

صدرت تحت توقيعي ي اليوـ ……… مف شير …… سنة ……… رئيس القضاء 21.

أنموذج (و )

قانون زواج غير المسممين لسنة +6991
شيادة زواج

زواج تـ إبرامو ي مركز ……………………… بالسوداف
رقـ ………………… تاريخ…………………………
األسماء وأسماء العائمتيف ………………………………
السف – أو قاصر ……………………………………
الحالة اإلجتماعية ……………………………………

الوظيفة أو المينة أو الرتبة ……………………………
اإلقامة وقت الزواج ……………………………………
الجنسية والطائفة الدينية (إف وجدت) ………………………

اسـ الوالد واسـ عائمتو ………………………………

الوظيفة أو المينة أو الرتبة لموالد ………………………
………………………………………………………
أبراـ عقد الزواج ي جية ……………… أمامي ………
(أو) عمى يدي ………………
تـ إبراـ ىذا العقد بيننا …………………………………
تـ إبراـ ىذا العقد بحضورنا ……………………………
مالحظة  :توقع الزوجة باسميا قبؿ الزواج .

أوموذج (ز)
قاوون زواج غير المسلميه لسىة
1926
د تر تسجيؿ الزواج لمركز زواج ………………………
المحفوظة و قاً لممادة  41مف القانوف المذكور .
………………………………………………………
تاريخ الزواج ………………………………………
األسماء وأسماء العائمتيف ……………………………..
بالغ أـ قاصر ………………………………………
الحالة اإلجتماعية ……………………………………
الوظيفة أو المينة أو الرتبة ……………………………
محؿ اإلقامة ………………………………………..
الجنسية والطائفة الدينية (إف وجدت)……………………
………………………………………..
اسـ الوالد واسـ عائمتو ووظيفتو ……………………….
أو مينتو أو رتبتو ……………………………………
مكاف الزوج ………………………………………..
رقـ الشيادة …………………………………………
تاريخ القيد ي سجؿ المركز …………………………..

توقيع المسجؿ ………………………………………

أنموذج (ح)

قانون زواج غير المسممين لسنة 6991
شيادة الموافقة عمى زواج القاصر
( وتصدر و قاً ألحكاـ المادة )29
حيث أنو قد أعطى إعبلف ي اليوـ ……… مف شير ……… سنة………………إلػى المسػجؿ بمركػز ……… ….
بنية إبراـ عقد الزواج بيف الشخصيف المذكوريف يما بعد :
األسماء بالكامؿ
الحالة اإلجتماعية
الوظيفة أو المينة أو الرتبة
السف
اإلقامة أو مكاف السكف
الجنسية والطائفة الدينية (إف وجدت)
اسـ الوالد
وحيث أف سػف ………………… ..المػذكور أعػبله أقػؿ مػف أحػدى وعشػريف سػنة وأنػو لػيس ……………………….
وليػػذا السػػبب ال يجػػوز إصػػدار شػػيادة إذف بػػالزواج دوف إب ػراز الموا قػػة المكتوبػػة لشػػخص مخػػوؿ لػػو بمقتضػػى القػػانوف المػػذكور
إعطاء تمؾ الموا قة إلى المسجؿ .
صدر تحت توقيعي ي اليوـ ………………… مف شير ………………… سنة …………

الجدول الثاني

الطوائف المستثناة

(أنظر المواد  3و )1
القسم األول

تكوف الطوائؼ المذكورة يما يمي ىي الطوائؼ المستثناة بالمعني المقصود ي ىذا القانوف وىي :
(أ )

كنيسة الروـ االرثوذكس

(ب)

كنيسة األقباط االرثوذكس

(ج)

الكنيسة الرومانية

(د )

كنيسة الروـ الكاثوليكية

(ىػ)

الكنيسة المارونية

(و )

كنيسة السرياف الكاثوليؾ

(ز )

كنيسة األرمف الكاثوليؾ

(ح )

كنيسة األقباط الكاثوليؾ

(ط )

كنيسة الكمداف الكاثوليؾ

(ى )

الطائفة الييودية

القسم الثاني
تكوف مجموعة الطوائؼ المستثناة بالمعني المقصود مف ىذا القانوف عمى الوجو اآلتي :
( أ)

الكنيسة الرومانية الكاثوليكية

(ب)

كنيسة الروـ الكاثوليؾ

(ج )

الكنيسة المارونية

(د )

كنيسة السرياف الكاثوليؾ

(ىػ)

كنيسة األرمف الكاثوليؾ

(و )

كنيسة األقباط الكاثوليؾ

(ز )

كنيسة الكمداف الكاثوليؾ
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