جامعة الدول العربية
االمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب

وثيقة الكويت
للقانون العربي الموحـد
لألحـوال الشخـصـية

ــــــــــــ
اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في دورته السادسة
بالقرار رقم  -501د5008/8/51 – 6هـ 5888/0/0 -م
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القانون العربي الموحـد
لألحـوال الشخـصـية
ــــ

الكتاب األول
الـــزواج
ـــ
البـاب األول
الخـطـــبة
ـــ
المادة (: )5

الخطبة طلب التزوج والوعد به .

المادة (: )2

تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتا .

المادة (: )3

لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة .

أ-

ب  -يرد من عدل عنن الخطبنة دون مضنتل اليندايا بعينينا  ،إن
كانت قائمة ،وإال فمثليا أو قيمتيا يوم الضنبل منا لنم يضنل
العرف بغير ذلك أو كانت مما تستيلك بطبيعتيا .
ج  -إذا انتيت الخطبنة بالوفناة  ،أو بسنبب ال يند الند الطنرفين
فيه  ،أو بعارض لنال دون النزواج  ،فنس يسنترد نن منن
اليدايا .
المادة (: )0

إذا كننان العنندول عننن الخطبننة بغيننر مضننتل وترتننب عليننه
تحمل المتسبب التعويل .
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ننرر

الباب الثاني
أحــكـام عـامـــة
ــــ
المادة (: )1

الننزواج ميثنناع نننرعن  ،بننين رةننل وامننرأة  ،ايتننه االل ننان
وإنشنناأ أةننرة مسننتضرة  ،برعايننة الننزوج  ،علننه أةن تك ننل ليمننا
تحمل اعبائيا بمودة ورلمة .

المادة (: )6

أ-

االزواج عننند نننروطيم  ،إال نننرطا ألننل لرامننا أو لننرم
لسال .

ب-

إذا اقتننرن العضنند بشننري ينننافن ايتننه أو مضارنند  ،فالشننري
باطل والعضد رحيح .

ج  -ال يعتنند بننرط نننري  ،إال إذا نننر عليننه رننرالة فننن عضنند
الزواج .

المادة (: )1

المادة (: )8
المادة (: )8

د-

للمتضننرر مننن الننزوةين عننند اشخننسل بالشننري ل ن طلننب
فسخ العضد أو التطلي .

أ-

يثبت الزواج بحجة رةمية .

ب-

يجننوز  ،اعتبننارا لواقنننع معننين  ،إابننناب الننزواج بالبيننننة أو
بالت ادع .

تكمل أهلية الزواج بالعضل  ،واتمام الثامنة عشرة من العمر.
أ-

ال يعضد زواج المجنون أو المعتو إال من ولينه بعند رندور
إذن من الضا ن بذلك .

ب-

ال يرذن الضا نن بنزواج المجننون أو المعتنو إال بعند تنوفر
الشروي التالية :
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 - 1قبول الطرف اآلخر التزوج منه بعد إطسعه عله
لالته.
 - 2كون مر ه ال ينتضل منه إله نسله .
 - 3كون زواةه فيه م لحة له .
يننتم التثبننت مننن الشننرطين االخيننرين بتضريننر لجنننة مننن ذوط
االخت اص .
المادة ( : )50ال يننرذن الضا ننن بننزواج المحجننور عليننه لس ن ه إال بموافضننة وليننه
وبعنند التركنند مننن مسأمننة الميننر لحالتننه الماديننة ف ن ذا امتنننع الننولن
طلب الضا ن موافضته خسل مدة يحددها لنه  ،فن ن لنم يعتنرض أو
كان اعترا ه ير ةدير باالعتبار زوةه الضا ن.
المادة ( : )55إذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللضا نن أن
يرذن له به إذا ابتت له قابليته البدنية وبعد موافضة وليه ،ف ذا امتننع
النننولن طلنننب الضا نننن موافضتنننه خنننسل مننندة يحنننددها لنننه ،فنن ن لنننم
يعتننرض أو كننان اعترا ننه يننر ةنندير باالعتبننار زوج الضا ننن
طالب اشذن .
المادة (: )52

أ  -ال يننزوج مننن لننم يكمننل الخامسننة عشننرة مننن العمننر  ،ذكننرا
كان أو أنثه  ،إال ب ذن من الضا ن .
ب-

ال يرذن الضا ن بيذا الزواج إال إذا اقتضت الم لحة ذلك.

المادة ( : )53يكتسب من تزوج وف المادتين السابضتين أهلينة التضا نن فنن كنل
ما له عسقة بالزواج وآاار .
المادة ( : )50الولن فن الزواج هو  :العارب بن سه عله ترتيب االرث  ،ف ذا
اةتوى وليان فنن الضنرب  ،فرييمنا تنوله النزواج بشنروطه ةناز ،
ويتعين من أذنت له المخطوبة .
المادة ( : )51يشننتري فننن الننولن أن يكننون ذكننرا  ،عنناقس  ،بالغننا  ،يننر محننرم
بحج أو عمرة  ،مسلما إذا كانت الوالية عله مسلم .
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المادة ( : )56إذا نناب الننولن ااقننرب يبننة منضطعننة  ،أو ةيننل مكانننه  ،أو لننم
يتمكن من االت ال به  ،أو عضل  ،انتضلت الوالية لمن يليه .
المادة ( : )51الضا ن ولن من ال ولن له .
المادة ( : )58لي للضا نن أن ينزوج منن لنه الوالينة علينه  ،منن ن سنه وال منن
أرله  ،وال من فرعه .
الباب الثالـث
األركــان و الشــروط
ــــــــــــــــــ
المادة ( : )58أركان عضـد الزواج :
أ  -الزوةـان .
ب -االيجاب والضبول .
الفصل األول
الـزوجــان
ـــــ
المادة ( : )20يتوله ولن المرأة عضد زواةيا بر اها .
المادة ( : )25أ  -الك اأة ل خاص بالمرأة والولن .
ب-

تراعه الك اأة لين العضد ويرةع فن تضديرها إله العرف.

المادة ( : )22يشتري النعضاد الزواج أال تكون المنرأة محرمنة علنه الرةنل ولنو
كان التحريم مؤقتا .
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الفصل الثاني
االيجـاب والقـبول
ــــ
المادة ( : )23مع مراعاة ألكام المادة  22من هذا الضانون ينعضد الزواج بايجاب
من ألند المتعاقندين وقبنول منن اآلخنر رنادرين عنن ر نا تنام ،
بال ننات ت ينند معنننا لغننة أو عرفننا  ،وفننن لننال العجننز عننن النطن ،
تضوم الكتابة مضامه  ،ف ن تعذرب فباالنارة الم يومة.
المادة ( : )20يشتري فن الضبول :
أ-

أن يكون موافضا لسيجاب ررالة أو

ب-

أن يكون مضترنا بااليجاب فن مجل

منا .
والد .

ج  -أن يكون هو وااليجاب منجزين .
الفصل الثالث
المحرمـات
ــــ
الفرع األول
المحرمات على التأبيـد
ـــــ
المادة ( : )21يحرم عله الشخر بسبب الضرابة التزوج من :
 - 1أرله وإن عس .
 - 2فرعه وإن نزل .
 - 3فروع ألد اابوين أو كلييما وإن نزلوا.
 - 4الطبضة ااوله من فروع أةداد أو ةداته .
المادة ( : )26يحرم عله الشخر بسبب الم اهرة التزوج :
أ-

ممن كان زوج ألد أروله وإن علوا  ،أو ألد فروعه وإن
نزلوا .

ب  -أرول زوةه وإن علوا .
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ج  -فروع زوةته التن دخل بيا دخوال لضيضيا وإن نزلن .
المادة ( : )21يحرم عله الشخر فرعه منن الزننا وان ننزل وكنذا ابنتنه المن ينة
بلعان .
المادة ( : )28يحننرم مننن الر نناع مننا يحننرم مننن النسننب إذا وقننع الر نناع فننن
العامين ااولين .
المادة ( : )28يحرم عله الرةل التزوج بمن العنيا .
الفرع الثاني
المحرمات بصورة مؤقتة
ــــ
المادة ( : )30المحرماب ب ورة مؤقتة هن :
 - 1الجمع ولو فن العدة  ،بين امرأتين لو فر ت كل منيما
ذكرا المتنع عليه التزوج بااخرى.
 - 2الجمنننع بنننين أكثنننر منننن أربنننع نسنننوة  ،ولنننو كاننننت إلنننداهن
فن عدة .
 - 3زوةـة الغير .
 - 4معتدة الغير .
 - 5المطلضنننة انننسث منننراب  ،فنننس ي نننح لمطلضينننا أن يتزوةينننا
إال بعنند انضضنناأ عنندتيا مننن زوج آخننر  ،دخننل بيننا دخننوال
لضيضيا فن زواج رحيح .
 - 6المحرمة بحج أو عمرة .
 - 7المرأة ير المسلمة ما لم تكن كتابية .
 - 8زواج المسلمة بغير مسلم .
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المادة ( : )35أ -

يجوز الجمع فن لدود أربع نسوة إال إذا خيف عدم العدل.

ب  -تشعر من يراد الزواج بيا برن خاطبيا متزوج بغيرها .
الفصل الرابع
شـروط العقـد
ــــ
الماااادة ( : )32منننع مراعننناة ألكنننام المنننواد ( )22 ، 11 ، 12منننن هنننذا الضنننانون
يشتري فن رحة عضد الزواج :
 - 1االنياد بالن اب الشرعن .
 - 2عدم ن ـن المير .
المادة ( : )33يشتري فن الشاهد أن يكون عاقس  ،بالغا  ،من أهل الثضة  ،ةنامعا
االيجاب والضبول  ،فاهما أن المض ود بيمنا النزواج  ،مسنلما متنه
كان الخاطب مسلما .
المادة ( : )30المير هو ما يبذله الزوج من مال مشعرا بالر بة فن الزواج.
المادة ( : )31كل ما رح التزامه نرعا رلح أن يكون ميرا .
المادة ( : )36الميننر ملننك للمننرأة  ،تت ننرف فيننه كيننف ننناأب  ،وال يعتنند بننرط
نري مخالف .
المادة ( : )31أ -

يجننننوز تعجيننننل الميننننر أو ترةيلننننه كننننس أو بعضننننا لننننين
العضد .

ب  -يجننب الميننر بالعضنند ال ننحيح  ،ويتركنند كلننه بالنندخول  ،أو
الخلو ال حيحة  ،أو الوفاة  ،ويستح المؤةل منه بالوفاة
أو البينوننننة  ،منننا لنننم يننننر فنننن العضننند علنننه خنننسف ذلنننك،
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وتستح المطلضة قبل الدخول ن ف المينر إن كنان مسنمه
 ،وإال لكم ليا الضا ن بمتعة .
المادة ( : )38أ  -يح ن للزوةننة االمتننناع عننن النندخول لتننه ينندفع ليننا لننال
رداقيا .
ب -إذا ر ننيت الزوةننة بالنندخول قبننل ان تضننبل رننداقيا مننن
الزوج فيو دين فن ذمته .
المادة ( : )38إذا ةلم الخاطب إله مخطوبته قبل العضد ماال عله أنه من المينر،
اننم عنندل ألنند الطننرفين عننن إبننرام العضنند أو منناب ألنندهما ،فيح ن
اةننترداد مننا ةننلم بعينننه إن كننان قائمننا  ،وإال فمثلننه أو قيمتننه يننوم
الضبل .
الفصل الخامس
حقـوق الزوجــين
ــــ
المادة ( : )00الحضوع والواةباب المتبادلة بين الزوةين :
 - 1لننل اةننتمتاع كننل مننن الننزوةين بننالزوج اآلخننر فيمننا أبالننه
الشارع .
 - 2ال ان كل منيما اآلخر .
 - 3المساكنة الشرعية .
 - 4لسننن المعانننرة  ،وتبننادل االلتننرام والعطننف  ،والمحاف ننة
عله خير ااةرة .
 - 5العناية بااوالد وتربيتيم بما يك ل تنشئتيم تنشئة رالحة.
 - 6الترام كل منيما ابوط الزوج اآلخر وأهله االقربين.
المادة ( : )05لضوع الزوةة عله زوةيا :
 - 1الن ضـة .
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 - 2السننننماا ليننننا بزيننننارة أبوييننننا  ،ومحارميننننا  ،واةننننتزارتيم
بالمعروف .
 - 3االلت ات باةميا العائلن.
 - 4عنندم التعننرض امواليننا الخارننة  ،فليننا الت ننرف فييننا بكننل
لرية.
 - 5عدم اش رار بيا ماديا أو معنويا .
 - 6العدل بينيا وبنين بضينة الزوةناب  ،إن كنان للنزوج أكثنر منن
زوةة .
المادة ( : )02لضوع الزوج عله زوةته :
 - 1العناية به  ،وطاعته بالمعروف  ،باعتبار رب ااةرة.
 - 2اشننننراف علنننه البينننت  ،وتن نننيم ننننؤونه  ،والح نننات علنننه
موةوداته.
 - 3رعاية أوالد منيا  ،وإر اعيم إال إذا كان هناك مانع.
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الباب الرابع
انـواع الــزواج
ـــــ
المادة ( : )03الزواج رحيح أو فاةـد .
المادة ( : )00أ -

النننزواج ال نننحيح منننا تنننوفرب أركاننننه وننننروطه وانت نننت
موانعه .

