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 م 1984لسنة  ( 10قانون رقم ) 

 بشأن األحكام الخاصة بالزواج والطالق وآثارهما

 مؤتمر الشعب العام ،،،

92

13931983

813139311161984

 صيغ القانون اآلتي :

 الباب األول

 الزواج

 الفصل األول

 الخطبة

 لىالمادة األو

 الفصل الثاني

 األحكام العامة

 تعريف الزواج

 المادة الثانية

 المادة الثالثة
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 إجراءات إبرام العقد وإثباته

 المادة الرابعة

 المادة الخامسة

 األهلية

 المادة السادسة

 المادة السابعة

 الوالية في الزواج

 المادة الثامنة

 المادة التاسعة
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 المادة العاشرة

1

2

3

 الفصل الثالث

 كان الزواج وشروطهأر

 المادة الحادية عشرة

1

2

3

4

 المادة الثانية عشرة

 1المادة الثالثة عشرة

1

                                                 
م المعدلة  1984لسنة  10م. بالمادة الثالثة عشرة من القانون رقم  1423لسنة  9ة األولى من القانون رقم استبدلت بموجب الماد - 1

 م . 1991لسنة  22بالقانون رقم 



4 

 

2

 المادة الرابعة عشرة

 مسة عشرةالمادة الخا

 الفصل الرابع

 أنواع الزواج وآثاره

 المادة السادسة عشرة

1

2

3

4 
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 الفصل الخامس
 آثار الزواج

 المادة السابعة عشرة

 المادة الثامنة عشرة

 المادة التاسعة عشرة
 المهر

 المادة العشرون
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 المادة الحادية العشرون

 ختالف على أثاث البيتاإل

 الفصل السادس
 النفقة

 أحكام عامة

 المادة الثانية والعشرون

 المادة الثالثة والعشرون

 المادة الرابعة والعشرون

 المادة الخامسة والعشرون

 المادة السادسة والعشرون
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 المادة السابعة والعشرون

 الباب الثاني

 الفرقة بين الزوجين

 الفصل األول

 الطالق

 المادة الثامنة والعشرون

 الفصل الثاني
 أحكام عامة

 المادة التاسعة والعشرون

 المادة الثالثون

 



8 

 

 المادة الحادية والثالثون

 المادة الثانية والثالثون

 المادة الثالثة والثالثون

 المادة الرابعة والثالثون

 الفصل الثالث

 الق باتفاق الطرفينالط

 المادة الخامسة والثالثون
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 الفصل الرابع

 في الحكمين

 المادة السادسة والثالثون

 المادة السابعة والثالثون

 المادة الثامنة والثالثون

 الفصل الخامس

 الطالق لدى المحكمة

 2المادة التاسعة والثالثون
 التطليق بحكم القضاء

                                                 
 السنة التاسعة والعشرون . 22المنشور بالجريدة الرسمية العدد  1991لسنة  22معدلة بالقانون رقم   - 2



10 

 

 المادة األربعون

 التطليق لعدم اإلنفاق

 المادة الحادية واألربعون

 التطليق لغيبة الزوج

 المادة الثانية واألربعون

 التطليق للعيوب

 الثالثة واألربعونالمادة 
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 ء والهجرالتطليق لاليال

 المادة الرابعة واألربعون

 المادة الخامسة واألربعون

 فسخ الزواج

 المادة السادسة واألربعون
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 لسادسالفصل ا

 الطالق لدى المحكمة بإرادة الزوجين المنفردة

 المادة السابعة واألربعون

 المادة الثامنة واألربعون

 المخالعة

 المادة التاسعة واألربعون

 المادة الخمسون

 المادة الحادية والخمسون
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 الباب الثالث

 نحالل الزواجإآثار 

 الفصل األول

 العدة

 المادة الثانية والخمسون

 الفصل الثاني

 سبالن

 المادة الثالثة والخمسون

 المادة الرابعة والخمسون
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 خامسة والخمسونالمادة ال

 المادة السادسة والخمسون

 الفصل الثالث

 اإلقرار بالنسب

 المادة السابعة والخمسون

 المادة الثامنة والخمسون

 المادة التاسعة والخمسون
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 3المادة الستون 

 الفصل الخامس

 الرضاع

 المادة الحادية والستون

 الفصل السادس

 الحضانة

 الماد الثانية والستون

 

 

                                                 
 السنة الثانية والثالثون . 5م. المنشور بالجريدة الرسمية العدد  2314لسنة  9معدلة بالقانون رقم  - 3
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 المادة الثالثة والستون

 المادة الرابعة والستون

 المادة الخامسة والستون

 دسة والستونالمادة السا

 المادة السابعة والستون

 المادة الثامنة والستون
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 المادة التاسعة والستون

 4المادة السبعون

 الفصل السابع

 نفقة األقارب

 لمادة الحادية والسبعونا

 المادة الثانية والسبعون

 

 

 

                                                 
م بشأن أحكام  1984لسنة  10م. بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  1423لسنة  9أضيفت الفقرة )ب( بموجب القانون رقم  - 4

 الزواج والطالق وآثارهما .
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 المادة الثالثة والسبعون

 المادة الرابعة والسبعون

17613921972

1121971

 المادة الخامسة والسبعون

 

 مؤتمر الشعب العام

 

 من وفاة الرسول. 1393من رجب  19صدر في 

 م. 1984ابريل  19الموافق 
 


