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 شروعم
 2005( لسنة  28قانون احتادي رقم ) 

 يف شأن األحوال الشخصية


 حنن خليفة بن زايد آل هنيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة ، 
 بعد اإلطالع على الدستور ، 
بشىىىان اختاا ىىىىات الىىىوزارات و ىىىىال يات الىىىىوزرا   1972( لسىىىى ة 1وعلىىىى الوىىىىااون اقمىىىاد  ر ىىىى    

 له ،والووااني املعدلة 
 يف شان احملكمة اقمادية العليا والووااني املعدلة له ، 1973( لس ة 10وعلى الوااون اقماد  ر     
يف شان إاشا  حمىام  اماديىة واوىخ اختاا ىات اتي ىات  1978( لس ة 6وعلى الوااون اقماد  ر     

 الوضائية احمللية يف بعض اإلمارات إليها والووااني املعدلة له ،
بت ظي   اقت وإجرا ات الطعىن للى وض امىاحمل احملكمىة  1978( لس ة 17على الوااون اقماد  ر    و  

 اقمادية العليا والووااني املعدلة له ،
  ،يف شان السلطة الوضائية اقمادية والووااني املعدلة له 1983( لس ة 3وعلى الوااون اقماد  ر     
 ، 1987( لس ة 3وااون اقماد  ر    وعلى  ااون العوولت الاادر لل 
 والووااني املعدلة له ، 1985( لس ة 5وعلى  ااون املعامالت املداية الاادر للوااون اقماد  ر     
 يف شان الكاتب العدل والووااني املعدلة له ، 1991( لس ة 22وعلى الوااون اقماد  ر     
 1992( لسى ة 10والتجارية الاادر للوااون اقماد  ر ى    وعلى  ااون اإلثبات يف املعامالت املداية 

، 
 ، 1992( لس ة 11وعلى  ااون اإلجرا ات املداية الاادر للوااون اقماد  ر     
 يف شان مديد املهر يف عود الزواج ومااريفه، 1997( لس ة 21وعلى الوااون اقماد  ر     
اإلسالمية واألو اف ، وموافوة جملىس الىوزرا  واسلىس الىوط   وب اً  على ما عرضه وزير العدل والشؤون 

 اقماد  ، وتاديق اسلس األعلى لالماد ،
 ا دران الوااون اآليت : 

 

 أحكام عامة
 (1املادة  

ويسر  أبثر رجعي علىى  ، اليت  دثت بعد سراين ا كامه و ائعتسر  ا كاحمل هذا الوااون على مجيع ال
 إشهادات الطالق ودعاوى الطالق اليت مل يادر هبا  ك  لت .

تسر  ا كىاحمل هىذا الوىااون علىى مىواط  دولىة اإلمىارات العربيىة املتحىدة مىا مل تكىن لنىم املسىلمني مى ه  
 ق  ااواه .ا كاحمل خا ة بطائفته  وملته  . مما تسر  ا كامه على غم املواط ني ما مل يتمسك ا ده  بتطبي

 (2املادة  
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ىل ا ىىول الفوىىه اإلسىىالمي يرجىىع يف فهىى  ال اىىور التشىىريعية يف هىىذا الوىىااون ، وتفسىىمها ، و ويلهىىا ، إ (1
 .و واعده 

، ويرجىع يف تفسىمها واسىتكمال تطبق ااور هذا الوااون على مجيع املسىائخ الىيت ت اولتهىا يف لفظهىا او فحواهىا 
 الذ  اخذت م ه .ىل املذهب الفوهي ا كامها إ

مىذهب وإذا مل يوجد اى  يف هىذا الوىااون  كى  ىوتضىى املشىهور مىن مىذهب مالىك د مىذهب ا ىد د  3)
 .الشافعي د مذهب ايب   يفة 

 

 (3املادة  
 وااون ، ما مل ي   على خالف ذلك .يعتمد احلساب الومر  يف املدد الواردة يف هذا ال 

 (4املادة  
تطبىىىق فيمىىىا مل يىىىرد بشىىىان إجرا اتىىىه اىىى  يف هىىىذا الوىىىااون ، ا كىىىاحمل  ىىىااون اإلجىىىرا ات املدايىىىة ، و ىىىااون 

 .اإلثبات يف املعامالت املداية والتجارية 
 

 اختصاص احملاكم
 (5املادة  

ختىىت  حمىىام  الدولىىىة ب ظىىر الىىىدعاوى املتعلوىىة ىسىىىائخ األ ىىوال الشملاىىىية الىىيت ترفىىىع علىىى املىىىواط ني ، 
 .خ إ امة ، او حمخ عمخ يف الدولة الذين ت  موطن ، او حمواألجااب 

 (6املادة  
ختت  حمام  الدولة ب ظر الىدعاوى املتعلوىة لأل ىوال الشملاىية الىيت ترفىع علىى األج ىي الىذ  لىيس لىه  

 موطن ، او حمخ إ امة ، او حمخ عمخ يف الدولة ، وذلك يف األ وال اآلتية :
 .عود زواج يراد إبرامه يف الدولة إذا ماات الدعوى معارضة يف  -1
إذا ماات الىدعوى متعلوىة بطلىب فسىو عوىود الىزواج ، او بطالهنىا ، او للطىالق، او للتطليىق ، ومااىت  -2

الدعوى مرفوعة من زوجة مواط ة، او زوجة فودت ج سية الدولة ، مى  مااىت ا  م همىا تىا مىوطن او حمىخ إ امىة 
دولة ، او ماات مرفوعة من زوجة تا مىوطن او حمىخ إ امىة يف الدولىة ، علىى زوجهىا الىذ  مىان لىه مىوطن ، او يف ال

ارج ، حمخ إ امة ، او حمخ عمخ ، م  مان الزوج  د هجر زوجته ، وجعخ موط ه او حمخ إ امته او حمخ عمله يف اخل
 .او مان  د ابعد من الدولة 

لوا ىر ، مىى  مىان تىى  مىوطن او حمىىخ ا، او الزوجىىة ، او  بىوينافوىىة لأ إذا مااىت الىدعوى متعلوىىة بطلىب -3
 .ولة إ امة ، او حمخ عمخ يف الد

او مااىت متعلوىة ىسىالة مىن   إذا ماات الدعوى بشان اسب  نم له مىوطن او حمىخ إ امىة يف الدولىة ،  -4
عليىه مىوطن او حمىخ إ امىة يف الدولىة ، او املطلىوب احلجىر   ، م  مان للوا ر او املال مسائخ الوقية على ال فس

 .او حمخ إ امة او حمخ عمخ للنائب او مان هبا آخر موطن 
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إذا ماات الدعوى متعلوة ىسالة من مسائخ األ وال الشملاية ، ومان املىدعي مواط ىاً ، او مىان اج بيىاً  -5
مىوطن او حمىخ إ امىة معىروف يف  ، وذلىك إذا مل يكىن للمىدعى عليىه للدولىة له موطن او حمخ إ امة ، او حمىخ عمىخ

 . ط  هو الواجب التطبيق يف الدولةاخلارج ، او مان الوااون الو 
 . خ إ امة ، او حمخ عمخ يف الدولةموطن ، او حم تعدد املدعى عليه  ومان أل ده إذا  -6
 إذا مان له موطن خمتار يف الدولة . -7
 

 (7املادة  
( مىن هىذا الوىااون ، يكىون 6ملادة  أل كاحمل ايف األ وال اليت ي عود فيها اقختاار حملام  الدولة طبواً 

مىىان اقختاىىار   وإقاقختاىىار للمحكمىىة الىىيت يوىىع يف دائراىىا مىىوطن املىىدعي او حمىىخ إ امتىىه او حمىىخ عملىىه ، 
 . حملكمة العا مة 

 
 (8املادة  

 .الفاخ يف مسائخ األ وال الشملاية ختت  احملكمة اجلزئية اقبتدائية املشكلة من  اض فرد ، يف 
 اإلشهادات اليت تادرها احملكمة .خيت   اضي التوثيوات بتوثيق 

 حة إبجرا ات اإلشهادات وتوثيوها .ويادر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألو اف قئ
 (9املادة  

اليت يوع يف دائراا موطن املدعى عليه ، او حمخ إ امته ، او حمخ عملىه وإذا تعىدد املىدعى  ختت  احملكمة -1
 .خ عمله عليه  مان اقختاار للمحكمة اليت يوع يف دائراا موطن ا ده  ، او حمخ إ امته ، او حم

، او  دعى عليىىهختىىت  احملكمىىة الىىيت يوىىع يف دائراىىا مىىوطن ، او حمىىخ إ امىىة ، او حمىىخ عمىىخ املىىدعي او املىى -2
، ب ظر الدعاوى املرفوعة من األوقد، او الزوجة ، او الوالدين ، او احلاض ة ،  سب األ وال يف  مسكن الزوجية

 اآلتية : سائخامل
 
 . كمها  ال فوات ، واألجور ، وما يف -ا

 .ا ماحلضااة ، والرؤية ، واملسائخ املتعلوة هب -ب
 .يف  كمها اجلهاز واتدااي ، وما املهر ، و  -ج
 . ة بني الزوجني ، جبميع ااواعها التطليق ، واخللع ، واإلبرا  ، والفسو ، والفر  -د
 
يف الدولىىة ، بتحويىىق  ملتىىوىاختىىت  احملكمىىة الىىيت يوىىع يف دائراىىا آخىىر مىىوطن او حمىىخ إ امىىة او حمىىخ عمىىخ  -3

مىوطن او حمىخ إ امىة او حمىخ عمىخ يف الدولىة ،   إثبات الوراثىة ، والو ىااي ، وتاىفية التمىات ، فىين مل يكىن للمتىوى
 .وع يف دائراا ا د اعيان التمة اقختاار للمحكمة اليت ي مان
 
