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ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ )(1953/59
ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ )(1953/59اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  59ﺗﺎرﯾﺦ
1953/9/7
اﻟﺧطﺑﺔ واﻟزواج

اﻟﻣﺎدة  - 1اﻟزواج ﻋﻘد ﺑﯾن رﺟل واﻣرأة ﺗﺣل ﻟﻪ ﺷرﻋﺎً ﻏﺎﯾﺗﻪ إﻧﺷﺎء راﺑطﺔ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﻧﺳل
اﻟﻣﺎدة  - 2اﻟﺧطﺑﺔ واﻟوﻋد ﺑﺎﻟزواج وﻗراءة اﻟﻔﺎﺗﺣﺔ وﻗﺑض اﻟﻣﻬر وﻗﺑول اﻟﻬدﯾﺔ ﻻ ﺗﻛون زواﺟﺎ
اﻟﻣﺎدة  - 3ﻟﻛل ﻣن اﻟﺧﺎطب واﻟﻣﺧطوﺑﺔ اﻟﻌدول ﻋن اﻟﺧطﺑﺔ
اﻟﻣﺎدة –4

1إذا دﻓﻊ اﻟﺧﺎطب اﻟﻣﻬر ﻧﻘدا واﺷﺗرت اﻟﻣرآة ﺑﻪ ﺟﻬﺎزﻫﺎ ﺛم ﻋدل اﻟﺧﺎطب ﻓﻠﻠﻣرآة اﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن إﻋﺎدة ﻣﺛلاﻟﻧﻘد أو ﺗﺳﻠﯾم اﻟﺟﻬﺎز

2إذا ﻋدﻟت اﻟﻣرآة ﻓﻌﻠﯾﻬﺎ إﻋﺎدة ﻣﺛل اﻟﻣﻬر أو ﻗﯾﻣﺗﻪ3-ﺗﺟري ﻋﻠﻰ اﻟﻬداﯾﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻬﺑﺔ

اﻟرﺿﺎ واﻟﻌﻼﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة  - 5ﯾﻧﻌﻘد اﻟزواج ﺑﺈﯾﺟﺎب ﻣن أﺣد اﻟﻌﺎﻗدﯾن وﻗﺑول ﻣن اﻵﺧر

ﻋرﻓﺎ
اﻟﻣﺎدة  -6ﯾﻛون اﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول ﻓﻲ اﻟزواج ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﯾد ﻣﻌﻧﺎﻩ ﻟﻐﺔ أو ً
ﻏﺎﺋﺑﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﻠس
ً
اﻟﻣﺎدة  - 7ﯾﺟوز أن ﯾﻛون اﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ إذا ﻛﺎن أﺣد اﻟطرﻓﯾن
اﻟﻣﺎدة – 8

1ﯾﺟوز اﻟﺗوﻛﯾل ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح2-ﻟﯾس ﻟﻠوﻛﯾل أن ﯾزوج ﻣوﻛﻠﺗﻪ ﻣن ﻧﻔﺳﻪ إﻻ إذا ﻧص ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟوﻛﺎﻟﺔ

اﻟﻣﺎدة  - 9إذا ﺟﺎوز اﻟوﻛﯾل ﺣدود وﻛﺎﻟﺗﻪ ﻛﺎن ﻛﺎﻟﻔﺿوﻟﻲ ﻣوﻗوﻓﺎً ﻋﻘدﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة

اﻟﻣﺎدة  - 10ﯾﺻﺢ اﻹﯾﺟﺎب أو اﻟﻘﺑول ﻣن اﻟﻌﺎﺟز ﻋن اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ إن ﻛﺎن ﯾﻛﺗب ٕواﻻ ﻓﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
اﻟﻣﺎدة 11
1-ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول أن ﯾﻛوﻧﺎ ﻣﺗﻔﻘﯾن ﻣن ﻛل وﺟﻪ وﻓﻲ ﻣﺟﻠس واﺣد وأن ﯾﻛون ﻛل ﻣن

وﻓﺎﻫﻣﺎ أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻪ اﻟزواج،
ً
ﺳﺎﻣﻌﺎ ﻛﻼم اﻵﺧر
ً
اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن
وأن ﻻ ﯾوﺟد ﻣن أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻗﺑل اﻟﻘﺑول ﻣﺎ ﯾﺑطل اﻹﯾﺟﺎب

2-وﯾﺑطل اﻹﯾﺟﺎب ﻗﺑل اﻟﻘﺑول ﺑزوال أﻫﻠﯾﺔ اﻟﻣوﺟب وﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﻔﯾد اﻹﻋراض ﻣن أﺣد اﻟطرﻓﯾن

اﻟﻣﺎدة  - 12ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﺻﺣﺔ ﻋﻘد اﻟزواج ﺣﺿور ﺷﺎﻫدﯾن رﺟﻠﯾن أو رﺟل واﻣرأﺗﯾن ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻋﺎﻗﻠﯾن
ﺑﺎﻟﻐﯾن ﺳﺎﻣﻌﯾن اﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول ﻓﺎﻫﻣﯾن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﻬﻣﺎ
اﻟﻣﺎدة  - 13ﻻ ﯾﻧﻌﻘد اﻟزواج اﻟﻣﺿﺎف إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻻ اﻟﻣﻌﻠق ﻋﻠﻰ ﺷرط ﻏﯾر ﻣﺗﺣﻘق

اﻟﻣﺎدة 14
ﻋﺎ
1إذا ﻗﯾد ﻋﻘد اﻟزواج ﺑﺷرط ﯾﻧﺎﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﺷرﻋﻲ أو ﯾﻧﺎﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻدﻩ وﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣظور ﺷر ًﺻﺣﯾﺣﺎ
ً
ﺑﺎطﻼ واﻟﻌﻘد
ً
ﻛﺎن اﻟﺷرط

ٕ 2-واذا ﻗﯾد ﺑﺷرط ﯾﻠﺗزم ﻓﯾﻪ ﻟﻠﻣرآة ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻏﯾر ﻣﺣظورة ﺷرﻋﺎً وﻻ ﺗﻣس ﺣﻘوق ﻏﯾرﻫﺎ وﻻ ﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺔ اﻟزوج

ﺻﺣﯾﺣﺎ
ً
ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻛﺎن اﻟﺷرط
ﻣﻠزﻣﺎ
ً

ٕ 3-واذا اﺷﺗرطت اﻟﻣرآة ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻧﻛﺎح ﻣﺎ ﯾﻘﯾد ﺣرﯾﺔ اﻟزوج ﻓﻲ أﻋﻣﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ أو ﯾﻣس ﺣﻘوق ﻏﯾرﻫﺎ

ﺻﺣﯾﺣﺎ وﻟﻛﻧﻪ ﻟﯾس ﺑﻣﻠزم ﻟﻠزوج ،ﻓﺈذا ﻟم ﯾف
ً
ﻛﺎن اﻻﺷﺗراط
اﻟزوج ﺑﻪ ﻓﻠﻠزوﺟﺔ اﻟﻣﺷﺗرطﺔ طﻠب ﻓﺳﺦ اﻟﻧﻛﺎح
اﻻﻫﻠﯾﺔ

اﻟﻣﺎدة 15
1ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ أﻫﻠﯾﺔ اﻟزواج اﻟﻌﻘل واﻟﺑﻠوغ2-ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻷذن ﺑزواج اﻟﻣﺟﻧون أو اﻟﻣﻌﺗوﻩ إذا ﺛﺑت ﺑﺗﻘرﯾر ﻫﯾﺋﺔ ﻣن أطﺑﺎء اﻷﻣراض اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ أن زواﺟﻪ

ﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﺷﻔﺎﺋﻪ

اﻟﻣﺎدة  - 16ﺗﻛﻣل أﻫﻠﯾﺔ اﻟزواج ﻓﻲ اﻟﻔﺗﻰ ﺑﺗﻣﺎم اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة وﻓﻲ اﻟﻔﺗﺎة ﺑﺗﻣﺎم اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻣن اﻟﻌﻣر
اﻟﻣﺎدة  - 17ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻻ ﯾﺄذن ﻟﻠﻣﺗزوج ﺑﺄن ﯾﺗزوج ﻋﻠﻰ اﻣرأﺗﻪ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻪ ﻣﺳوغ ﺷرﻋﻲ وﻛﺎن

اﻟزوج ﻗﺎد ار ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻬﻣﺎ
اﻟﻣﺎدة 18

1إذا ادﻋﻰ اﻟﻣراﻫق اﻟﺑﻠوغ ﺑﻌد إﻛﻣﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة أو اﻟﻣراﻫﻘﺔ ﺑﻌد إﻛﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة وطﻠﺑﺎ اﻟزواجﯾﺄذن ﺑﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻪ ﺻدق دﻋواﻫﻣﺎ واﺣﺗﻣﺎل
ﺟﺳﻣﯾﻬﻣﺎ

2إذا ﻛﺎن اﻟوﻟﻲ ﻫو اﻷب أو اﻟﺟد اﺷﺗرطت ﻣواﻓﻘﺗﻪاﻟﻣﺎدة  - 19إذا ﻛﺎن اﻟﺧﺎطﺑﺎن ﻏﯾر ﻣﺗﻧﺎﺳﺑﯾن ﺳﻧﺎ وﻟم ﯾﻛن ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟزواج ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﻻ ﯾﺄذن

ﺑﻪ

اﻟﻣﺎدة  - 20اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﺗﻣت اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷرة إذا أرادت اﻟزواج ﯾطﻠب اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن وﻟﯾﻬﺎ ﺑﯾﺎن رأﯾﻪ ﺧﻼل
ﻣدة ﯾﺣددﻫﺎ ﻟﻪ ﻓﺈذا ﻟم ﯾﻌﺗرض أو ﻛﺎن اﻋﺗراﺿﻪ ﻏﯾر ﺟدﯾر

ﺑﺎﻻﻋﺗﺑﺎر ﯾﺄذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑزواﺟﻬﺎ ﺑﺷرط اﻟﻛﻔﺎءة
اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزواج

اﻟﻣﺎدة  - 21اﻟوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟزواج ﻫو اﻟﻌﺻﺑﺔ ﺑﻧﻔﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻹرث ﺑﺷرط أن ﯾﻛون ﻣﺣرﻣﺎ
اﻟﻣﺎدة 22

1ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون اﻟوﻟﻲ ﻋﺎﻗﻼ ﺑﺎﻟﻐﺎ2إذا اﺳﺗوى وﻟﯾﺎن ﻓﻲ اﻟﻘرب ﻓﺄﯾﻬﻣﺎ ﺗوﻟﻰ اﻟزواج ﺑﺷراﺋطﻪ ﺟﺎزاﻟﻣﺎدة  - 23إذا ﻏﺎب اﻟوﻟﻲ اﻷﻗرب ورأى اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر رأﯾﻪ ﻓوات ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟزواج اﻧﺗﻘﻠت

اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻣن ﯾﻠﯾﻪ

اﻟﻣﺎدة  - 24اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻟﻲ ﻣن ﻻ وﻟﻲ ﻟﻪ
اﻟﻣﺎدة  - 25ﻟﯾس ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾزوج ﻣن ﻟﻪ اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻧﻔﺳﻪ وﻻ ﻣن أﺻوﻟﻪ وﻻ ﻣن ﻓروﻋﻪ
اﻟﻛﻔﺎءة

اﻟﻣﺎدة  - 26ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ ﻟزوم اﻟزواج أن ﯾﻛون اﻟرﺟل ﻛﻔؤا ﻟﻠﻣرآة
اﻟﻣﺎدة  - 27إذا زوﺟت اﻟﻛﺑﯾرة ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن ﻏﯾر ﻣواﻓﻘﺔ اﻟوﻟﻲ ﻓﺎن ﻛﺎن اﻟزوج ﻛﻔ ًؤا ﻟزم اﻟﻌﻘد ٕواﻻ ﻓﻠﻠوﻟﻲ
طﻠب ﻓﺳﺦ اﻟﻧﻛﺎح

اﻟﻣﺎدة  - 28اﻟﻌﺑرة ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎءة ﻟﻌرف اﻟﺑﻠد
اﻟﻣﺎدة  - 29اﻟﻛﻔﺎءة ﺣق ﺧﺎص ﻟﻠﻣرآة وﻟﻠوﻟﻲ
اﻟﻣﺎدة  - 30ﯾﺳﻘط ﺣق اﻟﻔﺳﺦ ﻟﻌدم اﻟﻛﻔﺎءة إذا ﺣﻣﻠت اﻟﻣرآة
اﻟﻣﺎدة  - 31ﺗراﻋﻰ اﻟﻛﻔﺎءة ﻋﻧد اﻟﻌﻘد ﻓﻼ ﯾؤﺛر زواﻟﻬﺎ ﺑﻌدﻩ

اﻟﻣﺎدة  - 32إذا اﺷﺗرطت اﻟﻛﻔﺎءة ﺣﯾن اﻟﻌﻘد أو أﺧﺑر اﻟزوج أﻧﻪ ﻛﻔؤ ﺛم ﺗﺑﯾن أﻧﻪ ﻏﯾر ﻛﻔؤ ﻛﺎن ﻟﻛل ﻣن
اﻟوﻟﻲ واﻟزوﺟﺔ طﻠب ﻓﺳﺦ اﻟﻌﻘد
اﻟﺣرﻣﺎت اﻟﻣؤﺑدة

اﻟﻣﺎدة  - 33ﯾﺣرم ﻋﻠﻰ ﺷﺧص أﺻوﻟﻪ وﻓروﻋﻪ وﻓروع أﺑوﯾﻪ واﻟطﺑﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻓروع أﺟدادﻩ
اﻟﻣﺎدة  - 34ﯾﺣرم ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل :
1زوﺟﺔ أﺻﻠﻪ أو ﻓرﻋﻪ وﻣوطوءة أﺣدﻫﻣﺎ2أﺻل ﻣوطوءﺗﻪ وﻓرﻋﻬﺎ وأﺻل زوﺟﺗﻪاﻟﻣﺎدة 35
1-ﯾﺣرم ﻣن اﻟرﺿﺎع ﻣﺎ ﯾﺣرم ﻣن اﻟﻧﺳب إﻻ ﻣﺎ ﻗرر ﻓﻘﻬﺎء اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎءﻩ

2ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟرﺿﺎع ﻟﻠﺗﺣرﯾم أن ﯾﻛون ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﯾن اﻷوﻟﯾن وأن ﯾﺑﻠﻎ ﺧﻣس رﺿﻌﺎت ﻣﺗﻔرﻗﺎت ﯾﻛﺗﻔﻲاﻟرﺿﯾﻊ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻗل ﻣﻘدارﻫﺎ أو ﻛﺛر
اﻟﺣرﻣﺎت اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
اﻟﻣﺎدة 36

ﻓﻌﻼ
1ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗزوج اﻟرﺟل اﻣرأة طﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼث ﻣرات إﻻ ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ ﻣن زوج آﺧر دﺧل ﺑﻬﺎ ً2زواج اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻣن آﺧر ﯾﻬدم طﻠﻘﺎت اﻟزوج اﻟﺳﺎﺑق وﻟو ﻛﺎﻧت دون اﻟﺛﻼث ،ﻓﺈذا ﻋﺎدت إﻟﯾﻪ ﯾﻣﻠك ﻋﻠﯾﻬﺎﺛﻼﺛﺎً ﺟدﯾدة

اﻟﻣﺎدة  - 37ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗزوج اﻟرﺟل ﺧﺎﻣﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﯾطﻠق إﺣدى زوﺟﺎﺗﻪ اﻷرﺑﻊ وﺗﻧﻘﺿﻲ ﻋدﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺎدة  - 38ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗزوج ﺑزوﺟﺔ آﺧر وﻻ ﺑﻣﻌﺗدﺗﻪ
اﻟﻣﺎدة  - 39ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻣرأﺗﯾن ﻟو ﻓرﺿت ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ذﻛ ًار ﺣرﻣت ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺧرى ﻓﺈن ﺛﺑت اﻟﺣل
ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻔرﺿﯾن ﺟﺎز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ

اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑق اﻟﻌﻘد
اﻟﻣﺎدة 40

1-ﯾﻘدم طﻠب اﻟزواج ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻊ اﻟوﺛﺎﺋق اﻵﺗﯾﺔ :

أ ـ ﺷﻬﺎدة ﻣن ﻣﺧﺗﺎر وﻋرﻓﺎء اﻟﻣﺣﻠﺔ ﺑﺎﺳم ﻛل ﻣن اﻟﺧﺎطب واﻟﻣﺧطوﺑﺔ وﺳﻧﺔ وﻣﺣل إﻗﺎﻣﺗﻪ واﺳم وﻟﯾﻪ وأﻧﻪ
ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﻫذا اﻟزواج ﻣﺎﻧﻊ ﺷرﻋﻲ
ب ـ ﺻورة ﻣﺻدﻗﺔ ﻋن ﻗﯾد ﻧﻔوس اﻟطرﻓﯾن وأﺣواﻟﻬﻣﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ

ج ـ ﺷﻬﺎدة ﻣن طﺑﯾب ﯾﺧﺗﺎرﻩ اﻟطرﻓﺎن ﺑﺧﻠوﻫﻣﺎ ﻣن اﻷﻣراض اﻟﺳﺎرﯾﺔ وﻣن اﻟﻣواﻧﻊ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠزواج،

وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﺛﺑت ﻣن ذﻟك ﺑﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾب ﯾﺧﺗﺎرﻩ
د ـ رﺧﺻﺔ ﺑﺎﻟزواج ﻟﻠﻌﺳﻛرﯾﯾن وﻟﻣن ﻫم ﻓﻲ ﺳن اﻟﺟﻧدﯾﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ

ﻫـ ـ ﻣواﻓﻘﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم إن ﻛﺎن أﺣد اﻟزوﺟﯾن أﺟﻧﺑﯾﺎً

2ﻻ ﯾﺟوز ﺗﺛﺑﯾت اﻟزواج اﻟﻣﻌﻘود ﺧﺎرج اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﺣﺻل وﻟدأو ﺣﻣل ظﺎﻫر ﯾﺛﺑت اﻟزواج ﺑدون ﻫذﻩ اﻹﺟراءات وﻻ ﯾﻣﻧﻊ
ذﻟك ﻣن إﯾﻘﺎع اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ

اﻟﻣﺎدة  - 41ﯾﺄذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺟراء اﻟﻌﻘد ﻓوراً ﺑﻌد اﺳﺗﻛﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟوﺛﺎﺋق وﻟﻪ ﻋﻧد اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﺗﺄﺧﯾرﻩ ﻹﻋﻼﻧﻪ
ﻣدة ﻋﺷرة أﯾﺎم واﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺧﺗﺎر طرﯾﻘﺔ اﻹﻋﻼن
اﻟﻣﺎدة  - 42إذا ﻟم ﯾﺟر اﻟﻌﻘد ﺧﻼل ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﯾﻌﺗﺑر اﻹذن ﻣﻠﻐﻰ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﻘد

اﻟﻣﺎدة  - 43ﯾﻘوم اﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻣن ﯾﺄذن ﻟﻪ ﻣن ﻣﺳﺎﻋدي اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺈﺟراء اﻟﻌﻘد
اﻟﻣﺎدة  - 44ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل ﺻك اﻟزواج :

أ ـ أﺳﻣﺎء اﻟطرﻓﯾن ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣوطن ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ
ب ـ وﻗوع اﻟﻌﻘد وﺗﺎرﯾﺧﻪ وﻣﻛﺎﻧﻪ

ج ـ أﺳﻣﺎء اﻟﺷﻬود واﻟوﻛﻼء ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣوطن ﻛل ﻣﻧﻬم

د ـ ﻣﻘدار اﻟﻣﻬر اﻟﻣﻌﺟل واﻟﻣؤﺟل وﻫل ﻗﺑض اﻟﻣﻌﺟل أم ﻻ

ﻫـ ـ ﺗوﻗﯾﻊ أﺻﺣﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻣﺄذون وﺗﺻدﯾق اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻣﺎدة 45
1-ﯾﺳﺟل اﻟﻣﺳﺎﻋد اﻟزواج ﻓﻲ ﺳﺟﻠﻪ اﻟﻣﺧﺻوص وﯾﺑﻌث ﺑﺻورة ﻋﻧﻪ ﻟداﺋرة اﻷﺣوال اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺷرة

أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزواج
2ﺗﻐﻧﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻورة ﻋن إﺧﺑﺎر اﻟطرﻓﯾن داﺋرة اﻷﺣوال اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟزواج وﯾﻛون اﻟﻣﺳﺎﻋد ﻣﺳﺋوﻻ ﻋن إﻫﻣﺎلإرﺳﺎل اﻟﺻورة

3-ﺗطﺑق اﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﺟﯾل اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺛﺑﯾت اﻟزواج واﻟطﻼق واﻟﻧﺳب ووﻓﺎة اﻟﻣﻔﻘود ،وﯾﻘوم

أﻣﯾن اﻟﺳﺟل اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺗدوﯾن ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﺟﻼت
اﻟﻣﺧﺻوﺻﺔ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أي إﺟراء آﺧر

اﻟﻣﺎدة  - 46ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟزواج ﻣن ﻛل رﺳم
اﻧواع اﻟزواج واﺣﻛﺎﻣﻪ
ﺻﺣﯾﺣﺎ
ً
اﻟﻣﺎدة  - 47إذا ﺗواﻓرت ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟزواج أرﻛﺎﻧﻪ وﺳﺎﺋر ﺷراﺋط اﻧﻌﻘﺎدﻩ ﻛﺎن
اﻟﻣﺎدة 48

1ﻛل زواج ﺗم رﻛﻧﻪ ﺑﺎﻹﯾﺟﺎب واﻟﻘﺑول واﺧﺗل ﺑﻌض ﺷراﺋطﻪ ﻓﻬو ﻓﺎﺳد2-زواج اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﺑﻐﯾر اﻟﻣﺳﻠم ﺑﺎطل

اﻟﻣﺎدة  - 49اﻟزواج اﻟﺻﺣﯾﺢ اﻟﻧﺎﻓذ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ آﺛﺎرﻩ ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟزوﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﻬر وﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﺔ

ووﺟوب اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗوارث اﻟزوﺟﯾن وﻣن ﺣﻘوق اﻷﺳرة
ﻛﻧﺳب اﻷوﻻد وﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻫرة

اﻟﻣﺎدة  - 50اﻟزواج اﻟﺑﺎطل ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺷﻲء ﻣن آﺛﺎر اﻟزواج اﻟﺻﺣﯾﺢ وﻟو ﺣﺻل ﻓﯾﻪ دﺧول
اﻟﻣﺎدة 51

1اﻟزواج اﻟﻔﺎﺳد ﻗﺑل اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟﺑﺎطل2وﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟوطء ﻓﯾﻪ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :أ ـ اﻟﻣﻬر ﻓﻲ اﻟﺣد اﻷﻗل ﻣن ﻣﻬر اﻟﻣﺛل واﻟﻣﺳﻣﻰ

ب ـ ﻧﺳب اﻷوﻻد ﺑﻧﺗﺎﺋﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  133ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
ج ـ ﺣرﻣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻫرة
د ـ ﻋدة اﻟﻔراق ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ أو ﻣوت اﻟزوج وﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌدة دون اﻟﺗوارث ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن
3-ﺗﺳﺗﺣق اﻟزوﺟﺔ اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﻣﺎ داﻣت ﺟﺎﻫﻠﺔ ﻓﺳﺎد اﻟﻧﻛﺎح

اﻟﻣﺎدة  - 52اﻟزواج اﻟﻣوﻗوف ﺣﻛﻣﻪ ﻗﺑل اﻹﺟﺎزة ﻛﺎﻟﻔﺎﺳد
اﻟﻣﻬر

أﺻﻼ
ً
اﻟﻣﺎدة  - 53ﯾﺟب ﻟﻠزوﺟﺔ اﻟﻣﻬر ﺑﻣﺟرد اﻟﻌﻘد اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺳواء أﺳﻣﻲ ﻋﻧد اﻟﻌﻘد أم ﻟم ﯾﺳم أو ﻧﻔﻲ
اﻟﻣﺎدة  -1: - 54ﻻ ﺣد ﻷﻗل اﻟﻣﻬر وﻻ ﻷﻛﺛرﻩ
2ﻛل ﻣﺎ ﺻﺢ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺷرﻋﺎً ﺻﻠﺢ أن ﯾﻛون ﻣﻬ ًار3-ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻬر اﻟﻣرآة دﯾﻧﺎً ﻣﻣﺗﺎ ًاز ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﺑﻌد دﯾن اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 1120

ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ
 4ﻟﻣن ﯾدﻋﻲ اﻟﺗواطؤ أو اﻟﺻورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻬر اﻟﻣﺳﻣﻰ إﺛﺑﺎت ذﻟك أﺻوًﻻ ﻓﺈذا ﺛﺑت أﺣدﻫﻣﺎ ﺣدد اﻟﻘﺎﺿﻲﻣﻬر اﻟﻣﺛل ﻣﺎ ﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﻣﻬر اﻟﻣﺳﻣﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ

5-ﯾﻌﺗﺑر ﻛل دﯾن ﯾرد ﻓﻲ وﺛﺎﺋق اﻟزواج أو اﻟطﻼق ﻣن اﻟدﯾون اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ وﻣﺷﻣوﻻً ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن

اﻟﻣﺎدة  468ﻣن ﻗﺎﻧون أﺻول اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺻﺎدر
ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ رﻗم  84ﻟﻌﺎم 1952

وﻻ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻬر اﻟﻣؤﺟل ﻣﺳﺗﺣق اﻷداء إﻻ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌدة وﻓق ﻣﺎ ﯾﻘررﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟوﺛﯾﻘﺔ
ﺑﻌﺿﺎ وﻋﻧد ﻋدم اﻟﻧص ﯾﺗﺑﻊ اﻟﻌرف
ً
اﻟﻣﺎدة  - 55ﯾﺟوز ﺗﻌﺟﯾل اﻟﻣﻬر أو ﺗﺄﺟﯾﻠﻪ ﻛﻼً أو
اﻟﻣﺎدة  - 56اﻟﺗﺄﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻬر ﯾﻧﺻرف إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﺑﯾﻧوﻧﺔ أو اﻟوﻓﺎة ﻣﺎ ﻟم ﯾﻧص ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﺟل آﺧر
اﻟﻣﺎدة  - 57ﻻ ﯾﻌﺗد ﺑﺄي زﯾﺎدة أو إﻧﻘﺎص ﻣن اﻟﻣﻬر أو إﺑراء ﻣﻧﻪ إذا وﻗﻌت أﺛﻧﺎء ﻗﯾﺎم اﻟزوﺟﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻋدة

اﻟطﻼق ،وﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎطﻠﺔ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺟر أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ،وﯾﻠﺗﺣق

أي ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺄﺻل اﻟﻌﻘد إذا ﻗﺑل ﺑﻪ اﻟزوج اﻵﺧر
اﻟﻣﺎدة  - 58إذا ﺳﻣﻲ ﻣﻬر ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺻﺣﯾﺢ ووﻗﻊ اﻟطﻼق ﻗﺑل اﻟدﺧول واﻟﺧﻠوة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﺟب ﻧﺻف
اﻟﻣﻬر

اﻟﻣﺎدة  - 59إذا وﻗﻌت اﻟﺑﯾﻧوﻧﺔ ﺑﺳﺑب ﻣن ﻗﺑل اﻟزوﺟﺔ ﻗﺑل اﻟدﺧول واﻟﺧﻠوة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﺳﻘط اﻟﻣﻬر ﻛﻠﻪ
اﻟﻣﺎدة  -1: - 60اﻟﻣﻬر ﺣق ﻟﻠزوﺟﺔ وﻻ ﺗﺑ أر ذﻣﺔ اﻟزوج ﻣﻧﻪ إﻻ ﺑدﻓﻌﻪ إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟذات إن ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻣﻠﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ

ﻣﺎ ﻟم ﺗوﻛل ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ اﻟﻌﻘد وﻛﯾﻼ ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻘﺑﺿﻪ

2ﻻ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬر اﻟﻣﻌﺟل أﺣﻛﺎم اﻟﺗﻘﺎدم وﻟو ﺣرر ﺑﻪ ﺳﻧد ﻣﺎ داﻣت اﻟزوﺟﯾﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔاﻟﻣﺎدة  -1 :-61ﯾﺟب ﻣﻬر اﻟﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻋﻧد ﻋدم ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻣﻬر أو ﻓﺳﺎد اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ
2-إذا وﻗﻊ اﻟطﻼق ﻗﺑل اﻟدﺧول واﻟﺧﻠوة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻌﻧدﺋذ ﺗﺟب اﻟﻣﺗﻌﺔ

اﻟﻣﺎدة  :-62اﻟﻣﺗﻌﺔ ﻫﻲ ﻛﺳوة ﻣﺛل اﻟﻣرآة ﻋﻧد اﻟﺧروج ﻣن ﺑﯾﺗﻬﺎ وﯾﻌﺗﺑر ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺎل اﻟزوج ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗزﯾد
ﻋن ﻧﺻف ﻣﻬر اﻟﻣﺛل
اﻟﻣﺎدة  - 63إذا وﻗﻊ اﻟدﺧول ﺑﻌد ﻋﻘد ﻓﺎﺳد ﻟم ﯾﺳم ﻓﯾﻪ ﻣﻬر ﻓﻠﻠﻣرآة ﻣﻬر اﻟﻣﺛلٕ ،واذا ﻛﺎن ﻣﺳﻣﻰ ﻓﻠﻬﺎ
اﻷﻗل ﻣن اﻟﻣﺳﻣﻰ وﻣﻬر اﻟﻣﺛل

اﻟﻣﺎدة  - 64إذا ﺗزوج اﻟرﺟل ﻓﻲ ﻣرض ﻣوﺗﻪ ﺑﻣﻬر أزﯾد ﻣن ﻣﻬر اﻟﻣﺛل ﯾﺟري ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدة ﺣﻛم اﻟوﺻﯾﺔ
اﻟﻣﺳﻛن

اﻟﻣﺎدة  -65ﻋﻠﻰ اﻟزوج إﺳﻛﺎن زوﺟﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﻛن أﻣﺛﺎﻟﻪ
اﻟﻣﺎدة  - 66ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ ﺑﻌد ﻗﺑض ﻣﻌﺟﻠﻬﺎ أن ﺗﺳﻛن ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ
اﻟﻣﺎدة  - 67ﻟﯾس ﻟﻠزوج أن ﯾﺳﻛن ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ ﺿرة ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دار واﺣدة ﺑﻐﯾر رﺿﺎﻫﺎ
اﻟﻣﺎدة  - 68ﻋﻧد ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟزوج اﻟﺗﺳوﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬن ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻛن

اﻟﻣﺎدة  - 69ﻟﯾس ﻟﻠزوج إﺳﻛﺎن أﺣد ﻣن أﻗﺎرﺑﻪ ﻣﻊ زوﺟﺗﻪ ﺳوى وﻟدﻩ اﻟﺻﻐﯾر ﻏﯾر اﻟﻣﻣﯾز إذا ﺛﺑت إﯾذاؤﻫم
ﻟﻬﺎ
اﻟﻣﺎدة  - 70ﺗﺟﺑر اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻔر ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ إﻻ إذا اﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻌﻘد ﻏﯾر ذﻟك أو وﺟد اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺎﻧﻌﺎً
ﻣن اﻟﺳﻔر

اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة  -1 -71اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ﺗﺷﻣل اﻟطﻌﺎم واﻟﻛﺳوة واﻟﺳﻛﻧﻰ واﻟﺗطﺑﯾب ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻌروف وﺧدﻣﺔ اﻟزوﺟﺔ

اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻷﻣﺛﺎﻟﻬﺎ ﺧﺎدم

2ﯾﻠزم اﻟزوج ﺑدﻓﻊ اﻟﻧﻔﻘﺔ إﻟﻰ زوﺟﺗﻪ إذا اﻣﺗﻧﻊ ﻋن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ أو ﺛﺑت ﺗﻘﺻﯾرﻩاﻟﻣﺎدة  -1 - 72ﺗﺟب اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزوج وﻟو ﻣﻊ اﺧﺗﻼف اﻟدﯾن ﻣن ﺣﯾن اﻟﻌﻘد اﻟﺻﺣﯾﺢ وﻟو
ﻛﺎﻧت ﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﯾت أﻫﻠﻬﺎ إﻻ إذا طﺎﻟﺑﻬﺎ اﻟزوج ﺑﺎﻟﻧﻘﻠﺔ
واﻣﺗﻧﻌت ﺑﻐﯾر ﺣق

2ﯾﻌﺗﺑر اﻣﺗﻧﺎﻋﻬﺎ ﺑﺣق ﻣﺎ دام اﻟزوج ﻟم ﯾدﻓﻊ ﻣﻌﺟل اﻟﻣﻬر أو ﻟم ﯾﻬﯾﺊ اﻟﻣﺳﻛن اﻟﺷرﻋﻲاﻟﻣﺎدة  - 73ﯾﺳﻘط ﺣق اﻟزوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ إذا ﻋﻣﻠت ﺧﺎرج اﻟﺑﯾت دون إذن زوﺟﻬﺎ
اﻟﻣﺎدة  - 74إذا ﻧﺷزت اﻟﻣرآة ﻓﻼ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻣدة اﻟﻧﺷوز

اﻟﻣﺎدة  - 75اﻟﻧﺎﺷز ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرك دار اﻟزوﺟﯾﺔ ﺑﻼ ﻣﺳوغ ﺷرﻋﻲ أو ﺗﻣﻧﻊ زوﺟﻬﺎ ﻣن اﻟدﺧول إﻟﻰ ﺑﯾﺗﻬﺎ
ﻗﺑل طﻠﺑﻬﺎ اﻟﻧﻘل إﻟﻰ ﺑﯾت آﺧر

اﻟﻣﺎدة  - 76ﺗﻘدر اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻟﻠزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﺣﺎل اﻟزوج ﯾﺳ ار وﻋﺳ ار ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺔ اﻟزوﺟﺔ ﻋﻠﻰ
أن ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣرآة
اﻟﻣﺎدة  -1 :- 77ﺗﺟوز زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺔ وﻧﻘﺻﻬﺎ ﺑﺗﺑدل ﺣﺎل اﻟزوج وأﺳﻌﺎر اﻟﺑﻠد
2-ﻻ ﺗﻘﺑل دﻋوى اﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻗﺑل ﻣﺿﻲ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻋﻠﻰ ﻓرﺿﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ

اﻟطوارئ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 78ﯾﺣﻛم ﻟﻠزوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﺗﻧﺎع اﻟزوج ﻋن اﻹﻧﻔﺎق اﻟواﺟب ﻋﻠﯾﻪ
2-ﻻ ﯾﺣﻛم ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﻧﻔﻘﺔ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼدﻋﺎء

اﻟﻣﺎدة  - 79اﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻗﺿﺎء أو رﺿﺎء ﻻ ﺗﺳﻘط إﻻ ﺑﺎﻷداء أو اﻹﺑراء
اﻟﻣﺎدة  -1 :- 80إذا ﺣﻛم ﻟﻠزوﺟﺔ ﺑﻧﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟزوج وﺗﻌذر ﺗﺣﺻﯾﻠﻬﺎ ﻣﻧﻪ ﯾﻠزم ﻣن ﯾﻛﻠف ﺑﻧﻔﻘﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﻟو
ﻓرﺿت ﻏﯾر ذات زوج أن ﯾﻧﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﻔروض

وﯾﻛون ﻟﻪ ﺣق ال ﻋﻠﻰ اﻟزوج

2إذا أذن ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗداﻧﺔ ﻣﻣن ﻟﯾس ﻣﻛﻠﻔﺎً ﺑﻧﻔﻘﺗﻬﺎ ﻓﻠﻪ اﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن ال ﻋﻠﻰ اﻟزوج أو ال ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻫﻲ ﺗرﺟﻊﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ
اﻟﻣﺎدة  - 81ﯾﻘدر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ وﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺗﻘدﯾرﻩ ﻣﺳﺗﻧداً إﻟﻰ أﺳﺑﺎب ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻟﻪ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎس ﺑرأي

اﻟﺧﺑراء
"وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻷوﻻد اﻟﺷﻬداء وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬم أن ﯾﺳﺗﺄﻧس ﺑرأي ﻣﻛﺗب ﺷؤون اﻟﺷﻬداء ﻓﻲ
اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺟﯾش وﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻣن ﯾﻘوم

ﻣﻘﺎﻣﻪ ،وﯾﻛون ﺗﺣدﯾد اﻟﺷﻬداء وﻣن ﻓﻲ ﺣﻛﻣﻬم وﻓق ﻗواﻧﯾن و ازرة اﻟدﻓﺎع وأﻧظﻣﺗﻬﺎ ".

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 82ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻧظر ﺑدﻋوى اﻟﻧﻔﻘﺔ وﺑﻌد ﺗﻘدﯾرﻫﺎ أن ﯾﺄﻣر اﻟزوج ﻋﻧد اﻟﻠزوم ﺑﺈﺳﻼف
ﻣﺑﻠﻐﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻧﻔﻘﺔ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن ﻧﻔﻘﺔ ﺷﻬر واﺣد
زوﺟﺗﻪ ً

وﯾﻣﻛن ﺗﺟدﯾد اﻹﺳﻼف ﺑﻌدﻩ

2ﯾﻧﻔذ ﻫذا اﻷﻣر ﻓوراً ﻛﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘطﻌﯾﺔﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌدة -
اﻟﻣﺎدة  - 83ﺗﺟب ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻌﺗدﺗﻪ ﻣن طﻼق أو ﺗﻔرﯾق أو ﻓﺳﺦ

اﻟﻣﺎدة  - 84ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌدة ﻛﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ وﯾﺣﻛم ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ وﺟوب اﻟﻌدة وﻻ ﯾﻘﺿﻰ ﺑﻬﺎ ﻋن ﻣدة أﻛﺛر ﻣن
ﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر
اﻟطﻼق

ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺎﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠطﻼق ﻓﻲ ﺗﻣﺎم اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣرﻩ
ً
اﻟﻣﺎدة  -1 :- 85ﯾﻛون اﻟرﺟل
2ﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄذن ﺑﺎﻟﺗطﻠﯾق ،أو ﯾﺟﯾز اﻟطﻼق اﻟواﻗﻊ ﻣن اﻟﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺗزوج ﻗﺑل اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷرة إذاوﺟدت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ ذﻟك

اﻟﻣﺎدة  - 86ﻣﺣل اﻟطﻼق اﻟﻣرآة اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻧﻛﺎح ﺻﺣﯾﺢ أو اﻟﻣﻌﺗدة ﻣن طﻼق رﺟﻌﻲ وﻻ ﯾﺻﺢ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻠﻘﺎ
ً
ﻏﯾرﻫﻣﺎ اﻟطﻼق وﻟو
اﻟﻣﺎدة  -1 :- 87ﯾﻘﻊ اﻟطﻼق ﺑﺎﻟﻠﻔظ وﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ،وﯾﻘﻊ ﻣن اﻟﻌﺎﺟز ﻋﻧﻬﻣﺎ ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ
2-ﻟﻠزوج أن ﯾوﻛل ﻏﯾرﻩ ﺑﺎﻟﺗطﻠﯾق وأن ﯾﻔوض اﻟﻣرآة ﺑﺗطﻠﯾق ﻧﻔﺳﻬﺎ

أﻣﻼ ﺑﺎﻟﺻﻠﺢ
اﻟﻣﺎدة  -1 :- 88إذا ﻗدﻣت ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ طﻼق أو ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺧﺎﻟﻌﺔ أﺟﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺷﻬراً ً
2إذا أﺻر اﻟزوج ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣﻬﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق أو أﺻر اﻟطرﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ دﻋﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲاﻟطرﻓﯾن واﺳﺗﻣﻊ إﻟﻰ ﺧﻼﻓﻬﻣﺎ وﺳﻌﻰ إﻟﻰ إزاﻟﺗﻪ ودوام اﻟﺣﯾﺎة

اﻟزوﺟﯾﺔ واﺳﺗﻌﺎن ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻣن ﯾراﻫم ﻣن أﻫل اﻟزوﺟﯾن وﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﯾﻘدرون ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﺧﻼف
ٕ 3واذا ﻟم ﺗﻔﻠﺢ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ ﺳﻣﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟطﻼق أو اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ واﻋﺗﺑر اﻟطﻼق ﻧﺎﻓذاً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦإﯾﻘﺎﻋﻪ

 4-ﺗﺷطب اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻣرور ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر اﻋﺗﺑﺎ ًار ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻠب إذا ﻟم ﯾراﺟﻊ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ أي ﻣن اﻟطرﻓﯾن

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 89ﻻ ﯾﻘﻊ طﻼق اﻟﺳﻛران وﻻ اﻟﻣدﻫوش وﻻ اﻟﻣﻛرﻩ
2اﻟﻣدﻫوش ﻫو اﻟذي ﻓﻘد ﺗﻣﯾﯾزﻩ ﻣن ﻏﺿب أو ﻏﯾرﻩ ﻓﻼ ﯾدري ﻣﺎ ﯾﻘولاﻟﻣﺎدة  - 90ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟطﻼق ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺟز إذا ﻟم ﯾﻘﺻد ﺑﻪ إﻻ اﻟﺣث ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺷﻲء أو اﻟﻣﻧﻊ ﻣﻧﻪ أو

اﺳﺗﻌﻣل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘﺳم ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻹﺧﺑﺎر ﻻ ﻏﯾر
اﻟﻣﺎدة  - 91ﯾﻣﻠك اﻟزوج ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ ﺛﻼث طﻠﻘﺎت
ﻟﻔظﺎ أو إﺷﺎرة ﻻ ﯾﻘﻊ إﻻ واﺣداً
اﻟﻣﺎدة  - 92اﻟطﻼق اﻟﻣﻘﺗرن ﺑﻌدد ً

اﻟﻣﺎدة  - 93ﯾﻘﻊ اﻟطﻼق ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺻرﯾﺣﺔ ﻓﯾﻪ ﻋرﻓﺎً دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﯾﺔ ،وﯾﻘﻊ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺗﻣل ﻣﻌﻧﻰ اﻟطﻼق وﻏﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻧﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة  - 94ﻛل طﻼق ﯾﻘﻊ رﺟﻌﯾﺎً إﻻ اﻟﻣﻛﻣل ﻟﻠﺛﻼث واﻟطﻼق ﻗﺑل اﻟدﺧول ،واﻟطﻼق ﻋﻠﻰ ﺑدل وﻣﺎ ﻧص

ﻋﻠﻰ ﻛوﻧﻪ ﺑﺎﺋﻧﺎً ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ

ﻣﺣﻼ ﻟﻪ
ً
اﻟﻣﺎدة  -1 :- 95ﯾﺷﺗرط ﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ أن ﯾﻛون اﻟزوج أﻫﻼً ﻹﯾﻘﺎع اﻟطﻼق واﻟﻣرآة
2-اﻟﻣرآة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد إذا ﺧوﻟﻌت ﻻ ﺗﻠﺗزم ﺑﺑدل اﻟﺧﻠﻊ إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ وﻟﻲ اﻟﻣﺎل

اﻟﻣﺎدة  - 96ﻟﻛل ﻣن اﻟطرﻓﯾن ال ﻋن إﯾﺟﺎﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ ﻗﺑل ﻗﺑول اﻵﺧر
ﻋﺎ ﺻﻠﺢ أن ﯾﻛون ﺑدﻻً ﻓﻲ اﻟﺧﻠﻊ
اﻟﻣﺎدة  - 97ﻛل ﻣﺎ ﺻﺢ اﻟﺗزاﻣﻪ ﺷر ً

اﻟﻣﺎدة  - 98إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﻬر ﻟزم أداؤﻩ وﺑرﺋت ذﻣﺔ اﻟﻣﺗﺧﺎﻟﻌﯾن ﻣن ﻛل ﺣق ﯾﺗﻌﻠق

ﺑﺎﻟﻣﻬر واﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ

ﺷﯾﺋﺎ وﻗت اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ ﺑرئ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻵﺧر ﺑﺎﻟﻣﻬر واﻟﻧﻔﻘﺔ
اﻟﻣﺎدة  - 99إذا ﻟم ﯾﺳم اﻟﻣﺗﺧﺎﻟﻌﺎن ً
اﻟزوﺟﯾﺔ

اﻟﻣﺎدة  - 100إذا ﺻرح اﻟﻣﺗﺧﺎﻟﻌﺎن ﺑﻧﻔﻲ اﻟﺑدل ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻛم اﻟطﻼق اﻟﻣﺣض ووﻗﻊ ﺑﻬﺎ طﻠﻘﺔ

رﺟﻌﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة  - 101ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌدة ﻻ ﺗﺳﻘط وﻻ ﯾﺑ أر اﻟزوج اﻟﻣﺧﺎﻟﻊ ﻣﻧﻬﺎ إﻻ إذا ﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺻراﺣﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد
اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 102إذا اﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ إﻋﻔﺎء اﻟزوج ﻣن أﺟرة إرﺿﺎع اﻟوﻟد أو اﺷﺗرط إﻣﺳﺎك أﻣﻪ ﻟﻪ
ﻣدة ﻣﻌﻠوﻣﺔ ٕواﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺗزوﺟت أو ﺗرﻛت اﻟوﻟد ﯾرﺟﻊ
اﻟزوج ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل أﺟرة رﺿﺎع اﻟوﻟد أو ﻧﻔﻘﺗﻪ ﻋن اﻟﻣدة اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ

2-إذا ﻛﺎﻧت اﻷم ﻣﻌﺳرة وﻗت اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ أو أﻋﺳرت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﯾﺟﺑر اﻷب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟوﻟد وﺗﻛون دﯾﻧﺎ ﻟﻪ

ﻋﻠﻰ اﻷم
اﻟﻣﺎدة  - 103إذا اﺷﺗرط اﻟرﺟل ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ إﻣﺳﺎك اﻟوﻟد ﻋﻧدﻩ ﻣدة اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﺻﺣت اﻟﻣﺧﺎﻟﻌﺔ وﺑطل

اﻟﺷرط وﻛﺎن ﻟﺣﺎﺿﻧﺗﻪ اﻟﺷرﻋﯾﺔ أﺧذﻩ ﻣﻧﻪ وﯾﻠزم أﺑوﻩ ﺑﻧﻔﻘﺗﻪ
وأﺟرة ﺣﺿﺎﻧﺗﻪ إن ﻛﺎن اﻟوﻟد ﻓﻘﯾ ًار

اﻟﻣﺎدة  - 104ﻻ ﯾﺟري اﻟﺗﻘﺎص ﺑﯾن ﻧﻔﻘﺔ اﻟوﻟد اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺑﯾﻪ ودﯾن اﻷب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ
اﻟﺗﻔرﯾق ﻟﻠﻌﻠل

اﻟﻣﺎدة  - 105ﻟﻠزوﺟﺔ طﻠب اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن زوﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن :
1إذا ﻛﺎن ﻓﯾﻪ إﺣدى اﻟﻌﻠل اﻟﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣن اﻟدﺧول ﺑﺷرط ﺳﻼﻣﺗﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻧﻬﺎ2-إذا ﺟن اﻟزوج ﺑﻌد اﻟﻌﻘد

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 106ﯾﺳﻘط ﺣق اﻟﻣرآة ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻠل اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ إذا ﻋﻠﻣت
ﺑﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻌﻘد أو رﺿﯾت ﺑﻬﺎ ﺑﻌدﻩ
2-ﻋﻠﻰ أن ﺣق اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻧﺔ ﻻ ﯾﺳﻘط ﺑﺣﺎل