ب  -تترتب عل الزواج ال حيح آاار منذ انعضاد .
المادة ( : )01أ -

الزواج ال اةد ما اختلت بعل نروطه .

ب  -ال يترتب عله الزواج ال اةد أط أار قبل الدخول .
المادة ( : )06يترتب عله الزواج ال اةد بعد الدخول اآلاار التالية:
أ-

ااقل من المير المسمه  ،ومير المثل .

ب -النسب  ،ولرمة الم اهرة .
ج  -العـدة .
د-

الن ضة مادامت المرأة ةاهلة فساد العضد .
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الباب الخـامــس
آثـار الـــزواج
ــــ
الفصل األول
النفقـة
ـــ
أحكام عامة
المادة ( : )01تشمل الن ضة الطعام  ،والكسوة  ،والمسنكن  ،والتطبينب  ،وكنل منا
به مضوماب لياة اشنسان  ،لسب العرف .
المادة ( : )08يراعنننه فنننن تضننندير الن ضنننة ةنننعة المن نن  ،ولنننال المن نن علينننه ،
والو ع االقت ادط زمانا ومكانا .
المادة ( : )08أ -

يجوز زيادة الن ضة وانضاريا تبعا لتغير االوال .

ب  -ال تسمع دعوى الزيادة أو النض نان قبنل مضنن ةنتة أننير
عله فرض الن ضة إال فن ظروف اةتثنائية .
ج  -يحكننننم بزيننننادة الن ضننننة أو نض ننننانيا مننننن تنننناريخ المطالبننننة
الضضائية.
المادة ( : )10للن ضة المستمرة امتياز عله ةائر الديون .
المادة ( : )15يجننب ةننـد رمن المضننطر علننه مننن عننند فضننل مننن اقاربننه وإال
فعله بيت المال أو من يضوم مضامه .
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الفرع األول
نفقـة الزوجـية
ــــ
المادة ( : )12تجب ن ضة الزوةة عله زوةيا من لين العضد ال حيح ولو كاننت
موةـرة .
المادة ( : )13ال يحكنننم للزوةنننة بننناكثر منننن ن ضنننة ةننننة ةنننابضة علنننه المطالبنننة
الضضائية ،ما لم يت الزوةان عله خسف ذلك .
المادة ( : )10للضا ننن أن يضننرر بننناأ علننه طلننب مننن الزوةننة ن ضننة مؤقتننة ليننا،
ويكون قرار مشموال بالن اذ المعجل بضوة الضانون .
المادة ( : )11تجب عله الزوج ن ضة معتدته ما لم تكن ال رقة بسبب منيا .
المادة ( : )16ال ن ضة لمعتدة الوفاة وتستح السكنه فن بيت الزوةينة مندة العندة
.
المادة ( : )11ال ن ضـة للزوةة فن االوال التالية .
 - 1إذا امتنعننت عننن االنتضننال إلننه بيننت الزوةيننة مننن دون عننذر
نرعن .
 - 2إذا تركت بيت الزوةية من دون عذر نرعن.
 - 3إذا منعننت الننزوج مننن النندخول إلننه بيننت الزوةيننة مننن دون
عذر نرعن .
 - 4إذا امتنعت من الس ر مع زوةيا من دون عذر نرعه.
المادة ( : )18ينضضن االلتزام بن ضـة الزوةة :
 - 1بااداأ .
 - 2باالبراأ .
 - 3بوفاة ألد الزوةين.
المادة ( : )18علننه الننزوج أن ييينن لزوةتننه فننن محننل إقامتننه مسننكنا مسئمننا
يتناةب ولالتييما .
09

المادة ( : )60تسننكن الزوةننة مننع زوةيننا فننن المسننكن الننذط أعنند  ،وتنتضننل منننه
بانتضالننه  ،إال إذا انننترطت فننن العضنند خننسف ذلننك  ،أو ق نند مننن
االنتضال اال رار بيا .
المادة ( : )65أ -

يح للزوج أن يسنكن منع زوةتنه فنن بينت الزوةينة أبوينه
وأوالد من يرها مته كان مكل نا باالن ناع علنييم ،بشنري
أن ال يلحضيا رر من ذلك .

ب  -ال يح للزوةة أن تسنكن معينا فنن بينت الزوةينة أوالدهنا
من ير إال إذا لم يكن ليم لا ن يرها  ،أو يتضررون
من م ارقتيا  ،أو ر ن النزوج بنذلك رنرالة أو نمنا ،
ويح له العدول مته لحضه رر من ذلك.
المادة ( : )62ال يح للزوج أن يسكن منع زوةتنه نرة لينا فنن مسنكن والند،
إال إذا ر ننيت بننذلك  ،ويحن ليننا العنندول متننه لحضيننا ننرر مننن
ذلك.
الفرع الثاني
نفقـة القرابـة
ـــــ
المادة ( : )63أ -

ن ضة الولد ال غير الذط ال مال لنه علنه أبينه ،لتنه تتنزوج
ال تنناة  ،وي ننل ال تننه إلننه الحنند الننذط يتكسننب فيننه أمثالننه،
ما لم يكن طالب علم يوارل دراةته بنجاا معتاد.

ب  -ن ضننة الولنند الكبيننر  ،العنناةز عننن الكسننب لعاهننة أو يرهننا
عله أبيه  ،إذا لم يكن له مال يمكن االن اع منه .
ج  -تعود ن ضة االنثه عله ابييا إذا طلضت أو ماب عنينا زوةينا
ما لم يكن ليا مال أو من تجب عليه ن ضتيا ير .
د-

إذا كننان مننال الولنند ال ي ننن بن ضتننه  ،الننزم أبننو بمننا يكمليننا
من الشروي السابضة .
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المادة ( : )60تجب عله ااب تكاليف ار اع ولد إذا تعذر عله اام ار اعه
ويعتبر ذلك من قبيل الن ضة .
المادة ( : )61تجب ن ضة الولد علنه أمنه الموةنرة إذا فضند ااب وال منال لنه  ،أو
عجز عن االن اع .
المادة ( : )66أ -

يجنننب علنننه الولننند الموةنننر  ،ذكنننرا أو أنثنننه  ،كبينننرا أو
رغيرا ،ن ضة والديه إذا لم يكن ليما مال يمكن االن اع منه.

ب  -إذا كنننننان منننننال الوالننننندين ال ي نننننن بالن ضنننننة  ،ألنننننزم ااوالد
الموةرون بما يكمليا .
المادة ( : )61أ -

تنوزع ن ضنة اابنوين علنه أوالدهمننا بحسنب يسنر كنل والنند
منيم.

ب  -إذا أن
اخوته .

ألد ااوالد عله أبويه ر اأ فس رةنوع لنه علنه

ج  -إذا كننان االن نناع بعنند الحكننم علننييم بالن ضننة  ،فلننه أن يرةننع
عله كل والد منيم وف الحكم .
المادة ( : )68إذا كان كسب الولد ال يزيد عن لاةته  ،ولاةة زوةتنه وأوالد ،
ألزم بضم والديه المستحضين للن ضة إله عائلته.
المادة ( : )68تجب ن ضنة كنل مسنتح لينا علنه منن يرانه منن اقاربنه الموةنرين
ننيم االرايننة  ،ف ن ن كننان الننوارث معسننرا
بحسننب تننرتيبيم ول
ت رض علنه منن يلينه فنن االرث وذلنك منع مراعناة ألكنام المنادة
( )65من هذا الضانون .
المادة ( : )10إذا تعدد المستحضون للن ضة  ،ولم يسنتطع منن وةبنت علينه االن ناع
علننييم ةميعننا  ،تضنندم ن ضننة الزوةننة  ،اننم ن ضننة ااوالد  ،اننم ن ضننة
اابوين  ،ام ن ضة ااقارب .
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المادة ( : )15ت ننرض ن ضننة ااقننارب اعتبننارا مننن تنناريخ المطالبننة الضضننائية ،
وللضا نننن أن يحكنننم بن ضنننة ااوالد علنننه أبنننييم عنننن مننندة ةنننابضة
للمطالبة الضضائية ال تتجاوز ةتة أنير .
الفرع الثالث
نفقـة اللقيـط
ــــ
المادة ( : )12تكون ن ضة اللضيط مجيول اابوين من ماله إن وةد له مال ف ذا لم
يوةد ولم يتبرع ألد باالن اع عليه كانت ن ضته عله بيت المال.
الفصل الثاني
النسـب
ــــ
أحـكام عـامـة
المادة ( : )13ال يثبت النسب إال بال راش  ،أو باشقرار  ،أو بالبينة .
الفرع األول
الفـراش
ــــ
المادة ( : )10أ -

الولد لل راش إذا مضه عله عضند النزواج أقنل مندة الحمنل،
ولم يثبت عدم إمكان التسقن بين الزوةين .

ب  -يثبننت نسننب المولننود مننن ويأ بشننبية إذا ولنند اقننل منندة
الحمل من تاريخ الويأ .
المادة ( : )11أقل مدة الحمل ةتة أنير وأكثرها ةنة .
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الفرع الثاني
اإلقـرار
ـــ
المادة ( : )16أ  -االقننرار بننالبنوة ولننو فننن مننرض المننوب يثبننت بننه النسننب
بالشروي التالية :
 - 1أن يكون المضر له مجيول النسب.
 - 2أن يكون المضر بالغا  ،عاقس .
 - 3أن يكون فارع السن بين المضر وبين المضر له يحتمنل
ردع اشقرار.
 - 4أن ي دع المضر له مته كان بالغا عاقس  ،المضر.
ب  -االةننتلحاع  :اقننرار بننالبنوة رننادر عننن رةننل  ،بالشننروي
المذكورة فن ال ضرة السابضة .
المادة ( : )11إذا كان المضنر امنرأة متزوةنة  ،أو معتندة  ،فنس يثبنت نسنب الولند
من زوةيا  ،إال إذا ردقيا  ،أو أقامت البينة عله ذلك.
الماد ( : )18إقننرار مجيننول النسننب بنناابوة أو اامومننة  ،يثبننت بننه النسننب إذا
ردقه المضر عليه  ،أو قامت البينة عله ذلك مته كان فنرع السنن
يحتمل ذلك .
المادة ( : )18اشقرار بالنسب فن ير البننوة  ،واابنوة  ،واامومنة  ،ال يسنرط
عله ير المضر إال بت ديضه  ،أو إقامة البينة .
المادة ( : )80ال تسمع الدعوى من وراة المضر بن ن النسنب بعند ابوتنه بناشقرار
ال حيح .
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الفرع الثالث
نفي النسـب باللعـان
ـــــ
المادة ( : )85اللعننان أن يضسننم الرةننل أربننع مننراب بنناي أنننه رننادع فيمننا رمننه
زوةتننه بننه مننن الزنننا والخامسننة أن لعنننة اي عليننه إن كننان مننن
الكاذبين وتضسم المرأة أربع مراب باي أنه لمن الكاذبين والخامسة
أن ضب اي علييا إن كان من ال ادقين.
المادة ( : )82أ -

للرةل أن ين ن عنه نسب الولد باللعان خسل ةبعة أيام من
تاريخ الوالدة أو العلم بينا ننريطة أن ال يكنون قند اعتنرف
بربوتننه لننه رننرالة أو ننمنا  ،وتضنندم دعننوى اللعننان خننسل
خمسة عشر يوما من تاريخ العلم بالوالدة .