 يتحدد اقختاار احمللي يف مسائخ الوقية على ال حو اآليت : -4
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إ امىة يف مسائخ الوقية ىوطن او حمخ إ امة الويل او الوا ر ، ويف مسىائخ الو ىاية رخىر مىوطن او حمىخ  -ا

 . او الوا ر للمتوى
 .و حمخ إ امة املطلوب احلجر عليه يف مسائخ احلجر ، ىوطن ا -ب
 .يف مسائخ النيبه رخر موطن او حمخ إ امة او حمخ عمخ للنائب  -ج
إذا مل يكىىىن أل ىىىد مىىىن املىىىذمورين يف الفوىىىرات   ا ، ب ، ج ( مىىىوطن او حمىىىخ إ امىىىة يف الدولىىىة ، ي عوىىىد  -د

ئراىىا مىىال ة الكىىائن يف دائراىىا مىىوطن الطالىىب او حمىىخ إ امتىىه ، او احملكمىىة الىىيت يوجىىد يف دااقختاىىار للمحكمىى
 .الشمل  املطلوب  ايته 

الىىدعوى إىل ان ميىىخ او و فهىىا    امىىرت بسىىلب الوقيىىة ا ىىدرت  كمىىاً لحلجىىر او احملكمىىة الىىيت علىىى -هى
، إذ تنىم مىوطن مىن يشىرف عليىه وليىاً مىان او و ىياً  احملكمة اليت يوجد بدائراا موطن او حمخ إ امة الوا ىر لتعيىني

 خ إ امة الوا ر او احملجور عليه .او حم
 
إذا مل يكن للمدعى عليه موطن او حمخ إ امة او حمخ عمخ يف الدولة ، ومل يتيسر تعيىني احملكمىة اململتاىة  -5

يوع يف دائراا موطن املدعي او ىوجب األ كاحمل املتودمة يف الفورات السابوة ، يكون اقختاار للمحكمة اليت 
 .مان اقختاار حملكمة العا مة وإق  حمخ إ امته او حمخ عمله ، 

 
 (10املادة  

يف احلاقت اليت يوجب فيها الوااون احلاول على إذن احملكمة او موافوتها او تطلب الوااون رفع األمر  -1
إىل الواضي ، يودحمل الطلب إىل احملكمة اليت يوع يف دائراا موطن او حمخ إ امىة الطالىب ، وذلىك ىوجىب امىر علىى 

 .ما مل ي   الوااون على خالف ذلك عريضة 
ل  من هذا األمر خالل اسبوع من اتريو إعالاىه بىه ، وتاىدر احملكمىة  كمهىا يف لكخ ذ  مالحة التظ -2

 .بطرق الطعن املوررة يف الوااون  التظل  بتاييده ، او تعديله ، او إلنائه ، ويكون هذا احلك   اباًل للطعن
 ل يابة والورثة احملتملون للطلب .يكون طلب تعيني الوي  أبمر على عريضة، وتعلن ا -3
 

 (11ملادة  ا
، او الوىىىرارات املسىىىتعجلة والو تيىىىة، او احملاضىىىر احملىىىررة او  كىىىاحملاألق يتتىىىب علىىىى اإلشىىىكال يف ت فيىىىذ 

مىا مل  الت فيىذ،إجىرا ات  فو ىاو اسىت  افها  احلضىااة،ل فوىة او املوثوة، او حماضر الالح املاادق عليها املتعلوىة ل
 .تورر احملكمة خالف ذلك 

 
 (12املادة  

، او مىن عىني  ووميلىه فوىد الشىمل  ، للورثىة احملتملىني للمفوىودبتوجه اخلاومة يف  الىة املطالبىة لحلكى  
 .ياًل ع ه ، وإىل ال يابة العامة وم



2019/06/17  5

 
 

 (13املادة  
إذا اوضىىىت حمكمىىىة الىىى وض احلكىىى  املطعىىىون فيىىىه ملىىىه او بعضىىىه ، وجىىىب عليهىىىا ان تتاىىىدى للفاىىىخ يف 

 لسابوة :يستثىن من  ك  الفورة ا املوضوع و
 

إذا مان احلك  املطعون فيه  د النىي لبطالاىه ، ومىان هىذا الىبطالن راجعىاً لسىبب يتاىخ إبعىالن  ىحيفة 
الدعوى ، فين احملكمة توضي مع البطالن إبعادة الدعوى إىل حمكمة اول درجة ل ظرها بعد إعالن اخلاوحمل ، على 

 .الدعوى ن للطلبات املعروضة يف ان يعترب رفع الطعن يف  ك  اإلعال
إذا مان احلك  املطعون فيه  د  ضى بعدحمل اقختاار ، او بوبول دفع فرعي ترتب عليىه م ىع السىم يف 

حمكمىىة الىى وض بىى وض احلكىى  املطعىىون فيىىه ،   ضىىت و  او بتاييىىد احلكىى  املسىىتااف يف هىىاتني املسىىالتني  الىىدعوى ،
مشىكلة مىن  دائىرةما مل تر اظرهىا امىاحمل ن فيه ،وجب عليها ان ميخ الدعوى إىل احملكمة اليت ا درت احلك  املطعو 

وتلتىىزحمل احملكمىة احملىال إليهىا الىدعوى  كىى    ضىاة آخىرين واو ميلهىا إيل احملكمىة اململتاىىة لتوضىي فيهىا مىن جديىد 
فعلىىى حمكمىىة الىى وض إذا اوضىىت احلكىى    ، ا مل يكىىن الطعىىن للمىىرة  الثاايىىة، مىى الىى وض يف املسىىالة الىىيت فاىىخ فيهىىا

 ان تتادى للفاخ يف املوضوع .فيه املطعون 

 
 (14املادة  

يعلن شمل  املدعى عليه او املراد إعالاه باورة اإلعالن ، يف موط ه ، او حمخ إ امته ، او حمىخ عملىه ،  -1
للمحكمىة إعالاىه للفىامس ، او الربيىد اإللكىتوو ، او  ، فيذا تعىذر إعالاىه جىازاو املوطن اململتار ، او اي ما وجد

 .جخ بعل  الو ول ، او ما يووحمل موامها الربيد املس
 
او حمىىىخ إ امتىىىه ، مىىىان عليىىىه ان يسىىىل   ىىىورة  موط ىىىه،إذا مل جيىىىد الوىىىائ  لإلعىىىالن شىىىمل  املطلىىىوب يف  -2

 ىهار ، وإذا مل جيىد املطلىوب إعالاىه يف حمىخ عملىه ،  ا ىارب ، او ااإلعالن إىل ا  من السام ني معه من زوج ، او 
لرئيسه يف العمىخ ، او ملىن يوىرر ااىه مىن الوىائمني علىى إدارتىه ، ويف مجيىع األ ىوال ق مان عليه ان يسل  اإلعالن 

تسل   ورة اإلعىالن إق إىل شىمل  يىدل رىاهره ااىه اا الثام ىة عشىرة مىن عمىره ، ولىيس لىه او ملىن  ثلىه ماىلحة 
 .رة تتعارض مع مالحة املعلن إليه راه
الاىورة إليىه ، او امت ىع مىن وجىده مىن املىذمورين فيهىا ، عىن إلعالن مىن ياىح تسىلي  لإذا مل جيد الوائ   -3

، وجب عليىه  او مان املكان منلواً  التو يع على األ خ للتسلي  ، او عن تسل  الاورة بعد التحوق من شملايته
،  ان يسلمها يف اليوحمل ذاته ملسؤول مرمز الشرطة ، او من يووحمل موامه ، الذ  يوع يف دائرته موطن ، او حمخ إ امىة

او حمىخ عمىخ املعلىىن  سىب األ ىىوال ، وعليىه خىىالل اربىع وعشىىرين سىاعة مىىن تسىلي  الاىىورة ملرمىز الشىىرطة ، ان 
مىىه ان يوجىىه إىل املعلىىن إليىىه يف موط ىىه ، او حمىىخ إ امتىىه ، او حمىىخ عملىىه او موط ىىه اململتىىار متىىالً مسىىجاًل للربيىىد يعل

 .الاورة سلمت ملرمز الشرطة 
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  من الفورة السابوة ، ان  مر بتعليق  ىورة مىن اإلعىالن علىى لو ىة اإلعىالانت ، جيىوز للمحكمة استث ا 04

  ىحيفتني يىوميتنيوعلى لب املكان الذ  يوي  فيه املراد إعالاه او على لب آخر مكان ا ىاحمل فيىه ، او ب شىره يف 
 0ل ، إذا ا تضى األمر ذلك يف الدولة او يف اخلارج ، لللنة العربية او اللنة األج بية ،  سب األ وا ان، تادر 

 
إذا مووىىت احملكمىىة ااىىه لىىيس للمطلىىوب إعالاىىه ، مىىوطن او حمىىخ إ امىىة ، او حمىىخ عمىىخ ، او فىىامس ، او  05

يف الدولىىة او خارجهىىا ، لللنىىىة   ىىحيفتني يىىوميتني تاىىدران بريىىد إلكىىتوو او ع ىىوان بريىىد  ، فتعل ىىه لل شىىىر يف 
 0العربية ، او اللنة األج بية  سب األ وال ، ويعترب اتريو ال شر اترخياً إلجرا  اإلعالن 

 
مىىا يتعلىىق لألشىىملار الىىذين تىى  مىىوطن ، او إ امىىة ، او حمىىخ عمىىخ ، معلىىوحمل يف اخلىىارج ، فتسىىل   ىىورة  06

ق الدبلوماسية ، او يت  إعالهنى  عىن طريىق الربيىد املسىجخ بعلى  إليه  للطر  تعلناإلعالن إىل وميخ وزارة العدل ، ل
 0الو ول 

