
 2020  الجدید السعودي الشخصیة األحوال قانون

 األحوال قانون أحكام على التعدیالت بعض المشرع أدخل

 الدراسة لمبضع القدیمة النصوص أخضع بعدما الشخصیة

ً  والتعدیل، والجرح ً  التجوید من لمزید توخیا  الءإع على وحرصا

ً  َسنالحظھ ما قوف األسرة مصلحة فیھ ما كل  نااستعراض عند جلیا

	.اإلسھاب من بشيء للتعدیالت

	

 تتحدث والتي) 30( المادة ھي للتعدیل خضعت التي المواد أول

 على ینص منھا» 2« للفقرة القدیم النص وكان الزواج أھلیة عن

 بإذن إال عمره من عشرة الثامنة یكمل ولم بلغ من یتزوج ال أنھ

 یتزوج ال: كاآلتي التعدیل وتم. المصلحة من التحقق بعد القاضي

ً  بلغ من  طالضواب وفق إال عمره من عشرة الثامنة یكمل ولم شرعا

 من اقتراح على بناءً  الوزراء مجلس من قرار بھا یصدر التي

	.العدل وزیر

	

 يف القاضي تعین مكتوبة حاكمة ضوابط إصدار المشّرع ورأى

 التقدیر ترك عن والعدول الرفض أو بالموافقة قراره إصدار

 على تعدیالً  المشّرع أدخل كما. للمحكمة التقدیریة للسلطة برمتھ



 انك حیث زوجتھ، على الزوج بحقوق والمتعلقة) 56( المادة نص

	:كاآلتي الحقوق تلك یورد القدیم النص

	

	).حذفت( بالمعروف طاعتھ. 1

	

	.موجوداتھ على والحفاظ البیت على اإلشراف. 2

	

	.مانع ھناك كان إذا إال منھا أوالده إرضاع. 3

	

	:النص بھذا واستبدل

	

	.موجوداتھ على والحفاظ البیت على اإلشراف. 1

	

 المشّرع ارتأى وقد مانع، ھناك كان إذا إال منھا أوالده إرضاع. 2

 ،)71( المادة لنص الزوج طاعة عن والخروج النشوز مسألة نقل

 ةنفق بسقوط متعلقة وھي القانون من) 71( المادة المشّرع بدّل فقد



 سقطت: كاآلتي القدیم النص كان وقد جدید، بنص الناشز الزوجة

	:اآلتیة األحوال في الزوجة نفقة

	

 بیت إلى االنتقال عن امتنعت أو الزوج من نفسھا منعت إذا. 1

	)خط تحتھ ما حذف. (شرعي عذر دون الشرعي الزوجیة

	

	)بھجرت استبدلت. (شرعي عذر دون الزوجیة بیت تركت إذا. 2

	

 عذر دون الزوجیة بیت إلى الدخول من الزوج منعت إذا. 3

	.شرعي

	

	)حذف. (شرعي عذر دون زوجھا مع السفر عن امتنعت إذا. 4

	

 قح غیر في لحریتھا مقید المحكمة من قرار أو حكم صدر إذا. 5

	.للزوج

	

	:الجدید النص



	

	.شرعي عذر دون الزوج من نفسھا منعت إذا. 1

	

	.شرعي عذر دون الزوجیة مسكن ھجرت إذا. 2

	

 عذر دون الزوجیة بیت إلى الدخول من الزوج منعت إذا. 3

	.شرعي

	

 قح غیر في لحریتھا مقید المحكمة من قرار أو حكم صدر إذا. 4

	.للزوج

	

 الزواج عقد النفقة سبب كان ولما أنھ النص شرح في ورد وقد

 مشروط الوجوب ھذا ولكن النفقة یوجب العقد بمجرد الصحیح

	.لھ واالستعداد باالحتباس

	

 البیت في زوجھا مع السكن ورفضت المرأة نشزت إذا أما

 الزوج منعت إذا أو الرفض لھذا شرعي مبرر غیر من الشرعي



 النفقة فإن مبرر ذلك في لھا ولیس الزوجي المسكن دخول من

 ىعل المرأة إجبار ولیس النفقة سقوط جزاؤه نشوزھا مدة تسقط

 عن رجعت فإن لكرامتھا، إھداراً  ذلك في ألن زوجھا متابعة

 القانون والحظ إلیھا، فتعود النفقة إسقاط في السبب یزول نشوزھا

ً  یكون زوجھا مرافقة عن الزوجة امتناع أن  یكن لم إذا لھا حقا

ً  الزوجیة بیت  الزوجیة بیت وصف فلذلك شرعیاً، مسكنا

 أن الفقھاء وقرر شرعي، عذر لھا یكون أال وأكد بالشرعي،

ً  أو ابتداءً  منھ نفسھا منعت إذا النفقة تستحق ال الزوجة  ،دواما

	.بعصیاِنھا آثمة وتكون

	

 	

	

 	

	

 

	

 