اﻟﻣﺎدة  - 107إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻠل اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  105ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ اﻟزوال ﯾﻔرق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻓﻲ
ﻣﻣﻛﻧﺎ ﯾؤﺟل اﻟدﻋوى ﻣدة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
ً
اﻟﺣﺎل ٕوان ﻛﺎن زواﻟﻬﺎ
ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺔ ﻓﺈذا ﻟم ﺗزل اﻟﻌﻠﺔ ﻓرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
اﻟﻣﺎدة  - 108اﻟﺗﻔرﯾق ﻟﻠﻌﻠﺔ طﻼق ﺑﺎﺋن
اﻟﺗﻔرﯾق ﻟﻠﻐﯾﺑﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 109إذا ﻏﺎب اﻟزوج ﺑﻼ ﻋذر ﻣﻘﺑول أو ﺣﻛم ﺑﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺳﺟن أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺟﺎز
ﻟزوﺟﺗﻪ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﻣن اﻟﻐﯾﺎب أو اﻟﺳﺟن أن ﺗطﻠب إﻟﻰ

اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻔرﯾق وﻟو ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺎل ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻧﻪ
2ﻫذا اﻟﺗﻔرﯾق طﻼق رﺟﻌﻲ ﻓﺈذا رﺟﻊ اﻟﻐﺎﺋب أو أطﻠق اﻟﺳﺟﯾن واﻟﻣرآة ﻓﻲ اﻟﻌدة ﺣق ﻟﻪ ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎاﻟﺗﻔرﯾق ﻟﻌدم اﻻﻧﻔﺎق

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 110ﯾﺟوز ﻟﻠزوﺟﺔ طﻠب اﻟﺗﻔرﯾق إذا اﻣﺗﻧﻊ اﻟزوج اﻟﺣﺎﺿر ﻋن اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ زوﺟﺗﻪ وﻟم
ﯾﻛن ﻟﻪ ﻣﺎل ظﺎﻫر وﻟم ﯾﺛﺑت ﻋﺟزﻩ ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺔ
2إن أﺛﺑت ﻋﺟزﻩ أو ﻛﺎن ﻏﺎﺋﺑﺎً أﻣﻬﻠﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣدة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻓﺈن ﻟم ﯾﻧﻔق ﻓرقاﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ

اﻟﻣﺎدة  - 111ﺗﻔرﯾق اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻌدم اﻹﻧﻔﺎق ﯾﻘﻊ رﺟﻌﯾﺎً وﻟﻠزوج أن ﯾراﺟﻊ زوﺟﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدة ﺑﺷرط أن ﯾﺛﺑت

ﯾﺳﺎرﻩ وﯾﺳﺗﻌد ﻟﻺﻧﻔﺎق
اﻟﺗﻔرﯾق ﻟﺳﻘﺎق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 112إذا ادﻋﻰ أﺣد اﻟزوﺟﯾن إﺿرار اﻵﺧر ﺑﻪ ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺳﺗطﺎع ﻣﻌﻪ دوام اﻟﻌﺷرة ﯾﺟوز ﻟﻪ أن

ﯾطﻠب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺗﻔرﯾق
2-إذا ﺛﺑت اﻹﺿرار وﻋﺟز اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋن اﻹﺻﻼح ﻓرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗطﻠﯾق طﻠﻘﺔ ﺑﺎﺋﻧﺔ

3إذا ﻟم ﯾﺛﺑت اﻟﺿرر ﯾؤﺟل اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺷﻬر أﻣﻼً ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻓﺈن أﺻر اﻟﻣدﻋﻲﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛوى وﻟم ﯾﺗم اﻟﺻﻠﺢ ﻋﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﻛﻣﯾن ﻣن أﻫل
اﻟزوﺟﯾن ٕواﻻ ﻣﻣن ﯾرى اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﻪ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼح ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ وﺣﻠﻔﻬﻣﺎ ﯾﻣﯾﻧﺎً ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوﻣﺎ ﺑﻣﻬﻣﺗﻬﻣﺎ
ﺑﻌدل و أﻣﺎﻧﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 113ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﻣﯾن أن ﯾﺗﻌرﻓﺎ أﺳﺑﺎب اﻟﺷﻘﺎق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن وأن ﯾﺟﻣﻌﺎﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﺗﺣت
إﺷراف اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻻ ﯾﺣﺿرﻩ إﻻ اﻟزوﺟﺎن وﻣن ﯾﻘرر دﻋوﺗﻪ
اﻟﺣﻛﻣﺎن

2-اﻣﺗﻧﺎع أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﻋن ﺣﺿور ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﺑﻌد ﺗﺑﻠﯾﻐﻪ ﻻ ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 114ﯾﺑذل اﻟﺣﻛﻣﺎن ﺟﻬدﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﺻﻼح ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻓﺈذا ﻋﺟ از ﻋﻧﻪ وﻛﺎﻧت اﻹﺳﺎءة أو
أﻛﺛرﻫﺎ ﻣن اﻟزوج ﻗر ار اﻟﺗﻔرﯾق ﺑطﻠﻘﺔ ﺑﺎﺋﻧﺔ

ٕ 2-وان ﻛﺎﻧت اﻹﺳﺎءة أو أﻛﺛرﻫﺎ ﻣن اﻟزوﺟﺔ أو ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻗر ار اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎم اﻟﻣﻬر

أو ﻋﻠﻰ ﻗﺳم ﻣﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎﺳب وﻣدى اﻹﺳﺎءة
3ﻟﻠﺣﻛﻣﯾن أن ﯾﻘر ار اﻟﺗﻔرﯾق ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺳﺎءة ﻣن أﺣدﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑراءة ذﻣﺔ اﻟزوج ﻣن ﻗﺳمﻣن ﺣﻘوق اﻟزوﺟﺔ إذا رﺿﯾت ﺑذﻟك وﻛﺎن ﻗد ﺛﺑت ﻟدى

اﻟﺣﻛﻣﯾن اﺳﺗﺣﻛﺎم اﻟﺷﻘﺎق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﺗﺗﻌذر إزاﻟﺗﻪ
ﺣﻛﻣﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎً ﻣرﺟﺣﺎً وﺣﻠﻔﻪ اﻟﯾﻣﯾن
ً
4إذا اﺧﺗﻠف اﻟﺣﻛﻣﺎن ﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻏﯾرﻫﻣﺎ أو ﺿم إﻟﯾﻬﻣﺎﻣﻌﻠﻼ و ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺣﻛم
ً
اﻟﻣﺎدة  - 115ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛﻣﯾن أن ﯾرﻓﻌﺎ ﺗﻘرﯾرﻫ ﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻻ ﯾﺟب أن ﯾﻛون

ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻩ أو ﯾرﻓض اﻟﺗﻘرﯾر وﯾﻌﯾن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ وﻟﻠﻣرة
اﻷﺧﯾرة ﺣﻛﻣﯾن آﺧرﯾن
طﻼق اﻟﺗﻌﺳف

ﺳﺑﺑﺎ ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺑﯾﻧوﻧﺔ ﻓﻲ ﻣرض ﻣوﺗﻪ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﯾﻐﻠب ﻓﻲ ﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻬﻼك
اﻟﻣﺎدة  - 116ﻣن ﺑﺎﺷر ً
طﺎﺋﻌﺎ ﺑﻼ رﺿﺎ زوﺟﺗﻪ وﻣﺎت ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣرض أو ﻓﻲ ﺗﻠك
اﻟﺣﺎﻟﺔ واﻟﻣرآة ﻓﻲ اﻟﻌدة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗرث ﻣﻧﻪ ﺑﺷرط أن ﺗﺳﺗﻣر أﻫﻠﯾﺗﻬﺎ ﻟﻺرث ﻣن وﻗت اﻹﺑﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوت
اﻟﻣﺎدة  - 117إذا طﻠق اﻟرﺟل زوﺟﺗﻪ وﺗﺑﯾن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن اﻟزوج ﻣﺗﻌﺳف ﻓﻲ طﻼﻗﻬﺎ دون ﻣﺎ ﺳﺑب ﻣﻌﻘول

وأن اﻟزوﺟﺔ ﺳﯾﺻﯾﺑﻬﺎ ﺑذﻟك ﺑؤس وﻓﺎﻗﺔ ﺟﺎز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن

ﯾﺣﻛم ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣطﻠﻘﻬﺎ ﺑﺣﺳب ﺣﺎﻟﻪ ودرﺟﺔ ﺗﻌﺳﻔﻪ ﺑﺗﻌوﯾض ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ ﻧﻔﻘﺔ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻷﻣﺛﺎﻟﻬﺎ
ﻓوق ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻌدة ،وﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺟﻌل دﻓﻊ ﻫذا اﻟﺗﻌوﯾض ﺟﻣﻠﺔ
أو ﺷﻬرًﯾﺎ ﺑﺣﺳب ﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﺣﺎل

اﺛﺎر اﻧﺣﻼل اﻟزواج
اﺛﺎرﻩ ﻓﻲ اﻟزوﺟﯾﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 118اﻟطﻼق اﻟرﺟﻌﻲ ﻻ ﯾزﯾل اﻟزوﺟﯾﺔ وﻟﻠزوج أن ﯾراﺟﻊ ﻣطﻠﻘﺗﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﻌدة ﺑﺎﻟﻘول أو اﻟﻔﻌل

وﻻ ﯾﺳﻘط ﻫذا اﻟﺣق ﺑﺎﻹﺳﻘﺎط
2ﺗﺑﯾن اﻟﻣرآة وﺗﻧﻘطﻊ اﻟرﺟﻌﺔ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدة اﻟطﻼق اﻟرﺟﻌﻲاﻟﻣﺎدة  - 119اﻟطﻼق اﻟﺑﺎﺋن دون اﻟﺛﻼث ﯾزﯾل اﻟزوﺟﯾﺔ ﺣﺎﻻً وﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﺟدﯾد ﻋﻘد اﻟزواج

ﺣﺎﻻ وﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻘد ﻣﺎ ﻟم ﺗﺗواﻓر اﻟﺷروط
اﻟﻣﺎدة  - 120اﻟطﻼق اﻟﻣﻛﻣل ﻟﻠﺛﻼث ﯾزﯾل اﻟزوﺟﯾﺔ ً
اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  36ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
اﻟﻌدة
اﻟﻣﺎدة  -121ﻋدة اﻟﻣرآة ﻏﯾر اﻟﺣﺎﻣل ﻟﻠطﻼق أو اﻟﻔﺳﺦ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
1-ﺛﻼث ﺣﯾﺿﺎت ﻛﺎﻣﻼت ﻟﻣن ﺗﺣﯾض وﻻ ﺗﺳﻣﻊ دﻋوى اﻟﻣرآة ﺑﺎﻧﻘﺿﺎﺋﻬﺎ ﻗﺑل ﻣﺿﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻋﻠﻰ

اﻟطﻼق أو اﻟﻔﺳﺦ

2ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﻣﺗدة اﻟطﻬر اﻟﺗﻲ ﯾﺟﯾﺋﻬﺎ اﻟﺣﯾض أو ﺟﺎءﻫﺎ ﺛم اﻧﻘطﻊ وﻟم ﺗﺑﻠﻎ ﺳن اﻟﯾﺄس3ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻟﻶﯾﺳﺔاﻟﻣﺎدة  -122اﻟﻌدة ﻓﻲ اﻟزواج اﻟﻔﺎﺳد ﺑﻌد اﻟدﺧول ﺗﺟري ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
اﻟﻣﺎدة  -123ﻋدة اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر وﻋﺷرة أﯾﺎم

ﻣﺳﺗﺑﯾﻧﺎ ﺑﻌض اﻷﻋﺿﺎء
ً
اﻟﻣﺎدة  - 124ﻋدة اﻟﺣﺎﻣل ﺗﺳﺗﻣر إﻟﻰ وﺿﻊ ﺣﻣﻠﻬﺎ أو إﺳﻘﺎطﻪ
اﻟﻣﺎدة  - 125ﺗﺑدأ اﻟﻌدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻼق أو اﻟوﻓﺎة أو اﻟﻔﺳﺦ أو اﻟﺗﻔرﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أو اﻟﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻛﺎح
اﻟﻔﺎﺳد

اﻟﻣﺎدة  - 126ﻻ ﺗﻠﺗزم اﻟﻌدة ﻗﺑل اﻟدﺧول واﻟﺧﻠوة اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ إﻻ ﻟﻠوﻓﺎة
اﻟﻣﺎدة  -1 :- 127إذا ﺗوﻓﻲ اﻟزوج وﻛﺎﻧت اﻟﻣرآة ﻓﻲ ﻋدة اﻟطﻼق اﻟرﺟﻌﻲ ﺗﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻋدة اﻟوﻓﺎة وﻻ

ﯾﺣﺳب ﻣﺎ ﻣﺿﻰ

2إذا ﺗوﻓﻲ وﻫﻲ ﻓﻲ ﻋدة اﻟﺑﯾﻧوﻧﺔ ﺗﻌﺗد ﺑﺄﺑﻌد اﻷﺟﻠﯾن ﻣن ﻋدة اﻟوﻓﺎة أو اﻟﺑﯾﻧوﻧﺔﻧﺳب اﻟﻣوﻟود ﺣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟزوﺟﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة  - 128أﻗل ﻣدة اﻟﺣﻣل ﻣﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧون ﯾوﻣﺎً وأﻛﺛرﻫﺎ ﺳﻧﺔ ﺷﻣﺳﯾﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 129وﻟد ﻛل زوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻛﺎح اﻟﺻﺣﯾﺢ ﯾﻧﺳب إﻟﻰ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷرطﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن :
أ ـ أن ﯾﻣﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟزواج أﻗل ﻣدة اﻟﺣﻣل
ﻏﺎﺋﺑﺎ ﻓﻲ
ً
ب ـ أن ﻻ ﯾﺛﺑت ﻋدم اﻟﺗﻼﻗﻲ ﺑﯾن اﻟزوﺟﯾن ﺑﺻورة ﻣﺣﺳوﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن أﺣد اﻟزوﺟﯾن ﺳﺟﯾﻧ ًﺎ أو
ﺑﻠد ﺑﻌﯾد أﻛﺛر ﻣن ﻣدة اﻟﺣﻣل

2إذا اﻧﺗﻔﻰ أﺣد ﻫذﯾن اﻟﺷرطﯾن ﻻ ﯾﺛﺑت ﻧﺳب اﻟوﻟد ﻣن اﻟزوج إﻻ إذا أﻗر ﺑﻪ أو ادﻋﺎﻩ3-إذا ﺗواﻓر ﻫذان اﻟﺷرطﺎن ﻻ ﯾﻧﻔﻰ ﻧﺳب اﻟﻣوﻟود ﻋن اﻟزوج إﻻ ﺑﺎﻟﻠﻌﺎن

ﻧﺳب اﻟﻣوﻟود ﺑﻌد اﻟﻔرﻗﺔ او ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟزوج

اﻟﻣﺎدة  -130إذا ﻟم ﺗﻘر اﻟﻣطﻠﻘﺔ أو اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ ﯾﺛﺑت ﻧﺳب وﻟدﻫﺎ إذا وﻟدﺗﻪ
ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﻼق أو اﻟوﻓﺎة ،وﻻ ﯾﺛﺑت ﻷﻛﺛر ﻣن
ذﻟك إﻻ إذا ادﻋﺎﻩ اﻟزوج أو اﻟورﺛﺔ

اﻟﻣﺎدة  -131اﻟﻣطﻠﻘﺔ أو اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻧﻬﺎ زوﺟﻬﺎ اﻟﻣﻘرﺗﺎن ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء اﻟﻌدة ﯾﺛﺑت ﻧﺳب وﻟدﻫﻣﺎ إذا وﻟد ﻷﻗل ﻣن
 180ﯾوﻣﺎً ﻣن وﻗت اﻹﻗرار وأﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣن وﻗت
اﻟطﻼق أو اﻟﻣوت

اﻟﻧﺳب ﻓﻲ اﻟزواج اﻟﻔﺎﺳد واﻟدﺧول ﺑﺷﺑﻬﺔ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-132اﻟﻣوﻟود ﻣن زواج ﻓﺎﺳد ﺑﻌد اﻟدﺧول إذا وﻟد ﻟﻣﺋﺔ وﺛﻣﺎﻧﯾن ﯾوﻣﺎً ﻓﺄﻛﺛر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟدﺧول
ﺛﺑت ﻧﺳﺑﻪ ﻣن اﻟزوج

2-إذا ﻛﺎﻧت وﻻدﺗﻪ ﺑﻌد ﻣﺗﺎرﻛﺔ أو ﺗﻔرﯾق ﻻ ﯾﺛﺑت ﻧﺳﺑﻪ إﻻ إذا ﺟﺎءت ﺑﻪ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺗﺎرﻛﺔ أو

اﻟﺗﻔرﯾق
اﻟﻣﺎدة  -1 :-133اﻟﻣوطوءة ﺑﺷﺑﻬﺔ إذا ﺟﺎءت ﺑوﻟد ﻣﺎ ﺑﯾن أﻗل ﻣدة اﻟﺣﻣل وأﻛﺛرﻫﺎ ﯾﺛﺑت ﻧﺳﺑﻪ ﻣن
اﻟواطﺊ

2-ﻣﺗﻰ ﺛﺑت اﻟﻧﺳب وﻟو ﺑﻧﻛﺎح ﻓﺎﺳد أو ﺑﺷﺑﻬﺔ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘراﺑﺔ ﻓﯾﻣﻧﻊ اﻟﻧﻛﺎح ﻓﻲ اﻟدرﺟﺎت

اﻟﻣﻣﻧوﻋﺔ وﺗﺳﺗﺣق ﺑﻪ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻘراﺑﺔ واﻹرث
اﻻﻗرار ﺑﺎﻟﻧﺳب

اﻟﻣﺎدة  -1 :-134اﻹﻗرار ﺑﺎﻟﺑﻧوة وﻟو ﻓﻲ ﻣرض اﻟﻣوت ﻟﻣﺟﻬول اﻟﻧﺳب ﯾﺛﺑت ﺑﻪ اﻟﻧﺳب ﻣن اﻟﻣﻘر إذا

ﻛﺎن ﻓرق اﻟﺳن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑﻧوة
2-إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻘر اﻣرأة ﻣﺗزوﺟﺔ أو ﻣﻌﺗدة ﻻ ﯾﺛﺑت ﻧﺳب اﻟوﻟد ﻣن زوﺟﻬﺎ إﻻ ﺑﻣﺻﺎدﻗﺔ أو ﺑﺎﻟﺑﯾﻧﺔ

اﻟﻣﺎدة  -135إﻗرار ﻣﺟﻬول اﻟﻧﺳب ﺑﺎﻷﺑوة أو اﻷﻣوﻣﺔ ﯾﺛﺑت ﺑﻪ اﻟﻧﺳب إذا ﺻﺎدﻗﻪ اﻟﻣﻘر ﻟﻪ وﻛﺎن ﻓرق
اﻟﺳن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﯾﺣﺗﻣل ذﻟك
اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ
وﺧﻠﻘﺎ
ً
اﻟﻣﺎدة  -137ﯾﺷﺗرط ﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﺑﻠوغ واﻟﻌﻘل واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻟد ﺻﺣﺔ
اﻟﻣﺎدة  -138زواج اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﺑﻐﯾر ﻗرﯾب ﻣﺣرم ﻣن اﻟﻣﺣﺿون ﯾﺳﻘط ﺣﺿﺎﻧﺗﻬﺎ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-139ﺣق اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻟﻸم ،ﻓﻼﻣﻬﺎ ٕوان ﻋﻠت ،ﻓﻸم اﻷب ٕوان ﻋﻠت ،ﻓﻠﻸﺧت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ،ﻓﻠﻸﺧت
ﻷم ،ﻓﻠﻸﺧت ﻷب ،ﻓﻠﺑﻧت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ،ﻓﺑﻧت اﻷﺧت ﻷم ﻓﺑﻧت

اﻷﺧت ﻷب ،ﻓﻠﻠﺧﺎﻻت ،ﻓﻠﻠﻌﻣﺎت ،ﺑﻬذا اﻟﺗرﺗﯾب ،ﺛم ﻟﻠﻌﺻﺑﺎت ﻣن اﻟذﻛور ﻋﻠﻰ ﺗرﺗﯾب اﻹرث
2ﻻ ﯾﺳﻘط ﺣق اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﺑﺣﺿﺎﻧﺔ أوﻻدﻫﺎ ﺑﺳﺑب ﻋﻣﻠﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗؤﻣن رﻋﺎﯾﺗﻬم واﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻬم ﺑطرﯾﻘﺔﻣﻘﺑوﻟﺔ

أﻣﺎ ﻛﺎﻧت أو ﺟدة ﻷم أن ﺗطﻠب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ اﻟﺻﻐﯾر ،وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻘرر ﻫذا
 3-ﻟﻠﺣﺎﺿن ً

اﻟﺗﺳﻠﯾم دون ﻗﺿﺎء ﺧﺻوﻣﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗراﺑﺗﻬﻣﺎ ﺑوﺛﯾﻘﺔ
ﻣن أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺳﺟل اﻟﻣدﻧﻲ وﯾﻘرر أﯾﺿﺎً ﻟﻠﺻﻐﯾر ﻧﻔﻘﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾراﻩ ﻣﻛﻠﻔﺎً ﺑﻬﺎ وﯾﺟري ﺗﻧﻔﯾذ ﻗرار
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن ﻗﺑل داﺋرة اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وﻟﻣن ﯾﻌﺎرض ﻓﻲ

وﺟوﺑﺎ أو ﻣﻘداراً أن ﯾﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻻدﻋﺎء ﻟﻠﺗظﻠم ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار
ً
اﻟﺗﺳﻠﯾم أو ﻓﻲ اﻟﻧﻔﻘﺔ
وﺗﺧﺿﻊ اﻟدﻋوى ﻹﺟراءات وطرق اﻟطﻌن ﻓﻲ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺷرﻋﯾﺔ
وﻻ ﯾؤﺛر رﻓﻊ ﻫذﻩ اﻟدﻋوى ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار اﻟﻣذﻛور إﻻ ﺣﯾن ﺻدور ﺣﻛم ﻣﺑرم
اﻟﻣﺎدة  - 140إذا ﺗﻌدد أﺻﺣﺎب ﺣق اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ ﺣق اﺧﺗﯾﺎر اﻷﺻﻠﺢ
اﻟﻣﺎدة  - 141ﯾﻌود ﺣق اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ إذا زال ﺳﺑب ﺳﻘوطﻪ
اﻟﻣﺎدة  - 142أﺟرة اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻧﻔﻘﺔ اﻟﺻﻐﯾر وﺗﻘدر ﺑﺣﺳب ﺣﺎل اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻬﺎ
اﻟﻣﺎدة  - 143ﻻ ﺗﺳﺗﺣق اﻷم أﺟرة ﻟﻠﺣﺿﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟزوﺟﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻋدة اﻟطﻼق

اﻟﻣﺎدة  - 144إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺄﺟرة اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﻣﻌﺳراً ﻋﺎﺟزاً ﻋﻧﻬﺎ وﺗﺑرع ﺑﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﺻﻐﯾر أﺣد ﻣﺣﺎرﻣﻪ
ﺧﯾرت اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﺑﯾن إﻣﺳﺎﻛﻪ ﺑﻼ أﺟرة أو ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ ﻟﻣن ﺗﺑرع
اﻟﻣﺎدة  - 145إذا ﻧﺷزت اﻟﻣرآة وﻛﺎن اﻷوﻻد ﻓوق اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ وﺿﻌﻬم ﻋﻧد أي اﻟزوﺟﯾن ﺷﺎء
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻼﺣظ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷوﻻد ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﺳﺑب

ﻣوﺟب
اﻟﻣﺎدة  - 146ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣدة اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﺑﺈﻛﻣﺎل اﻟﻐﻼم اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣن ﻋﻣرﻩ واﻟﺑﻧت اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة )ﻋدﻟت اﻟﻣﺎدة:
ﻗﺎﻧون ﺳن اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ اﻟﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ

اﻟﺳورﯾﺔ
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور
وﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻗرﻩ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺗﻪ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ /1424/8/23/ﻫﺟري و/2003/10/19/ﻣﯾﻼدي
اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  18ﻟﻠﻌﺎم 2003
ﯾﺻدر ﻣﺎ ﯾﻠﻲ

اﻟﻣﺎدة /1/ﺗﻌدل اﻟﻣﺎدة/19/ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم/34/ﺗﺎرﯾﺦ /1975/12/31/وﺗﺻﺑﺢ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ " ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣدة
اﻟﺣﺿﺎﻧﺔ ﺑﺈﻛﻣﺎل اﻟﻐﻼم اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣرﻩ واﻟﺑﻧت
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﻣن ﻋﻣرﻫﺎ".

