
 
 عقد الزواج 

 
 اإليجاب والقبول 

 .ينعقد الزواج بإيجاب وقبول الخاطبين أو وكيليهما في مجلس العقد

 كيفية اإليجاب والقبول 
 .يكون اإليجاب والقبول باأللفاظ الصريحة كاإلنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة

 شروط انعقاد الزواج صحيحا  
يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين )اذا كان الزوجان مسلمين( عاقلين  
بالغين سامعين اإليجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على  

 .العقد

 وجوب تسجيل العقد 
 .يجب على الخاطب مراجعة القاضي أو نائبه إلجراء العقد -أ
يجري عقد الزواج من مأذون القاضي بموجب وثيقة رسمية وللقاضي بحكم وظيفته في الحاالت االستثنائية أن  -ب

 .من قاضي القضاة يتولى ذلك بنفسه بإذن
وإذا جرى الزواج بدون وثيقة رسمية فيعاقب كل من العاقد والزوجين والشهود بالعقوبة المنصوص عليها في   -ج

 .قانون العقوبات األردني وبغرامة على كل منهم ال تزيد عن مائة دينار
قوبتين المشار إليهما في الفقرة  وكل مأذون ال يسجل العقد في الوثيقة الرسمية بعد استيفاء الرسم يعاقب بالع -د

 .السابقة مع العزل من الوظيفة
يعين القاضي الشرعي مأذون عقود الزواج بموافقة قاضي القضاة ولقاضي القضاة إصدار التعليمات التي يراها  -هـ

 .لتنظيم أعمال المأذونين

 :تسجيل الزواج والطالق
ن في خارج المملكة إجراء عقود الزواج وسماع تقرير الطالق يتولى قناصل المملكة األردنية الهاشمية المسلمو -و

 .للرعايا األردنيين الموجودين في خارج المملكة وتسجيل هذه الوثائق في سجالتها الخاصة
تشمل كلمة القنصل وزراء المملكة األردنية الهاشمية المفوضين والقائمين بأعمال هذه المفوضيات ومستشاريها   -ز

 .مأو من يقوم مقامه

 عدم انعقاد الزواج
 .ال ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل وال المعلق على شرط غير متحقق

 ج والزوجة شروط الزو
إذا اشترط في العقد شرط نافع ألحد الطرفين ولم يكن منافيا  لمقاصد الزواج ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعا  

 -:وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقا  لما يلي
 إذا اشترطت الزوجة على زوجها شرطا  تتحقق لها به مصلحة غير محظورة شرعا  وال يمس حق الغير كأن -أ

تشترط عليه أن ال يخرجها من بلدها أو أن ال يتزوج عليها أو أن يجعل أمرها بيدها تطلق نفسها إذا شاءت أو أن  
يسكنها في بلد معين كان الشرط صحيحا  وملزما  فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر  

 .حقوقها الزوجية
ا  تتحقق له به مصلحة غير محظورة شرعا  كأن يشترط أحد الزوجين على  إذا اشترط الزوج على زوجته شرط -ب

اآلخر أن ال يساكنه أو أن ال يعاشره معاشرة األزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والديه كان الشرط باطال   
 .والعقد صحيحا  

 