ب  -يترتننب علننه اللعننان ن ننن نسننب الولنند عننن الرةننل ،ويثبننت
نسب الولد ولو بعد الحكم بن يه إذا اكذب الرةل ن سه.
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الكتاب الثاني
الفرقـة بين الزوجـين
ــــ
أحـكام عامـة
المادة ( : )83تضع ال رقة بين الزوةين :
 - 1ب رادة الزوج وتسمه طسقا .
 - 2ب رادة الزوةين وتسمه مخالعة .
 - 3بحكم الضضاأ وتسمه تطليضا أو فسخا .
 - 4بوفاة ألد الزوةين.
الباب األول
الطــالق
ـــ
المادة ( -1 : )80الطسع لل عضد الزواج بال يغة المو وعة له نرعا .
 - 2يضننننع الطننننسع بننننالل ا  ،أو بالكتابننننة  ،وعننننند العجننننز عنيمننننا
فباالنارة الم يومة .
المادة ( : )81يضع الطسع منن النزوج  ،أو منن وكيلنه بوكالنة خارنة عنند تعنذر
لضور نخ يا  ،أو من الزوةة ان ملكيا الزوج أمر ن سيا.
المادة ( : )86أ -

يشتري فن المطل العضل  ،واالختيار .

ب  -ال يضع طسع المجنون  ،والمعتنو  ،والسنكران ،والمكنر ،
ومن كان فاقد التمييز بغضب أو ير .
المادة ( : )81ال يضع الطسع عله الزوةة إال إذا كانت فن زواج رنحيح و ينر
معتدة .

11

المادة ( : )88أ -

ال يضننع الطننسع المعلنن علننه فعننل ننن  ،أو تركننه إال إذا
ق د به الطسع.

ب  -ال يضع الطسع بالحنث بيمين الطسع أو الحرام .
ج  -ال يضع بالطسع المضترن بالعندد ل نا  ،أو كتابنة  ،أو إننارة
إال طلضة والدة .
المادة ( : )88الطسع نوعان  :رةعن وبائن :
 - 1الطسع الرةعن ال ينين عضد الزواج إال بانضضاأ العدة .
 - 2الطننننسع البننننائن ينيننننن عضنننند الننننزواج لننننين وقوعننننه وهننننو
نوعان :
أ  -الطننسع البننائن بينونننة رننغرى ال تحننل المطلضننة بعنند
لمطلضيا إال بعضد ومير ةديدين.
ب -الطنننسع البنننائن بينوننننة كبنننرى ال تحنننل المطلضنننة بعننند
لمطلضيننا إال بعنند انضضنناأ عنندتيا مننن زوج آخننر  ،دخننل
بيا دخوال لضيضيا فن زواج رحيح .
المادة ( : )80كل طسع يضع رةعينا إال الطنسع المكمنل للنثسث  ،والطنسع قبنل
الدخول ،والطسع عله بدل  ،وما نر الضانون عله بينونته .
المادة ( : )85أ -

يضع الطسع بت ريح من الزوج أمام الضا ن .

ب  -علنه الضا نن قبنل تلضيننه الت نريح أن يحناول إرننسا ذاب
البين.
ج  -يجنننوز إابننناب الطنننسع الواقنننع خنننارج المحكمنننة بالبيننننة أو
باشقرار .
المادة ( : )82ي نندر الضا ننن المخننتر بعنند وقننوع الطننسع أمننرا بتحدينند ن ضننة
المرأة أاناأ عدتيا  ،ون ضة ااوالد  ،ومن له ل الحضانة وزيارة
المحضنننون  ،ويعتبنننر هنننذا اامنننر مشننموال بالن ننناذ المعجنننل بضنننوة
الضانون  ،وللمتضرر الطعن فن هذا اامر .
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المادة ( : )83تستح المطلضة المدخول بينا المتعنة لسنب يسنـر المطلن  ،ولنال
المطلضة .
المادة ( : )80للزوج أن يرةع مطلضته رةعيا مادامت فن العدة  ،وال يسضط هنذا
الح بالتنازل عنه .
المادة ( : )81أ -

تضع الرةعنة بال عنل  ،أو الضنول  ،أو الكتابنة  ،وعنند العجنز
عنيما فباالنارة الم يومة .

ب  -توا الرةعة وتعلم بيا الزوةة فن الحال .
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الباب الثاني
المخــالعــة
ــــــ
المادة ( : )86أ -

للزوةين أن يترا يا عله إنياأ عضد الزواج بالخلع.

ب  -يكون الخلع بعوض تبذله الزوةة .
ج  -يعتبر الخلع طسقا بائنا .
المادة ( : )81يشتري ل حة الخلع أهلينة الزوةنة للبنذل  ،وأهلينة النزوج اليضناع
الطسع.
المادة ( : )88ال يجننننوز أن يكننننون بنننندل الخلننننع التخلننننن عننننن لضننننانة ااوالد
وال عن أط ل من لضوقيم ف ن وقع رح الخلع وبطل الشري.
المادة ( : )88أ -

إذا ذكر البدل فن المخالعة لزم ما ةمن فضط .

ب  -إذا لم يسم فن المخالعة بدل طبضت ألكام الطسع.
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الباب الثالـث
التطلـيق
ـــــ
الفصل األول
التطليق للعلل
ــــ
المادة ( : )500أ  -لكل من الزوةين طلب التطلي لعلة فن اآلخر يتعذر معينا
اةتمرار الحياة الزوةينة وال يرةنه منينا بنرأ  ،أو يرةنه
بعد مضن أكثر من ةنة  ،عضلية كاننت العلنة أو عضنوية ،
أريب بيا قبل العضد أو بعد .
ب  -إذا كاننت العلننة يرةنه منيننا بنرأ قبننل مضنن ةنننة  ،تعطننن
المحكمة للمعتل أةل ةنة قبل التطلي .
المادة ( :)505يستعان برهل الخبرة من االخ ائيين فن معرفة العلة.
الفصل الثاني
التطليق لعدم أداء الصادق الحال
ـــــ
المادة ( :)502أ  -يحكم للزوةة ير المدخول بيا بنالتطلي لعندم أداأ النزوج
رداقيا الحال فن الحالتين التاليتين:
 - 1إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه ال داع.
 - 2إذا كنننان النننزوج ظننناهر العسنننر أو مجينننول الحنننال
وانتيننه ااةننل الننذط لنندد الضا ننن اداأ ال ننداع
الحال ولم يؤد .
ب  -ال يحكننم بتطلي ن الزوةننة بعنند النندخول لعنندم أداأ رننداقيا
الحال ،ويبضه دينا فن ذمة الزوج .
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الفصل الثالث
التطليق للضرر والشقاق
ــــ
المادة ( :)503أ  -لكل من الزوةين طلنب التطلين للضنرر النذط يتعنذر معنه
دوام العشرة بينيما .
ب – عله الضا ن بذل الجيد شرسا ذاب البين .
ج  -إذا عجننز الضا ننن عننن اشرننسا  ،وابننت الضننرر  ،لكننم
بالتطلي مع مراعاة ألكام المادة  121من هذا الضانون.
المادة ( :)500إذا لننم يثبننت الضننرر  ،واةننتمر الشننضاع بننين الننزوةين  ،وتعننذر
اشرننننسا  ،يعننننين الضا ننننن لكمننننين مننننن أهلييمننننا إن أمكننننن،
وإال فمننن يتوةننم فيننه الضنندرة علننه اشرننسا  ،ويحنندد ليمننا منندة
التحكيم.
المادة ( :)501أ  -علننننه الحكمننننين تض ننننن أةننننباب الشننننضاع  ،وبننننذل الجينننند
لإلرسا بين الزوةين .
ب  -يضننندم الحكمنننان علنننه الضا نننن  ،تضرينننرا عنننن مسننناعييما
واقترالاتيمننا متضننمنا منندى اةنناأة كننل مننن الننزوةين أو
ألدهما لآلخر .
المادة ( :)506للضا ن اعتماد تضرير الحكمين  ،أو تعيين لكمين يرهمنا بضنرار
معلل  ،للضيام بميمة التحكيم مجددا وف اشةراأاب المنذكورة فنن
المادتين السابضتين .
المادة ( :)501إذا اختلننف الحكمننان عننين الضا ننن يرهمننا أو
االثا .