 
يعترب اإلعالن م تجًا آلاثره من و ت تبليغ الاورة ، او من اتريو إرسىال الفىامس او الربيىد اإللكىتوو ،  07

 0وفواً لأ كاحمل السابوة او من اتريو ال شر او من اتريو و ول الربيد املسجخ بعل  الو ول 
 

 (15ملادة  ا
يعلىن احلكى  لشىىمل  احملكىوحمل عليىه، او يف موط ىىه، او يف حمىخ عملىىه، او يف حمىخ إ امتىه، فىىين تعىذر يعلىىن  -1

( مىن هىذا الوىااون ب ىاً  علىى امىر احملكمىة الىيت ا ىدرت احلكى ، وبعىد طلىب احملكىوحمل 14للطرق املوىررة يف املىادة  
 0له
 
لتىىاريو  ىىدوره إذا مىىان  ضىىورايً، ومىىن اتريىىو اليىىوحمل التىىايل  يبىىدا ميعىىاد الطعىىن يف احلكىى  مىىن اليىىوحمل التىىايل -2

 0إلعالن احملكوحمل عليه إذا مان ىثابة احلضور 
 
 0ميعاد الطعن لقست  اف وال وض ثالثون يوماً لكخ م هما -3
يتعىىني علىىى احملكىىوحمل لىىه للتطليىىق او التفريىىق، او الفسىىو، او بطىىالن العوىىد، او احلكىى  ىىىوت املفوىىود، ان  -4
ن احلكىى  للمحكىىوحمل عليىىه او مىىن  ىىدر احلكىى  يف مواجهتىىه، إذا مىىان ىثابىىة احلضىىور   ىى  تسىىر  املواعيىىد يف يعلىى
 0شااه
 

 (16املادة  
ق توبخ الدعوى اماحمل احملكمة يف مسائخ األ وال الشملاية ، إق بعد عرضها على جل ة التوجيه األسر   01

مهىىىىا ، والىىىىدعاوى املسىىىىتعجلة والو تيىىىىة ، واألوامىىىىر ، ويسىىىىتثىن مىىىىن ذلىىىىك ، مسىىىىائخ الو ىىىىية واإلر  ومىىىىا يف  ك
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ت الىزواج املستعجلة والو تية يف ال فوة واحلضىااة والو ىاية والىدعاوى الىيت ق يتاىور الاىلح بشىاهنا مىدعاوى إثبىا
 والطالق .

 
إذا ا الاىىىلح بىىىني األطىىىراف امىىىاحمل جل ىىىة التوجيىىىه األسىىىر  ، اثبىىىت هىىىذا الاىىىلح يف حمضىىىر ، يو ىىىع عليىىىه  02

، وعضو اللج ة اململت  ، ويعتمد هذا احملضر من الواضي اململت  ، ويكىون لىه  ىوة السى د الت فيىذ  ،  األطراف
 خالف ا كاحمل هذا الوااون . وق جيوز الطعن فيه أب  طريق من طرق الطعن إق إذا

 
 األسر  . ظمة لعمخ جل ة التوجيه يادر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألو اف الالئحة الت فيذية امل 03
 

 الكتاب األول
 الزواج

 الباب األول
 اخلطبة

 (17املادة  
 0اخلطبة طلب التزوج والوعد به وق يعد ذلك اكا اً  01
 
 مة و لو مان التحرمي مؤ تاً ، و جيوز التعريض خبطبة معتدة الوفاة .مت ع خطبة املراة احملر  02
 

 (18املادة  
ترتب ضرر مىن عىدول ا ىد الطىرفني عىن اخلطبىة بنىم موىتض    ،وإذا لكخ من الطرفني العدول عن اخلطبة -1

 . وأيخذ املسبب للعدول  ك  العادل مان للطرف اآلخر املطالبة للتعويض عما ا ابه من ضرر ،
عىىدل ا د الطىرفني عىن اخلطبىة او مىات يسىتد املهىر الىذ  اداه عي ىاً او  يمتىه يىوحمل الوىبض إن تعىذر  إذا  -2

 رده عي ًا .
إذا اشىىتت اململطوبىىة ىوىىدار مهرهىىا او ببعضىىه جهىىازاً د عىىدل اخلاطىىب فلهىىا اخليىىار بىىني إعىىادة املهىىر او   -3

 تسلي  ما يساويه من اجلهاز و ت الشرا .
 يعترب من املهر اتدااي اليت جرى العرف لعتبارها م ه .

فال  ق له يف استداد شي  مما إذا عدل ا د الطرفني عن اخلطبة وليس مثة شرط او عرف ، فين مان بنم موتض 
 ، ولآلخر استداد ما اهداه . اهداه لآلخر

 إن مىىان العىىدول ىوىىتض فلىىه ان يسىىتد مىىا اهىىداه إن مىىان  ائمىىاً او  يمتىىه يىىوحمل الوىىبض إن مىىان هالكىىاً او مسىىتهلكاً 
 وليس لآلخر ان يستد .

 ن مان  ائماً .إإذا ااتهت اخلطبة بعدول من الطرفني استد مخ م هما ما اهداه لآلخر 



2019/06/17  8

إذا ااتهىىت اخلطبىىة للوفىىاة ، او بسىىبب ق يىىد أل ىىد الطىىرفني فيىىه ، او بعىىارض  ىىال دون الىىزواج ، فىىال  08
 يستد شي  من اتدااي .

 الباب الثاني
 األحكام العامة للزواج


 (19املادة  

شرعاً ، غايته اإل اان وإاشا  اسرة مستورة برعاية  يفيد  خ استمتاع ا د الزوجني لآلخرالزواج عود  
 0الزوج ، على اسس تكفخ تما ممخ اعبائها ىودة ور ة 

 
 (20املادة  

 0األزواج ع د شروطه  إق شرطاً ا خ  راماً او  رحمل  الًق  01
 0إذا اشتط يف عود الزواج شرط ي ايف ا له بطخ العود  02
 ا له و لكن ي ايف موتضاه او مىان حمرمىاً شىرعاً بطىخ الشىرط و  ىح العوىد إذا اشتط فيه شرط ق ي ايف 03
0 
إذا اشتط فيه شرط ق ي ايف ا له و ق موتضاه و ليس حمرمىاً شىرعاً  ىح الشىرط ووجىب الوفىا  بىه ، و  04

ج إذا اخخ به من شرط عليه مان ملن شرط له طلب فسو الزواج سوا  امان من جااب الزوجة احمل من جااب الىزو 
 .0ويعفي الزوج من افوة العدة إن مان اإلخالل من جااب الزوجة

 إذا اشتط ا د الزوجني يف اآلخر و فاً معي اً فتبني خالفه مان للمشتط طلب فسو الزواج . 05
 0ق يعتد ع د اإلاكار أب  شرط إق إذا ا  عليه متابًة يف عود الزواج املوثق 06
 ىىىا به او رضىىىائه لململىىىالفة  ىىرا ة او ضىىم اً،و يعتىىرب يف  كىى  الرضىىا يسوىىىىح  ىىق الفسىىىو إبسوىىىاط  07

 0الضم  مرور س ة على و وع اململالفة مع العل  هبا ، و مذا للطالق البائن 
 (21املادة  

ًً يشتىرط يف لزوحمل الىزواج ان يكىون الرجىخ   للمىراة و ت العود فوح ، ولكىخ مىن املىراة و وليهىا احلىق يف طلىب  مفؤًا
 0، وق يؤثر يف العود زوال الكفا ة بعدهسو ع د فوات الكفا ةالف

إذا مان اخلاطبان غم مت اسبني س اً أبن مااىت سىن اخلاطىب ضىعف سىن اململطوبىة او امثىر ، فىال يعوىد الىزواج إق 
 0ىوافوة اخلاطبني وعلمهما وبعد إذن الواضي ، وللواضي ان ق أيذن به ما مل تكن مالحة يف هذا الزواج 

 (22ملادة  ا
 ويعترب العرف يف مديد الكفا ة يف غم الدين .، العربة يف الكفا ة باالح الزوج دي اً 

 (23املادة  
 0الكفا ة  ق لكخ من املراة ووليها الكامخ األهلية   01

  0الكفا ة إق ع د عدحمل األ رب او او  اهليته  عدحمل ليس لأبعد من األوليا   ق اقعتاض على
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 (24املادة  
إذا ادعى الرجخ الكفا ة او ا ط ع ما يوه  هبا او اشىتطت الكفىا ة يف العوىد، د رهىر بعىد ذلىك ااىه غىم مىف   

 0مان لكخ من الزوجة ووليها  ق طلب الفسو
 

 (25املادة  
و بسبق الرضىا يسوح احلق يف طلب الفسو لعدحمل الكفا ة إذا  لت الزوجة او ااوضت س ة بعد العل  للزواج ، ا

 .ن له طلب الفسو مم
 

 (26املادة  
 .لفسو ل واان املهر عن مهر املثخ ليس للويل طلب ا

 
 (27املادة  

 . يوثق الزواج رمسياً ، و جيوز اعتبارًا لوا ع معني إثبات الزواج للبي ة الشرعية
 

مىن األمىراض الىيت  اخللىوعود الزواج تودمي تورير من جل ة طبية خمتاة يشكلها وزير الاحة ، يفيىد  إلجرا يشتط 
 .التفريق بسببها  طلبا  هذا الوااون على 

 
 .ية واألو اف الالئحة اخلا ة هب  يادر وزير العدل والشؤون اإلسالم، و يت  توثيق عود الزواج من املاذواني

 
 (28املادة  

 الشروط اآلتية :ق يعود الويل زواج اس ون او املعتوه او من يف  كمهما إق إبذن الواضي و بعد توافر 
 .تزوج م ه بعد اطالعه على  الته  بول الطرف اآلخر ال .ا