اﻟﻣﺎدة /2/ﯾﻧﺷر ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﯾﻌﺗﺑر ﻧﺎﻓذا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدورﻩ
دﻣﺷق ﻓﻲ /1424/8/29/ﻫﺟري  ،اﻟﻣواﻓق ﻟـ /2003/10/25/ﻣﯾﻼدي
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
ﺑﺷﺎر اﻷﺳد ).

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 147إذا ﻛﺎن اﻟوﻟﻲ ﻏﯾر اﻷب ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ وﺿﻊ اﻟوﻟد ذﻛراً أو أﻧﺛﻰ ﻋﻧد اﻷﺻﻠﺢ ﻣن اﻷم أو
اﻟوﻟﻲ أو ﻣن ﯾﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻬﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺗزوج اﻟﺑﻧت أو ﺗﺑﻠﻎ أو
ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺻﺑﻲ ﺳن اﻟرﺷد

2وﻓﻲ ﺣﺎل ﺿم اﻟوﻟد إﻟﻰ اﻷم أو ﻣن ﺗﻘوم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﺗﻠزم ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺔ ﻣﺎ داﻣت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ذﻟك3إذا ﺛﺑت أن اﻟوﻟﻲ وﻟو أﺑﺎً ،ﻏﯾر ﻣﺄﻣون ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﯾر أو اﻟﺻﻐﯾرة ،ﯾﺳﻠﻣﺎن إﻟﻰ ﻣن ﯾﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔوذﻟك دون إﺧﻼل ﺑﺣﻛم اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة

اﻟﻣﺎدة  -1:- 148ﻟﯾس ﻟﻸم أن ﺗﺳﺎﻓر ﺑوﻟدﻫﺎ أﺛﻧﺎء اﻟزوﺟﯾﺔ إﻻ ﺑﺈذن أﺑﯾﻪ
2ﻟﻸم اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ أن ﺗﺳﺎﻓر ﺑﺎﻟﻣﺣﺿون ﺑﻌد اﻧﻘﺿﺎء ﻋدﺗﻬﺎ دون إذن اﻟوﻟﻲ إﻟﻰ ﺑﻠدﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺟرى ﻓﯾﻬﺎﻋﻘد ﻧﻛﺎﺣﻬﺎ

3-وﻟﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻓر ﺑﻪ داﺧل اﻟﻘطر إﻟﻰ اﻟﺑﻠدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﻓﯾﻬﺎ أو إﻟﻰ اﻟﺑﻠدة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻟدى أي ﺟﻬﺔ

ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷرﯾطﺔ أن ﯾﻛون أﺣد أﻗﺎرﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎرم
ﻣﻘﯾﻣﺎً ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺑﻠدة
4-ﺗﻣﻠك اﻟﺟدة ﻷم ﻧﻔس اﻟﺣق اﻟﻣﻌطﻰ ﺑﺎﻟﻔﻘرﺗﯾن  2و  3اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن

 5ﻟﻛل ﻣن اﻷﺑوﯾن رؤﯾﺔ أوﻻدﻩ اﻟﻣوﺟودﯾن ﻟدى اﻵﺧر دورًﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎن وﺟود اﻟﻣﺣﺿون وﻋﻧد اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔﻓﻲ ذﻟك ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄﻣر ﺑﺗﺄﻣﯾن ﻫذا اﻟﺣق وﺗﻌﯾﯾن
طرﯾﻘﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻓوراً دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺣﻛم ﻣن ﻣﺣﺎﻛم اﻷﺳﺎس وﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﻌﺎرض ﻓﻲ اﻹراءة أو ﻓﻲ طرﯾﻘﺗﻬﺎ
أن ﯾراﺟﻊ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ـ وﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺧﺎﻟف أﻣر

اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة  482ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻟﻣﺎدة  :- 149إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ ﻏﯾر اﻷم ﻓﻠﯾس ﻟﻬﺎ اﻟﺳﻔر ﺑﺎﻟوﻟد إﻻ ﺑﺈذن وﻟﯾﻪ
اﻟﻣﺎدة  - 150ﻟﯾس ﻟﻸب أن ﯾﺳﺎﻓر ﺑﺎﻟوﻟد ﻓﻲ ﻣدة ﺣﺿﺎﻧﺗﻪ إﻻ ﺑﺈذن ﺣﺎﺿﻧﺗﻪ

اﻟﻣﺎدة  - 151ﻟوﻟﻲ اﻷﻧﺛﻰ اﻟﻣﺣرم أن ﯾﺿﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﯾﺗﻪ إذا ﻛﺎﻧت دون اﻷرﺑﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣر وﻟو ﻛﺎﻧت ﺛﯾﺑﺎً،
ﻓﺈذا ﺗﻣردت ﻋن ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﺑﻐﯾر ﺣق ﻓﻼ ﻧﻔﻘﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ
اﻟرﺿﺎع

اﺻطﻧﺎﻋﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻧﻔﻘﺗﻪ
ً
طﺑﯾﻌﯾﺎ أم
ً
اﻟﻣﺎدة  -1 :- 152أﺟرة رﺿﺎع اﻟوﻟد ﺳواء أﻛﺎن اﻟرﺿﺎع
وﯾﻌﺗﺑر ذﻟك ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﻏذاﺋﻪ
2-ﻻ ﺗﺳﺗﺣق اﻷم أﺟرة اﻟرﺿﺎع ﺣﺎل ﻗﯾﺎم اﻟزوﺟﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻋدة اﻟطﻼق اﻟرﺟﻌﻲ

اﻟﻣﺎدة  - 153اﻟﻣﺗﺑرﻋﺔ أﺣق ﺑﺎﻹرﺿﺎع إن طﻠﺑت اﻷم أﺟرة وﻛﺎن اﻷب ﻣﻌﺳراً ﻋﻠﻰ أن ﯾﻛون اﻹرﺿﺎع
ﻓﻲ ﺑﯾت اﻷم
ﻧﻔﻘﺔ اﻻﻗﺎرب

اﻟﻣﺎدة  -154ﻧﻔﻘﺔ ﻛل إﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ إﻻ اﻟزوﺟﺔ ﻓﻧﻔﻘﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-155إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠوﻟد ﻣﺎل ﻓﻧﻔﻘﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺑﯾﻪ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻓﻘﯾراً ﻋﺎﺟ ًاز ﻋن اﻟﻧﻔﻘﺔ واﻟﻛﺳب ﻵﻓﺔ

ﺑدﻧﯾﺔ أو ﻋﻘﻠﯾﺔ
2-ﺗﺳﺗﻣر ﻧﻔﻘﺔ اﻷوﻻد إﻟﻰ أن ﺗﺗزوج اﻷﻧﺛﻰ وﯾﺻل اﻟﻐﻼم إﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﯾﻛﺗﺳب ﻓﯾﻪ أﻣﺛﺎﻟﻪ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-156إذا ﻛﺎن اﻷب ﻋﺎﺟزاً ﻋن اﻟﻛﺳب ﯾﻛﻠف ﺑﻧﻔﻘﺔ اﻟوﻟد ﻣن ﺗﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد ﻋدم وﺟود
اﻷب
دﯾﻧﺎ ﻟﻠﻣﻧﻔق ﻋﻠﻰ اﻷب ﯾرﺟﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻬﺎ إذا أﯾﺳر
 2-ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﻘﺔ ً

اﻟﻣﺎدة  -1 :-157ﻻ ﯾﻛﻠف اﻷب ﺑﻧﻔﻘﺔ زوﺟﺔ اﺑﻧﻪ إﻻ إذا ﺗﻛﻔل ﺑﻬﺎ
دﯾﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻟد إﻟﻰ أن ﯾوﺳر
 2-ﯾﻛون إﻧﻔﺎق اﻷب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ً

اﻟﻣﺎدة  :-158ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟوﻟد اﻟﻣوﺳر ذﻛ ًار أو أﻧﺛﻰ ﻛﺑﯾراً ﻛﺎن أو ﺻﻐﯾراً ﻧﻔﻘﺔ واﻟدﯾﻪ اﻟﻔﻘراء وﻟو ﻛﺎﻧﺎ
ﻗﺎدرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺳب ﻣﺎ ﻟم ﯾظﻬر ﺗﻌﻧت اﻷب ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر

ﻋﻧﺎدا
ً
اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل أﻣﺛﺎﻟﻪ ﻛﺳﻼً أو
اﻟﻣﺎدة  -159ﺗﺟب ﻧﻔﻘﺔ ﻛل ﻓﻘﯾر ﻋﺎﺟز ﻋن اﻟﻛﺳب ﻵﻓﺔ ﺑدﻧﯾﺔ أو ﻋﻘﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾرﺛﻪ ﻣن أﻗﺎرﺑﻪ
اﻟﻣوﺳرﯾن ﺑﺣﺳب ﺣﺻﺻﻬم اﻹرﺛﯾﺔ

اﻟﻣﺎدة  -160ﻻ ﻧﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﺧﺗﻼف اﻟدﯾن إﻻ ﻟﻸﺻول واﻟﻔروع
اﻟﻣﺎدة  -161ﯾﻘﺿﻰ ﺑﻧﻔﻘﺔ اﻷﻗﺎرب ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻدﻋﺎء ،وﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺣﻛم ﺑﻧﻔﻘﺔ اﻷوﻻد ﻋﻠﻰ أﺑﯾﻬم
ﻋن ﻣدة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻼدﻋﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﻬر

اﻟﻛﺗﺎب اﻟراﺑﻊ  :اﻷﻫﻠﯾﺔ واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ
اﻟﺑﺎب اﻷول :اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ
ﻗواﻋد ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻣﺎدة  -162اﻟﻘﺎﺻر ﻫو ﻣن ﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد وﻫﻲ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-163اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋن اﻟﻐﯾر ﺗﻛون إﻣﺎ وﻻﯾﺔ أو وﺻﺎﯾﺔ أو ﻗواﻣﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ
2اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻸﻗﺎرب ﻣن أب أو ﻏﯾرﻩ ،واﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﯾﺗﺎم واﻟﻘواﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻧﯾن واﻟﻣﻌﺗوﻫﯾن واﻟﻣﻐﻔﻠﯾنواﻟﺳﻔﻬﺎء واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﻔﻘودﯾن

3اﻟوﺻﺎﯾﺔ واﻟﻘواﻣﺔ واﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺧﺎﺻﺔ وداﺋﻣﺔ وﻣوﻗﺗﺔ4-ﺗﻧﺗﻬﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺑﻠوغ اﻟﻘﺎﺻر ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺣﻛم ﻗﺑل ذﻟك ﺑﺎﺳﺗﻣرار اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺳﺑب ﻣن

ﻣﻌﺗوﻫﺎ أو ﻣﺟﻧوﻧﺎً ﻓﺗﺳﺗﻣر اﻟوﻻﯾﺔ
ً
أﺳﺑﺎب اﻟﺣﺟر أو ﯾﺑﻠﻐﻬﺎ
ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻏﯾر ﺣﻛم

ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻘﺎﺻر
اﻟﻣﺎدة  -1 :-164ﻟﯾس ﻟﻠﻘﺎﺻر أن ﯾﺗﺳﻠم أﻣواﻟﻪ ﻗﺑل ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟرﺷد

2-ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄذن ﻟﻪ ﺑﻌد ﺑﻠوﻏﻪ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺷرة وﺳﻣﺎع أﻗوال اﻟوﺻﻲ ﺑﺗﺳﻠم ﺟﺎﻧب ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣوال

ﻹدارﺗﻬﺎ
3إذا رد اﻟﻘﺎﺿﻲ طﻠب اﻷذن ﻓﻼ ﯾﺟوز ﻟﻪ ﺗﺟدﯾدﻩ ﻗﺑل ﻣﺿﻲ ﺳﻧﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻗرار اﻟرداﻟﻣﺎدة  -1 :-165ﻟﻠﻘﺎﺻر اﻟﻣﺄذون ﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻣﺎل اﻹدارة وﻣﺎ ﯾﺗﻔرع ﻋﻧﻬﺎ ﻛﺑﯾﻊ اﻟﺣﺎﺻﻼت وﺷراء

اﻷدوات
2ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻪ ﺑﻐﯾر ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﺗﺟﺎرة و ﻻ ﻋﻘد اﻹﺟﺎرة ﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ وﻻ أن ﯾﺳﺗوﻓﻲدﯾﻧﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺄﻋﻣﺎل اﻹدارة
ﺣﻘﺎً أو ﯾوﻓﻲ ً

ﻗﺎﻧوﻧﺎ
ً
3-ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻪ اﺳﺗﻬﻼك ﺷﻲء ﻣن ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻠﻪ إﻻ اﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟﻧﻔﻘﺗﻪ ﻧﻔﻘﺔ ﻣن ﺗﻠزﻣﻪ ﻧﻔﻘﺗﻬم

اﻟﻣﺎدة  -166ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣﺄذون ﻛﺎﻣل اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ أذن ﻟﻪ ﺑﻪ وﻓﻲ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﯾﻪ
ﺳﻧوﯾﺎ
ً
ﺣﺳﺎﺑﺎ
ً
اﻟﻣﺎدة  -1 :-167ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺄذون ﻟﻪ ﺑﺎﻹدارة أن ﯾﻘدم ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ

2-ﯾﺄﺧذ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب رأي اﻟوﻟﻲ أو اﻟوﺻﻲ وﻟﻪ أن ﯾﺄﻣر ﺑﺈﯾداع اﻟﻣﺗوﻓر ﻣن اﻟدﺧل

ﻣﺻرﻓﺎ ﯾﺧﺗﺎرﻩ
ً
ﺧزاﻧﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو
3وﻻ ﯾﺟوز ﺳﺣب ﺷﻲء ﻣن اﻷﻣوال اﻟﻣودﻋﺔ ﺑﺄﻣر اﻟﻘﺎﺿﻲ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻧﻪاﻟﻣﺎدة  -168ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻋﻧد اﻟﻠزوم اﻟﺣد ﻣن اﻷذن اﻟﻣﻣﻧوح ﻟﻠﻘﺎﺻر أو ﺳﻠﺑﻪ إﯾﺎﻩ ،وذﻟك ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ أو

ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣدﯾر اﻷﯾﺗﺎم أو أﺣد ذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-169ﻟﻠﻘﺎﺻر ﻣﺗﻰ ﺑﻠﻎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﺗوﻟﻰ إدارة ﻣﺎﻟﻪ اﻟذي ﻛﺳﺑﻪ ﻣن ﻋﻣﻠﻪ
اﻟﺧﺎص

ﺿﺎﻣﻧﺎ ﻟدﯾوﻧﻪ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻹدارة إﻻ ﺑﻘدر ذﻟك اﻟﻣﺎل
ً
 2-ﻻ ﯾﻛون اﻟﻘﺎﺻر

اﻟوﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔس
اﻟﻣﺎدة  -1 :-170ﻟﻸب ﺛم ﻟﻠﺟد اﻟﻌﺻﺑﻲ وﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻘﺎﺻر وﻣﺎﻟﻪ وﻫﻣﺎ ﻣﻠﺗزﻣﺎن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ
2-ﻟﻐﯾرﻫﻣﺎ ﻣن اﻷﻗﺎرب ﺑﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  21وﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ دون ﻣﺎﻟﻪ

3ﯾدﺧل ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺄدﯾب واﻟﺗطﺑﯾب واﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗوﺟﯾﻪ إﻟﻰ ﺣرﻓﺔ إﻛﺗﺳﺎﺑﯾﺔ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰاﻟﺗزوﯾﺞ وﺳﺎﺋر أﻣور اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺷﺧص اﻟﻘﺎﺻر
4-ﯾﻌﺗﺑر اﻣﺗﻧﺎع اﻟوﻟﻲ ﻋن إﺗﻣﺎم ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺻﻐﯾر ﺣﺗﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻟزاﻣﯾﺔ ﺳﺑﺑﺎً ﻹﺳﻘﺎط وﻻﯾﺗﻪ وﺗﻌﺗﺑر

ﻣﺳﻘطﺎ
ً
ﺳﺑﺑﺎ
ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺣﺎﺿﻧﺔ أو ﺗﻘﺻﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك ً
ﻟﺣﺿﺎﻧﺗﻬﺎ

اﻟﻣﺎدة  -171إذا اﺷﺗرط اﻟﻣﺗﺑرع ﺑﻣﺎل ﻟﻠﻘﺎﺻر ﻋدم ﺗﺻرف وﻟﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺻﯾﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻟﻣﺎل

اﻟوﻻﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺎل
اﻟﻣﺎدة  -172ﻟﻸب وﻟﻠﺟد اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻋﻧد ﻋدﻣﻪ دون ﻏﯾرﻫﻣﺎ وﻻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر ﺣﻔظﺎً وﺗﺻرﻓﺎً

واﺳﺗﺛﻣﺎ ًار

ﻻ ﯾﻧزع ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر ﻣن ﯾد اﻷب واﻟﺟد اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻣﺎ ﻟم ﺗﺛﺑت ﺧﯾﺎﻧﺗﻪ أو ﺳوء ﺗﺻرﻓﺎﺗﻪ ﻓﯾﻪ وﻟﯾس ﻷﺣدﻫﻣﺎ
اﻟﺗﺑرع ﺑﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر أو ﺑﻣﻧﺎﻓﻌﻪ أﺻﻼً وﻻ ﺑﯾﻊ ﻋﻘﺎرﻩ أو
رﻫﻧﻪ إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌد ﺗﺣﻘق اﻟﻣﺳوغ

اﻟﻣﺎدة  -173إذا أﺻﺑﺣت أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ ﺧطر ﺑﺳﺑب ﺳوء ﺗﺻرف اﻟوﻟﻲ أو ﻷي ﺳﺑب آﺧر أو ﺧﯾف
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧﻪ ﻓﻠﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻧزع وﻻﯾﺗﻪ أو ﺗﺣد ﻣﻧﻬﺎ وﯾﺟوز
ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻌﻬد إﻟﻰ ﺣﺎﺿﻧﺔ اﻟﻘﺎﺻر ﺑﺑﻌض أﻋﻣﺎل اﻟوﻟﻲ اﻟﺷرﻋﻲ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إذا ﺗﺣﻘق ﻟﻪ أن ﻣﺻﻠﺣﺔ

اﻟﻘﺎﺻر ﺗﻘﺿﻲ ﺑذﻟك وﺑﻌد ﺳﻣﺎع أﻗوال اﻟوﻟﻲ

ﻣﻔﻘودا أو ﺣﺟر ﻋﻠﯾﻪ أو اﻋﺗﻘل وﺗﻌرﺿت ﺑﺎﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ
ً
اﻟﻣﺎدة  -174ﺗﻘف اﻟوﻻﯾﺔ إذا اﻋﺗﺑر اﻟوﻟﻲ
اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻠﺿﯾﺎع وﯾﻌﯾن ﻟﻠﻘﺎﺻر وﺻﻲ ﻣوﻗت إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ
وﻟﻲ آﺧر

وﺻﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎً ﻋﻧد ﺗﻌﺎرض ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ وﻟﯾﻪ أو ﻋﻧد ﺗﻌﺎرض
ً
اﻟﻣﺎدة  -175ﺗﻌﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎﺻرﯾن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض
ﻧﺻب اﻻوﺻﯾﺎء واﻫﻠﯾﺗﻬم

وﺻﯾﺎ ﻣﺧﺗﺎراً ﻟوﻟدﻩ اﻟﻘﺎﺻر أو اﻟﺣﻣل ،وﻟﻪ
ً
اﻟﻣﺎدة  -1 :-176ﯾﺟوز ﻟﻸب وﻟﻠﺟد ﻋﻧد ﻓﻘدان اﻷب أن ﯾﻘﯾم

أن ﯾرﺟﻊ ﻋن إﯾﺻﺎﺋﻪ
2-وﺗﻌرض اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﺑﻌد اﻟوﻓﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ

ﯾﺑﺎ ﻟﻬم
 3إن اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻓﻲ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻرﯾن ﺑﻌد وﻓﺎة اﻷب ﻫﻲ ﻟﻠوﺻﻲ اﻟذي اﺧﺗﺎرﻩ اﻷب ٕوان ﻟم ﯾﻛن ﻗر ًﻋﻠﻰ أن ﺗﻌرض اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ إذا
ﻛﺎﻧت ﻣﺳﺗوﻓﯾﺔ ﻟﺷروطﻬﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ

وﺻﯾﺎ
ً
اﻟﻣﺎدة  -177إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻘﺎﺻر أو اﻟﺣﻣل وﺻﻲ ﻣﺧﺗﺎر ﺗﻌﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
اﻟﻣﺎدة  -1 :- 178ﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟوﺻﻲ ﻋﺎدﻻً ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟوﺻﺎﯾﺔ ذا أﻫﻠﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وأن ﯾﻛون ﻣن
ﻣﻠﺔ اﻟﻘﺎﺻر
وﺻﯾﺎ :
ً
2-ﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﻛون

أ ـ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﺳرﻗﺔ أو إﺳﺎءة اﻻﺋﺗﻣﺎن أو ﺗزوﯾر أو ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺔ ﻣن اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺧﻠﺔ ﺑﺎﻷﺧﻼق
واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ
ب ـ اﻟﻣﺣﻛوم ﺑﺈﻓﻼﺳﻪ إﻟﻰ أن ﯾﻌﺎد إﻟﯾﻪ اﻋﺗﺑﺎرﻩ

ج ـ ﻣن ﻗرر اﻷب أو اﻟﺟد ﻋﻧد ﻋدﻣﻪ ﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻗﺑل وﻓﺎﺗﻪ إذا ﺛﺑت ذﻟك ﺑﺑﯾﻧﺔ ﺧطﯾﺔ

د ـ ﻣن ﻛﺎن ﺑﯾﻧﻪ ﻫو أو أﺣد أﺻوﻟﻪ أو ﻓروﻋﻪ أو زوﺟﻪ وﺑﯾن اﻟﻘﺎﺻر ﻧزاع ﻗﺿﺎﺋﻲ أو ﺧﻼف ﻋﺎﺋﻠﻲ
ﯾﺧﺷﻰ ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر

وﺻﯾﺎ ﺧﺎﺻﺎً ﻣؤﻗﺗﺎ ﻋﻧد ﺗﻌﺎرض ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر ﻣﻊ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﺻﻲ أو
ً
اﻟﻣﺎدة  -179ﯾﻧﺻب اﻟﻘﺎﺿﻲ

زوﺟﻪ أو أﺣد أﺻوﻟﻪ أو ﻓروﻋﻪ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻬم اﻟوﺻﻲ إن ﻟم
ﯾﺑﻠﻎ ﻫذا اﻟﺗﻌﺎرض اﻟﻧزاع اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻻوﺻﯾﺎء

اﻟﻣﺎدة  -180ﺗﺑرع اﻟوﺻﻲ ﻣن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر ﺑﺎطل
اﻟﻣﺎدة  -181إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻘﺎﺻر ﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺎر ﻓﻠﻠوﺻﻲ ﺑﺈذن ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺟراء اﻟﻘﺳﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗراﺿﻲ
ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎء وﻻ ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻧﺎﻓذة إﻻ
ﺑﺗﺻدﯾق اﻟﻘﺎﺿﻲ

اﻟﻣﺎدة  -182ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠوﺻﻲ دون إذن ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻵﺗﯾﺔ :
أ ـ اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ أو اﻟﺷراء أو اﻟﻣﻘﺎﯾﺿﺔ أو اﻟﺷرﻛﺔ أو اﻹﻗراض أو اﻟرﻫن أو أي ﻧوع

آﺧر ﻣن أﻧواع اﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾﺔ أو اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻟﺣق
ﻋﯾﻧﻲ

ب ـ ﺗﺣوﯾل اﻟدﯾون اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻠﻘﺎﺻر وﻗﺑول اﻟﺣواﻟﺔ ﻋﻠﯾﻪ
ﺟـ ـ اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻷﻣوال وﺗﺻﻔﯾﺗﻬﺎ واﻗﺗراض اﻟﻣﺎل ﻟﻠﻘﺎﺻر