ننم إلييمننا لكمننا

المادة ( :)508إذا تعذر ال نلح  ،واةنتمر الشنضاع بنين النزوةين  ،لكنم الضا نن
بالتطلي اةتنادا إله تضرير المحكمين .
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المادة ( :)508إذا لكم الضا ن بتطلين المندخول بينا  ،للضنرر أو الشنضاع ،فن ن
كاننت اشةناأة كليننا أو أكثرهنا مننن الزوةنة ةننضط ميرهنا المؤةننل
ولدد الضا ن ما يجب أن تعيد إله الزوج من المينر المضبنوض.
وإن كانت اشةاأة كليا أو أكثرها من الزوج بضنن المينر منن لن
الزوةة .
المادة ( :)550إذا طلبننننت الزوةننننة الطننننسع قبننننل النننندخول والخلننننوة ،وأودعننننت
ما قبضنته منن مينر ،ومنا ان ضنه النزوج منن أةنل النزواج ،وامتننع
الزوج عن ذلك وعجز الضا ن عن اشرسا ،لكم بالتطلي .
الفصل الرابع
التطليق لعـدم االنفـاق
ـــــ
المادة ( :)555أ  -للزوةة طلب التطلي إذا امتنع زوةيا عنن االن ناع عليينا،
أو تعننذر اةننتي اأ الن ضننة منننه  ،ولنني لننه مننال ظنناهر  ،ولننم
يثبت اعسار وال تطل عليه إال بعد إمياله مدة يحنددها لنه
الضا ن .
ب  -ال تطل الزوةة شعسار الزوج إذا كان بسنبب خنارج عنن
إرادته أو علمت بعسر قبل الزواج  ،ور يت بذلك.
ج  -ال تطل الزوةة الموةرة عله زوةيا المعسر .
الفصل الخامس
التطليق للغياب والفقـدان
ــــ
المادة ( :)552للزوةة طلب التطلي بسنبب يناب زوةينا  ،المعنروف موطننه،
أو محل اقامته  ،ولو كان لنه منال يمكنن اةنتي اأ الن ضنة مننه  ،وال
يحكم ليا بذلك إال بعد إنذار  :إمنا باالقامنة منع زوةتنه  ،أو نضلينا
إليه  ،أو طسقيا  ،عله أن يميل اةنل ال يضنل عنن أربعنة أننير،
وال يتجاوز ةنة .
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المادة ( :)553لزوةنننة الم ضنننود أو الغائنننب النننذط ال يعنننرف موطننننه  ،وال محنننل
إقامته طلنب التطلين  ،وال يحكنم لينا بنذلك إال بعند مضنن مندة ال
تضل عن ةنة من تاريخ الغياب أو ال ضـدان .
المادة ( :)550لزوةة المحكوم عليه نيائيا بعضوبة الحنب مندة ال تضنل عنن انسث
ةنننواب طلننب التطلي ن  ،وال يحكننم ليننا بننذلك إال إذا مضننه علننه
لبسه مدة ال تضل عن ةنة .
الفصل السادس
التطليق لإليالء والظهار
ـــــ
المادة ( :)551للزوةة طلب التطلي إذا للف زوةيا عله عدم مباننرتيا منا لنم
ي نأ قبل انضضاأ أربعة أنير .
المادة ( :)556أ  -للزوةة طلب التطلي لل يار .
ب  -ينننذر الضا ننن الننزوج بننالتك ير عننن ال يننار خننسل أربعننة
أنننير م نن تنناريخ اشنننذار  ،ف ن ن امتنننع لغيننر عننذر  ،لكننم
الضا ن بالتطلي .
الفصل السابع
أحكـام مشـتركة
ـــــ
المادة ( :)551أ  -يعتبنننننر التطلينننن بموةنننننب المنننننواد (،121 ،122 ،122
 ) 116 ،114 ، 113 ،112 ،112بائنا .
ب  -يعتبر التطلي بموةب المادتين  115 -111رةعيا .
المادة ( :)558عله الضا ن أاناأ الن ر فنن دعنوى التطلين  ،أن يضنرر منا ينرا
روريا من إةراأاب وقتية لضمان ن ضة الزوةة وااوالد  ،ومنا
يتعل بحضانتيم وزيارتيم .
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الباب الرابـع
الفـســخ
ــــ
المادة ( :)558ال ينعضننند النننزواج إذا اختنننل ألننند أركاننننه ،أو وقنننع علنننه إلننندى
المحرماب .
المادة ( :)520أ  -ي سخ عضد الزواج إذا انتمل عله مانع يتننافه ومضتضنياته،
أو طرأ عليه ما يمنع اةتمرار نرعا .
ب  -ال رقـة باللعـان فسـخ .
الباب الخامــس
آثار الفرقة بين الزوجين
ــــــ
الفصل األول
العــدة
ــــ
المادة ( :)525أ  -العنندة منندة تننربر تضضننييا الزوةننة وةوبننا دون زواج أاننر
ال رقة .
ب  -تبتدئ العدة منذ وقوع ال رقـة .
ج  -تبتدئ العدة فن لالة الويأ بشبيه من آخر ويأ .
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الفرع األول
عـدة الوفـاة
ـــــ
المادة ( :)522أ  -تعتنند المتننوفه عنيننا زوةيننا فننن زواج رننحيح ولننو قبننل
الدخول اربعة أنير وعشرة ايام إن لم تكن لامس .
ب  -تنضضن عدة الحامل المتوفه عنيا زوةيا بو ع لملينا أو
ةضوطه مستبين الخلضة .
ج  -تعتد المدخول بيا فن عضد فاةد  ،أو بشنبية إذا تنوفه عنينا
الرةل ،عدة الطسع .
الفرع الثاني
عـدة غير المتوفي عنها
ــــــ
المادة ( :)523أ  -ال عدة عله المطلضة قبل الدخول .
ب  -عدة الحامل و ع لمليا  ،أو ةضوطه مستبين الخلضة.
ج  -عدة ير الحامل :
 - 1اسث ليضاب كوامل لذواب الحيل.
 - 2اساننة أنننير لمننن لننم تحننل أرننس  ،أو بلغننت ةننن
اليننننرن وانضطننننع ليضننننيا ،فنن ن ن رأب الحننننيل قبننننل
انضضائيا اةترن ت العدة بثسث ليضاب.
 - 3اسث أنير لممتدة الدم إن لم تكن لينا عنادة معروفنة،
ف ن كانت ليا عادة تذكرها اتبعتيا فن لساب العدة.
 - 4أقل ااةلين من اسث ليضاب ،أو ةنة  ،لمنن انضطنع
ليضيا قبل ةن اليرن.
المادة ( :)520ال تزيد مدة العدة فن ةميع االوال عله ةنة .
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الفرع الثالث
طروء عدة على عدة
ـــــ
المادة ( :)521إذا تننوفه الننزوج وكانننت المننرأة فننن عنندة الطننسع الرةعننن ،تنتضننل
إله عدة الوفاة  ،وال يحسب ما مضه .
المادة ( :)526إذا تننوفه الننزوج والمننرأة فننن عنندة الطننسع البننائن  ،ف نيننا تكمليننا،
وال تلزم بعدة الوفاة إال إذا كان الطنسع فنن منرض المنوب وكنان
طسع ال ار فتعتد بابعد ااةلين.
الفصل الثاني
الحضـانة
ــــ
المادة ( :)521الحضننننانة ل ننننا الولنننند  ،وتربيتننننه  ،وتعليمننننه  ،ورعايتننننه بمننننا
ال يتعارض مع ل الولن فن الوالية عله الن .
المادة ( :)528يشتري فن الحا ن :
 - 1العضـل .
 - 2البلـوغ .
 - 3اامانة .
 - 4الضدرة عله تربية المحضون وريانته ورعايته .
 - 5السسمة من اامراض المعدية الخطيرة .
المادة ( :)528يشننتري فننن الحا ننن زيننادة علننه الشننروي المننذكورة فننن المننادة
السابضة :
أ  -إذا كانت امرأة :
 - 1أن تكون ذاب رلم محرم للمحضون إن كان ذكرا .
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 - 2أن تكون خالينة منن زوج أةنبنن عنن المحضنون دخنل
بيننننا .إال إذا قنننندرب المحكمننننة خننننسف ذلننننك لم ننننلحة
المحضون .
ب -إذا كان رةس :
 - 1أن يكون عند من ي لح للحضانة من النساأ .
 - 2أن يكون ذا رلم محرم للمحضون إن كان أنثه.
المادة ( :)530إذا كاننننت الحا ننننة علنننه ينننر دينننن أبنننن المحضنننون  ،ةنننضطت
لضانتيا ب كمال المحضون السنة السابعة من عمر .
المادة ( :)535تسننتمر الحضننانة لتننه يننتم المحضننون العانننرة مننن عمننر مننا لننم
يضدر الضا ن خسف ذلك لم لحة المحضون .
المادة ( :)532الحضانة من واةباب اابوين معا مادامت الزوةينة قائمنة بينيمنا،
ف ن ن افترقننا فيننن لننلم  ،اننم لننلب  ،اننم اقربنناأ المحضننون وف ن
الترتيننب التننالن مننا لننم يضنندر الضا ننن خسفننه لم ننلحة المحضننون:
ةدة المحضون امه وإن علت  ،ام خالته  ،ام خالة أمه  ،ام عمة
أمه  ،ام ةدته ابيه وإن علت  ،ام أخته  ،ام عمته  ،ام عمنة أبينه
 ،ام خالة ابيه  ،ام بنت أخيه  ،انم بننت اختنه  ،ويضندم فنن الجمينع
الشضي  ،ام ام  ،ام اب .
المادة ( :)533إذا لننم يوةنند اابننوان  ،ولننم يضبننل الحضننانة مسننتح ليننا  ،يختننار
الضا ن من يرا رالحا منن اقنارب المحضنون  ،أو ينرهم  ،أو
إلدى المؤةساب المؤهلة ليذا الغرض .
المادة ( :)530إذا تركت اام بينت الزوةينة لخنسف أو ينر  ،فتكنون الحضنانة
ليا ما لم يضدر الضا ن خسف ذلك  ،وإذا كان المحضنون رنغيرا
ال يستغنن عن أمه تلزم بحضانته .
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المادة ( :)531يجننب علننه ااب  ،أو يننر مننن أولينناأ المحضننون  ،الن ننر فننن
نننننؤونه  ،وترديبننننه  ،وتوةييننننه  ،وتعليمننننه  ،وال يبيننننت إال عننننند
لا نته ما لم يضدر الضا ن خسف ذلك .
المادة ( :)536ال يجننوز للحا ننن الس ن ر بالمحضننون خننارج الضطننر إال بموافضننة
كتابيننة مننن وليننه  ،وإذا امتنننع الننولن عننن ذلننك يرفننع اامننر إلننن
الضا ن.
المادة ( :)531يسضط ل الحا ن فن الحضانة فن الحاالب التالية :
 - 1إذا اختننل ألنند الشننروي المننذكورة فننن المننادتين 121 ، 128
من هذا الضانون.
 - 2إذا اةننتوطن الحا ننن بلنندا يعسننر معننه علننه ولننن المحضننون
الضيام بواةباته.
 - 3إذا ةننكت مسننتح الحضننانة عننن المطالبننة بيننا منندة ةنننة مننن
ير عذر .
 - 4إذا ةكنت الحا نة الجديندة منع منن ةنضطت لضنانتيا لسنبب
ير العجز البدنن.
المادة ( :)538تعود الحضانة لمن ةضطت عنه مته زال ةبب ةضوطيا.
المادة ( :)538أ  -إذا كان المحضون فن لضنانة ألند اابنوين ،فيحن لآلخنر
زيارته واةتزراته واةت حابه لسبما يضرر الضا ن.
ب  -إذا كنننان ألننند أبنننوط المحضنننون متنننوفه أو ائبنننا  ،يحن ن
اقارب المحضون المحارم زيارته لسبما يضرر الضا ن.
ج  -إذا كان المحضون لدى ير أبويه  ،يعين الضا ن مسنتح
الزيارة من أقاربه المحارم .
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الكـتاب الثالـث
األهـليـة و الواليـــة
ــــــ
الباب األول
األهـلـية
ــــــــــــ
الفصل األول
أحكـام عامـة
ــــ
المادة ( :)500يكون الشخر كامل ااهلية لمبانرة لضوقه المدنينة ،منا لنم يضنرر
الضانون خسف ذلك .
المادة ( :)505ةن الرند اتمام الثامنة عشرة من العمر.
المادة ( :)502الضارر :من لم يبلغ ةن الرند ويعتبر فن لكمه :
أ  -الجنين .
ب -المجنون  ،والمعتو  ،وذو الغ لة  ،والس يه .
ج -الم ضود  ،والغائب .
المادة ( :)503أ  -يعتبر فاقد ااهلية :
 - 1ال غير ير المميز .
 - 2المجنون .
ب -يعتبر ناقر ااهلية :
 - 1ال غير المميز .
 - 2المعتو  ،وذو الغ لة  ،والس يه .
المادة ( :)500يتوله نؤون الضارر منن يمثلنه  ،ويندعه لسنب الحنال ولينا  ،أو
وريا ( ويشمل الورن المختار و ورن الضا ن) أو قيما.
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الفصل الثاني
الصغير وأحواله
ــــ
المادة ( :)501ال غير من لم يبلغ ةن الرند  ،وهو مميز أو ير مميز .
أ  -ال غير ير المميز – وف ألكام هذا الضانون – هو منن لنم
يتم السابعة من عمر .
ب -ال غير المميز هو من أتم السابعة من عمر .
المادة ( :)506أ -ت رفاب ال غير ير المميز باطلة بطسنا مطلضا .
ب -ت رفاب ال غير المميز المالينة رنحيحة متنه كاننت نافعنة
له ن عا محضا  ،وباطلة مته كانت ارة به نررا محضنا
.
ج -ت ننننرفاب ال ننننغير المميننننز الماليننننة المتننننرددة بننننين الن ننننع
والضننرر قابلننة لسبطننال لم ننلحة ال ننغير  ،ويننزول لنن
التمسننك باالبطننال  ،إذا أةنناز ال ننغير الت ننرف بعنند بلو ننه
ةنننن الرنننند  ،أو إذا رننندرب اشةنننازة منننن ولينننه  ،أو منننن
الضا ن وفضا للضانون .
المادة ( :)501أ -لننلب اشذن لولنند ال ننغير المميننز إذنننا مطلض نا  ،أو مضينندا ،
بن دارة أموالننه  ،أو ةننزأ منيننا  ،إذا أتننم الخامسننة عشننرة مننن
عمر  ،وآنن مننه لسنن الت نرف  ،وتسنتمر مراقبنة ااب
عله ت رفاب ولد .
ب -لننلب ةننحب اشذن  ،أو تضيينند  ،متننه ظيننر لننه أن م ننلحة
ولد تضتضن ذلك .
المادة ( :)508للورن – بعد موافضة الضا ن – أن يرذن لل نغير الممينز بن دارة
أمواله ،أو ةزأ منيا  ،إذا أتم الخامسنة عشنرة منن عمنر  ،وآنن
منه لسن الت رف .
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المادة ( :)508إذا أتننم ال ننغير المميننز الخامسننة عشننرة مننن عمننر  ،وآن ن مننن
ن سه الضدرة عله لسن الت رف  ،وامتنع الورن  ،من اشذن له
فن إدارة أمواله  ،أو ةزأ منيا يرفع اامر إله الضا ن.
المادة ( :)510يعتبر ال غير المرذون كامل ااهلية فيما أذن له فيه .
المادة ( :)515يجننب علننه المننرذون لننه مننن قبننل الضا ننن  ،أو الورننن أن يضنندم
للضا ن لسابا دوريا عن ت رفاته .
المادة ( :)512للضا ننن  ،وللورننن  ،إلغنناأ اشذن أو تضيينند إذا اقتضننت م ننلحة
ال غير ذلك.
الفصل الثالث
الرشـد والترشـيد
ـــــ
المادة ( :)513يكون رنيدا من أكمل ةن الرند  ،ما لم يحجر عليه لعارض من
عوارض ااهلية .
المادة ( :)510للضا ن ترنيد الضارر إذا أتم الخامسة عشرة منن عمنر  ،وابنت
لسن ت رفه .
المادة ( :)511ال تسمع عند االنكار وعندم العنذر الشنرعن دعنوى الضارنر علنه
ورية المتعلضة برمور الوراية بمضنن خمن ةننواب منن تناريخ
بلوغ الضارر ةن الرند  .ير أنه إذا انتيت الورناية بنالعزل أو
االةننتضالة أو المننوب فننس تبنندأ المنندة المننذكورة إال مننن تنناريخ تضننديم
الحساب الختامن الخاص بالوراية.
المادة ( :)516أ -للضارننر بعنند رننند  ،أو ترنننيد  ،أن يطلننب تعويضننا عننن
ت ننرفاب ورننيه الضننارة  ،الواقعننة قبننل ذلننك كننس أو بعضننا
ولننو أبننرأ إبننراأ عامننا  ،مننع إمكننان مسنناألته ةزائيننا عننند
االقتضاأ .
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ب -يسننضط هننذا الح ن بمضننن ةنننة مننن تنناريخ مبانننرة الضارننر
أعماله نتيجة رند  ،أو ترنيد .
الفصل الرابع
عـوارض األهـلية
ــــــ
المادة ( :)511عوارض ااهلية  :الجنون  ،والعته  ،والغ لة  ،والس ه .
أ  -المجنون  :فاقد العضل ب ورة مطبضة  ،أو متضطعة .
ب -المعتو  :قليل ال يم  ،مختلط الكسم  ،فاةد التدبير .
ج -ذو الغ لة :من يغبن فن معامسته المالية لسيولة خدعه .
د  -الس ـيه  :مبذر ماله فيما ال فائدة فيه .
المادة ( :)518أ-
ب-
ج-
د-