 .مون مرضه ق ي توخ م ه إىل اسله  .ب
 .مون زواجه فيه مالحة له  .ج
 
، يشكلها وزيىر العىدل والشىؤون ويت  التثبت من الشرطني  ب( و ج( بتورير جل ة من ذو  اقختاار. .2

 وزير الاحة . واألو اف للت سيق معاإلسالمية 
 (29املادة  

ملن بلغ من الذمور سن الرشد سفيهاً او طرا عليه السفه ان يىزوج  افسىه ولىويل املىال اقعىتاض علىى مىا زاد علىى 
 ى الزواج .، ويستثىن من ذلك إسواط احلووق املالية املتتبة علمهر املثخ 

 
 (30املادة  
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 .عشرة من العمر ملن مل يبلغ شرعاً  بخ ذلك  لثام ةمتاحمل اسن البلوغ تكتمخ اهلية الزواج للعوخ والبلوغ و 

 ن الواضي وبعد التحوق من املالحة .ق يتزوج من بلغ ومل يكمخ الثام ة عشرة من عمره إق إبذ
 .ه جاز له رفع األمر إىل الواضي عشرة من عمره الزواج و امت ع وليه عن تزوجي ثام ةإذا طلب من اممخ ال
ن اعتاضىه غىم سىىائغ يبىني خالتىىا ا والىه ، فىين مل  ضىر ا ىال او مىا بعىد إعالاىه حلضىور الىويل ىدد الواضىي مىدة 

 .زوجه الواضي 

 
 (31املادة  

، ويسىتثىن يف مىخ مالىه عال ىة للىزواج و آاثره  األهليىةهذا الوااون  ( من30يكتسب من تزوج وفق ا كاحمل املادة  
 لزواج .وق املالية املتتبة على امن ذلك إسواط احلو

 
 (32املادة  

، فىيذا اسىتوى وليىان يف الوىرب  إب اً د اخاً د عمىاً  الويل يف الزواج هو األب د العا ب ب فسه على ترتيب اإلر 
 فايهما توىل الزواج بشروطه جاز ، و يتعني من اذات له اململطوبة.

 
 (33املادة  

رحمل    او عمىرة ، مسىلماً إن مااىت الوقيىة علىى يشتط يف الويل ان يكون ذمراً ، عا اًل ، للناً ، غم حم 
  0مسل  

 
 (34املادة  

إذا غاب الويل األ رب غيبىة م وطعىة ، او جهىخ مكااىه ، او مل يىتمكن مىن اقتاىال بىه ، ااتولىت الوقيىة  
  0ملن يليه إبذن من الواضي ويف  الة العضخ ت توخ إىل الواضي 

 
 (35املادة  

 0له و يل من ق ويل  الواضي 
 

 (36املادة  
 0ليس للواضي ان يزوج من له الوقية عليه من افسه و ق من ا له و ق من فرعه  

 (37املادة  
 0جيوز التوميخ يف عود الزواج  01
 
  0ليس للوميخ ان يزوج موملته من افسه إق إذا ا  على ذلك يف الومالة   02
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 0العود مو وفاً إذا جاوز الوميخ يف الزواج  دود ومالته مان  03
 

 الباب الثالث
 األركان والشروط

 
 (38املادة  

 أركان عقد الزواج :
   الزوج والويل ( . العا دان   .1           
 احملخ  .2           
 اإلجياب والوبول  .3           

 
 الفصل األول

 الزوجان


 (39املادة  
، فىين دخىخ هبىا ويبطىخ العوىد بنىم ويل  .ويو عها املاذون على العود ،يتوىل ويل املىراة البىالنىة عوىد زواجهىا برضاهىا

 ق بي هما ، ويثبت اسب املولود .فُىر   
 

 (40املادة  
 .يشتط قاعواد الزواج اق تكون املراة حمرمة على الرجخ مر اً دائماً او مؤ تاً 

 الفاخ الثاو
  ينة العود

 
 (41املادة  

 والوبول : بيف اإلجيا يشتط
 ان يكوان بلفظ التزوي  او اإلاكاح . (1
ان يكوان م جزين غم دالني على التو يت ، فال ي عود الزواج املعلق على شرط غم متحوق ، وق الزواج  (2

 املضاف إىل املستوبخ ، وق زواج املتعة ، وق الزواج املؤ ت .
 ى اهليتهما إىل  ني إمتاحمل العود .موافوة الوبول لإلجياب  را ة او ضم اً مع بوا  العا دين عل (3
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اماد جملس العود بني احلاضرين لملشافهة و اول الوبول فىور اإلجيىاب ، وبىني النىائبني  اىول الوبىول  (4
يف جملس تالوة الكتاب اماحمل الشهود او إمساعه  مضمواه او تبليغ الرسىول وق يعتىرب الوبىول متاخيىاً عىن اإلجيىاب 

 يدل على اقعراض .إذا مل يفاخ بي هما ما 
 بوا  اإلجياب  حيحاً إىل  ني  دور الوبول ، ويكون للموجب  ق الرجوع  بخ  دوره . (5

 مساع مخ من املتعا دين احلاضرين مالحمل اآلخر ومعرفته ان املواود به الزواج وإن مل يفه  معاو األلفاظ .
 

 اإلشارة  املفهومة ويف  ال العجز عن ال طق ، تووحمل الكتابة موامه ، فين تعذرت فب
 

 الفصل الثالث
 احملرمات

 الفرع األول
 احملرمات على التأبيد :


 (42املادة  

 
  رحمل على الشمل  بسبب الورابة التزوج من :

  له وان عال .ا (1
 فرعه وان ازل . (2
 فروع ا د األبوين او مليهما وان ازلوا . (3
 .الطبوة األوىل من فروع ا د اجداده او جداته  (4  
 

 (43املادة  
 

  رحمل على الشمل  بسبب املااهرة التزوج :
 
 ممن مان زوج ا د ا وله وان علوا ، او زوج ا د فروعه وان  ازلوا . (1
 ا ول زوجه وان علوا . (2

 فروع زوجته اليت دخخ هبا وان ازلن .
 

 (44املادة  
  رحمل على الشمل  فرعه من الزان وان ازل واب ته امل فية بلعان .
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 (45املادة  

 0 رحمل على الرجخ التزوج ىن قع ها بعد متاحمل اللعان 
 

 (46املادة  
  رحمل من الرضاع ما  رحمل من ال سب او املااهرة إق ما استثىن شرعاً ، وذلك بشرطني :

 0( ان يوع الرضاع يف العامني األولني 1 
 ( ان يبلغ الرضاع مخس رضعات متفر ات.2 
 

 الفرع الثاني
 على التأقيتاحملرمات 


 (47املادة  

 احملرمات باورة مؤ تة :
 
 م هما ذمراً  ق مت ع عليه التزوج لألخرى . ا اجلمع ولو يف العدة بني امراتني لو فرضت  (1
 اجلمع بني امثر من اربع اسوة . (2
 زوجة النم . (3
 معتدة النم . (4
ق بعد ااوضا  عداا من زوج آخر دخخ هبا فعاًل يف البائ ة بي واة مربى ، فال ياح ملطلوها ان يتزوجها إ (5

 زواج  حيح .
 احملرمة    او عمرة . (6
 املراة غم املسلمة مامل تكن متابية . (7
 زواج املسلمة بنم مسل  . (8  
 

 الفصل الرابع
 شروط العقد

 (48املادة  
املتعا ىىدين ، فىىانني ان املواىىود بىىه يشىىتط لاىىحة الىىزواج  ضىىور شىىاهدين رجلىىني للنىىني عىىا لني سىىامعني مىىالحمل 

 0الزواج 
 0يشتط إسالحمل الشاهدين ، ويكتفي ع د الضرورة بشهادة متابيني يف زواج املسل  للكتابية 
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 الفاخ اخلامس

 املهر
 (49املادة  

 0املهر هو ما يودمه الزوج من مال متووحمل بواد الزواج وق  د أل له ، وخيضع امثره لوااون مديد املهور 
 

 (50املادة  
 املهر ملك للمراة ، تتارف فيه ميف شا ت ، وق يعتد أب  شرط خمالف .

 
 (51املادة  

 0إذا مسي يف العود مهر تسمية  حيحة وجب للمراة ذلك املسمى  01
 0إذا مل يس  تا يف العود مهر او مسي تسمية غم  حيحة او افي ا اًل وجب تا مهر املثخ  02
 

 (52املادة  
 . جيله ماًل او بعضاً  ني العود جيوز تعجيخ املهر او  -1
املؤجخ م ه جيب املهر للعود الاحيح ، ويتامد مله للدخول ، او اخللوة الاحيحة ، او الوفاة ، و خ  -2

 .للوفاة او البي واة 
اوز ااىف ي ىتعىة ق  ىتستحق املطلوة  بخ الدخول ااف املهر إن مان مسمى ، وإق  كى  تىا الواضى -3

 .مهر املثخ 
 

 (53املادة  
 0 ق للزوجة اقمت اع عن الدخول    يدفع تا  ال مهرها 

 0إذا رضيت الزوجة للدخول  بخ ان توبض مهرها من الزوج فهو دين يف ذمته 
 

 الفصل السادس
 احلقوق املشرتكة

 (54املادة  
 احلووق والواجبات املتبادلة بني الزوجني :

 .للزوج اآلخر فيما ال ه الشرع  الزوجني  خ استمتاع مخ من
 .املسام ة الشرعية 
 .عطف ، واحملافظة على خم األسرة وتبادل اق تاحمل وال ، سن املعاشرة 

 .  ىا يكفخ ت شاا  ت ش ة  احلة الع اية لألوقد وتربيته
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 (55املادة  

 حقوق الزوجة على زوجها :
 النفقة

 عدحمل م عها من إممال تعليمها .
 . عها واخواا واستزارا  لملعروفزايرة ا وتا وفرو عدحمل م عها من  