د ـ إﯾﺟﺎر ﻋﻘﺎر اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻣدة أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋﯾﺔ وأﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ

ﻫـ ـ إﯾﺟﺎر ﻋﻘﺎر اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻣدة ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﺑﻠوﻏﻪ ﺳن اﻟرﺷد
و ـ ﻗﺑول اﻟﺗﺑرﻋﺎت اﻟﻣﻘﯾدة ﺑﺷرط أو رﻓﺿﻬﺎ

ﻣﺑرﻣﺎ
ً
ﻣﺣﻛوﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﺣﻛﻣﺎً
ً
ز ـ اﻹﻧﻔﺎق ﻣن ﻣﺎل اﻟﻘﺎﺻر ﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﺟب ﻋﻠﯾﻪ ﻧﻔﻘﺗﻬم إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﻔﻘﺔ
ح ـ اﻟﺻﻠﺢ واﻟﺗﺣﻛﯾم
ط ـ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﺔ أو اﻟﻘﺎﺻر ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻗد ﺻدر ﺑﻬﺎ ﺣﻛم ﻣﺑرم

ي ـ رﻓﻊ اﻟدﻋﺎوى إﻻ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺗﺄﺧﯾرﻩ ﺿرر ﻟﻠﻘﺎﺻر أو ﺿﯾﺎع ﺣق ﻟﻪ
ك ـ اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻟدﻋﺎوى ٕواﺳﻘﺎط ﺣﻘﻪ ﻓﻲ طرق اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ل ـ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻟﻠﺧﺻوﻣﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﺻر
م ـ ﺗﺑدﯾل اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﺎت أو ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ

ن ـ اﺳﺗﺋﺟﺎر أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر أو إﯾﺟﺎرﻫﺎ ﻟﻧﻔﺳﻪ أو ﻟزوﺟﻪ أو ﻷﺣد أﻗﺎرﺑﻪ أو أﺻﻬﺎرﻩ ﺣﺗﻰ اﻟدرﺟﺔ اﻟراﺑﻌﺔ أو
ﻟﻣن ﯾﻛون اﻟوﺻﻲ ﻧﺎﺋﺑﺎً ﻋﻧﻪ
ص ـ ﻣﺎ ﯾﺻرف ﻓﻲ ﺗزوﯾﺞ اﻟﻘﺎﺻر

ع ـ إﺻﻼح ﻋﻘﺎر اﻟﻘﺎﺻر وﺗرﻣﯾﻣﻪ وﺗﺑدﯾل ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ أو إﻧﺷﺎء ﺑﻧﺎء ﻋﻠﯾﻪ أو ﻫدﻣﻪ أو ﻏرس أﻏراس وﻧﺣو
ذﻟك وﯾﺗﺿﻣن اﻹذن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﺗﺻرف

وﺧطﺔ اﻟﻌﻣل

اﻟﻣﺎدة  -183إذا رأى اﻟوﺻﻲ ﻗﺑﯾل ﺑﻠوغ اﻟﻘﺎﺻر اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷر أﻧﻪ ﻣﺟﻧون أو ﻣﻌﺗوﻩ أو أﻧﻪ ﻻ ﯾؤﻣن ﻋﻠﻰ
أﻣواﻟﻪ إذا ﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻫذﻩ اﻟﺳن ﻓﻌﻠﯾﻪ أن ﯾﺧﺑر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋن
ذﻟك ﺑﻌرﯾﺿﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧظر ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ
ﺗﺑت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﺑﻣوﺟب وﺛﯾﻘﺔ ﺑﻌد ﺳﻣﺎع أﻗوال اﻟﻘﺎﺻر ٕواﺟراء اﻟﺗﺣﻘﯾق أو اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-184ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ أن ﯾودع ﺑﺎﺳم اﻟﻘﺎﺻر ﻓﻲ ﺧزاﻧﺔ اﻟدوﻟﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺻرف ﺗواﻓق ﻋﻠﯾﻪ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﺻﻠﻪ ﻣن ﻧﻘودﻩ وﻣﺎ ﺗرى اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟزوﻣﺎً
ﻹﯾداﻋﻪ ﻣن اﻷﺳﻧﺎد واﻟﺣﻠﻲ وﻏﯾرﻫﺎ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺳﻠﻣﻪ إﯾﺎﻫﺎ وﻻ ﯾﺳﺣب ﻣﻧﻬﺎ ﺷﻲء
إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻘﺎﺿﻲ

2ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻣوال ﻗﺑل إﯾداﻋﻬﺎ ﻣﺻﺎرﯾف اﻹدارة واﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﺷﻬر واﺣداﻟﻣﺎدة  -1 :-185ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ أن ﯾﻘدم ﺣﺳﺎﺑﺎ ﺳﻧوﯾﺎ ﻣؤﯾدا ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻫذا

اﻟﻘﺎﻧون

2ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻌﻔﻲ اﻟوﺻﻲ ﻣن ﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺳﺎب إذا ﻛﺎﻧت أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرةﺳورﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة  -186ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻠزم اﻟوﺻﻲ ﺑﺗﻘدﯾم ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺗﻘدرﻫﺎ وﺗﻛون ﻣﺻﺎرﯾﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺻر

اﻟﻣﺎدة  -1 :-187ﺗﻛون اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﺑﻐﯾر أﺟر إﻻ إذا رأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب
ﺛﺎﺑﺗﺎ أو ﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋن ﻋﻣل ﻣﻌﯾن
اﻟوﺻﻲ أن ﺗﺣدد ﻟﻪ أﺟ ًار ً
2-ﻻ ﯾﺟوز ﻓرض أﺟرة ﻋن ﻣدة ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب

وﺻﯾﺎ ﻣوﻗﺗﺎ ﻹدارة أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر إﻟﻰ ﺣﯾن
ً
اﻟﻣﺎدة  -1 :-188إذا رأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻛف ﯾد اﻟوﺻﻲ ﻋﯾﻧت
زوال ﺳﺑب اﻟﻛف أو ﺗﻌﯾﯾن وﺻﻲ ﺟدﯾد
2-ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ اﻟﻣوﻗت أﺣﻛﺎم اﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون

اﻟﻣﺎدة  -189ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻵﺗﯾﺔ :
أ ـ ﺑﻣوت اﻟﻘﺎﺻر

ب ـ ﺑﺑﻠوﻏﻪ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ إﻻ إذا ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺑل ﺑﻠوﻏﻪ ﻫذﻩ اﻟﺳن اﺳﺗﻣرار اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ أو ﺑﻠﻐﻬﺎ
ﻣﺟﻧوﻧﺎ
ً
ﻣﻌﺗوﻫﺎً أو

ﺟـ ـ ﺑﻌودة اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻸب أو ﻟﻠﺟد
د ـ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟﻌﻣل اﻟذي أﻗﯾم اﻟوﺻﻲ اﻟﺧﺎص ﻟﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ أو اﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﺣدد ﺑﻬﺎ ﺗﻌﯾﯾن اﻟوﺻﻲ

اﻟﻣوﻗت

ﻫـ ـ ﺑﻘﺑول اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ
و ـ ﺑزوال أﻫﻠﯾﺗﻪ
ز ـ ﺑﻔﻘدﻩ

ح ـ ﺑﻌزﻟﻪ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-190ﯾﻌزل اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻵﺗﯾﺔ :
أ ـ إذا ﺗﺣﻘق ﻓﯾﻪ ﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟوﺻﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  178ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
ﻣﺑرﻣﺎ ﻋن ﺟرﯾﻣﺔ أﺧرى ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻓﺄﻛﺛر ،وﯾﺟوز ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ
ً
ﺣﻛﻣﺎ
ً
ب ـ إذا ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺧﻼل وﺻﺎﯾﺗﻪ

ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﻌﯾﯾن وﺻﻲ ﻣوﻗت
ﺟـ ـ إذا رأت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ أﻋﻣﺎل اﻟوﺻﻲ أو إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﻬدد ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر أو ظﻬرت ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻪ ﺧﯾﺎﻧﺔ
2-ﯾﻛون اﻟﻌزل ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺳﻣﺎع أﻗوال اﻟوﺻﻲ وطﺎﻟب اﻟﻌزل

ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻧﺗﻬﺎﺋﻬﺎ اﻷﻣوال
اﻟﻣﺎدة  -1 :-191ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ اﻟذي اﻧﺗﻬت وﺻﺎﯾﺗﻪ أن ﯾﺳﻠم ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ً
اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﻋﻬدﺗﻪ وﯾﻘدم ﻋﻧﻬﺎ ﺣﺳﺎﺑﺎً ﻣؤﯾداً ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﻧدات إﻟﻰ
ﻣن ﯾﺧﻠﻔﻪ أو إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺻر اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد أو إﻟﻰ ورﺛﺗﻪ إن ﺗوﻓﻲ وﻋﻠﯾﻪ أﯾﺿﺎً أن ﯾﻘدم ﺻورة ﻋن
اﻟﺣﺳﺎب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ٕواﻟﻰ اﻟﻧﺎظر إن وﺟد

2إذا ﺗوﻓﻲ اﻟوﺻﻲ أو ﺣﺟر ﻋﻠﯾﻪ أو ﻓﻘد ﻓﻌﻠﻰ ورﺛﺗﻪ أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ ﺗﺳﻠﯾم أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر وﺗﻘدﯾم اﻟﺣﺳﺎب3ﯾﺑﺎﺷر ﻣدﯾر اﻷﯾﺗﺎم ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟوﺻﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر إﻟﻰ أن ﯾﻌﯾن اﻟوﺻﻲ اﻟﺧﻠف ﻟﻠوﺻﻲاﻟذي اﻧﺗﻬت وﺻﺎﯾﺗﻪ ﻷي ﺳﺑب ﻛﺎن

اﻟﻣﺎدة  -192ﻛل وﺻﻲ اﻧﺗﻬت وﺻﺎﯾﺗﻪ واﻣﺗﻧﻊ دون ﻋذر ﻋن ﺗﺳﻠﯾم أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر ﻟﻣن ﺣل ﻣﺣﻠﻪ ﻓﻲ
اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،أﺣﯾﻠت ﻗﺿﯾﺗﻪ

إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌد إﻧذارﻩ ﺑﻌﺷرة أﯾﺎم ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺈﺳﺎءة اﻻﺋﺗﻣﺎن

اﻟﻣﺎدة  -1 :-193إذا أﺧل اﻟوﺻﻲ ﺑواﺟب ﻣن اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺎن

ﻣﺳﺋوﻻ ﻋﻣﺎ ﯾﻠﺣق اﻟﻘﺎﺻر ﻣن ﺿرر ﺑﺳﺑب ﺗﻘﺻﯾرﻩ وﺿﺎﻣﻧﺎً ﻟﻪ
ﻛﺎﻟوﻛﯾل

2-ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﻠزﻣﻪ ﺑﺗﻌوﯾض ﻟﻠﻘﺎﺻر ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ﺧﻣﺳﻣﺎﺋﺔ ﻟﯾرة ﺳورﯾﺔ وﺑﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن أﺟرﻩ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﺿﻪ

وﺑﻌزﻟﻪ أو ﺑﺈﺣدى ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت وذﻟك ﻣﺎ ﻋدا اﻟﺿﻣﺎن
اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﯾﺟوز إﻋﻔﺎء اﻟوﺻﻲ ﻣن ذﻟك ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﺿﻪ إذا ﺗدارك ﻣﺎ ﻗﺻر ﻓﯾﻪ
ﺑﺎطﻼ ﻛل ﺗﻌﻬد أو إﺑراء أو ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟوﺻﻲ ﻣن اﻟﻘﺎﺻر اﻟذي ﺑﻠﻎ ﺳن
ً
اﻟﻣﺎدة  -194ﯾﻘﻊ
ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎب
ً
اﻟرﺷد ﻗﺑل اﻟﻔﺻل

اﻟﻣﺎدة  -195ﻋﻠﻰ وﺻﻲ اﻟﺣﻣل أن ﯾﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻧﻔﺻﺎل اﻟﺣﻣل ﺣﯾﺎً أو ﻣﯾﺗﺎً أو اﻧﻘﺿﺎء ﻣدة اﻟﺣﻣل دون
وﻻدة وﺗﺳﺗﻣر وﺻﺎﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻟود ﻣﺎ ﻟم ﺗﻌﯾن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻏﯾرﻩ

اﻟﻣﺎدة  -196و ﯾﺟوز ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺎظر ﻣﻊ اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر أو ﻣﻊ وﺻﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-197ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﻧﺎظر ﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﺻﻲ ﻓﻲ إدارة ﺷؤون اﻟﻘﺎﺻر وﻋﻠﯾﻪ إﺑﻼغ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋن ﻛل
أﻣر ﺗﻘﺿﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺻر رﻓﻌﻪ إﻟﯾﻪ

2ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ إﺟﺎﺑﺔ اﻟﻧﺎظر إﻟﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾطﻠﺑﻪ ﻣن إﯾﺿﺎح ﻋن إدارة أﻣوال اﻟﻘﺎﺻر وﺗﻣﻛﯾﻧﻪ ﻣن ﻓﺣصاﻷوراق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬذﻩ اﻷﻣوال
اﻟﻣﺎدة  -1:-198إذا ﺷﻐرت اﻟوﺻﺎﯾﺔ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎظر ﻓوراً أن ﯾطﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﻗﺎﻣﺔ وﺻﻲ ﺟدﯾد

2إﻟﻰ أن ﯾﺑﺎﺷر اﻟوﺻﻲ اﻟﺟدﯾد ﻋﻣﻠﻪ ﯾﻘوم اﻟﻧﺎظر ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻓﻲ ﺗﺄﺟﯾﻠﻬﺎﺿرر
اﻟﻣﺎدة  -1 :-199ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎظر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﻪ وﻋزﻟﻪ وﻗﺑول اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ وأﺟرﻩ ﻋن أﻋﻣﺎﻟﻪ

وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﻋن ﺗﻘﺻﯾرﻩ ﻣﺎ ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ ﻣن أﺣﻛﺎم

2ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻧظر ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻟوﺻﺎﯾﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ ﻣﺎ ﺗوﺟﺑﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔاﻟﻘواﻋد

اﻟﻣﺎدة  -1 :-200اﻟﻣﺟﻧون واﻟﻣﻌﺗوﻩ ﻣﺣﺟوران ﻟذاﺗﻬﻣﺎ وﯾﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻗﯾم ﺑوﺛﯾﻘﺔ
ﻗﺿﺎء وﺗﺻرﻓﺎﺗﻬﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻘﺿﺎء ﻧﺎﻓذة وﯾﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻗﯾم ﺑﻘرار اﻟﺣﺟر
ً
 2اﻟﺳﻔﯾﻪ واﻟﻣﻐﻔل ﯾﺣﺟرانﻧﻔﺳﻪ أو ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة
3-اﻟﺳﻔﯾﻪ ﻫو اﻟذي ﯾﺑذر أﻣواﻟﻪ وﯾﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﯾر ﻣواﺿﻌﻬﺎ ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻪ ﻣﺎ ﯾﻌد ﻣن ﻣﺛﻠﻪ ﺗﺑذﯾ ًار

4اﻟﻣﻐﻔل ﻫو اﻟذي ﺗﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻐﻔﻠﺔ ﻓﻲ أﺧذﻩ وﻋطﺎﺋﻪ وﻻ ﯾﻌرف أن ﯾﺣﺗﺎط ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺗﻪ ﻟﺑﻼﻫﺗﻪﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن أﻣواﻟﻪ ﻹدارﺗﻬﺎ وﺗﺳري ﻋﻠﯾﻪ
ً
اﻟﻣﺎدة  -201ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﯾﺄذن ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺣﺟور ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﺳﻔﻪ واﻟﻐﻔﻠﺔ
أﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﺻر اﻟﻣﺄذون

اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة - 202

اﻟﻣﻔﻘود ﻫو ﻛل ﺷﺧص ﻻ ﺗﻌرف ﺣﯾﺎﺗﻪ أو ﻣﻣﺎﺗﻪ أو ﺗﻛون ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻣﺣﻘﻘﺔ وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﻌرف ﻟﻪ ﻣﻛﺎن

اﻟﻣﺎدة  -203ﯾﻌﺗﺑر ﻛﺎﻟﻣﻔﻘود اﻟﻐﺎﺋب اﻟذي ﻣﻧﻌﺗﻪ ظروف ﻗﺎﻫرة ﻣن ال إﻟﻰ ﻣﻘﺎﻣﻪ أو إدارة ﺷؤوﻧﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ أو

ﺑوﻛﯾل ﻋﻧﻪ ﻣدة أﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ وﺗﻌطﻠت ﺑذﻟك ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ أو
ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻏﯾرﻩ
ﻋﺎﻣﺎ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺗﺛﺑﯾﺗﻪ ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ
وﻛﯾﻼ ً
ً
اﻟﻣﺎدة  - 204إذا ﺗرك اﻟﻣﻔﻘود

ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ
ً
ﻓﻲ اﻟوﺻﻲ ٕواﻻ ﻋﯾﻧت ﻟﻪ وﻛﯾﻼً

ﻣﯾﺗﺎ ﻋﻧد ﺑﻠوﻏﻪ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾن ﻣن
اﻟﻣﺎدة  -1 :-205ﯾﻧﺗﻬﻲ اﻟﻔﻘدان ﺑﻌودة اﻟﻣﻔﻘود أو ﺑﻣوﺗﻪ أو ﺑﺎﻟﺣﻛم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ً
اﻟﻌﻣر

2-وﯾﺣﻛم ﺑﻣوت اﻟﻣﻔﻘود ﺑﺳﺑب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ أو اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن

اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻧﺎﻓذة واﻟﺗﻲ ﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﻼك وذﻟك ﺑﻌد أرﺑﻊ
ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘداﻧﻪ

اﻟﻣﺎدة  -206ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم واﻟوﻛﯾل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﯾﺳري ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﻲ ﻣن أﺣﻛﺎم إﻻ ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺛﻧﻰ ﺑﻧص
ﺻرﯾﺢ
رﻛن اﻟوﺻﯾﺔ وﺻﺣﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺎدة  -207اﻟوﺻﯾﺔ ﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﺔ ﻣﺿﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻣوت

اﻟﻣﺎدة  - 208ﺗﻧﻌﻘد اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺑﺎرة أو ﺑﺎﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻣوﺻﻲ ﻋﺎﺟ ًاز ﻋﻧﻬﻣﺎ اﻧﻌﻘدت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺈﺷﺎرﺗﻪ
اﻟﻣﻔﻬوﻣﺔ
ﻋﺎ
اﻟﻣﺎدة  -209ﺗﺷﺗرط ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟوﺻﯾﺔ أﻻ ﺗﻛون ﺑﻣﺎ ﻧﻬﻰ ﻋﻧﻪ ﺷر ً

اﻟﻣﺎدة  -1 :-210ﺗﺻﺢ إﺿﺎﻓﺔ اﻟوﺻﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،وﺗﻌﻠﯾﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷرط وﺗﻘﯾﯾدﻫﺎ ﺑﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺷرط
ﺻﺣﯾﺣﺎ
ً
2-اﻟﺷرط اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻫو ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﯾﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺷروﻋﺔ ﻟﻠﻣوﺻﻲ أو ﻟﻠﻣوﺻﻰ ﻟﻪ أو ﻟﻐﯾرﻫﻣﺎ وﻟم ﯾﻛن ﻣﻧﻬﯾﺎً

ﻋﻧﻪ ﺑﻣﻧﻊ وﻻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎً ﻟﻣﻘﺎﺻد اﻟﺷرﯾﻌﺔ

3ﺗﺟب ﻣراﻋﺎة ﻫذا اﻟﺷرط ﻣﺎ داﻣت اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻘﺻودة ﺑﻪ ﻣﺗﺣﻘﻘﺔ4إذا ﻗﯾدت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺷرط ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﺻﺣت اﻟوﺻﯾﺔ وأﻟﻐﻲ اﻟﺷرطﻗﺎﻧوﻧﺎ
ً
أﻫﻼ ﻟﻠﺗﺑرع
اﻟﻣﺎدة  -1 :-211ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣوﺻﻲ أن ﯾﻛون ً

2-ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎن ﻣﺣﺟوراً ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺳﻔﻪ أو ﻏﻔﻠﺔ ﺟﺎزت وﺻﯾﺗﻪ ﺑﺈذن اﻟﻘﺎﺿﻲ

اﻟﻣﺎدة  -212ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ :
ﻣﻌﻠوﻣﺎ
ً
أ ـ أن ﯾﻛون

ﻣﻌﯾﻧﺎ
ً
ب ـ أن ﯾﻛون ﻣوﺟوداً ﻋﻧد اﻟوﺻﯾﺔ وﺣﯾن ﻣوت اﻟوﺻﻲ إن ﻛﺎن
اﻟﻣﺎدة  -1 :-213اﻟوﺻﯾﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻷﻋﻣﺎل اﻟﺑر ﺑدون ﺗﻌﯾﯾن ﺟﻬﺔ ﺗﺻرف ﻓﻲ وﺟوﻩ اﻟﺧﯾر
2-اﻟوﺻﯾﺔ ﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺑﺎدة واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺻرف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎرﺗﻬﺎ

وﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﻓﻘراﺋﻬﺎ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن ﺷؤوﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﻌﯾن
اﻟﻣﺻرف ﺑﻌرف أو ﻗرﯾﻧﺔ

اﻟﻣﺎدة  -214ﺗﺻﺢ اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻬﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﺑر ﺳﺗوﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ،ﻓﺈن ﺗﻌذر وﺟودﻫﺎ ﺻرﻓت
اﻟوﺻﯾﺔ إﻟﻰ أﻗرب ﻣﺟﺎﻧس ﻟﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-215ﺗﺻﺢ اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻸﺷﺧﺎص ﻣﻊ اﺧﺗﻼف اﻟدﯾن واﻟﻣﻠﺔ ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن اﻟﻣوﺻﻲ
2إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ أﺟﻧﺑﯾﺎً ﺗﺷﺗرط اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛلاﻟﻣﺎدة  -216ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ :

ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗﻣﻠﯾك ﺑﻌد ﻣوت اﻟﻣوﺻﻲ وﻣﺗﻘوﻣﺎ ﻓﻲ ﺷرﯾﻌﺗﻪ
أ ـ أن ﯾﻛون ً

ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺑﺎﻟذات
ً
ب ـ أن ﯾﻛون ﻣوﺟوداً ﻋﻧد اﻟوﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻠك اﻟﻣوﺻﻲ إن ﻛﺎن
اﻟﻣﺎدة  -217ﺗﺻﺢ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻘل ﺑﺎﻹرث وﻣﻧﻬﺎ ﺣق اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة ﺑﻌد وﻓﺎة
اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر

اﻟﻣﺎدة  -218ﺗﺻﺢ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺈﻗراض اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﻗدراً ﻣﻌﻠوﻣﺎً ﻣن اﻟﻣﺎل وﻻ ﺗﻧﻔذ ﻓﯾﻣﺎ زاد ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻘدار
ﻋﻠﻰ ﺛﻠث اﻟﺗرﻛﺔ إﻻ ﺑﺈﺟﺎزة اﻟورﺛﺔ
ﻛﻼ ﻣن ورﺛﺗﻪ أو ﺑﻌﺿﻬم ﺑﺄﻋﯾﺎن ﻣن ﻣﺎﻟﻪ ﺗﻌﺎدل
اﻟﻣﺎدة  -1 :-219إذا ﺧﺻص اﻟﺷﺧص ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ً

ﺣﺻﺗﻪ اﻹرﺛﯾﺔ وأوﺻﻰ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﺗﺧﺻﯾص ﺑﻌد وﻓﺎﺗﻪ ﺟﺎز ذﻟك
ﻻزﻣﺎ ﺑوﻓﺎﺗﻪ
ً
وﻛﺎن
2-إذا زاد ﻣﺎ ﺧﺻص ﻟﺑﻌﺿﻬم ﻋن ﺣﺻﺗﻪ اﻹرﺛﯾﺔ ﺟرى ﻋﻠﻰ اﻟزﯾﺎدة ﺣﻛم اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻠوارث

ﺑطﻼن اﻟوﺻﯾﺔ وال ﻋﻧﻬﺎ

اﻟﻣﺎدة  -220ﺗﺑطل اﻟوﺻﯾﺔ :
ﻣطﺑﻘﺎ إذا اﺗﺻل ﺑﺎﻟﻣوت
ً
ﺟﻧوﻧﺎ
ً
أ ـ ﺑﺟﻧون اﻟﻣوﺻﻲ

ب ـ ﺑﻣوت اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﻗﺑل اﻟﻣوﺻﻲ

ج ـ ﺑﻬﻼك اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ اﻟﻣﻌﯾن ﻗﺑل وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ
د ـ ب اﻟﻣوﺻﻲ ﻋن اﻟوﺻﯾﺔ ﺻراﺣﺔ أو دﻻﻟﺔ
ﻫـ ـ ﺑرد اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺎﻟﻲ

اﻟﻣﺎدة  -221ﯾﻌﺗﺑر ًا ﻋن اﻟوﺻﯾﺔ ﻛل ﻓﻌل أو ﺗﺻرف ﯾدل ﺑﻘرﯾﻧﺔ أو ﻋرف ﻋﻠﻰ ال ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺻرح

اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﯾﻘﺻد ال
اﻟﻣﺎدة  -222ﻻ ﯾﻌﺗﺑر إﻧﻛﺎر اﻹﯾﺻﺎء ًا وﻻ اﻟﻔﻌل اﻟذي ﯾزﯾد ﻓﻲ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ زﯾﺎدة ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ إﻻ

ﺑﻬﺎ

اﻟﻣﺎدة  -223ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟوﺻﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ أو اﻟواﺟﺑﺔ :
ﯾﻛﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺗل ﺑﻼ ﺣق وﻻ
ﻗﺻدا ﺳواء أﻛﺎن اﻟﻘﺎﺗل ﻓﺎﻋﻼً أﺻﻠﯾﺎً أو ﺷر ً
ً
أ ـ ﻗﺗل اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﻟﻠﻣوﺻﻲ
ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ
ﻋذر ،وﻛﺎن اﻟﻘﺎﺗل ﻋﺎﻗﻼً ً

ب ـ ﺗﺳﺑﺑﻪ ﻗﺻداً ﻓﻲ ﻗﺗل اﻟﻣوﺻﻲ ،وﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﺗﺳﺑب ﺷ ﻬﺎدﺗﻪ ﻋﻠﯾﻪ زو ًار إذا أدت إﻟﻰ ﻗﺗﻠﻪ
اﻟﻣﺎدة  -224إذا ﺑطﻠت اﻟوﺻﯾﺔ أو ردت ﻓﻲ اﻟﻛل أو اﻟﺑﻌض ﻋﺎد ﻣﺎ ﺑطﻠت ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺗرﻛﺔ اﻟﻣوﺻﻲ
ﻗﺑول اﻟوﺻﯾﺔ وردﻫﺎ

اﻟﻣﺎدة  -225اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻐﯾر ﻣﻌﯾن ﻻ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﻗﺑول وﻻ ﺗرﺗد ﺑرد أﺣد
اﻟﻣﺎدة  -226اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ ﻣﻌﯾن ﺗرد ﺑردﻩ إذا ﻛﺎن ﻛﺎﻣل اﻷﻫﻠﯾﺔ ﺣﯾن وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-227ﯾﺷﺗرط ﻓﻲ اﻟرد أن ﯾﻛون ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ وﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣﻧﻬﺎ أو ﻣن ﺣﯾن ﻋﻠم

اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟوﺻﯾﺔ أو ﻟم ﯾﻛن ﻋﺎﻟﻣﺎً ﺣﯾن اﻟوﻓﺎة

2إذا اﻧﻘﺿت ﻫذﻩ اﻟﻣدة وﻫو ﺳﺎﻛت ﻋﺎﻟم أو ﻣﺎت اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﺧﻼﻟﻬﺎ دون أن ﯾرد وﻟو ﻛﺎن ﻏﯾر ﻋﺎﻟمﺑﺎﻟوﺻﯾﺔ اﻋﺗﺑر ﻗﺎﺑﻼً ،وﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺗرﻛﺔ ﻋﻧﻪ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-228رد اﻟوﺻﯾﺔ ﯾﻘﺑل اﻟﺗﺟزﺋﺔ

2ﯾﺟوز اﻟرد ﻟﺑﻌض اﻟوﺻﯾﺔ وﻣن ﺑﻌض اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻬم وﺗﺑطل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣردود وﻟﻠراد ﻓﻘطاﻟﻣﺎدة  -229ﻻ ﻋﺑرة ﻟﻘﺑول اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﻌد اﻟرد ،وﻻ ﻟﻠرد ﺑﻌد اﻟﻘﺑول إﻻ أن ﯾﻘﺑل اﻟورﺛﺔ
اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-230إذا ﻛﺎن اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﻣوﺟوداً ﻋﻧد ﻣوت اﻟﻣوﺻﻲ اﺳﺗﺣق اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣن ﺣﯾن اﻟﻣوت
ﻣﺎ ﻟم ﯾﻔد ﻧص اﻟوﺻﯾﺔ ﺛﺑوت اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌﯾن
ﺑﻌد اﻟﻣوت

2-ﺗﻛون زواﺋد اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣن ﺣﯾن اﻟﻣوت ﻣﻠﻛﺎً ﻟﻠﻣوﺻﻰ ﻟﻪ وﻻ ﺗﻌﺗﺑر وﺻﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﻧﻔﻘﺔ

اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻧذ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗﻪ ﻟﻪ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-231ﺗﺻﺢ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋﯾﺎن ﻟﻠﻣﻌدوم وﻟﻣﺎ ﯾﺷﻣل اﻟﻣوﺟود واﻟﻣﻌدوم ﻣﻣن ﯾﺣﺻون ،ﻓﺈن ﻟم

ﯾوﺟد أﺣد ﻣن اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻬم وﻗت ﻣوت اﻟﻣوﺻﻲ ﻛﺎﻧت

اﻟﻐﻠﺔ ﻟورﺛﺗﻪ وﻋﻧد اﻟﯾﺄس ﻣن وﺟود أﺣد ﻣن اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻬم ﺗﻛون اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻣﻠﻛﺎً ﻟورﺛﺔ اﻟﻣوﺻﻲ
2إن وﺟد أﺣد ﻣن اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻬم ﻋﻧد ﻣوت اﻟﻣوﺻﻲ أو ﺑﻌدﻩ ﻛﺎﻧت اﻟﻐﻠﺔ ﻟﻪ وﻛل ﻣن وﺟد ﻣﻧﻬم ﺑﻌدﻩﺷﺎرﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﯾﺄس ﻣن وﺟود ﻏﯾرﻫم ﻓﺗﻛون

اﻟﻌﯾن واﻟﻐﻠﺔ ﻟﻣن وﺟد ﻣﻧﻬم وﯾﻛون ﻧﺻﯾب ﻣن ﻣﺎت ﻣﻧﻬم ﺗرﻛﺔ ﻋﻧﻪ
3إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻬم ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ وﺣدﻫﺎ اﺳﺗﺣق ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن ﯾوﺟد ﻣن اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻬم ﻋﻧد وﻓﺎةاﻟﻣوﺻﻰ أو ﺑﻌدﻩ وﻋﻧد اﻟﯾﺄس ﻣن وﺟود ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﻣوﺻﻰ
ﻟﻬم ﺗرد اﻟﻌﯾن ﻟورﺛﺔ اﻟﻣوﺻﻲ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-232ﻻ ﺗﺻﺢ اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻠذرﯾﺔ إﻻ ﻟطﺑﻘﺔ واﺣدة
2-إذا اﻧﻘرﺿت اﻟطﺑﻘﺔ ﻋﺎدت اﻟﻌﯾن ﺗرﻛﺔ ﻟﻠﻣوﺻﻲ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻗد أوﺻﻰ ﺑﻬﺎ أو ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻟﻐﯾرﻫم

اﻟﻣﺎدة  -1 :-233ﺗﺻﺢ اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻣن ﻻ ﯾﺣﺻون وﯾﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺣﺗﺎﺟون ﻣﻧﻬم وﯾﺗرك أﻣر ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬم
ﻻﺟﺗﻬﺎد ﻣن ﻟﻪ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺻﯾﺔ دون اﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﺗﻌﻣﯾم أو
اﻟﻣﺳﺎواة
2-ﻣن ﻟﻪ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺻﯾﺔ ﻫو اﻟوﺻﻲ اﻟﻣﺧﺗﺎر ﻓﺈن ﻟم ﯾوﺟد ﻓﺎﻟﻘﺎﺿﻲ أو ﻣن ﯾﻌﯾﻧﻪ ﻟذﻟك

اﻟﻣﺎدة  -234إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻘوم ﻣﺣﺻورﯾن ﺑﻠﻔظ ﯾﺗﻧﺎوﻟﻬم وﻟم ﯾﻌﯾﻧوا ﺑﺄﺳﻣﺎﺋﻬم وﻛﺎن ﺑﻌﺿﻬم ﻏﯾر أﻫل
ﻟﻠوﺻﯾﺔ ﻟﻪ وﻗت وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ اﺳﺗﺣق اﻟﺑﺎﻗون ﺟﻣﯾﻊ
اﻟوﺻﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻔﺻل

اﻟﻣﺎدة  - 235إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﻣﻌﯾﻧﯾن وﺟﻣﺎﻋﺔ أو ﺟﻬﺔ أو ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ وﺟﻬﺔ أو ﺑﯾﻧﻬم

ﺟﻣﯾﻌﺎً ﻛﺎن ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣﻌﯾن وﻟﻛل ﻓرد ﻣن أﻓراد اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ
اﻟﻣﺣﺻورﯾن وﻟﻛل ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﺻورة وﻟﻛل ﺟﻬﺔ ﺳﻬم ﻣن اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻠﻲ :
اﻟﻣﺎدة  -1 :- 236ﺗﺻﺢ اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻠﺣﻣل اﻟﻣﻌﯾن ً

ﺣﯾﺎ ﻟﺳﻧﺔ ﻓﺄﻗل ﻣن ذﻟك ﻟﺣﯾن
أ ـ إذا أﻗر اﻟﻣوﺻﻲ ﺑوﺟود اﻟﺣﻣل ﺣﯾن اﻹﯾﺻﺎء ﯾﺷﺗرط أن ﯾوﻟد ً
ب ـ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺣﺎﻣل ﻣﻌﺗدة ﻣن وﻓﺎة أو ﻓرﻗﺔ ﺑﺎﺋﻧﺔ ﯾﺷﺗرط أن ﯾوﻟد ﺣﯾﺎً ﻟﺳﻧﺔ ﻓﺄﻗل ﻣن ذﻟك ﻟﺣﯾن
ج ـ إذا ﻟم ﯾﻛن اﻟﻣوﺻﻲ ﻣﻘ ًار وﻻ اﻟﺣﺎﻣل ﻣﻌﺗدة ﯾﺷﺗرط أن ﯾوﻟد ﺣﯾﺎً ﻟﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر ﻓﺄﻗل ﻣن ﺣﯾن اﻟوﺻﯾﺔ

د ـ إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﺣﻣل ﻣن ﺷﺧص ﻣﻌﯾن ﯾﺷﺗرط ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﻘدم أن ﯾﺛﺑت ﻧﺳب اﻟوﻟد ﻣن ذﻟك اﻟﺷﺧص
ﺣﯾﺎ ﻓﺗﻛون ﻟﻪ
2ﺗوﻗف ﻏﻠﺔ اﻟﻣ وﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻧذ وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ إﻟﻰ أن ﯾﻧﻔﺻل اﻟﺣﻣل ًاﻟﻣﺎدة  -1 :-237إذا ﺟﺎءت اﻟﺣﺎﻣل ﻓﻲ وﻗت واﺣد أو ﻓﻲ وﻗﺗﯾن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ أﻗل ﻣن ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺑوﻟدﯾن ﺣﯾﯾن

أو أﻛﺛر ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي إﻻ إذا ﻧﺻت اﻟوﺻﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك

2-إن اﻧﻔﺻل أﺣدﻫم ﻏﯾر ﺣﻲ اﺳﺗﺣق اﻟﺣﻲ ﻣﻧﻬم ﻛل اﻟوﺻﯾﺔ

3إن ﻣﺎت أﺣد اﻷوﻻد ﺑﻌد اﻟوﻻدة ﻓﻔﻲ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻷﻋﯾﺎن ﺗﻛون ﺣﺻﺗﻪ ﺑﯾن ورﺛﺗﻪ ،وﻓﻲ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊﺗﻛون ﺣﺻﺗﻪ ﻓﻲ ﺑدل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ إﻟﻰ ﺣﯾن ﻣوﺗﻪ ﺑﯾن ورﺛﺗﻪ
وﺑﻌد ﻣوﺗﻪ ﺗرد إﻟﻰ ورﺛﺔ اﻟﻣوﺻﻲ
اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-238ﺗﻧﻔذ اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟوارث ﺑﺛﻠث ﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﺗرﻛﺔ ﺑﻌد وﻓﺎء اﻟدﯾن ﻣن ﻏﯾر إﺟﺎزة

اﻟورﺛﺔ
2-ﻻ ﺗﻧﻔذ ﻟﻠوارث وﻻ ﺑﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻠث إﻻ إذا أﺟﺎزﻫﺎ اﻟورﺛﺔ ﺑﻌد وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ وﻛﺎن اﻟﻣﺟﯾز ﻛﺎﻣل

اﻷﻫﻠﯾﺔ

3ﻻ ﺗﻧﻔذ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺳﺗﻐرﻗﻪ دﯾن إﻻ ﺑﺈﺟﺎزة اﻟداﺋن اﻟﻛﺎﻣل اﻷﻫﻠﯾﺔ أو ﺑﺳﻘوط اﻟدﯾن4-ﺗﻧﻔذ وﺻﯾﺔ ﻣن ﻻ دﯾن ﻋﻠﯾﻪ وﻻ إرث ﻟﻪ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻏﯾر ﺗوﻗف ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة أﺣد

اﻟﻣﺎدة  -239إذا ﻛﺎن اﻟدﯾن ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐرق ﻟﻠﺗرﻛﺔ واﺳﺗوﻓﻰ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﺿﻪ ﻣن اﻟوﺻﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﻣوﺻﻰ ﻟﻪ أن
ﯾرﺟﻊ ﺑﻘدر اﻟﻣﺳﺗوﻓﻰ ﻓﻲ ﺣدود ﺛﻠث اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن اﻟﺗرﻛﺔ
ﺑﻌد وﻓﺎء اﻟدﯾن
اﻟﻣﺎدة  -240اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺑﯾﻊ ﺷﻲء أو إﺟﺎرﺗﻪ ﻣن ﺷﺧص ﺑﺑدل ﻓﯾﻪ ﻏﺑن ﻓﺎﺣش ﯾزﯾد ﻣﺑﻠﻐﻪ ﻋن ﺛﻠث اﻟﺗرﻛﺔ

ﯾﺗوﻗف ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟورﺛﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻘﺑل اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ
ﺑدﻓﻊ اﻟزﯾﺎدة

اﻟﻣﺎدة  -241إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﻘدر ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻧﻘود أو ﺑﻌﯾن وﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﺔ دﯾن أو ﻣﺎل ﻏﺎﺋب ﻓﺈن

ﺧرج اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣن ﺛﻠث اﻟﺣﺎﺿر ﻣن اﻟﺗرﻛﺔ اﺳﺗﺣﻘﻪ

اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ٕواﻻ اﺳﺗوﻓﻰ ﻣﻧﻪ ﺑﻘدر ﻫذا اﻟﺛﻠث ،وﻛﺎن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻟﻠورﺛﺔ ،وﻛﻠﻣﺎ ﺣﺿر ﺷﻲء اﺳﺗوﻓﻰ اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ
ﺛﻠﺛﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗﻛﻣل ﺣﻘﻪ

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 242إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺳﻬم ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﺔ وﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ دﯾن أو ﻣﺎل ﻏﺎﺋب اﺳﺗوﻓﻰ

اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﺳﻬﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر وﻛﻠﻣﺎ ﺣﺿر ﺷﻲء اﺳﺗوﻓﻰ
ﺳﻬﻣﻪ ﻓﯾﻪ
2-إذا ﻛﺎن ﻟﻠﺗرﻛﺔ دﯾن ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟورﺛﺔ ﻣﺳﺗﺣق اﻷداء ﺗﻘﻊ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﺟﺎﻧﺳﻪ ﻣن اﻟﺗرﻛﺔ وﯾﻌﺗﺑر

اﻟدﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ ﻣﺎﻻً ﺣﺎﺿ ًار
3إذا ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﺔ ﻣﺎل ﻣن ﺟﻧس اﻟدﯾن اﻟذي ﻋﻠﻰ اﻟوارث ﻻ ﺗﻘﻊ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ وﻟﻛن ﯾﺻﯾر ﻧﺻﯾباﻟوارث ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﺔ ﻣﺣﺟوزاً ﻻﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟدﯾن وﯾﻌﺗﺑر ﻣﺎ ﯾﺳﺎوي
ﻣﺎﻻ ﺣﺎﺿ ًار
ﻫذا اﻟﻧﺻﯾب ﻣن اﻟدﯾن ً

ﺟﻧﺳﺎ واﺣداً ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺻﺔ
ً
4ﺗﻌﺗﺑر أﻧواع اﻟﻧﻘد وأوراﻗﻪاﻟﻣﺎدة  -1 :-243إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﻌﯾن ﻣن اﻟﺗرﻛﺔ أو ﺑﻧوع ﻣن أﻧواﻋﻬﺎ ﻓﻬﻠك اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ أو اﺳﺗﺣق
ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻠﻣوﺻﻰ ﻟﻪ

2إذا ﻫﻠك ﺑﻌﺿﻪ أو اﺳﺗﺣق أﺧذ اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻧﻪ ﺿﻣن ﺣدود ﺛﻠث اﻟﺗرﻛﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﺳوب ﻣﻧﻬﺎاﻟﻬﺎﻟك
اﻟﻣﺎدة  -1 :-244إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾن ﻓﻬﻠك أو اﺳﺗﺣق ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟﻠﻣوﺻﻰ ﻟﻪ

2-إذا ﻫﻠك ﺑﻌﺿﻪ أو اﺳﺗﺣق أﺧذ اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﺟﻣﯾﻊ وﺻﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻏﯾر اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎوزة ﺛﻠث

اﻟﺗرﻛﺔ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-245إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺣﺻﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﻧوع ﻣن أﻣوال اﻟﻣوﺻﻲ ﻓﻬﻠك أو اﺳﺗﺣق ﻓﻼ
ﺷﻲء ﻟﻠﻣوﺻﻰ ﻟﻪ

2إن ﻫﻠك ﺑﻌﺿﻪ أو اﺳﺗﺣق اﻋﺗﺑر اﻟﻬﺎﻟك ﻛﺄﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن واﻧﺻرﻓت اﻟوﺻﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﺎﻗﻲاﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-246إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻣدة ﻣﺣددة اﻟﻣﺑدأ واﻟﻣﻧﺗﻬﻰ اﺳﺗﺣق اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ
ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﻓﺈذا اﻧﻘﺿت اﻟﻣدة ﻗﺑل وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ ﺑطﻠت

اﻟوﺻﯾﺔ و إذا اﻧﻘﺿﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﺳﺗﺣق اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﯾﻬﺎ
2-إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ اﻟﻘدر ﻏﯾر ﻣﺣددة اﻟﻣﺑدأ ﺑدأت ﻣن وﻗت وﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻲ ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة

اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-247إذا ﻣﻧﻊ أﺣد اﻟورﺛﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﻣن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ ﺿﻣن ﻟﻪ ﺑدل
اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ

2-إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟورﺛﺔ ﻛﺎن اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎر ﺑﯾن اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﺎﻟﻌﯾن ﻣدة أﺧرى و ﺗﺿﻣﯾﻧﻬم

ﺑدل اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
3-إذا ﻛﺎن اﻟﻣﻧﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣوﺻﻲ أو ﻟﻌذر ﻗﺎﻫر ﺣﺎل ﺑﯾن اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ واﻻﻧﺗﻔﺎع وﺟﺑت ﻟﻪ ﻣدة أﺧرى

ﻣن وﻗت زوال اﻟﻣﺎﻧﻊ

اﻟﻣﺎدة  -248إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ ﺗﺣﺗﻣل اﻻﻧﺗﻔﺎع أو اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻏﯾر اﻟذي
أوﺻﻰ ﺑﻪ ﺟﺎز ﻟﻠﻣوﺻﻰ ﻟﻪ أن ﯾﻧﺗﻔﻊ ﺑﻬﺎ أو ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ
اﻟذي ﯾراﻩ ﺑﺷرط ﻋدم اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻌﯾن اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ

اﻟﻣﺎدة  -249إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﺛﻣرة ﻓﻠﻠﻣوﺻﻰ ﻟﻪ اﻟﺛﻣرة اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻗت ﻣوت اﻟﻣوﺻﻲ وﻣﺎ ﯾﺣدث ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ
ﻟم ﺗدل ﻗرﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك
اﻟﻣﺎدة  -250ﻓﻲ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﺗﺳﺗوﻓﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺻﺔ ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﻐﻠﺔ أو اﻟﺛﻣرة ﺑﯾن اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ

وورﺛﺔ اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﺧص ﻛل ﻓرﯾق أو ﺑﺎﻟﻣﻬﺎﯾﺄة

زﻣﺎﻧﺎً أو ﻣﻛﺎﻧﺎً أو ﺑﻘﺳﻣﺔ اﻟﻌﯾن إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗﻣل اﻟﻘﺳﻣﺔ ﻣن ﻏﯾر ﺿرر وﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧد اﻻﺧﺗﻼف ﺗﻌﯾﯾن
إﺣدى ﻫذﻩ اﻟطراﺋق

اﻟﻣﺎدة  -1 :-251إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ وﻷﺧرى ﺑﺎﻟرﻗﺑﺔ ﺟﺎزت اﻟوﺻﯾﺗﺎن وﻛﺎﻧت اﻟﺿراﺋب
اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾن وﻧﻔﻘﺎت اﻻﻧﺗﻔﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ
2-ﯾﻧﻔذ ﺑﯾﻊ ورﺛﺔ اﻟﻣوﺻﻲ ﻧﺻﯾﺑﻬم ﻓﻲ اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟﺎزة اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ

اﻟﻣﺎدة  -252ﺗﺳﻘط اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :

أ ـ ﺑوﻓﺎة اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﻗﺑل اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﺿﻬﺎ
ب ـ ﺑﺗﻣﻠك اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ اﻟﻌﯾن اﻟﺗﻲ أوﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﻣﻧﻔﻌﺗﻬﺎ

ﺟـ ـ ﺑﺗﻧﺎزﻟﻪ ﻋن ﺣﻘﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻟورﺛﺔ اﻟﻣوﺻﻲ ﺑﻌوض أو ﺑﻐﯾر ﻋوض
د ـ ﺑﺎﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﻌﯾن
اﻟﻣﺎدة  -253ﯾﺣﺳب ﺧروج اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ واﻟﺣﻘوق ﻣن ﺛﻠث اﻟﺗرﻛﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

أ ـ إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣؤﯾدة أو ﻣطﻠﻘﺔ أو ﻟﻣدة ﺣﯾﺎة اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ أو ﻟﻣدة ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﺷر ﺳﻧﯾن
ﻓﻔﻲ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻌﯾن ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺳﺎوﯾﺔ
ﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﯾن ﻧﻔﺳﻬﺎ وﻓﻲ اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺣﺻﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻧظﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﯾن
ب ـ إذا ﻛﺎﻧت ﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﻋﺷر ﺳﻧﯾن ﻗدرت ﺑﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟﻣدة

ﺟـ ـ إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺣق ﻣن اﻟﺣﻘوق ﻗدرت ﺑﺎﻟﻔرق ﺑﯾن ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﯾن ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺣق اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
ﺑدوﻧﻪ

اﺣﻛﺎم اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻬم

اﻟﻣﺎدة  -1 :-254إذا زاد اﻟﻣوﺻﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎً ﻻ ﯾﺳﺗﻘل ﺑﻧﻔﺳﻪ اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟوﺻﯾﺔ
2-إن ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗﻘل ﺑﻧﻔﺳﻪ ﺷﺎرك اﻟورﺛﺔ اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوع ﺑﺣﺻﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﯾﻣﺔ اﻟزﯾﺎدة

ﻗﺎﺋﻣﺔ

3إن ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺎﻣﺢ ﻓﻲ ﻣﺛﻠﻪ ﻋﺎدة أو وﺟد ﻣﺎ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣوﺻﻲ ﻗد ﻗﺻد إﻟﺣﺎﻗﻬﺎﺑﺎﻟوﺻﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﺣق ﺑﻬﺎ
اﻟﻣﺎدة  -255إذا ﻫدم اﻟﻣوﺻﻲ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ وأﻋﺎد ﺑﻧﺎءﻩ ﻣﻐﯾراً ﻣﻌﺎﻟﻣﻪ دون ﻧوﻋﻪ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﯾن

ﺑﺣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺟدﯾدة وﺻﯾﺔ
اﻟﻣﺎدة  -256إذا ﺟﻌل اﻟﻣوﺻﻲ ﻣن ﺑﻧﺎء اﻟﻌﯾن اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻬﺎ وﻣن ﺑﻧﺎء ﻋﯾن أﺧرى وﺣدة ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣﻌﻬﺎ
ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣﻧﻔرداً اﺷﺗرك اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟورﺛﺔ
ﺑﻘدر ﻗﯾﻣﺔ وﺻﯾﺗﻪ

اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-257ﻣن ﺗوﻓﻲ وﻟﻪ أوﻻد اﺑن وﻗد ﻣﺎت ذﻟك اﻻﺑن ﻗﺑﻠﻪ أو ﻣﻌﻪ وﺟب ﻷﺣﻔﺎدﻩ ﻫؤﻻء ﻓﻲ ﺛﻠث

ﺗرﻛﺗﻪ وﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻘدار واﻟﺷراﺋط اﻵﺗﯾﺔ :

أ ـ اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻟﻬؤﻻء اﻷﺣﻔﺎد ﺗﻛون ﺑﻣﻘدار ﺣﺻﺗﻬم ﻣﻣﺎ ﯾرﺛﻪ أﺑوﻫم ﻋن أﺻﻠﻪ اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻋﻠﻰ ﻓرض
ﻣوت أﺑﯾﻬم أﺛر وﻓﺎة أﺻﻠﻪ اﻟﻣذﻛور ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز ذﻟك
ﺛﻠث اﻟﺗرﻛﺔ

ب ـ ﻻ ﯾﺳﺗﺣق ﻫؤﻻء اﻷﺣﻔﺎد وﺻﯾﺔ إن ﻛﺎﻧوا وارﺛﯾن ﻷﺻل أﺑﯾﻬم ﺟداً ﻛﺎن أو ﺟدة ،أو ﻛﺎن ﻗد أوﺻﻰ ﻟﻬم
أو أﻋطﺎﻫم ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﻼ ﻋوض ﻣﻘدار ﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘون ﺑﻬذﻩ
اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ،ﻓﺈن أوﺻﻰ ﺑﺄﻗل ﻣن ذﻟك وﺟﺑت ﺗﻛﻣﻠﺗﻪ ٕوان أوﺻﻰ ﺑﺄﻛﺛر ﻛﺎن اﻟزاﺋد وﺻﯾﺔ اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ،
ٕوان أوﺻﻰ ﻟﺑﻌﺿﻬم ﻓﻘط وﺟﺑت اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻶﺧر ﺑﻘدر ﻧﺻﯾﺑﻪ

ج ـ ﺗﻛون اﻟوﺻﯾﺔ ﻷوﻻد اﻻﺑن وﻷوﻻد اﺑن اﻻﺑن ٕوان ﻧزل واﺣداً ﻛﺎﻧوا أو أﻛﺛر ﻟﻠذﻛر ﻣﺛل ﺣظ اﻷﻧﺛﯾﯾن،
ﯾﺣﺟب ﻓﯾﻬﺎ ﻛل أﺻل ﻓرﻋﻪ دون ﻓرع ﻏﯾرﻩ وﯾﺄﺧذ ﻛل ﻓرع
ﻧﺻﯾب أﺻﻠﻪ ﻓﻘط

2ﻫذﻩ اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻﺎﯾﺎ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﯾﻔﺎء ﻣن ﺛﻠث اﻟﺗرﻛﺔﺗزاﺣم اﻟوﺻﺎﯾﺎ
اﻟﻣﺎدة  -258إذا زادت اﻟوﺻﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻠث اﻟﺗرﻛﺔ وأﺟﺎزﻫﺎ اﻟورﺛﺔ وﻛﺎﻧت اﻟﺗرﻛﺔ ﻻ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟوﺻﺎﯾﺎ أو ﻟم

ﯾﺟﯾزوﻫﺎ وﻛﺎن اﻟﺛﻠث ﻻ ﯾﻔﻲ ﺑﻬﺎ ﻗﺳﻣت اﻟﺗرﻛﺔ أو اﻟﺛﻠث

ﺑﺣﺳب اﻷﺣوال ﺑﯾن اﻟوﺻﺎﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺳﺗوﻓﻲ اﻟﻣوﺻﻰ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻌﯾن ﻧﺻﯾﺑﻪ إﻻ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌﯾن
اﻟﻣﺎدة  -259إذا ﻛﺎﻧت اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرﺑﺎت وﻟم ﯾف ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻧﻔذ ﻓﯾﻪ اﻟوﺻﯾﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻧت ﻣﺗﺣدة اﻟدرﺟﺎت ﻛﺎﻧت
ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻻ ﺳﺗﺣﻘﺎق ٕوان اﺧﺗﻠﻔت درﺟﺎﺗﻬﺎ ﻗدﻣت

اﻟﻔراﺋض ﻋﻠﻰ اﻟواﺟﺑﺎت واﻟواﺟﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻧواﻓل
اﻟﻣوارﯾث

اﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-260ﯾﺳﺗﺣق اﻹرث ﺑﻣوت اﻟﻣورث أو ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﯾﺗﺎً ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ
ﻣﯾﺗﺎ وﯾﻛون
 2ﯾﺟب ﻻﺳﺗﺣﻘﺎق اﻹرث ﺗﺣﻘق ﺣﯾﺎة اﻟوارث وﻗت ﻣوت اﻟﻣورث أو وﻗت اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ًاﻟﺣﻣل ﻣﺳﺗﺣﻘﺎً ﻟﻺرث إذا ﺗواﻓر ﻓﯾﻪ ﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة
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اﻟﻣﺎدة  -261إذا ﻣﺎت اﺛﻧﺎن وﻟم ﯾﻌﻠم أﯾﻬﻣﺎ ﻣﺎت أوﻻً ﻓﻼ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻷﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﺔ اﻵﺧر ﺳواء أﻛﺎن
ﻣوﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎدث واﺣد أم ﻻ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-262ﯾؤدى ﻣن اﻟﺗرﻛﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب اﻵﺗﻲ :
أ ـ ﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣﯾت وﻣن ﺗﻠزﻣﻪ ﻧﻔﻘﺗﻪ ﻣن اﻟﻣوت إﻟﻰ اﻟدﻓن ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻣﺷروع
ب ـ دﯾون اﻟﻣﯾت

ﺟـ ـ اﻟوﺻﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ
د ـ اﻟوﺻﯾﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ

ﻫـ ـ اﻟﻣوارﯾث ﺑﺣﺳب ﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون
2-إذا ﻟم ﺗوﺟد ورﺛﺔ ﻗﺿﻰ ﻣن اﻟﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺗﯾب اﻵﺗﻲ :

أ ـ اﺳﺗﺣﻘﺎق ﻣن أﻗر ﻟﻪ اﻟﻣﯾت ﺑﻧﺳب ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ

ب ـ ﻣﺎ أوﺻﻰ ﺑﻪ ﻓﯾﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗﻧﻔذ ﻓﯾﻪ اﻟوﺻﯾﺔ
3-إذا ﻟم ﯾوﺟد أﺣد ﻣن ﻫؤﻻء آﻟت اﻟﺗرﻛﺔ أو ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧزاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﺳﺑﺎب اﻻرث وﻣواﻧﻌﻪ وطراﺋﻘﻪ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-263أﺳﺑﺎب اﻹرث ـ اﻟزوﺟﯾﺔ واﻟﻘراﺑﺔ
2ﻟﻺرث ﺛﻼث طراﺋق ـ اﻟﻔرﯾﺿﺔ اﻟﻣﻘدرة ،أو اﻟﻌﺻوﺑﺔ ،أو ﺣق اﻟرﺣم3-ﯾﻛون اﻹرث ﺑﺎﻟزوﺟﯾﺔ ﺑطرﯾق اﻟﻔرض

ﻣﻌﺎ أو ﺑﺎﻟﻧﺻﯾب اﻟرﺣﻣﻲ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻟوارث
 4ﯾﻛون اﻹرث ﺑﺎﻟﻘراﺑﺔ ﺑطرﯾق اﻟﻔرض أو اﻟﻌﺻوﺑﺔ أو ﺑﻬﻣﺎ ًﺟﻬﺗﺎ ارث ورث ﺑﻬﻣﺎ ﻣﻌﺎً ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدﺗﯾن 271
و 296

اﻟﻣﺎدة  -264ﯾﻣﻧﻊ ﻣن اﻹرث ﻣﺎ ﯾﻠﻲ :

أ ـ ﻣواﻧﻊ اﻟوﺻﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة 223
ب ـ اﺧﺗﻼف اﻟدﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﺳﻠم وﻏﯾرﻩ

ﺟـ ـ ﻻ ﯾﻣﻧﺢ اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺣق اﻹرث إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﻗواﻧﯾن ﺑﻼدﻩ ﺗﻣﻧﺢ ﻣﺛل ذﻟك ﻟﻠﺳورﯾﯾن

اﻻرث ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻔرﯾﺿﺔ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-265اﻟﻔرض ﺳﻬم ﻣﻘدر ﻟﻠوارث ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﺔ وﯾﺑدأ ﻓﻲ اﻟﺗورﯾث ﺑﺄﺻﺣﺎب اﻟﻔروض وﻫم :اﻷب،
اﻟﺟد اﻟﻌﺻﺑﻲ ٕوان ﻋﻼ ،اﻷخ ﻷم ،اﻷﺧت ﻷم ،اﻟزوج،

اﻟزوﺟﺔ ،اﻟﺑﻧﺎت  ،ﺑﻧﺎت اﻻﺑن ٕوان ﻧزل ،اﻷﺧوات ﻷب وأم ،اﻷﺧوات ﻷب ،اﻷم ،اﻟﺟدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ٕوان ﻋﻠت
2اﻟﺟد اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻫو اﻟذي ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﯾت اﻷﻧﺛﻰ ﻓﺈذا دﺧﻠت ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺗﻪ أﻧﺛﻰ ﻓﻬو ﺟدرﺣﻣﻲ واﻟﺟدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﯾت ،ﺟد

رﺣﻣﻲ
اﻟﻣﺎدة  -266ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة  281ﻟﻸب وﻛذا ﻟﻠﺟد اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻓرض اﻟﺳدس إذا وﺟد ﻟﻠﻣﯾت وﻟد أو
وﻟد اﺑن ٕوان ﻧزل

اﻟﻣﺎدة  -1 :-267ﻷوﻻد اﻷم ﻓرض اﻟﺳدس ﻟﻠواﺣد ،واﻟﺛﻠث ﻟﻼﺛﻧﯾن ﻓﺄﻛﺛر ذﻛورﻫم ٕواﻧﺎﺛﻬم ﻓﻲ اﻟﻘﺳﻣﺔ
ﺳواء
2-ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إذا اﺳﺗﻐرﻗت اﻟﻔروض اﻟﺗرﻛﺔ وﻛﺎن ﻣﻊ أوﻻد اﻷم أخ ﺷﻘﯾق أو أﺧوة أﺷﻘﺎء ﺑﺎﻻﻧﻔراد

أو ﻣﻊ أﺧت ﺷﻘﯾﻘﺔ أو أﻛﺛر ،ﯾﻘﺳم اﻟﺛﻠث ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ
اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺗﻘدم

اﻟﻣﺎدة  -1 :-268ﻟﻠزوج ﻓرض اﻟﻧﺻف ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻟد ووﻟد اﻻﺑن ٕوان ﻧزل  .واﻟرﺑﻊ ﻣﻊ اﻟوﻟد أو وﻟد
اﻻﺑن ٕوان ﻧزل

رﺟﻌﯾﺎ إذا ﻣﺎت اﻟزوج وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدة ﻓرض اﻟرﺑﻊ ﻋﻧد ﻋدم اﻟوﻟد ووﻟد اﻻﺑن
ً
 2-ﻟﻠزوﺟﺔ و ﻟو ﻛﺎﻧت ﻣطﻠﻘﺔ

ٕوان ﻧزل .واﻟﺛﻣن ﻣﻊ اﻟوﻟد أو وﻟد اﻻﺑن ٕوان ﻧزل وذﻟك
ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة  116اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ طﻼق اﻟﻣرﯾض
3-إذا ﺗﻌددت اﻟزوﺟﺎت اﺷﺗرﻛن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔرﯾﺿﺔ

اﻟﻣﺎدة  -269ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺣﻛم اﻟﻣﺎدة : 277
1-ﻟﻠواﺣدة ﻣن اﻟﺑﻧﺎت ﻓرض اﻟﻧﺻف ،وﻟﻼﺛﻧﯾن ﻓﺄﻛﺛر اﻟﺛﻠﺛﺎن

2ﻟﺑﻧﺎت اﻻﺑن اﻟﻔرض اﻟﻣﺗﻘدم ذﻛرﻩ ﻋﻧد ﻋدم وﺟود ﺑﻧت أو ﺑﻧت اﺑن أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻬن درﺟﺔ3ﻟﻬن وﻟو ﺗﻌددن اﻟﺳدس ﻣﻊ اﻟﺑﻧت أو ﺑﻧت اﻻﺑن اﻷﻋﻠﻰ درﺟﺔاﻟﻣﺎدة  -270ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﺣﻛم اﻟﻣﺎدﺗﯾن  277و : 280
1ﻟﻠواﺣدة ﻣن اﻷﺧوات اﻟﺷﻘﯾﻘﺎت ﻓرض اﻟﻧﺻف وﻟﻼﺛﻧﺗﯾن ﻓﺄﻛﺛر اﻟﺛﻠﺛﺎن2ﻟﻸﺧوات ﻷب اﻟﻔرض اﻟﻣﺗﻘدم ذﻛرﻩ ﻋﻧد ﻋدم وﺟود أﺧت ﺷﻘﯾﻘﺔ3ﻟﻬن وﻟو ﺗﻌددن اﻟﺳدس ﻣﻊ اﻷﺧت اﻟﺷﻘﯾﻘﺔاﻟﻣﺎدة  -1 :-271ﻟﻸم ﻓرض اﻟﺳدس ﻣﻊ اﻟوﻟد أو وﻟد اﻻﺑن ٕوان ﻧزل أو ﻣﻊ اﺛﻧﯾن ﻓﺄﻛﺛر ﻣن اﻷﺧوة أو

اﻷﺧوات

2ﻟﻬﺎ اﻟﺛﻠث ﻓﻲ ﻏﯾر ﻫذﻩ اﻷﺣوال ،ﻏﯾر أﻧﻬﺎ إذا اﺟﺗﻣﻌت ﻣﻊ أﺣد اﻟزوﺟﯾن واﻷب ﻓﻘط ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺛﻠث ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﻌد ﻓرض أﺣد اﻟزوﺟﯾن

اﻟﻣﺎدة  -272ﻟﻠﺟدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ أو اﻟﺟدات اﻟﺳدس وﯾﻘﺳم ﺑﯾﻧﻬن ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء ﻻ ﻓرق ﺑﯾن ذات ﻗراﺑﺔ وﻗراﺑﺗﯾن
اﻟﻣﺎدة  -273إذا زاد أﻧﺻﺑﺎء أﺻﺣﺎب اﻟﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﺔ ﻗﺳﻣت ﺑﯾﻧﻬم أﻧﺻﺑﺎؤﻫم ﻓﻲ اﻹرث

اﻻرث ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺻوﺑﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-274إذا ﻟم ﯾوﺟد أﺣد ﻣن ذوي اﻟﻔروض أو وﺟد وﻟم ﺗﺳﺗﻐرق اﻟﻔروض اﻟﺗرﻛﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺗرﻛﺔ
أو ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻔروض ﻟﻠﻌﺻﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب
2-اﻟﻌﺻﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع :

أ ـ ﻋﺻﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس

ب ـ ﻋﺻﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾر
ﺟـ ـ ﻋﺻﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر

اﻟﻣﺎدة  :-275ﻟﻠﻌﺻوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﺟﻬﺎت أرﺑﻊ ﻣﻘدم ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻓﻲ اﻹرث ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب اﻵﺗﻲ :
 1اﻟﺑﻧوة وﺗﺷﻣل اﻷﺑﻧﺎء وأﺑﻧﺎء اﻻﺑن ٕوان ﻧزل 2اﻷﺑوة وﺗﺷﻣل اﻷب واﻟﺟد اﻟﻌﺻﺑﻲ ٕوان ﻋﻼ3-اﻷ ﺧوة وﺗﺷﻣل اﻷﺧوة ﻷﺑوﯾن واﻷﺧوة ﻷب وأﺑﻧﺎءﻫﻣﺎ ٕوان ﻧزﻟوا

 4اﻟﻌﻣوﻣﺔ وﺗﺷﻣل أﻋﻣﺎم اﻟﻣﯾت ﻷﺑوﯾن أو ﻷب وأﻋﻣﺎم أﺑﯾﻪ ﻛذﻟك وأﻋﻣﺎم ﺟدﻩ اﻟﻌﺻﺑﻲ ٕوان ﻋﻼ وأﺑﻧﺎءﻣن ذﻛروا ٕوان ﻧزﻟوا
اﻟﻣﺎدة  -1 :-276إذا اﺗﺣدت اﻟﻌﺻﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ ﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻟﻺرث أﻗرﺑﻬم درﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾت

2-إذا اﺗﺣدوا ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ واﻟدرﺟﺔ ﻛﺎن اﻟﺗﻘدﯾم ﺑﻘوة اﻟﻘراﺑﺔ ﻓﻣن ﻛﺎﻧت ﻗراﺑﺗﻪ ﻣن اﻷﺑوﯾن ﻗدم ﻋﻠﻰ ﻣن ﻛﺎﻧت

ﻗراﺑﺗﻪ ﻣن اﻷب ﻓﻘط
3-إذا اﺗﺣدوا ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ واﻟدرﺟﺔ واﻟﻘوة ﻛﺎن اﻹرث ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺳواء

اﻟﻣﺎدة  -1 :-277اﻟﻌﺻﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﯾر ﻫن :
أ ـ اﻟﺑﻧﺎت ﻣﻊ اﻷﺑﻧﺎء

ب ـ ﺑﻧﺎت اﻻﺑن ٕوان ﻧزل ﻣﻊ أﺑﻧﺎء اﻻﺑن ٕوان ﻧزل إذا ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ درﺟﺗﻬن ﻣطﻠﻘﺎً أو ﻛﺎﻧوا أﻧزل ﻣﻧﻬن إذا ﻟم
ﯾرﺛن ﺑﻐﯾر ذﻟك

ﺟـ ـ اﻷﺧوات ﻷﺑوﯾن ﻣﻊ اﻷﺧوة ﻷﺑوﯾن واﻷﺧوات ﻷب ﻣﻊ اﻷﺧوة ﻷب
2-ﯾﻛون اﻹرث ﺑﯾﻧﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺣوال ﻟﻠذﻛر ﻣﺛل ﺣظ اﻷﻧﺛﯾﯾن

اﻟﻣﺎدة  -1 :-278اﻟﻌﺻﺑﺔ ﻣن ا ﻟﻐﯾر ﻫن :اﻷﺧوات ﻷﺑوﯾن أو ﻷب ﻣﻊ اﻟﺑﻧﺎت أو أﺑﻧﺎء اﻻﺑن ٕوان ﻧزل،

وﯾﻛون ﻟﻬن اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻣن اﻟﺗرﻛﺔ ﺑﻌد اﻟﻔروض

2ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻷﺧوات ﻷﺑوﯾن ﻛﺎﻷﺧوة ﻷﺑوﯾن ،وﺗﻌﺗﺑر اﻷﺧوات ﻷب ﻛﺎﻷﺧوة ﻷب وﯾﺄﺧذونأﺣﻛﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺻﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻘدﯾم ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ واﻟدرﺟﺔ

واﻟﻘوة

اﻟﻣﺎدة  -1 :-279إذا اﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟد اﻟﻌﺻﺑﻲ ﻣﻊ اﻷﺧوة واﻷﺧوات ﻷﺑوﯾن أو ﻷب ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﺎﺳﻣﻬم ﻛﺄخ إن
إﻧﺎﺛﺎ ﻋﺻﺑن ﻣﻊ اﻟﻔرع
ﻛﺎﻧوا ذﻛوراً ﻓﻘط أو ذﻛو ًار ٕواﻧﺎﺛﺎً أو ً
اﻟوارث ﻣن اﻹﻧﺎث

2إذا ﻛﺎن اﻟﺟد ﻣﻊ أﺧوات ﻟم ﯾﻌﺻﺑن ﺑﺎﻟذﻛور وﻻ ﻣﻊ اﻟﻔرع اﻟوارث ﻣن اﻹﻧﺎث ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗﺣق اﻟﺑﺎﻗﻲ ﺑﻌدأﺻﺣﺎب اﻟﻔروض ﺑطرﯾق اﻟﺗﻌﺻﯾب
3-ﻋﻠﻰ أﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻘﺎﺳﻣﺔ أو اﻹرث ﺑﺎﻟﺗﻌﺻﯾب ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺗﻘدم ﺗﺣرم اﻟﺟد ﻣن اﻹرث أو ﺗﻧﻘﺻﻪ

ﻋن اﻟﺛﻠث اﻋﺗﺑر ﺻﺎﺣب ﻓرض اﻟﺛﻠث

4وﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺳﻣﺔ ﻣن ﻛﺎن ﻣﺣﺟوﺑﺎً ﻣن اﻷﺧوة واﻷﺧوات ﻷباﻟﻣﺎدة  -280إذا اﺟﺗﻣﻊ اﻷب أو اﻟﺟد ﻣﻊ اﻟﺑﻧت أو ﺑﻧت اﻻﺑن ٕوان ﻧزل اﺳﺗﺣق اﻟﺳدس ﻓرﺿﺎً واﻟﺑﺎﻗﻲ

ﺑطرﯾق اﻟﻌﺻوﺑﺔ
اﻟﺣﺟب

اﻟﻣﺎدة  -1 :-281اﻟﺣﺟب ﻫو أن ﯾﻛون ﻟﺷﺧص أﻫﻠﯾﺔ اﻹرث وﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾرث ﺑﺳﺑب وﺟود وارث آﺧر
2-اﻟﻣﺣﺟوب ﯾﺣﺟب ﻏﯾرﻩ

اﻟﻣﺎدة  -282اﻟﻣﺣروم ﻣن اﻹرث ﻟﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻣواﻧﻌﻪ ﻻ ﯾﺣﺟب أﺣد ﻣن اﻟورﺛﺔ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-283ﺗﺣﺟب اﻟﺟدة اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺎﻷم ﻣطﻠﻘﺎً ،واﻟﺟدة اﻟﺑﻌﯾدة ﺑﺎﻟﺟدة اﻟﻘرﯾﺑﺔ ،واﻟﺟدة ﻷب ﺑﺎﻷب
أﺻﻼ ﻟﻪ
ً
 2-اﻟﺟد اﻟﻌﺻﺑﻲ ﯾﺣﺟب اﻟﺟدة إذا ﻛﺎﻧت