ت رفاب المجنون المالينة لنال إفاقتنه  ،وقبنل الحجنر علينه،
رحيحة  ،وباطلة فيما عدا ذلك .
تطب عله ت رفاب المعتو والس يه وذط الغ لة  ،ال ادرة
بعنند الحجننر علننييم  ،االكننام المتعلضننة بت ننرفاب ال ننغير
المميز .
ت ننرفاب المعتننو قبننل الحجننر عليننه رننحيحة  ،إذا لننم تكننن
لالننة العتننه نننائعة وقننت التعاقنند  ،ولننم يكننن الطننرف اآلخننر
عله علم بيا .
ت رفاب ذط الغ لة قبل الحجنر علينه رنحيحة  ،منا لنم تكنن
نتيجننة اةننتغسل  ،وكننذا ت ننرفاب الس ن يه قبننل الحجننر عليننه
ما لم تكن نتيجة اةتغسل  ،أو تواطؤ .

المادة ( :)518للمحجور عليه الح فن إقامة الدعوى بن سه لرفع الحجر عنه.
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البـاب الثاني
الواليـــة
ــــ
الفصل األول
أحكام عامة
ــــ
المادة ( :)560الوالية  :والية عله الن
أ  -الوالية عله الن
الضارر .

 ،ووالية عله المال .
 :هن العناينة بكنل منا لنه عسقنة بشنخر

ب -الواليننة علننه المننال :هننن العنايننة بكننل مننا لننه عسقننة بمننال
الضارر.
المادة ( :)565الواليننة علننه الننن
االرث .

لننلب  ،اننم للعارننب بن سننه  ،علننه ترتيننب

المادة ( :)562الوالية عله المال للب ولد .
المادة ( :)563يشننتري فننن الننولن أن يكننون بالغننا  ،عنناقس  ،أمينننا  ،قننادرا علننه
الضيام بمضتضياب الوالية .
المادة ( :)560ال والية لغير المسلم عله المسلم .
المادة ( :)561تسنننلب الوالينننة إذا اختنننل ألننند الشنننروي المنننذكورة فنننن المنننادتين
السابضتين .
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الفصل الثاني
واليــة األب
ــــ
المادة ( :)566تكنون الوالينة لنلب علنه أمننوال ولند الضارنر ل نا  ،وت ننرفا،
واةتثمارا .
المادة ( :)561تشننمل واليننة ااب أوالد ابنننه الضارننرين إذا كننان أبننوهم محجننورا
عليه.
المادة ( :)568تحمل ت رفاب ااب عله السداد فن الحاالب التالية :
 - 1التعاقد باةم ولد والت رف فن أمواله .
 - 2الضيننام بالتجننارة لحسنناب ولنند  ،وال يسننتمر فننن ذلننك إال فننن
لالة الن ع ال اهر .
 - 3قبول التبرعاب المشروعة ل الح ولد  ،إذا كانت خالية من
التزاماب مجح ة .
 - 4االن اع من مال ولد عله من وةبت ليم الن ضة عليه.
المادة ( :)568تحمل ت رفاب ااب عله السداد  ،إال فنن الحناالب التالينة منا لنم
تثبت م لحة الضارر فييا وهن :
 - 1إذا انترى ملك ولد لن سه .
 - 2إذا باع ملكه لولد .
 - 3إذا باع ملك ولد ليستثمر امنه لن سه .
المادة ( :)510أ -تبطل ت رفاب ااب كلما ابت ةوأ ت نرفه  ،وعندم وةنود
م لحة فييا للضارر.
ب -يعتبننر ااب مسننؤوال فننن مالننه عننن الخطننر الجسننيم الننذط نننتج
عنه رر لولد .

11

المادة ( :)515تسلب والية ااب كلمنا ابنت للضا نن أن أمنوال الضارنر أرنبحت
نتيجة ت رف أبيه فن خطر .
الفصل الثالث
الوصـي
ــــ
المادة ( :)512أ -للب أن يعين وريا ( الورن المختار ) عله ولد الضارنر
أو المرتضنننب  ،وعلنننه الضارنننرين منننن أوالد ابننننه المحجنننور
عليه .وله أن يرةع عن اي ائه ولو التزم بعدم الرةوع .
ب -إذا لم يكن للضارر ورنن مختنار  ،يعنين لنه الضا نن ورنيا
شدارة نؤونه مراعيا فن ذلك م لحة الضارر .
المادة ( :)513يعنننين الضا نننن ورنننيا خارنننا أو مؤقتنننا كلمنننا اقتضنننت م نننلحة
الضارر ذلك .
المادة ( :)510يشتري فن الورن أن يكون :
 - 1كامل ااهلية .
 - 2أمـينا .
 - 3قادرا عله الضيام بمضتضياب الوراية.
 - 4يننر محكننوم عليننه فننن ةريمننة ةننرقة  ،أو خيانننة أمانننة  ،أو
ن ب (التيال)  ،أو تزوير  ،أو ةريمة منن الجنرائم المخلنة
باآلداب والشرف .
 - 5ير محكوم عليه باشفسن إله أن يرد اعتبار .
 - 6ير محكوم عليه بالعزل من وراية .
 - 7ير خ م فن نزاع قضائن منع الضارنر  ،وال توةند بينيمنا
عداوة  ،وال خسف عائلن يخشه منه عله م لحة الضارر.
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المادة ( :)511يتضيد الورنن  ،بالشنروي والمينام المسنندة إلينه بوايضنة االي ناأ ،
ما لم تكن مخال ة للضانون .
المادة ( :)516أ -يجننوز أن يكننون الورننن ذكننرا أو أنثننه  ،نخ ننا طبيعيننا أو
اعتباريا  ،من ردا أو متعددا  ،مستضس أو معه مشرف .
ب -إذا تعدد ااورياأ فللضا ن ل ر الورناية فنن والند مننيم
لسبما تضتضيه م لحة الضارر.
المادة ( :)511أ -يتوقف ن اذ االي اأ عله قبول الورن .
ب -تعتبر مبانرة الورن لميامه قبوال منه لإلي اأ .
المادة ( :)518ال يح للورن التخلن عن الورناية إذا قبلينا رنرالة أو داللنة،
إال لعذر طارئ وبموافضة الضا ن .
الفصل الرابع
المشـرف
ــــ
المادة ( :)518إذا عين ااب مشرفا لمراقبة أعمال الورنن  ،فعلنه المشنرف أن
يضوم بما يحض ذلك وف ما تضتضيه م لحة الضارر.
المادة ( :)580يشتري فن المشرف ما يشتري فن الورن .
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الفصل الخامس
تصرفات الوصـي
ـــــ
المادة ( :)585يجب عله الورن  ،إدارة أموال الضارر  ،ورعايتيا  ،وعلينه أن
يبذل فن ذلك من العناية ما يبذله فن إدارة أموال أوالد .
المادة ( :)582تخضع ت رفاب الورن إله رقابة الجية المخت ة .
المادة ( :)583ي لزم الورنن  ،بتضنديم لسناباب دورينة  ،عنن ت نرفاته فنن إدارة
أموال الضارر .
المادة ( :)580ال يجننوز للورننن  ،الضيننام بااعمننال التاليننة إال بنن ذن مننن الجيننة
المخت ة :
 - 1الت ننننرف فننننن أمننننوال الضارننننر بننننالبيع  ،أو الشننننراأ  ،أو
المضايضننة  ،أو الشننركة  ،أو الننرهن  ،أو أط نننوع أخننر مننن
أنواع الت رفاب الناقلة للملكية أو المرتبة لح عينن .
 - 2الت رف فن السنداب وااةيم أو ل نر منينا  ،وكنذا فنن
المنضننول يننر اليسننير  ،أو الننذط ال يخشننه تل ننه  ،مننا لننم تكننن
قيمته ئيلة .
 - 3تحويل ديون الضارر  ،أو قبول الحوالة عليه .
 - 4اةتثمار أموال الضارر لحسابه .
 - 5اقراض أموال الضارر  ،أو اقترا يا .
 - 6ترةير ( كراأ ) عضار الضارر .
 - 7قبول التبرعاب المضيدة بشري أو رفضيا .
 - 8االن اع من مال الضارر عله من تجب عليه ن ضته.
 - 1الوفاأ بااللتزاماب التن تكون عله التركة أو عله الضارر.
- 12اشقرار بح عله الضارر .
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- 11ال لح والتحكيم .
- 12رفنننع الننندعوى إذا لنننم يكنننن فنننن تنننرخير رفعينننا
الضارر أو ياع ل له .