 . عدحمل التعرض ألمواتا اخلا ة 
 .عدحمل اإلضرار هبا مادايً او مع وايً 

 .وجات إن مان للزوج امثر من زوجة العدل بي ها وبني بوية الز 

 
 (56املادة  

  ووق الزوج على زوجته : 
 .طاعته لملعروف 

 .على البيت واحلفاظ على موجوداته اإلشراف 
 .ده م ها إق إذا مان ه ا  مااع اوق إرضاع

 الباب الرابع
 : أنواع الزواج

 
 (57املادة  

 .غم الاحيح يشمخ الفاسد والباطخ الزواج  حيح او غم  حيح ، و  
 

 (58املادة  
 .رمااه وشروطه وااتفت موااعه الزواج الاحيح ما توفرت ا

 .واج الاحيح آاثره م ذ ااعواده لز تتتب على ا
 

 (59املادة  
 0(  الزواج الفاسد ما اختلت بعض شروطه 1
 0(  ق يتتب على الزواج الفاسد ا  اثر  بخ الدخول 2
 

 (60املادة  
 يتتب على الزواج الفاسد بعد الدخول اآلاثر اآلتية : 
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 0األ خ من املهر املسمى ومهر املثخ 
 0 ال سب ثبوت 

 0املااهرة  رمة 
 0العدة 

 0ال فوة ما دامت املراة جاهلة فساد العود 
 

 (61املادة  
 0ارمااه  اختخ رمن منالزواج الباطخ ما 

 0الوااون على خالف ذلك هذا ق يتتب على الزواج الباطخ ا  اثر ما مل ي   
 الباب اخلامس

 آاثر الزواج
 

 ا كاحمل عامة
 

 (62املادة  
فلكىىخ م همىىا ذمىىة تاىىرف يف امواتىىا ، وق جيىىوز للىىزوج التاىىرف يف امواتىىا دون رضىىاها ، املىىراة الراشىىدة  ىىرة يف ال

ب اىيبه فيذا شار  ا دنا اآلخر يف ت مية مىال او ب ىا  مسىكن وحنىوه مىان لىه الرجىوع علىى اآلخىر  0مالية مستولة
 فيه ع د الطالق او الوفاة .

 

الزوجات ما مل تكن مالحة يودرها الواضي ، فين مل يسو ،   ب التسوية يف اتبة وما يف  كمها بني األوقد وبني
 الواضي بي ه  واخرجها من التمة .سوى 

 الفاخ األول
 

 ال فوة
 

 (63املادة  
ومىىا  واخلدمىىة للزوجىىة إن مااىىت ممىىن ختىىدحمل يف اهلهىىا تشىىمخ ال فوىىة الطعىىاحمل والكسىىوة واملسىىكن والتطبيىىب -1

 .توتضيه العشرة الزوجية لملعروف 

 
، علىى اق توىخ يراعى يف تودير ال فوىة سىعة امل فىق و ىال امل فىق عليىه والوضىع اق تاىاد  زمىاان ومكىاان  -2

 .عن  د الكفاية 
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تكفي شهادة اقستكشاف   املعاي ة ( يف الوضا  لل فوات أباواعها واجىرة احلضىااة واملسىكن والشىروط  -3
 الوضا  بشي  مما ذمر .اليت يتو ف عليها 

 
 (64املادة  

 .وة وإاوا ها تبعا لتنم األ وال جيوز زايدة ال ف -1
 
 .ستث ائية قا األ والق تسمع دعوى الزايدة او ال واان  بخ مضي س ة على فرض ال فوة  إق يف  -2
 
 .هنا من اتريو املطالبة الوضائية مسب زايدة ال فوة او اواا -3
 

 (65املادة  
 .يون ملستمرة امتياز على سائر الدلل فوة ا

 
 الفرع األول
 افوة الزوجية

 
 (66املادة  

 0 ب ال فوة للزوجة على زوجها للعود الاحيح إذا سلمت افسها إليه ولو  كما 
 (67املادة  

تعترب افوة الزوجة من اتريو اقمت اع عن اإلافاق مع وجوبه دي اً على الزوج بال تو ىف علىى الوضىا  او التاضىي ، 
 .ق تسوح إق لألدا  او اإلبرا  و 

دعوى مىىا مل تكىىن مفروضىىة وق تسىىمع الىىدعوى هبىىا عىىن مىىدة سىىابوة تزيىىد علىىى ثىىال  سىى وات مىىن اتريىىو رفىىع الىى
 .للتاضي 

 
 (68املادة  

 .ون للواضي ان يورر ب ا  على طلب من الزوجة افوة مؤ تة تا ، ويكون  راره مشموق لل فاذ املعجخ بووة الواا
 

 (69املادة  
ممىىا جيىىىب   ، املعتىىىدة مىىن طىىىالق لئىىن وهىىي  امىىىخ، و  ىىب ال فوىىة والسىىىكىن للمعتىىدة مىىىن طىىالق رجعىىي 

 0للمعتدة من طالق لئن وهي غم  امخ السكىن فوح 
 

 (70املادة  
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 0ق افوة ملعتدة الوفاة وتستحق السكىن يف بيت الزوجية مدة العدة 
 

 (71املادة  
 ال اآلتية :لزوجة يف األ و اافوة  تسوح

 .يت الزوجية الشرعي دون عذر شرعي إذا م عت افسها من الزوج او امت عت عن اقاتوال إىل ب .1
 .ترمت بيت الزوجية دون عذر شرعي  إذا .2
 .ل إىل بيت الزوجية دون عذر شرعي إذا م عت الزوج من الدخو  .3
 .عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي إذا امت عت  .4
 وجار  ت فيذه . ك  او  رار من احملكمة مويد حلريتها يف غم  ق للزوجإذا  در   .5

 
 

 (72املادة  
جيوز للزوجة ان خترج من البيت يف األ وال اليت يباح تا اخلروج فيها  ك  الشىرع او العىرف او ىوتضىى الضىرورة 

 0، وق يعترب ذلك م ها إخالًق للطاعة الواجبة 
او  تزوجهىىىا وهىىىي عاملىىىة ، او رضىىىي للعمىىىخ بعىىىد الىىىزواج  ق يعتىىىرب إخىىىالًق للطاعىىىة الواجبىىىة خروجهىىىا للعمىىىخ إذا 

مىخ ذلىك مىا مل يطىرا مىا جيعىخ   ، وعلىى املىاذون التحوىق مىن هىذا الشىرط ع ىد إبىراحمل العوىد، اشتطت ذلك يف العود
 0ت فيذ الشرط م افياً ملالحة األسرة 

 
 (73املادة  

 تزاحمل ب فوة الزوجة :ي وضي اقل
 0لألدا   01
 0لإلبرا    02
 0بوفاة ا د الزوجني ما مل يكن  د  در هبا  ك   ضائي   03
 

 (74  املادة
 0على الزوج ان يهيئ لزوجته يف حمخ إ امته مسك ا مالئما يت اسب و التيهما

 (75 املادة 
لاتوالىه، إق إذا اشىتطت يف العوىد خىالف ذلىك ، تسكن الزوجة مع زوجها يف املسكن الذ  اعده ، وت توىخ م ىه 

 0او  اد من اقاتوال اإلضرار هبا 
 

 (76املادة  
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 ق للىزوج ان يسىكن مىع زوجتىه يف بيىت الزوجيىة ابويىه واوقده مىن غمهىا مى  مىان مكلفىا لإلافىاق علىيه  ،  01
 0بشرط ان ق يلحوها ضرر من ذلك

الزوجيىىىة اوقدهىىىا مىىىن غىىىمه إق إذا مل يكىىىن تىىى   اضىىىن غمهىىىا ، او  ق  ىىىق للزوجىىىة ان تسىىىكن معهىىىا يف بيىىىت 02
 0يتضررون من مفار تها ، او رضي الزوج بذلك  را ة او ضم ا ، و ق له العدول م  حلوه ضرر من ذلك 

 
 (77املادة  

ق  ق للزوج ان يسكن مع زوجتىه ضىرة تىا يف مسىكن وا ىد، إق إذا رضىيت بىذلك ، و ىق تىا العىدول  
 0  حلوها ضرر من ذلك م
 

 الفرع الثاو
 افوة الورابة

 
 (78املادة  
افوة الولد الانم الذ  ق مال له على ابيه ،    تتزوج الفتاة ، وياىخ الفى  إىل احلىد الىذ  يتكسىب  01

 0فيه امثاله ، ما مل يكن طالب عل  يوا خ دراسته ب جاح معتاد 
لعاهة او غمها على ابيه ، إذا مل يكن لىه مىال  كىن اإلافىاق م ىه افوة الولد الكبم  العاجز عن الكسب  02
0 
تعود افوة األاثى على ابيها إذا طلوت او مات ع ها زوجها ما مل يكىن تىا مىال او مىن  ىب عليىه افوتهىا  03
 0غمه 
 0إذا مان مال الولد ق يفي ب فوته ، الزحمل ابوه ىا يكملها ضمن الشروط السابوة  04

 (79املادة  
  0 ب على األب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على األحمل إرضاعه ويعترب ذلك من  بيخ ال فوة 

 
 (80املادة  

، وتىا الرجىوع علىى   ب افوة الولد على امه املوسرة إذا فوىد األب وق مىال لىه ، او عجىز عىن اإلافىاق 
 . األب ىا اافوت إذا ايسر ومان اإلافاق إبذاه او إذن الواضي

 (81ادة  امل
جيب على الولد املوسر ، ذمراً او ااثى ، مبما او  نما افوىة والديىه إذا مل يكىن تمىا مىال  كىن اإلافىاق  01
 0م ه 
 