اﻟﻣﺎدة  -284ﯾﺣﺟب أوﻻد اﻷم و اﻷب وﺑﺎﻟﺟد اﻟﻌﺻﺑﻲ ٕوان ﻋﻼ وﺑﺎﻟوﻟد ووﻟد اﻻﺑن ٕوان ﻧزل
اﻟﻣﺎدة  -1 :-285ﯾﺣﺟب ﻛل ﻣن اﻻﺑن واﺑن اﻻﺑن ٕوان ﻧزل ﺑﻧت اﻻﺑن اﻟﺗﻲ ﺗﻛون أﻧزل ﻣﻧﻪ درﺟﺔ
طﺑﻘﺎ ﻟﺣﻛم اﻟﻣﺎدة 277
أﯾﺿﺎ ﺑﻧﺗﺎن أو ﺑﻧﺗﺎ اﺑن أﻋﻠﻰ ﻣﻧﻪ درﺟﺔ ﻣﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻣﻌﻬﺎ ﻣن ﯾﻌﺻﺑﻬﺎ ً
ً
 2-ﯾﺣﺟﺑﻬﺎ

اﻟﻣﺎدة  -286ﯾﺣﺟب اﻷﺧت ﻷﺑوﯾن ﻛل ﻣن اﻷب واﻻﺑن واﺑن اﻻﺑن ٕوان ﻧزل

اﻟﻣﺎدة  -287ﯾﺣﺟب اﻷﺧت ﻷب ﻛل ﻣن اﻷب واﻻﺑن واﺑن اﻻﺑن ٕوان ﻧزل ،ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺟﺑﻬﺎ اﻷخ ﻷﺑوﯾن
واﻷﺧت ﻷﺑوﯾن ،إذا ﻛﺎﻧت ﻋﺻﺑﺔ ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ،طﺑﻘﺎً ﻟﺣﻛم اﻟﻣﺎدة
278واﻷﺧﺗﺎن ﻷﺑوﯾن إذا ﻟم ﯾوﺟد أخ ﻷب

اﻟرد

اﻟﻣﺎدة  -1 -288إذا ﻟم ﺗﺳﺗﻐرق اﻟﻔروض اﻟﺗرﻛﺔ وﻟم ﯾوﺟد ﻋﺻﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب رد اﻟﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر
اﻟزوﺟﯾن ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﻔروض ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻓروﺿﻬم

2-ﯾرد ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺗرﻛﺔ إﻟﻰ أﺣد اﻟزوﺟﯾن إذا ﻟم ﯾوﺟد ﻋﺻﺑﺔ ﻣن اﻟﻧﺳب أو أﺣد أﺻﺣﺎب اﻟﻔروض اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ أو

أﺣد ذوي اﻷرﺣﺎم
اﻻرث ﺑﺣق اﻟرﺣم

اﻟﻣﺎدة  -1 :-289إذا ﻟم ﯾوﺟد أﺣد ﻣن ذوي اﻟﻔروض وﻻ ﻣن اﻟﻌﺻﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﯾراث اﻟﻣﯾت ﻟذوي
اﻷرﺣﺎم
2-ذوو اﻷرﺣﺎم ﻫم اﻷﻗﺎرب ﻣن ﻏﯾر أﺻﺣﺎب اﻟﻔروض أو اﻟﻌﺻﺑﺎت اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟذﯾن ﺳﺑق ﺑﯾﺎﻧﻬم

ﺗﺻﻧﯾف ذوي اﻻرﺣﺎم

اﻟﻣﺎدة  -1 :-290ذوو اﻷرﺣﺎم أرﺑﻌﺔ أﺻﻧﺎف ﻣﻘدم ﺑﻌﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻓﻲ اﻹرث ﺑﺣﺳب اﻟﺗرﺗﯾب
اﻟﺗﺎﻟﻲ :
اﻟﺻﻧف اﻷول ـ ﻣن ﻛﺎن ﻣن ﻓروع اﻟﻣﯾت وﻫم أوﻻد اﻟﺑﻧﺎت وأوﻻد ﺑﻧﺎت اﻻﺑن ﻣﻬﻣﺎ ﻧزﻟوا

اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ ـ ﻣن ﻛﺎن ﻣن أﺻول اﻟﻣﯾت وﻫم اﻷﺟداد اﻟرﺣﻣﯾون ،واﻟﺟدات ﻏﯾر اﻟﺛﺎﺑﺗﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠوا

اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻟث ـ ﻣن ﻛﺎن ﻣن ﻓروع أﺑوي اﻟﻣﯾت ،وﻫم أوﻻد اﻷﺧوات ﻣطﻠﻘﺎ ،وأوﻻد اﻷﺧوة ﻷم ،وﺑﻧﺎت
اﻷﺧوة ﻷﺑوﯾن أو ﻷب ،وﻓروع ﻫؤﻻء اﻷوﻻد ﻣﻬﻣﺎ ﻧزﻟوا

اﻟﺻﻧف اﻟراﺑﻊ ـ ﻣن ﻛﺎن ﻣن ﻓروع أﺣد أﺟداد أو ﺟدات اﻟﻣﯾت ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠوا
2-ﻫذا اﻟﺻﻧف اﻟراﺑﻊ ﯾﻘﺳم إﻟﻰ ﻣراﺗب ﺻﻌودا ،وﺗﻘﺳم ﻛل ﻣرﺗﺑﺔ إﻟﻰ طﺑﻘﺎت ﻧزوﻻ

أ ـ اﻟﻣرﺗﺑﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺻﻧف ﻫﻲ ﻓروع ﻛل ﺟد ﻣﻬﻣﺎ ﻧزﻟوا
ﻓﺎﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓروع أﺟداد اﻟﻣﯾت اﻷدﻧﯾن )أﺑﻲ أﺑﯾﻪ ،وأﺑﻲ أﻣﻪ ،وأم أﺑﯾﻪ ،وأم أﻣﻪ )

واﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓروع أﺟداد أﺑوﯾﻪ

واﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓروع أﺟداد ﺟدﯾﻪ وﻫﻛذا …
ب ـ اﻟطﺑﻘﺔ ﻫﻲ ﻛل درﺟﺔ ﻣن ﻓروع اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟواﺣدة

ﻓﺎﻷﻋﻣﺎم ﻷم ،واﻟﻌﻣﺎت واﻷﺧوال واﻟﺧﺎﻻت ﻫم اﻟطﺑﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ وأوﻻد ﻫؤﻻء ،وﺑﻧﺎت

اﻷﻋﻣﺎم ﻷﺑوﯾن أو ﻷب ﻫم اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ،وﻫﻛذا …
ﻣﯾراث ذو اﻻرﺣﺎم

اﻟﻣﺎدة  -1 :-291اﻟﺻﻧف اﻷول ﻣن ذوي اﻷرﺣﺎم أوﻻﻫم أﻗرﺑﻬم درﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾت
2إن اﺳﺗووا ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ ﻓوﻟد ﺻﺎﺣب اﻟﻔرض أوﻟﻰ ﻣن وﻟد ذي اﻟرﺣم3إن ﻛﺎﻧوا ﻛﻠﻬم ﯾدﻟون أو ﻻ ﯾدﻟون ﺑﺻﺎﺣب ﻓرض اﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ اﻹرثاﻟﻣﺎدة  -1 :-292اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ذوي اﻷرﺣﺎم ﯾﻘدم أﯾﺿﺎ ﻣﻧﻬم اﻷﻗرب درﺟﺔ ﺛم ﻣن ﯾدﻟﻲ ﺑﺻﺎﺣب
ﻓرض ﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻧف اﻷول

2إذا ﺗﺳﺎووا درﺟﺔ و إدﻻء ﯾﻧظر :أ ـ إن ﻛﺎﻧوا ﺟﻣﯾﻌﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷب أو ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷم اﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ اﻟﻣﯾراث

ب ـ إن اﺧﺗﻠف ﺟﺎﻧﺑﻬم ﻓﺎﻟﺛﻠﺛﺎن ﻟﻘراﺑﺔ اﻷب واﻟﺛﻠث ﻟﻘراﺑﺔ اﻷم

اﻟﻣﺎدة  -1 :-293اﻟﺻﻧف اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ذوي اﻷرﺣﺎم أوﻻﻫم ﺑﺎﻟﻣﯾراث أﯾﺿﺎ أﻗرﺑﻬم درﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﯾت
2-إن اﺳﺗووا ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ ﻗدم وﻟد اﻟﻌﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﻟد ذي اﻟرﺣم

3إن ﻛﺎﻧوا ﺟﻣﯾﻌﺎ أوﻻد ﻋﺻﺑﺎت أو أوﻻد أرﺣﺎم ﻗدم اﻷﻗوى ﻗراﺑﺔ ،ﻓﻣن ﻛﺎن أﺻﻠﻪ ﻷﺑوﯾن ﯾﺣﺟب ﻣنﻛﺎن أﺻﻠﻪ ﻷﺣدﻫﻣﺎ ﻓﻘط ،وﻣن ﻛﺎن أﺻﻠﻪ ﻷب ﯾﺣﺟب ﻣن ﻛﺎن
أﺻﻠﻪ ﻷم
4-ﻓﺈن اﺳﺗووا ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻘراﺑﺔ أﯾﺿﺎ اﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ اﻹرث

اﻟﻣﺎدة  -1 :-294ﻛل ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن ﻣراﺗب اﻟﺻﻧف اﻟراﺑﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ طﺑﻘﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺗب اﻟﺗﻲ ﻗوﺗﻬﺎ
ﺑﺟﻣﯾﻊ طﺑﻘﺎﺗﻬﺎ
2-ﻛل طﺑﻘﺔ ﻣن ﻛل ﻣرﺗﺑﺔ ﺗﺣﺟب اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﻬﺎ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-295اﻟطﺑﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻛل ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن ﻣراﺗب اﻟﺻﻧف اﻟراﺑﻊ إذا وﺟد ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﻌددون وﻛﺎﻧوا
ﻛﻠﻬم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷب ﻓﻘط ﻛﺎﻟﻌﻣﺎت أو ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷم ﻓﻘط
ﻛﺎﻷﺧوال ،ﻗدم اﻷﻗوى ﻗراﺑﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻣﺔ ﻷﺑوﯾن أو ﻷب ﺗﺣﺟب اﻟﻌم ﻷم ،وﻛذا اﻟﺧﺎﻟﺔ ﻷﺑوﯾن ﺗﺣﺟب اﻟﺧﺎل

ﻷب .ﻓﺈن ﻛﺎﻧوا ﻣﺗﺳﺎوﯾن ﻓﻲ ﻗوة اﻟﻘراﺑﺔ اﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ اﻹرث

2إذا ﻛﺎن ﺑﻌﺿﻬم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷب وﺑﻌﺿﻬم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷم ﻓﺎﻟﺛﻠﺛﺎن ﻟﻔرﯾق اﻷب واﻟﺛﻠث ﻟﻔرﯾق اﻷم ،ﺛمﯾوزع ﻧﺻﯾب ﻛل ﻓرﯾق ﺑﯾن أﻓرادﻩ ﺑﺣﺳب ﻗوة اﻟﻘراﺑﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-296ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻧﺎزﻟﺔ ﻣن ﻛل ﻣرﺗﺑﺔ ﻣن ﻣراﺗب اﻟﺻﻧف اﻟراﺑﻊ ﯾﻘدم اﻷﻗرب درﺟﺔ ﻋﻠﻰ

اﻷﺑﻌد وﻟو ﻛﺎن أﺣدﻫﻣﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷب واﻵﺧر ﻣن ﺟﺎﻧب
اﻷم

2-إذا اﺳﺗووا ﻓﻲ اﻟدرﺟﺔ وﻛﺎﻧوا ﻣن ﺟﺎﻧب واﺣد ﻗدم وﻟد اﻟﻌﺻﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﻟد ذي اﻟرﺣم ،ﻓﺑﻧت اﻟﻌم اﻟﻌﺻﺑﻲ

ﺗﺣﺟب اﺑن اﻟﻌم ﻷم .إذا ﻛﺎﻧوا ﺟﻣﯾﻌﺎ أوﻻد ﻋﺻﺑﺎت أو أوﻻد
أرﺣﺎم ﻗدم اﻷﻗوى ﻗراﺑﺔ ،ﻓوﻟد اﻟﻌﻣﺔ ﻷﺑوﯾن ﯾﺣﺟب وﻟد اﻟﻌﻣﺔ ﻷب ووﻟد اﻟﻌﻣﺔ ﻷب ﯾﺣﺟب وﻟد اﻟﻌﻣﺔ ﻷم
3-إذا ﻛﺎﻧوا ﻣﻊ ﺗﺳﺎوي اﻟدرﺟﺎت ﺑﻌﺿﻬم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷب وﺑﻌﺿﻬم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷم ﻓﺎﻟﺛﻠﺛﺎن ﻟﻔرﯾق اﻷب

واﻟﺛﻠث ﻟﻔرﯾق اﻷم ،ﺛم ﯾوزع ﻧﺻﯾب ﻛل ﻓرﯾق ﺑﯾن أﻓرادﻩ
ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﯾﻘدم ﻣﻧﻬم وﻟد اﻟﻌﺻﺑﺔ ﺛم اﻷﻗوى ﻗراﺑﺔ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-297ﻓﻲ ﻣﯾراث ذوي اﻷرﺣﺎم ﻣطﻠﻘﺎ ﻟﻠذﻛر ﻣﺛل ﺣظ اﻷﻧﺛﯾﯾن
2-إذا وﺟد ﻣﻧﻬم واﺣد ﻓﻘط اﺳﺗﻘل ﺑﺎﻟﻣﯾراث ذﻛ ار ﻛﺎن أو أﻧﺛﻰ

3ﻻ ﻋﺑرة ﻟﺗﻌدد ﺟﻬﺎت اﻟﻘراﺑﺔ ﻓﯾﻬم إﻻ إذا ﺗﻌدد ﺑﻪ اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻛﺎن اﻟﺷﺧص ﻣن ﺟﺎﻧب اﻷب وﺟﺎﻧب اﻷمﻣﻌﺎ

اﻟﻣﻘر ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳب
اﻟﻣﺎدة  :-298إذا أﻗر ﺷﺧص ﺑﺎﻟﻧﺳب ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻩ ﻟﻣﺟﻬول اﻟﻧﺳب اﺳﺗﺣق اﻟﻣﻘر ﻟﻪ اﻟﺗرﻛﺔ ﺑﺎﻟﺷراﺋط
اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :

1أن ﻻ ﯾﺛﺑت ﻧﺳب اﻟﻣﻘر ﻟﻪ ﻣن اﻟﻣﻘر ﻋﻠﯾﻪ2أن ﻻ ﯾرﺟﻊ اﻟﻣﻘر ﻋن إﻗ اررﻩ3أن ﻻ ﯾﻘوم ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣن ﻣواﻧﻊ اﻹرث4-أن ﯾﻛون اﻟﻣﻘر ﻟﻪ ﺣﯾﺎ وﻗت ﻣوت اﻟﻣﻘر أو وﻗت اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﯾﺗﺎ

اﺣﻛﺎم ﻣﺗﻔرﻗﺔ
اﻟﻣﺎدة  -299ﯾوﻗف ﻟﻠﺣﻣل ﻣن ﺗرﻛﺔ اﻟﻣﺗوﻓﻰ أﻛﺑر اﻟﻧﺻﯾﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر أﻧﻪ ذﻛر أو أﻧﺛﻰ
اﻟﻣﺎدة  - 300إذا ﺗوﻓﻲ اﻟرﺟل ﻋن زوﺟﺗﻪ أو ﻋن ﻣﻌﺗدﺗﻪ ﻓﻼ ﯾرﺛﻪ ﺣﻣﻠﻬﺎ إﻻ إذا وﻟد ﺣﯾﺎً ﺛﺎﺑت اﻟﻧﺳب ﻣﻧﻪ

ﺑﺎﻟﺷراﺋط اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻟﺛﺑوت اﻟﻧﺳب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون

اﻟﻣﺎدة  -1 :- 301إذا ﻧﻘص اﻟﻣوﻗوف ﻟﻠﺣﻣل ﻋﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ ﺑﻌد وﻻدﺗﻪ ﯾرﺟﻊ ﺑﺎﻟﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣن دﺧﻠت
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻣن اﻟورﺛﺔ

2-إذا زاد اﻟﻣوﻗوف ﻟﻠﺣﻣل ﻋﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ رد اﻟزاﺋد ﻋﻠﻰ ﻣن ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ ﻣن اﻟورﺛﺔ

اﻟﻣﺎدة  -1 :-302ﯾوﻗف ﻟﻠﻣﻔﻘود ﻣن ﺗرﻛﺔ ﻣورﺛﻪ ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺈن ظﻬر ﺣﯾﺎً أﺧذﻩ ٕوان ﺣﻛم ﺑﻣوﺗﻪ رد
ﻧﺻﯾﺑﻪ إﻟﻰ ﻣن ﯾﺳﺗﺣﻘﻪ ﻣن اﻟورﺛﺔ وﻗت ﻣوت ﻣورﺛﻪ
2-إن ظﻬر ﺣﯾﺎً ﺑﻌد اﻟﺣﻛم ﺑﻣوﺗﻪ أﺧذ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣن ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻓﻲ أﯾدي اﻟورﺛﺔ

اﻟﻣﺎدة  -303ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻟﻣدة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  300ﯾرث وﻟد اﻟزﻧﺎ ووﻟد اﻟﻠﻌﺎن ﻣن اﻷم وﻗراﺑﺗﻬﺎ ،
وﺗرﺛﻬﻣﺎ اﻷم وﻗراﺑﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺎدة  -1 :-304اﻟﺗﺧﺎرج ﻫو أن ﯾﺗﺻﺎﻟﺢ اﻟورﺛﺔ ﻋﻠﻰ إﺧراج ﺑﻌﺿﻬم ﻣن اﻟﻣﯾراث ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻌﻠوم
2-إذا ﺗﺧﺎرج أﺣد اﻟورﺛﺔ ﻣﻊ آﺧر ﻣﻧﻬم اﺳﺗﺣق ﻧﺻﯾﺑﻪ وﺣل ﻣﺣﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺗرﻛﺔ

3إذا ﺗﺧﺎرج أﺣد اﻟورﺛﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﯾﻬم ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻣدﻓوع ﻟﻪ ﻣن اﻟﺗرﻛﺔ ،ﻗﺳم ﻧﺻﯾﺑﻪ ﺑﯾﻧﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻧﺻﺑﺎﺋﻬم،ٕوان ﻛﺎن اﻟﻣدﻓوع ﻣن ﻣﺎﻟﻬم وﻟم ﯾﻧص ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﺗﺧﺎرج

ﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ ﻗﺳﻣﺔ ﻧﺻﯾب اﻟﺧﺎرج ﻗﺳم ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻛل ﻣﻧﻬم
اﻟﻣﺎدة  -305ﻛل ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻋﻠﯾﻪ ﻧص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﯾرﺟﻊ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﻘول اﻷرﺟﺢ ﻓﻲ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ
اﻟﻣﺎدة  -306ﺗطﺑق أﺣﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺳورﯾﯾن ﺳوى ﻣﺎ ﺗﺳﺗﺛﻧﯾﻪ اﻟﻣﺎدﺗﺎن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﺎن
اﻟﻣﺎدة  -307ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠطﺎﺋﻔﺔ اﻟدرزﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺧﺎﻟف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :

أ ـ ﯾﺗﺛﺑت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣن أﻫﻠﯾﺔ اﻟﻌﺎﻗدﯾن وﺻﺣﺔ اﻟزواج ﻗﺑل اﻟﻌﻘد
ب ـ ﻻ ﯾﺟوز ﺗﻌدد اﻟزوﺟﺎت
ﺟـ ـ ﻻ ﺗﺳري أﺣﻛﺎم اﻟﻠﻌﺎن واﻟرﺿﺎع ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟطﺎﺋﻔﺔ

ﻋﺎﻟﻣﺎ ﺑذﻟك ﻗﺑل دﺧوﻟﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻠﯾس ﻟﻪ
ً
ﺑﻧﺗﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻛر ﺛم ظﻬر أﻧﻬﺎ ﺛﯾب ﻓﺈن ﻛﺎن
د ـ إذا ﺗزوج ﺷﺧص ً

ﺣق اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﻣﻬر أو اﻟﺟﻬﺎزٕ ،وان ﻟم ﯾﻌﻠم ذﻟك
إﻻ ﺑﻌد اﻟدﺧول ﺑﻬﺎ ﻓﻠﻪ اﺳﺗرﺟﺎع ﻧﺻف اﻟﻣﻬر إذا أراد إﺑﻘﺎءﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺻﻣﺗﻪ وﻟﻪ اﺳﺗرﺟﺎع ﻛﺎﻣل اﻟﻣﻬر

واﻟﺟﻬﺎز إن ﺛﺑت أن ﻓض اﻟﺑﻛﺎرة ﻛﺎن ﺑﺳﺑب اﻟزﻧﺎ وأراد ﺗطﻠﯾﻘﻬﺎ

ﻛذﺑﺎ أﻧﻪ وﺟد زوﺟﺗﻪ ﺛﯾﺑﺎً وطﻠﺑت اﻟﺗﻔرﯾق ﻣﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﺑﻘﻲ ﻣﺎ ﻗﺑﺿﺗﻪ ﻣن ﻣﻬر
إذا ادﻋﻰ اﻟزوج ً
وﺟﻬﺎز
ﻫـ ـ إذا ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟزوﺟﺔ ﺑﺎﻟزﻧﺎ ﻓﻠﻠزوج ﺗطﻠﯾﻘﻬﺎ واﺳﺗرﺟﺎع ﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻣن ﻣﻬر وﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣن ﺟﻬﺎز

إذا ﺣﻛم اﻟزوج ﺑﺎﻟزﻧﺎ ﻓﻠﻠزوﺟﺔ طﻠب اﻟﺗﻔرﯾق وأﺧذ ﻛﺎﻣل ﻣﻬرﻫﺎ اﻟﻣؤﺟل
و ـ ﻻ ﯾﻘﻊ اﻟطﻼق إﻻ ﺑﺣﻛم اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺑﺗﻘرﯾر ﻣﻧﻪ
ز ـ ﻻ ﯾﺟوز ﻋودة اﻟﻣطﻠﻘﺔ إﻟﻰ ﻋﺻﻣﺔ ﻣطﻠﻘﻬﺎ

ح ـ ﺗﻧﻔذ اﻟوﺻﯾﺔ ﻟﻠوارث وﻟﻐﯾرﻩ ﺑﺎﻟﺛﻠث وﺑﺄﻛﺛر ﻣﻧﻪ

ﺣﯾﺎ
ط ـ إن اﻟﻔرع اﻟﻣﺗوﻓﻰ ﻗﺑل وﻓﺎة ﻣورﺛﻪ ﺗﻘوم ﻓروﻋﻪ ﻣﻘﺎﻣﻪ وﯾﺄﺧذ ﻧﺻﯾﺑﻪ ﻛﻣﺎ ﻟو ﻛﺎن ً
اﻟﻣﺎدة  -308ﯾطﺑق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟطواﺋف اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﺔ واﻟﯾﻬودﯾﺔ ﻣﺎ ﻟدى ﻛل طﺎﺋﻔﺔ ﻣن أﺣﻛﺎم ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ

ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻲ اﻟﺧطﺑﺔ وﺷروط اﻟزواج وﻋﻘدﻩ ،واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ

واﻟﻧﻔﻘﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ وﻧﻔﻘﺔ اﻟﺻﻐﯾر وﺑطﻼن اﻟزواج وﺣﻠﻪ ٕواﻧﻔﻛﺎك رﺑﺎطﻪ وﻓﻲ اﻟﺑﺎﺋﻧﺔ ) اﻟدوطﺔ( واﻟﺣﺿﺎﻧﺔ