نننرر علنننه

- 13التنازل عن الدعوى  ،وعدم اةتعماله لطرع الطعن  ،عادينة
كانت أم اةتثنائية .
- 14كراأ أموال الضارر لن سه  ،أو لزوةه  ،أو الد أرنوليما،
أو فروعيما  ،أو لمن يكون الورن ممثس له.
المادة ( :)581يمنع المكلنف بشنؤون الضارنرين  ،أو أط مسنؤول مخنتر بنذلك،
من نراأ  ،أو كراأ ن لن سه  ،أو لزوةه  ،أو الند أرنوليما،
أو فروعيما مما يملكنه الضارنر  ،كمنا يمننع أن يبينع لنه ننيئا ممنا
يملكه هو  ،أو زوةه  ،أو ألد أروليما  ،أو فروعيما.
المادة ( :)586للورننن أن يطلننب أةننرة مضابننل أعمالننه  ،وتحنندد بنندأا مننن يننوم
الطلب.
الفصل السادس
انتهاء الوصاية
ــــ
المادة ( :)581تنتين ميمة الورن فن الحاالب التالية :
 - 1وفاته  ،أو فضد ااهلية  ،أو نض انيا .
 - 2ابوب فضدانه أو يبته .
 - 3قبول طلبه بالتخلن عن ميمته .
 - 4تعذر قيامه بواةباب الوراية .
 - 5ترنيد الضارر  ،أو بلو ه ةن الرند رنيدا .
 - 6رفع الحجر عن المحجور عليه .
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 - 7انتياأ لالة ال ضدان أو الغياب .
 - 8اةترداد أبه الضارر أهليته .
 - 1وفاة الضارر.
المادة ( :)588إذا كان الضارر مجنونا أو معتوها أو ير مرمون عله أمواله
وةب عله الورن إبسغ المحكمة للن ر فن اةتمرار الوراية
عليه بعد بلو ه ةن الرند .
المادة ( : )588يعزل الورن :
أ -

إذا أختل فيه نري من الشروي المن وص علييا فن
المادة ( )174من هذا الضانون .

ب  -إذا أةاأ اشدارة أو أهمل فييا أو أربح فن بضائه خطورة
عله م لحة الضارر .
المادة ( :)580عله الورن عند انتياأ ميمته  ،تسليم أموال الضارر  ،وكل ما
يتعل بيا من لساباب  ،وواائ إله من يعنيه اامر  ،تحت
إنراف الجية المخت ة خسل مدة أق اها اساون يوما من
تاريخ انتياأ ميمته.
المادة ( :)585إذا توفن الورن وةب عله وراته  ،أو من يضع يد عله تركته
 ،أخبار الجية المخت ة فورا بذلك التخاذ اشةراأاب الك يلة
بحماية لضوع الضارر.
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الفصل السابع
الغائب والمفقود
ــــ
المادة ( -1 :)582الغائب هو الشخر الذط ال يعرف موطنه وال محل إقامته.
 - 2الم ضود هو الغائب الذط ال تعرف لياته وال وفاته .
المادة ( :)583إذا لم يكن للغائب أو الم ضود وكيل  ،يعين له وكيل قضائن شدارة
أمواله.
المادة ( :)580تح ه أموال الغائب  ،أو الم ضود عند تعيين وكيل قضائن عنه،
وتدار وف إدارة أموال الضارر .
المادة ( : )581ينتين ال ضدان :
إذا تحضضت لياة الم ضود أو وفاته .
إذا لكم باعتبار الم ضود ميتا .
المادة ( :)586أ  -عله الضا ن أن يحكم بموب الم ضود إذا قام دليل عله وفاته
.
ب -للضا ن أن يحكم بموب الم ضود فن الحالتين التاليتين :
 -1إذا مرب فترة كافية عله إعسن فضد فن ظروف
ال يغلب فييا اليسك عله أن ال تضل المدة عن أربع
ةنواب .
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 -2إذا فضد فن ظروف يغلب فييا هسكه  ،ومضت ةنتان
عله إعسن فضد .
المادة ( :)581عله الضا ن فن ةميع االوال أن يبحث عن الم ضود  ،بكل
الوةائل للورل إله معرفة ما إذا كان ليا او ميتا قبل أن يحكم
بوفاته.
المادة ( :)588يعتبر يوم ردور الحكم بموب الم ضود تاريخا لوفاته .
المادة ( :)588إذا لكم باعتبار الم ضود ميتا ام ظير ليا ف نه :
-1

يرةع عله الوراة بتركته ما عدا ما اةتيلك منيا .

-2

تعود زوةته إله ع مته ما لم تتزوج ويضع الدخول بيا .
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الكتاب الرابــع
الوصـــــية
الباب األول
أحكـام عامــة
ــــ
المادة ( :)200الورية ت رف عله وةه التبرع مضاف إله ما بعد موب
المورن.
المادة ( :)205أ  -تضع الورية مطلضة  ،أو مضيدة بشري .
ب -إذا اقترنت الورية بشري ينافن المضارد الشرعية  ،أو
ألكام هذا الضانون  ،فالشري باطل .
المادة ( :)202تن ذ الورية فن لدود الث تركة المورن  ،بعد أداأ الحضوع
المتعلضة بيا  ،وت ح فيما زاد عله الثلث بحدود ل ة من
أةازها من الوراة الراندين.
المادة ( :)203كل ت رف ي در فن مرض الموب بض د التبرع أو المحاباة،
تسرط عليه ألكام الورية أيا كانت التسمية التن تعطه له .
البـاب الثانــي
األركان والشـروط
ــــــ
المادة ( :)200أركان الورية  :ال يغة  ،المورن  ،الموره له  ،الموره به
.

10

الفصل األول
الصيغـة
ــــ
المادة ( :)201تنعضد الورية بالعبارة  ،أو بالكتابة  ،ف ذا كان المورن عاةزا
عنيما فباشنارة الم يومة .
المادة ( :)206أ  -ال تسمع عند اشنكار دعوى الورية أو الرةوع عنيا إال
بدليل كتابن .
ب -يجوز فن لالة الضرورة إاباب الورية بالشيادة .
الفصل الثاني
الموصـى
ـــ
المادة ( :)201أ  -ت ح الورية ممن له أهلية التبرع  ،ولو ردرب فن
مرض الموب.
ب -للمورن تعديل الورية  ،أو الرةوع عنيا كس أو بعضا .
ج  -يعتبر ت ويت المورن للمال المعين الذط أوره به رةوعا
منه عن الورية .
الفصل الثالث
الموصى له
ــــ
المادة ( :)208ت ح الورية لمن ي ح تملكه للموره به ولو مع اختسف
الدين أو الجنسية .
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المادة ( :)208ال ورية لوارث إال إذا أةازها الباقون من الوراة الراندين فتن ذ
فن ل ة من أةازها.
المادة ( :)250أ  -ت ح الورية لشخر معين  ،موةودا كان أو منت ر
الوةود .
ب -ت ح الورية ل ئة مح ورة أو ير مح ورة .
ج  -ت ح الورية لوةو البر  ،وللمؤةساب الخيرية
والمؤةساب العلمية و يرها من الييئاب العامة.
المادة ( :)255أ  -يشتري فن الورية لشخر معين  ،قبوله ليا بعد وفاة
المورن  ،أو لال لياته واةتمرار عله قبوليا بعد وفاته.
ب -إذا كان الموره له ةنينا أو قاررا  ،أو محجورا عليه ،
فلمن له الوالية عله ماله قبول الورية  ،أو ردها بعد إذن
الضا ن .
ج  -ال تحتاج الورية لشخر ير معين  ،إله قبول وال ترد
برد ألد .
د  -يكون الضبول أو الرد عن الجياب  ،والمؤةساب ،
والمنشآب ممن يمثليا قانونا  ،ف ن لم يكن ليا من يمثليا
لزمت الورية .
المادة ( :)252أ  -ال يشتري قبول الورية فور وفاة المورن .
ب -يعتبر ةكوب الموره له اساين يوما بعد علمه بالورية
قبوال ليا .
المادة ( :)253للموره له  ،كامل ااهلية  ،رد الورية كس أو بعضا .
المادة ( :)250إذا ماب الموره له بعد وفاة الموره من دون أن ي در عنه
قبول وال رد  ،أنتضل ذلك الح إله وراته.
المادة ( :)251أ  -يملك الموره له المعين المورن به بعد وفاة المورن .
ب -يضوم وارث من ماب من الموره ليم قبل الضسمة مضامه .

11

ج  -يضسم الموره به بالتساوط إذا تعدد الموره ليم ما لم
يشتري المورن الت اوب.
د  -ين رد الحن من التوأمين بالموره به للحمل  ،إذا و عت
المرأة ألدهما ميتا.
هـ -ينت ع وراة المورن بالموره به إله أن يوةد مستحضه .
المادة ( :)256أ  -تشمل الورية ل ئة ير قابلة للح ر اةتضباال  ،الموةود
منيم يوم وفاة الموره  ،ومن ةيوةد إله لين الح ر.
ب -ينح ر عدد ال ئة ير المعينة  :بموب ةائر آبائيم أو
اليرن من إنجاب من بضن منيم ليا .
ج  -إذا ل ل اليرن من وةود أط والد من الموره ليم ،
رةع الموره به ميرااا .
المادة ( :)251ينت ع الموةودون من ال ئة ير المعينة ،الضابلة للح ر قبل
ل رهم  ،بالموره به  ،وتتغير ل ر االنت اع كلما وقعت
فييم والدة أو وفاة .
المادة ( :)258تضسم لة الموره به لغير المعينين الذين ال يمكن ل رهم عله
الموةود منيم .
المادة ( :)258تطب عله الموره له المعين قواعد الموره له ير المعين
الضابل للح ر ابتداأ إذا ةمعتيما ورية والدة .
المادة ( :)220يباع الموره به لغير المعين إذا خيف عليه الضياع أو نض ان
الضيمة  ،ويشترط بثمنه ما ينت ع به الموره ليم .
المادة ( -1 :)225ت رف الورية لوةو البر والمؤةساب الخيرية والعلمية
عله م الحيا من إدارة وعمارة  ،ونزالأ و ير ذلك من
نؤونيا ما لم يتعين الم رف بعرف أو داللة.
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 -2ت رف لة الموره به للمؤةساب المنت رة اقرب
مجان ليا إله لين وةودها.
الفصل الرابع
الموصى به
ـــــ
المادة ( :)222يشتري فن الموره به أن يكون ملكا للموره  ،ومحله
مشروعا .
المادة ( :)223أ  -يكون الموره به نائعا أو معينا .
ب -يشمل الموره به الشائع ةميع أموال المورن الحا رة
والمستضبلة.
المادة ( :)220تن ذ الورية بح ة نائعة إذا عين ليا الموره ما يضابليا وكان
ذلك فن لدود الث تركته .
المادة ( :)221أ -

يكون الموره به المعين عضارا  ،او منضوال  ،مثليا أو
قيميا  ،عينا  ،أو من عة .

ب-

من أوره بشنأ معين لشخر  ،ام أوره به آلخر قسم
بينيما بالتساوط ما لم يثبت أنه ق د بذلك العدول عن
الورية للول.

المادة ( :)226يجوز أن يكون الموره به من عة  ،أو انت اعا بعضار أو منضول
لمدة معينة  ،أو ير معينة .
المادة ( :)221أ -

إذا كانت قيمة المال المعين  ،الموره بمن عته أو االنت اع
به ،أقل من الث التركة  ،ةلمت العين للموره له لينت ع
بيا لسب الورية.
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ب-

إذا كانت قيمة المال المعين ،الموره بمن عته أو االنت اع
به ،أكثر من الث التركة ،خير الوراة بين إةازة الورية،
وبين إعطاأ الموره له ما يعادل الث التركة.