 0إذا مان مال الوالدين ق يفي لل فوة ، الزحمل األوقد املوسرون ىا يكملها  02
 



2019/06/17  20

 (82املادة  
 0وا د م ه توزع افوة األبوين على اوقدنا  سب يسر مخ  01
 
 0إذا اافق ا د األوقد على ابويه رضا  فال رجوع له على اخوته  02
 
، إن اافىق إذا مان اإلافىاق بعىد احلكى  علىيه  لل فوىة ، فلىه ان يرجىع علىى مىخ وا ىد مى ه  وفىق احلكى   03

 0عليه  ب ية الرجوع 
 

 (83املادة  
تىه واوقده ، الىزحمل بضى  والديىه املسىتحوني لل فوىة إىل إذا مان مسب الولد ق يزيد عىن  اجتىه ، و اجىة زوج       
 0عائلته 
 (84املادة  

 ب افوة مخ مستحق تا على من يرثه من ا اربه املوسرين  سب ترتيبه  و ااه  اإلرثية ، فين مىان  
 ااون( مىن هىذا الوى 81   ( و80تني  الوار  معسرا تفرض على من يليه يف اإلر  وذلك مع مراعىاة ا كىاحمل املىاد

. 
 (85املادة  

اإلافىىاق علىىيه  مجيعىىا، توىىدحمل افوىىة ال فوىىة ، إذا تعىىدد املسىىتحوون لل فوىىة ، ومل يسىىتطع مىىن وجبىىت عليىىه  
 0الزوجة د افوة األوقد ، د افوة األبوين ، د افوة األ ارب 

 
 (86املادة  

 . بارا من اتريو املطالبة الوضائيةتفرض افوة األ ارب غم األوقد اعت
 .س ة من اتريو املطالبة الوضائية  عن مدة سابوة تزيد علىق تسمع الدعوى لملطالبة ب فوة األوقد على ابيه  

 
 الفرع الثالث

 افوة من ق م فق عليه
 

 (87املادة  
 0تتكفخ الدولة ب فوة من ق م فق عليه 

 
 (88املادة  

فىيذا مل يوجىد ومل يتىربع ا ىد لإلافىاق عليىه  تكون افوىة اللوىيح جمهىول األبىوين مىن مالىه إن وجىد لىه مىال  
 0ماات افوته على الدولة 
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 الفاخ الثاو

 ال سب
 

 (89املادة  
 0، او للطرق العلمية إذا ثبت الفراشيثبت ال سب للفراش ، او لإل رار ، او للبي ة

 
 (90املادة  
ومل يثبىىت عىىدحمل إمكىىان التال ىىي بىىني الولىىد للفىىراش إذا مضىىى علىىى عوىىد الىىزواج الاىىحيح ا ىىخ مىىدة احلمىىخ ،    01

 0الزوجني 
 0يثبت اسب املولود يف الوط  بشبهة إذا ولد أل خ مدة احلمخ من اتريو الوط  

 0يثبت اسب مخ مولود إىل امه ىجرد ثبوت الوقدة 
 0إذا ثبت ال سب شرعا فال تسمع الدعوى ب فيه     04
 

 (91املادة  
، ما مل تورر جل ة طبية مشكلة تذا النىرض ، وامثره ثالمثائة ومخسة وستون يوماً  ا خ مدة احلمخ ، مائة ومثااون يوماً 

  0خالف ذلك 
 

 (92املادة  
 اإل رار للب وة ولو يف مرض املوت يثبت به ال سب ما مل يكن املور له من الزان ، وذلك للشروط اآلتية:

 0ان يكون املور له جمهول ال سب    0ا
 0 خمتاراً  للنا عا الان يكون املور    0ب
 0ان يكون فارق السن بني املور وبني املور له  تمخ  دق اإل رار    0جى
 0املور  البالغ العا خان يادق املور له     0د
 0حاق اجلد لإ رار للب وة  ادر عن اب ملور له ليس من الزان ، وق ياح است لحاقاقست   

 (93املادة  
تزوجة او معتدة ، فال يثبت اسب الولىد مىن زوجهىا إق إذا  ىد ها او ا امىت البي ىة علىى إذا مان املور امراة م    

 0ذلك 
 

 (94املادة  
إ رار جمهول ال سب لألبوة او األمومة يثبت به ال سب إذا  د ه املور عليه او  امىت البي ىة علىى ذلىك مى  مىان 

 0فارق السن  تمخ ذلك 
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 (95املادة  

 0الب وة واألبوة واألمومة ق يسر  على غم املور إق بتاديوه او إ امة البي ة  اإل رار لل سب يف غم
 (96املادة  

 0اللعان ق يكون إق اماحمل احملكمة ويت  وفق الوواعد املوررة شرعاً  
 0الفر ة لللعان فر ة مؤبدة 

 
 (97املادة  
للرجىخ ان ي فىىي ع ىىه اسىب الولىىد لللعىىان خىالل سىىبعة اايحمل مىىن اتريىو العلىى  للىىوقدة شىريطة اق يكىىون  ىىد     01

 0يوماً من اتريو العل  للوقدة  ثالثنياعتف أببوته له  را ة او ضم ا، وتودحمل دعوى اللعان خالل 
 0إذا مان اللعان ل في ال سب و ك  الواضي به ااتفى ال سب  02
 لىىف الىىزوج ا ىىان اللعىىان وامت عىىت الزوجىىة ع هىىا او امت عىىت عىىن احلضىىور او غابىىت وتعىىذر إبالغهىىا  إذا 03

 0 ك  الواضي ب في ال سب 
  0يثبت اسب الولد امل في لللعان بعد احلك  ب فيه إذا امذب الرجخ افسه     04
 0ه  بخ ذلكللمحكمة اقستعااة للطرق العلمية ل في ال سب بشرط اق يكون  د ا ثبوت 05
 

 الكتاب الثاو
 فرق الزواج
 ا كاحمل عامة

 
 (98املادة  

 0يفسو عود الزواج إذا اشتمخ على مااع يت اى وموتضياته ، او طرا عليه ما   ع استمراره شرعاً 

 0توع الفر ة بني الزوجني للطالق او الفسو او الوفاة 
 0إ الح ذات البنيعلى احملكمة ان ماول  بخ إيواع الفر ة بني الزوجني 

 0إذا تزوجت املطلوة رخر اهندحمل للدخول طلوات الزوج السابق 
 

 الباب األول
 الطالق

 
 (99املادة  

 0الطالق  خ عود الزواج الاحيح للاينة املوضوعة له شرعا     01 
 0يوع الطالق لللفظ او للكتابة ، وع د العجز ع هما فباإلشارة املفهومة     02
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 (100املادة  
 0يوع الطالق من الزوج ، او من وميله بومالة خا ة ، او من الزوجة إن ملكها الزوج امر افسها        

 
 (101املادة  
 0يشتط يف املطلق العوخ واقختيار     01
 0يوع طالق فا د العوخ ىحرحمل اختيارًا     02
 

 (102املادة  
 0يف زواج  حيح وغم معتدة ق يوع الطالق على الزوجة إق إذا ماات        

 
 (103املادة  
 0ق يوع الطالق املعلق على فعخ شي  او ترمه إق إذا  اد به الطالق     01
 0ق يوع الطالق لحل ث بيمني الطالق او احلراحمل إق إذا  اد به الطالق     02
 0إق طلوة وا دة  املوتن للعدد لفظاً او متابة او إشارةً  املتكرر او ق يوع للطالق    03
 0ق يوع الطالق املضاف إىل املستوبخ  04

 
 (104املادة  

 الطالق اوعان : رجعي ولئن :
 0الطالق الرجعي ق ي هي عود الزواج إق لاوضا  العدة     01       
 الطالق البائن ي هي عود الزواج  ني و وعه ، وهو اوعان:    02       

 
 0الطالق البائن بي واة  نرى : ق مخ املطلوة بعده ملطلوها   إق بعود و داق   جديدين      0ا               
الطالق البائن بي واة مربى : ق مخ املطلوة بعده ملطلوهىا      إق بعىد ااوضىا  عىداا مىن زوج    0ب              

 0آخر دخخ هبا فعال يف    زواج  حيح 
 

 (105  املادة
 0مخ طالق يوع رجعيا إق الطالق املكمخ للثال  ، والطالق  بخ الدخول ، ، وما ورد ال   على بي واته 

 
 (106املادة  

 .الواضي  ويوثوه يوع الطالق بتاريح من الزوج -1
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مىىخ طىىالق يوىىع خالفىىا للب ىىد السىىابق يثبىىت امىىاحمل احملكمىىة للبي ىىة او اإل ىىرار ، ويسىى د الطىىالق إىل اتريىىو  -2 
 .اإل رار ، ما مل يثبت للمحكمة اتريو سابق 

 .ويرجع فيما يتتب على الطالق لإل رار إىل الوواعد الشرعية 
 

 (107املادة  
ذو  الشان امرا بتحديد افوة املراة اث ا  عداا ، وافوة  على طلب يادر الواضي اململت  بعد و وع الطالق ب ا ً 

األوقد ومن له  ق احلضااة وزايرة احملضون ، ويعتىرب هىذا األمىر مشىموق لل فىاد املعجىخ بوىوة الوىااون، وللمتضىرر 
 .الطعن يف هذا األمر بطرق الطعن املوررة  ااوانً 

 
 (108املادة  

، فيذا ااتهىت عىداا جىاز تىا ان يف العدة وق يسوح هذا احلق للت ازل ع ه للزوج ان يرجع مطلوته رجعيا ما دامت
تعىود إليىىه بعوىىد جديىىد دون إذن وليهىىا إن امت ىىع عىىن تزو هىا لىىه، بشىىرط ان يكىىون زواجهىىا األول م ىىه  ىىد ا برضىىا 

 الويل       او أبمر احملكمة .
 (109املادة  
 . ، مما توع للفعخ مع ال ية العجز ع هما فباإلشارة املفهومة توع الرجعة لللفظ ، او للكتابة ، وع د    01
 . خالل فتة العدة توثق الرجعة وجيب إعالحمل الزوجة هبا    02
 

 الباب الثاو
 اخللع

 
 (110املادة  

 .اخللع عود بني الزوجني يتاضيان فيه على إهنا  عود الزواج بعوض تبذله الزوجة او غمها  -1
ياح يف مسمى بدل اخللع ما تاح تسميته يف املهر ، وق ياىح التاضىي علىى إسىواط افوىة األوقد او  -2

 . ضااته  
 .إذا مل ياح البدل يف اخللع و ع اخللع واستحق الزوج املهر  -3
 . فسواخللع  -4

وخيىف اق يويمىا ( مىن هىذه املىادة، إذا مىان الىرفض مىن جااىب الىزوج تع تىاً، 1استث اً  من ا كاحمل الب د   -5
  دود هللا،  ك  الواضي لململالعة موابخ بدل  م اسب .

 
 (111املادة  

  0ل يف اخللع اهلية لذل العوض ، واهلية الزوج إليواع الطالق ديشتط لاحة الب 
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 الباب الثالث
 التفريق  ك  الواضي

 الفاخ األول
 التفريق للعلخ

 
 (112املادة  
اآلخر علة مستحكمة من العلخ امل فرة او املضرة، مىاجل ون والىربر واجلىذاحمل ، إذا وجد ا د الزوجني يف  01

او اليت مت ع  اول املتعىة اجل سىية مالع  ىة والوىرن وحنونىا،  جىاز لىه ان يطلىب فسىو الىزواج ، سىوا  امااىت تلىك 
 0 العلة موجودة  بخ العود احمل  دثت بعده

 0 العود او رضي هبا بعده  را ة او دقلةويسوح  وه يف الفسو إذا عل  للعلة  بخ  02
 0 على ان  ق الزوجة يف طلب الفسو للعلة املااعة من املتعة اجل سية        ق يسوح  ال 03
 0ت ظر احملكمة دعوى فسو الزواج للعلخ اجل سية يف جلسة سرية  04
 

 (113املادة  
غم  ابلة للىزوال تفسىو احملكمىة الىزواج يف احلىال دون ( من هذا الوااون 112إذا ماات العلخ املذمورة يف املادة  

 0إمهال 
 

وإن مىىان زواتىىا ممك ىىاً تؤجىىخ احملكمىىة الوضىىية مىىدة م اسىىبة ق  ىىاوز سىى ة ، فىىيذا مل تىىزل العلىىة خالتىىا وا ىىر طالىىب 
 0الفسو ، فسملت احملكمة الزواج 

 
 (114املادة  

 لكخ من الزوجني  ق طلب التفريق يف احلاقت اآلتية : 
ادى  إىل إبراحمل عود الزواج ، ويُعتىرب السىكوت عمىداً عىن وا عىة  تنريىراً ، من الزوج اآلخر او بعلمه إذا  اخ تنريٌر 
 0به  ما مان ليربحمل عود الزواج لو عل  بتلك الوا عة  رر إذا ثبت ان من غ

 
قد و بشىرط عىدحمل وجىود اإذا ثبت بتورير طي عو  اآلخىر ، بعىد زواج داحمل مخىس سى وات ، وبعىد العىالج الطىي ، و 

 0لطالب الفسو ، وان ق جياوز عمره اربعني س ة 

 
 0إذا  ك  على اآلخر جبر ة الزان وما يف  كمها 

 
او  ،فىين خشىي ااتوالىه للىزوج اآلخىر ،ومىا يف  كمىه ،إذا ثبت إ ابة اآلخر ىرض معد خيشى م ىه اتىال  ماإليىدز

 0وجب على الواضي التفريق بي هما، اسلهما 
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 (115دة  املا
  0من اجلها فريقيستعان بلج ة طبية خمتاة يف معرفة العيوب اليت يطلب الت

 

 0 يف هذا الفاخ فسو التفريق

 
 الفاخ الثاو

 التفريق لعدحمل ادا  املهر احلال
 

 (116املادة  
 لعدحمل ادا  الزوج مهرها احلال يف احلالتني اآلتيتني : فر ة ك  للزوجة غم املدخول هبا لل

 0إذا مل يكن للزوج مال راهر يؤخذ م ه املهر  0ا
إذا مان الزوج راهر العسر او جمهول احلال وااتهىى األجىخ الىذ   ىدده الواضىي ألدا  مهرهىا احلىال ومل  0ب

 0يؤده 
 0لعدحمل ادا  مهرها احلال ، ويبوى دي اً يف ذمة الزوج  للفر ة بعد الدخول للزوجةق  ك  

 الفاخ الثالث
 والشواق التفريق للضرر

 (117املادة  
وق يسىوح  ىق ا  م همىا  لكخ من الزوجني طلب التطليق للضرر الىذ  يتعىذر معىه دواحمل العشىرة لملعىروف بي همىا

 . يف ذلك ، ما مل يثبت تااحلهما
( مىن هىذا الوىااون اإل ىالح بىني الىزوجني ، فىين عجىزت ع ىه عىرض 16تتوىل جل ة التوجيه األسىر  وفوىاً للمىادة  

 0لالح عليهما ، فين تعذر وثبت الضرر  ك  للتطليق الواضي ا

 (118املادة  
إذا مل يثبت الضرر، واستمر الشواق بني الزوجني، وتعذر على جل ىة التوجيىه األسىر  والواضىي اإل ىالح  -1

بي هما، عني الواضي  ك   كمني مىن اهليهمىا إن امكىن بعىد ان يكلىف مىال مىن الىزوجني تسىمية  كى  مىن اهلىه 
إلمكان يف اجللسة التالية على األمثر، وإق فيمن يتوس  فيه اخلىربة والوىدرة علىى اإل ىالح إذا توىاعس ا ىد  در ا

 ون هذا احلك  غم  ابخ للطعن فيه .الزوجني عن تسمية  كمه، او ختلف عن  ضور هذه اجللسة، ويك
 
ق  ىاوز مىدة تسىعني يومىاً، وجيب ان يشمخ  ك  تعيني  كمني على اتريو بد  املهمىة وااتهائهىا، علىى ا -2

وجيىىوز مىىدها بوىىرار مىىن احملكمىىة، وتعلىىن احملكمىىة احلكمىىني واخلاىىوحمل  كىى  تعيىىني احلكمىىني وعليهىىا مليىىف مىىخ مىىن 
 مني أبن يووحمل ىهمته بعدل وامااة .احلكمني الي

 (119املادة  
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يف سىىم عمىخ احلكمىىني، ،     وق يىؤثر علىى احلكمىني تواىىي اسىباب الشىىواق وبىذل اجلهىىد لإل ىالح بىني الىىزوجني
ت الال وىة، إن  اىخ امت اع ا د الزوجني عن  ضور جلسة التحكي  م  ا إعالاىه لجللسىة احملىددة، او اجللسىا

 ااوطاع بي هما .
 

 (120املادة  
 إذا عجز احلكمان عن اإل الح : 

مىا طالبىاً ،  ىرر احلكمىان فين ماات اإلسا ة ملها من جااب الزوج ، والزوجىة هىي طالبىة التفريىق ، او مىان مىخ م ه
 0التفريق بطلوة لئ ة دون مساس بشي  من  ووق الزوجية املتتبة على الزواج والطالق

 0إذا ماات اإلسا ة ملها من جااب الزوجة  ررا التفريق اظم بدل م اسب يودرااه تدفعه الزوجة 
 0بة اإلسا ة إذا ماات اإلسا ة مشتمة  ررا التفريق دون بدل او ببدل يت اسب مع اس

وإن مااىت  0إن جهخ احلال فل  يعرف املسي  م هما ، فين مان الزوج هو الطالىب ا ىتح احلكمىان رفىض دعىواه 
 0الزوجة هي الطالبة او مان مخ م هما طالباً التفريق  رر احلكمان التفريق بي هما دون بدل

 
 (121املادة  
 .متضم اً مدى إسا ة مخ من الزوجني او ا دنا إىل اآلخر  رارنا مسبباً يودحمل احلكمان إىل الواضي  01
 ك  الواضي ىوتضىى  كى  احلكمىني إن اتفوىا فىين اختلفىا عىني الواضىي غمنىا، او ضى  إليهمىا  كمىاً  02

 . اثلثاً يرجح ا د الرايني، وملف احملكمة احلك  اجلديد، او املرجح اليمني أبن يووحمل ىهمته بعدل وامااة
 .على الواضي تعديخ  ك  احلكمني فيما خالف ا كاحمل هذا الوااون  03
 

 (122املادة  
لوضىىائية الاىىادرة علىىى يف دعىىوى التطليىىق لإلضىىرار يثبىىت الضىىرر بطىىرق اإلثبىىات الشىىرعية، ولأل كىىاحمل ا 

 ا د الزوجني .
جني الىىزو  وتوبىىخ الشىىهادة للتسىىامع إذا فسىىر الشىىاهد او فهىى  مىىن مالمىىه اشىىتهار الضىىرر يف حمىىيح  يىىاة 

  سبما تورره احملكمة .
 الشهادة للتسامع على افي الضرر .وق توبخ  
 وتوبىىخ شىىهادة الشىىاهد ذمىىراً مىىان او ااثىىى عىىدا األ ىىخ للفىىرع او الفىىرع لأ ىىخ مىى  تىىوافرت يف الشىىاهد 

 شروط الشهادة شرعاً .
 