المادة ( :)228للموره له بمن عة مال معين ،أن يستعمله  ،أو يستغله  ،ولو
عله خسف الحالة المبينة فن الورية بشري عدم اا رار
بالعين .
الباب الثالـث
الوصية بالتنزيـل
ــــ
المادة ( : )228التنزيل ورية ب لحاع نخر ير وارث بميراث الموره
وبن يب معين فن الميراث.
المادة ( : )230يستح المنزل  ،مثل ن يب المنزل منزلته  ،ذكرا كان أو
أنثن وفن لدود الثلث إال إذا أةازها الباقون من الوراة
الراندين فتن ذ فن ل ة من أةازها .
الباب الرابع
مبطالت الوصيـة
ــــ
المادة ( : )235تبطل الورية فن الحاالب التالية :
 - 1رةوع الموره عن وريته .
 - 2وفاة الموره له لال لياة المورن.
 - 3اكتساب الموره له ر ة الوارث للموره.
 - 4رد الموره له الورية بعد وفاة الموره.
 - 5قتل الموره له الموره عمدا  ،عدوانا  ،ةواأ أكان
الموره له فاعس أرليا  ،أم نريكا  ،أم متسببا  ،نريطة
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أن يكون عند ارتكابه ال عل عاقس  ،بالغا لد المسؤولية
الجزائية.
 - 6هسك الموره به المعين أو اةتحضاقه من قبل الغير.
 - 7ارتداد المورن أو الموره له عن اشةسم ما لم يرةع
إليه.
الباب الخامــس
الوصية الواجـبـة
ـــــ
المادة ( : )232الورية الواةبة من ليث مدلوليا ومبدأ ااخذ بيا تن م ألكاميا
بضانون خاص.
الباب السـادس
تزاحـم الوصايـا
ــــــ
المادة ( : )233إذا اع الثلث عن اةتي اأ الورايا المتساوية رتبة  ،ولم يجز
الوراة الراندون ما زاد عله الثلث  ،يضسم عله الموره ليم
قسمة رماأ  ،ف ذا كانت إلداها بشنأ معين تضع المحارة
بضيمته ،فيرخذ مستحضيا ل ته من المعين  ،ويرخذ ير ل ته
من ةائر الثلث.
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الكتــاب الخامــس
اإلرث
البـــاب األول
أحكـام عامـة
ـــــ
المادة ( : )230التركة ما يتركه المتوفه من أموال ولضوع مالية .
المادة ( : )231تتعل بالتركة لضوع  ،مضدم بعضيا عله بعل  ،لسب الترتيب
التالن :
 - 1ن ضاب تجييز المتوفه بالمعروف.
 - 2قضاأ ديون المتوفه
 - 3تن يـذ الورية .
 - 4إعطاأ الباقن من التركة إله الوراة .
المادة ( : )236اشرث انتضال لتمن اموال ولضوع مالية  ،بوفاة مالكيا  ،لمن
اةتحضيا .
المادة (  : ) 231أركان اشرث :
 - 1المـورث .
 - 2الـوارث .
 - 3الميـراث .
المادة (  : ) 238من أةباب اشرث  :الزوةية  ،والضرابـة .
المادة ( : )238يشتري الةتحضاع اشرث  :موب المورث لضيضة أو لكما ،
ولياة واراه لين موته لضيضة أو تضديرا  ،والعلم بجية اشرث.
المادة ( : )200يحرم من اشرث من قتل موراه عمدا  ،عدوانا  ،ةواأ أكان
فاعس أرليا  ،أم نريكا  ،أم متسببا  ،نريطة أن يكون عند
ارتكابه ال عل عاقس بالغا لد المسئولية الجزائية.
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المادة ( : )205ال توارث مع اختسف الدين .
المادة ( : )202إذا ماب اانان أو أكثر  ،وكان بينيم توارث  ،ولم يعرف أييم
ماب أوال فس اةتحضاع اللدهم فن تركة اآلخر.
الباب الثاني
أصناف الورثة وحقوقهم
ـــــ
المادة ( : )203يكون اشرث بال رض  ،أو بالتع ب  ،أو بيما معا  ،أو بالرلم
.
الفصـل األول
أصحـاب الفـروض
ــــ
المادة ( : )200أ  -ال رض  :ل ة محددة للوارث فن التركة .
ب -ال ننروض هننن  :الن ننف  ،والربننع  ،والننثمن  ،والثلثننان ،
والثلث  ،والسدن  ،والث الباقن .
ج  -أرننحاب ال ننروض :اابننوان  ،الزوةننان  ،الجنند اب وان
عس  ،الجدة الثابتة ( ير الرلمية )  ،البناب  ،بناب االبن
وان نزل  ،ااخواب مطلضا  ،ااخ الم .
المادة ( : )201أرحاب الن ـف :
 - 1الزوج بشري عدم ال رع الوارث للزوةة .
 - 2البنت بشري ان رادها عن الولد  ،ذكرا كان أو أنثن .
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 - 3بنت االبن وان نزل بشري ان رادها عن الولد  ،وعن ولد
ابن مساو ليا أو أعله منيا .
 - 4ااخت الشضيضة  ،ان لم يكن امة نضي  ،وال نضيضة أخرى،
وال فرع وارث للمتوفه  ،وال أب وال ةد اب .
 - 5ااخت اب  ،إذا ان ردب ولم يكن امة أخ اب  ،وال نضي
 ،وال نضيضة  ،وال فرع وارث للمتوفه  ،وال أب  ،وال ةد
اب .
المادة ( : )206أرحاب الربـع :
 - 1الزوج مع ال رع الوارث للزوةة .
 - 2الزوةة ولو تعددب إذا لم يكن للزوج فرع وارث .
المادة ( : )201رالب الثمن  :الزوةة ولو تعددب إذا كان للزوج فرع وارث.
المادة (  : ) 208أرحاب الثلثيـن :
 - 1البنتان فركثر إذا لم يكن امة ابن للمتوفه .
 - 2بنتا االبن فركثر وان نزل أبوهما إذا لم يكن امة ولد رلبن
للمتوفه  ،وال ابن فن درةتيما  ،وال ولد ابن أعس منيما.
 - 3الشضيضان فركثر إذا لم يكن امة نضي
للمتوفه وال أب وال ةد اب.

 ،وال فرع وارث

 - 4ااختان اب فركثر إذا لم يكن امة أخ اب  ،وال نضي وال
نضيضة  ،وال فرع وارث للمتوفه  ،وال أب وال ةد اب .
المادة ( : )208أرحـاب الثلـث :
 -1اام عند عدم وةود فرع وارث للمتوفه  ،وعدم وةود
اانين فركثر من ااخوة وااخواب مطلضا  ،ما لم تكن مع ألد
الزوةين وااب فتستح لينئذ الث الباقن.
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 -2االانان فركثر من أوالد اام عند عدم وةود فرع وارث
للمتوفه  ،وال أب وال ةد اب  ،ويضسم الثلث بينيم
بالتساوط للذكر مثل اانثه .
 - 3الجد اب إذا كان معه من ااخوة اانضاأ  ،أو اب  ،أو
هما معا أكثر من أخوين أو ما يعادليما من ااخواب ولم
يكن امة وارث بال رض.
المادة ( : )210أرحـاب السـدن :
 - 1ااب مع ال رع الوارث .
 - 2الجد اب فن الحاالب التالية :
أ  -إذا كان معه فرع وارث للمتوفه .
ب -إذا كان معه واراون بال رض  ،ونضر ن يبه عن
السدن  ،أو الث الباقن  ،أو لم ي ضل عنيم ننأ .
ج  -إذا كان معه رالب فرض وأكثر من أخوين  ،أو ما
يعادليما من ااخواب أنضاأ  ،أو اب  ،وكان السدن
خيرا له من الث الباقن .
 - 3اام مع ال رع الوارث  ،أو مع اانين فركثر من االخوة
وااخواب مطلضا .
 - 4الجدة الثابتة وأن علت والدة كانت أو أكثر  ،بشري عدم
وةود اام  ،وعدم وةود من تدلن به  ،وعدم وةود ةدة
اابتة أقرب منيا للمتوفه.
 - 5بنت االبن والدة فركثر ،وأن نزل أبوها  ،مع البنت ال لبية
الوالدة  ،أو مع بنت ابن والدة أعله منيا درةة ،إذا لم
يكن امة ابن  ،وال ابن أعله منيا  ،وال فن درةتيا.
 - 6ااخت اب  ،والدة كانت أو أكثر  ،مع الشضيضة الوالدة ،
إذا لم يكن امة فرع وارث للمتوفه  ،وال أب  ،وال ةد اب
 ،وال نضي  ،وال أخ اب .
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 - 7الوالد من ااخوة ام ذكرا كان أو أنثن عند عدم وةود
فرع وارث للمتوفه  ،وال أب وال ةد اب  ،وذلك مع
مراعاة ألكام المادة  265من هذا الضانون .
المادة ( : )215أرحاب الث الباقـن :
 -1اام مع ألد الزوةين وااب  ،إذا لم يكن امة فرع وارث
للمتوفه وال اانان فركثر من ااخوة أو ااخواب مطلضا .
 -2الجد اب  ،إذا كان معه ذو فرض  ،وأكثر من أخوين أو
ما يعادليما من ااخواب أنضاأ أو اب الث الباقن خيرا له
من السدن .
الفصل الثانـي
العـصــبـة
ــــــ
المادة ( : )212أ  -التع ب اةتحضاع ير محدد فن التركة .
ب -الع
.1
.2
.3

بة أنواع اساة :
ع بـة بالن .
ع بـة بالغيـر.
ع بـة مع الغير .
ةياب مضندم بعضنيا علنه بعنل لسنب الترتينب

المادة ( : )213الع بة بالن
التالن :
وتشمل اابناأ  ،وأبناأ االبن وأن نزل .
 -1البنوة :
 -2اابوة  :وتشمل ااب  ،والجد اب وأن عس .
 -3ااخوة  :وتشمل ااخوة اانضاأ  ،أو اب وبنييم وأن نزلوا
.
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 -4العمومة:

وتشمل أعمام المتوفه ابوين أو اب وأعمام
أبيه  ،وأعمام الجد اب وان عس أنضاأ أو اب،
وابناأ ااعمام أنضاأ أو اب وأن نزلوا.

التركة إذا لم يوةد ألد من ذوى
المادة ( : )210يستح العارب بالن
ال روض  ،ويستح ما بضن منيا أن وةد  ،وال ننأ له أن
اةتغرقت ال روض التركة.
المادة ( : )211أ  -يضدم فن التع يب ااوله ةية لسب الترتيب الوارد فن
المادة  253من هذا الضانون  ،ام ااقرب درةة إله
المتوفه عند اتحاد الجية  ،ام ااقوى قرابة عند التساوط
فن الدرةة.
ب -يشترك الع باب فن اةتحضاع ل تيم من اشرث عند
اتحادهم فن الجية  ،وتساوييم فن الدرةة والضوة .
المادة ( : )216إذا أةتمع الجد اب  ،مع ااخوة أنضاأ أو اب  ،أو معيما
ذكورا  ،أو إنااا  ،أو مختلطين  ،ةواأ أكان معيم ذو فرض أم
ال  ،فيرث الجد بالتع يب عله اعتبار أنه أخ آخر للمتوفه ،ما
لم يكن السدن أو الث الباقن خيرا له .
المادة ( : )211أ  -الع بة بالغير :
 - 1البنت فركثر  ،مع االبن فركثر .
 - 2بنت االبن وان نزل  ،والدة فركثر  ،مع ابن االبن
فركثر  ،ةواأ كان فن درةتيا أو انزل منيا ،
والتاةت إليه  ،ويحجبيا إذا كان أعله منيا .
 - 3ااخت الشضيضة فركثر  ،مع ااخ الشضي فركثر .
 - 4ااخت اب فركثر  ،مع ااخ اب فركثر .
ب -يكون اشرث فن هذ االوال للذكر مثل لا االنثيين .
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المادة ( : )218الع بة مع الغير ااخت الشضيضة  ،أو اب  ،والدة أو أكثر مع
البنت  ،أو بنت االبن  ،والدة فركثر وهن فن هذ الحالة كااخ
فن اةتحضاع الباقن  ،وفن لجب باقن الع باب.
الفصـل الثالـث
الوارثون بالفرض والتعصيب
ـــــــ
المادة ( : )218الواراون بال رض والتع يب :
 - 1ااب  ،أو الجد اب  ،مع البنت  ،أو بنت االبن  ،وان
نزل أبوها .
 - 2الزوج  ،إذا كان ابن عم للمتوفاة يرخذ ن يبه فر ا  ،وما
اةتحضه ببنوة العمومة تع يبا .
 - 3ااخ ام  ،والدا أو أكثر  ،إذا كان ابن عم للمتوفه يرخذ
ن يبه فر ا  ،وما اةتحضه ببنوة العمومة تع يبا.
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البـاب الثالـث
الحجـب والـرد والعــول
ـــــ
المادة ( : )260أ  -الحجب  :لرمان وارث من كل الميراث  ،أو بعضه
لوةود وارث آخر أل به منه .
ب -الحجب نوعان  :لجب لرمان  ،ولجب نض ان .
ج  -المحجوب من اشرث قد يحجب ير .
المادة (  : ) 265الممنوع من اشرث ال يحجب ير .
المادة (  : ) 262الرد  :زيادة فن أن بة ذوط ال روض بنسبة فرو يم  ،إذا
زاد أرل المسرلة عله مجموع ةياميا.
المادة (  : ) 263العول  :نضر فن أن بة ذوط ال روض بنسبة فرو يم  ،إذا
زادب السيام عله أرل المسرلة .
البـاب الرابــع
المسائل الخاصـــة
األكـدريـة
ــــــ
المادة ( : )260يع ب الجد ااخت الشضيضة أو اب  ،وال ترث معه بال رض
أال فن االكدرية  ،وهن زوج  ،وأم  ،وةد  ،وأخت نضيضة أو
اب .
للزوج الن ف ،وللم الثلث  ،وللجد السدن  ،وي رض للخت
الن ف يضم إله ةدن الجد ويضسم المجموع بينيما للذكر مثل
لا االنثيين .
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الفصل الثانـي
المشــتركة
ـــــ
المادة ( : )261يرث ااخ الشضي بالتع يب  ،إال فن المشتركة وهن  ،زوج،
وأم أو ةدة  ،وعدد من ااخوة ام  ،وأخ نضي أو أنضاأ .
للزوج الن ف  ،وللم أو الجدة السدن  ،ويضسم الثلث بين
ااخوة ام وااخوة اانضاأ للذكر مثل اانثه .
الفصـل الثالـث
المالكيــة وشبههــا
ــــــ
المادة ( : )266ال يحجب الجد ااخ الشضي أو اب  ،إال فن المالكية ونبييا .
المالكية  :زوج  ،وأم  ،وةد  ،وأخوة ام  ،وأخ اب.
للزوج الن ف  ،وللم السدن وللجد الباقن بالتع يب .
نبه المالكية  :زوج  ،وأم  ،وةد وأخوة ام  ،وأخ نضي للزوج
الن ف  ،وللم السدن  ،وللجد الباقن بالتع يب .
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البـاب الخـامــس
ذوو األرحــــام
الفصل األول
أصناف ذوي األرحــام
ـــــ
المادة ( : )261ذوو اارلام أربعة أرناف  ،مضدم بعضيا عله بعل فن
اشرث بحسب الترتيب التالن :
ال نف ااول  :أوالد البناب وأن نزلوا  ،وأوالد بناب االبن وأن
نزل .
ال نف الثانن :ااةداد الرلميون وان علوا  ،والجداب
الرلمياب وأن علون .
ال نف الثالث:
-1
-2
-3
-4

أوالد ااخوة ام  ،وأوالدهم وان نزلوا .
أوالد ااخواب مطلضا وان نزلوا .
بناب ااخوة مطلضا  ،وأوالدهن وان نزلوا .
بناب أبناأ ااخوة مطلضا  ،وان نزلن وأوالدهن
وان نزلوا .

ال نف الرابع  :يشمل ةت طوائف مضدم بعضيا عله بعل فن
اشرث لسب الترتيب التالن :
 - 1أعمام المتوفه ام  ،وعماته مطلضا وأخواله ،
وخاالته مطلضا .
 - 2أوالد من ذكروا فن ال ضرة السابضة وان نزلوا ،
وبناب أعمام الميت ابوين أو اب  ،وبناب أبنائيم
وان نزلوا  ،وأوالد من ذكرن وان نزلوا.
 - 3أعمام أبه المتوفه ام  ،وعماب  ،واخوال ،
وخاالب أبيه مطلضا ( قرابة ااب )  ،وأعمام ،
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وعماب  ،واخوال  ،وخاالب أم المتوفه مطلضا
(قرابة اام ).
 - 4أوالد من ذكروا فن ال ضرة السابضة وان نزلوا ،
وبناب أعمام أبه المتوفه ابوين أو الدهما ،
وبناب أبنائيم وان نزلوا  ،وأوالد من ذكروا وأن
نزلوا.
 - 5أعمام أبه ابن المتوفه ام  ،وأعمام أم أبيه ،
وعماب أبوط أبيه  ،وأخواليما وخاالتيما مطلضا
(قرابة ااب) ،وأعمام أبوط أم المتوفه ،وعماتيما
وأخواليما وخاالتيما مطلضا ( قرابة اام ) .
 - 6أوالد من ذكروا فن ال ضرة السابضة وان نزلوا ،
وبناب أعمام أبه أبن المتوفه ابوين أو اللدهما،
وبناب أبنائيم وان نزلوا  ،وأوالد من ذكروا وان
نزلوا وهكذا .....
الفصـل الثاني
ميراث ذوي األرحام
ــــــ
المادة ( : )268أ -

ال نف ااول من ذوط اارلام أوالهم بالميراث أقربيم
درةة إله المتوفه .

ب  -إذا تساووا فن الدرةة فولد رالب ال رض أوله من ولد
ذط الرلم.
ج  -إذا كانوا ةميعا أوالد رالب فرض أو لم يكن فييم ولد
رالب فرض انتركوا فن اشرث.
المادة ( : )268أ  -ال نف الثانن من ذوط اارلام  ،أوالهم بالميراث أقربيم
درةة إله المتوفه.
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ب -إذا تساووا فن الدرةة  ،قدم من كان يدلن ب الب
فرض .
ج  -إذا تساووا فن الدرةة  ،ولي
فرض  ،أو كانوا كليم يدلون ب
ةميعا من ةية ااب أو من
اشرث وأن اختل ت ةياتيم
والثلث لضرابة اام .
المادة ( : )210أ -

فييم من يدلن ب الب
الب فرض  ،ف ن كانوا
ةية اام  ،انتركوا فن
 ،فالثلثان لضرابة ااب،

ال نف الثالث من ذوط اارلام  ،أوالهم بالميراث
أقربيم درةة إله المتوفه.

ب -إذا تساووا فن الدرةة  ،وكان بعضيم ولد وارث
وبعضيم ولد ذط رلم  ،قدم ااول عله الثانن  ،وأال قدم
أقواهم قرابة للمتوفه  ،فمن كان أرله ابوين  ،فيو
أوله ممن كان أرله اللدهما  ،ومن كان أرله اب
فيو أوله ممن كان أرله ام ف ن اتحدوا فن الدرةة ،
وقوة الضرابة  ،انتركوا فن اشرث.
المادة ( : )215إذا ان رد فن الطائ ة ااولن من طوائف ال نف الرابع المبينة
بالمادة ( )267من هذا الضانون قرابة ااب  ،وهم أعمام المتوفه
ام  ،وعماته مطلضا  ،أو قرابة اام  ،وهم أخوال المتوفه ،
وخاالته مطلضا  ،قدم أقواهم قرابة  ،فمن كان ابوين فيو أوله
ممن كان اللدهما  ،ومن كان اب فيو أوله ممن كان ام ،
وان تساووا فن قوة الضرابة انتركوا فن اشرث  ،وعند اةتماع
ال ريضين  ،يكون الثلثان لضرابة ااب  ،والثلث لضرابة اام ويضسم
ن يب كل فري عله النحو المتضدم .
المادة ( : )212تطب ألكام المادة السابضة عله الطائ تين الثالثة والخامسة .
المادة ( : )213يضدم فن الطائ ة الثانية ااقرب منيم درةة عله اابعد  ،ولو
كان من ير ةية قرابته  ،وعند التساوط  ،واتحاد ةية الضرابة
 ،يضدم ااقوى أن كانوا ةميعا أوالد عارب أو أوالد ذط رلم
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ف ذا كانوا مختل ين  ،قدم ولد العارب عله ولد ذط الرلم ،
وعند اختسف ةية الضرابة يكون الثلثان لضرابة ااب  ،والثلث
لضرابة اام  ،فما ناله كل فري يضسم بينيم بالطريضة المتضدمة .
المادة ( : )210تطب ألكام المادة السابضة عله الطائ تين الرابعة والسادةة .
المادة ( : )211ال اعتبار لتعدد ةياب الضرابة فن وارث من ذوط اارلام إال
عند اختسف الجانب.
المادة ( : )216يكون للذكر مثل لا اانثيين فن توريث ذوط اارلام .
البـاب السـادس
مسائـل متنوعـــة
ــــ
المادة ( : )211يوقف للم ضود من تركة موراه ن يبه فييا عله تضدير لياته ف ن
ظير ليا أخذ وان لكم بموته رد ن يبه إله من يستحضه من
الوراة وقت موب المورث .
المادة ( : )218إذا لكم بموب الم ضود  ،ووزعت تركته عله وراته  ،ام ظير
ليا طبضت ألكام ال ضرة ااوله من المادة  111من هذا الضانون.
المادة ( : )218يوقف للحمل من تركة موراه أوفر الن يبين عله تضدير أنه
ذكر أو أنثه  ،ويعطه كل من الوراة اآلخرين أقل الن يبين
اعتبارا لتضدير الذكورة أو اانواة .
المادة ( : )280أ  -إذا نضر الموقوف للحمل من التركة عما يستحضه رةع
بالباقن عله من دخلت الزيادة فن ن يبه من الوراة .
ب -إذا زاد الموقوف للحمل من التركة عله ن يبه فييا رد
الزائد عله من يستحضه من الوراة .
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المادة ( : )285أ  -إذا أقر المتوفه فن لال لياته بالنسب عله ن سه فس
يتعدى إقرار إله الوراة ما لم يستوف اشقرار نروي
رحته.
ب -إذا أقر بنسب عله ير لم يثبت وفضا للمادة ( )71من هذا
الضانون ولم يرةع عن إقرار أةتح المضر له تركة المضر
ما لم يكن امة وارث له .
ج -إذا أقر بعل الوراة آلخر  ،بالنسب عله مورايم ولم
يثبت النسب بيذا اشقرار  ،نارك المضر له المضر فن
اةتحضاقه من الميراث دون ةوا ما لم يكن محجوبا به.
المادة ( : )282يرث ولد الزنه من أمه وقرابتيا  ،وتراه أمه وقرابتيا  ،وكذلك
ولد اللعان .
المادة ( : )283للخنثن المشكل  ،ن ف الن يبين عله تضدير الذكورة واانواة.
المادة ( : )280أ  -التخارج هو ات اع الوراة عله ترك بعضيم ن يبه من
التركة لبعضيم اآلخر مضابل ننأ معلوم .
ب -إذا تخارج ألد الوراة مع آخر منيم أةتح ن يبه ولل
محله فن التركة.
ج  -إذا تخارج ألد الوراة مع باقييم ف ن كان المدفوع له من
التركة  ،طرلت ةيام المتخارج من أرل المسرلة ،
وبضيت ةيام الباقين عله لاليا  ،وإن كان المدفوع له من
ما ليم ولم ينر فن عضد التخارج عله طريضة قسمة
ن يب المتخارج  ،قسم علييم بنسبة ما دفعه كل منيم ،
ف ن لم يعرف المدفوع من كل منيم قسم ن يبه علييم
بالتساوط.
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أحـكـام خـتاميــة

ــــــ

المادة ( : )281يعتمد الحساب الضمرط فن العدد الواردة فن هذا الضانون .
المادة ( : )286أ  -تطب ن وص هذا الضانون عله ةميع المسائل التن
تناولتيا فن ل يا أو فحواها.
ب -إذا لم يوةد نر فن هذا الضانون يحكم بمضتضه قواعد
الشريعة اشةسمية ااكثر مسأمة لن وص هذا الضانون .
وتسترند المحاكم فن كل ذلك بالعمل الضضائن العربن .
***********
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