 (123املادة  
مىىا  بضىته مىىن مهىر ومىىا اخذتىه مىىن     واودعىت ة ، حاخللىىوة الاىىحي واإذا طلبىت الزوجىىة الطىىالق  بىخ الدخىىىول 

 تفريىق ك  لل، وعجز الواضي عن اإل الح ، وامت ع الزوج عن ذلك ، وما اافوه الزوج من اجخ الزواج  ، هدااي
 0خلعاً 
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 الفاخ الرابع
 التفريق لعدحمل اإلافاق

 
 (124املادة  
مىال رىاهر  كىن الت فيىذ فيىه لل فوىة الواجبىة ، إذا امت ع الزوج احلاضر عن اإلافاق على زوجته ، ومل يكىن لىه  01

 0يف مدة  ريبىة ، جاز لزوجته طلب التفريق 
اىه موسىر او معسىر او ااه معسر ومل يثبت إعساره طلق عليه الواضىي يف احلىال ومىذلك إن مل يىدع افين ادعى  02

يىد علىى شىهر ، فىين مل ي فىق وإن ثبت إعساره امهلىه الواضىي مىدة ق تز ، ادعى إاه موسر وا ر على عدحمل اإلافاق
 0طلق عليه الواضي 

 
 (125املادة  
 إذا مان الزوج غائباً يف مكان معلوحمل : 01

 0فين مان له مال راهر افذ عليه احلك  لل فوة يف ماله         
مضافاً إليها مواعيد املسافة املوىررة  ق تزيد على شهروإن مل يكن له مال راهر اعذره الواضي وامهله مدة         

 0، فين مل ي فق ومل  ضر ال فوة طلق عليه الواضي بعد مضي املدة 
إن مان غائباً يف مكان جمهول ، او ق يسهخ الو ىول إليىه ، او مىان مفوىوداً وثبىت ايضىاً ااىه ق مىال لىه  كىن  02

 0اخذ ال فوة م ه ، طلق عليه الواضي 
 

 (126املادة  
لزوج ان يتو ى التطليق بتودمي ما يثبت يساره و درته على ال فوة ، ويف هذه احلالة  هله الواضي املىدة املوىررة ل    

 0( من هذا الوااون 125يف املادة  
 

 (127املادة  
للىزوج ان يراجىع زوجتىه يف العىدة إذا ثبىىت يسىاره ، واسىتعد لإلافىاق بدفعىه ال فوىىة املعتىادة وإق مااىت الرجعىة غىىم 

 0 حيحة 
 

 (128املادة  
وطلبىىت  وثبىىت للمحكمىىة يف مىىخ م همىىا عىىدحمل اإلافىىاق إذا تكىرر رفىىع الىىدعوى لعىىدحمل اإلافىىاق امثىىر مىىن مىىرتني      

 0الزوجة التطليق لعدحمل اإلافاق طلوها الواضي عليه لئ اً 
 الفاخ اخلامس

 التفريق للنيبة والفود
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 (129املادة  
ا املعروف موط ه او حمخ إ امته ولو مان له مىال  كىن اسىتيفا  للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجه 

ال فوة م ه ، وق  ك  تا بىذلك إق بعىد إاىذاره : إمىا لإل امىة مىع زوجتىه او اولهىا إليىه او طال هىا ، علىى ان  هىخ 
 0س ة يزيد علىألجخ ق 

 
 (130املادة  

ق  كىى  تىىا بىىذلك إق بعىىد التحىىر  والبحىىث ع ىىه لزوجىىة املفوىىود والىىذ  ق يعىىرف حمىىخ إ امتىىه طلىىب التطليىىق ، و 
 0ومضي س ة من اتريو رفع الدعوى 

 
 الفاخ السادس
 التفريق للحبس

 
 (131املادة  

لزوجة احملبوس احملكوحمل عليه  ك  لت بعووبة مويدة للحرية مدة ثال  سى وات فىامثر ان تطلىب مىن احملكمىة بعىد 
 0مان له مال تستطيع اإلافاق م ه مضي س ة من  بسه التطليق عليه لئ اً ولو  

بىىذات  إذا مااىىت الزوجىىة حمبوسىىة ايضىىاً فملرجىىت هىىي دواىىه جىىاز تىىا طلىىب التفريىىق بعىىد مضىىي سىى ة علىىى خروجهىىا
 0( من هذه املادة1الشروط الواردة يف الب د  

بوىى مىن مىدة يف احلالتني السابوتني يشتط للحك  للزوجىة اق خيىرج الىزوج مىن السىجن اث ىا  اظىر الىدعوى او اق ي
 0 بسه ا خ من ستة اشهر 

 
 الفاخ السابع

 التفريق لإليال  والظهار
 

 (132املادة  
األشىهر اربعىة اشىهر فىامثر مىا مل يفىئ  بىخ ااوضىا   مدة للزوجة طلب التطليق إذا  لف زوجها على عدحمل مباشراا

 0 األربعة ، ويكون الطالق لئ اً 
 

 (133املادة  
 0 للزوجة طلب التطليق للظهار

 
 (134املادة  
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ي ذر الواضي الزوج للتكفم عن الظهار خالل اربعة اشهر من اتريىو اليمىني، فىين امت ىع لنىم عىذر  كى  الواضىي 
 0للتطليق طلوة لئ ة 

 
 (135املادة  

علىى الواضىىي اث ىىا  ال ظىىر يف دعىىوى التطليىىق ، ان يوىىرر مىا يىىراه ضىىرورايً مىىن إجىىرا ات و تيىىة لضىىمان      
 .  ب اً  على طلب ا  م هما جة واألوقد وما يتعلق  ضااته  وزايراافوىة الزو 

 
 الباب الرابع
 آاثر الفر ة

 الفاخ األول
 العدة

 (136املادة  
 0العدة مدة ترب  توضيها الزوجة وجولً دون زواج إثر الفر ة

 
 (137املادة  

 0تبتدئ العدة م ذ و وع الفر ة 
 0من آخر وط  تبتدئ العدة يف  الة الوط  بشبهة 

 0يف الزواج من اتريو املتارمة او تفريق الواضي او موت الرجخ تبتدئ العدة 
العدة يف  الة الوضا  للتطليىق ، او التفريىق ، او الفسىو ، او بطىالن العوىد ، او احلكى  ىىوت املفوىود مىن تبتدئ 

 0  ني  مورة احلك  لاتً 
 

 (138املادة  
 0واج  حيح ولو  بخ الدخول اربعة اشهر وعشرة اايحمل ما مل تكن  اماًل تعتد املتوى ع ها زوجها يف ز  
 0ت وضي عدة احلامخ بوضع  لها او سووطه  
 0او بشبهة إذا تويف ع ها الرجخ عدة الطالق برا ة للر    لطختعتد املدخول هبا يف عود  

 
 (139املادة  
 0ق عدة على املطلوة  بخ الدخول و بخ اخللوة الاحيحة  01
 عدة املطلوة غم احلامخ : 02

 0ثالثة اطهار لذوات احليض وتادق لاوضائها يف املدة املمك ة   0ا
ثالثىىىة اشىىىهر ملىىىن مل مىىىض ا ىىىاًل او بلنىىىت سىىىن اليىىىاس وااوطىىىع  يضىىىها فىىىين رات احلىىىيض  بىىىخ ااوضىىىائها  0ب  

 0استاافت العدة بثالثة اطهار 
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 0معروفة ، فين ماات تا عادة تذمرها اتبعتها يف  ساب العدة  ثالثة اشهر ملمتدة الدحمل إن مل تكن تا عادة 0ج
 0ا خ األجلني من ثالثة اطهار او س ة ق  يض فيها ملن ااوطع  يضها  بخ سن الياس  0د 

 (140املادة  
إذا طلق الزوج زوجته املدخول هبا يف زواج  حيح إبرادته امل فردة ومىن غىم طلىب م هىا اسىتحوت متعىة  
عدة  سب  ال الزوج وىا ق جياوز افوىة سى ة ألمثاتىا ، وجيىوز للواضىي توسىيطها  سىب يسىار الىزوج غم افوة ال

 0وإعساره ، ويراعى يف توديرها ما ا اب املراة من ضرر 
 

 (141املادة  
 0الزوج وماات املراة يف عدة الطالق الرجعي ت توخ إىل عدة الوفاة وق  سب ما مضى  إذا تويف 01
الزوج واملىراة يف عىدة الطىالق البىائن او الفسىو فيهنىا تكملهىا وق تلتىزحمل بعىدة الوفىاة إق إذا مىان  إذا تويف 02

 0الطالق يف مرض املوت فتعتد أببعد األجلني 
 

 الفاخ الثاو
 احلضااة

 
 (142املادة  

 . ق الويل يف الوقية على ال فس  احلضااة  فظ الولد وتربيته ورعايته ىا ق يتعارض مع
 (143املادة  

 يشتط يف احلاضن :
 
 .العوخ  01
 .البلوغ راشداً  02
 ة .األماا 03
 .تربية احملضون و يااته ورعايته  الودرة على 04
 .مة من األمراض املعدية اخلطمة السال 05
 .ة من اجلرائ  الوا عة على العرض اق يسبق احلك  عليه جبر  06
 

 (144املادة  
 زايدة على الشروط املذمورة يف املادة السابوة :يشتط يف احلاضن 

 إذا ماات امراة :  01
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ان تكون خالية مىن زوج اج ىي عىن احملضىون دخىخ هبىا ، إق إذا    ىدرت احملكمىة خىالف ذلىك ملاىلحة   -ا
 0احملضون 

 0( من هذا الوااون 145ان تتحد مع احملضون يف الدين ، مع مراعاة  ك  املادة   0ب
 
 
 ان رجاًل :إذا م 02
 
 0ان يكون ع ده من يالح للحضااة من ال سا      0ا

 0ان يكون ذا ر   حمرحمل للمحضون إن مان ااثى    0ب
 0ان يتحد مع احملضون يف الدين    0ج
 

 (145املادة  
 

إذا ماات احلاض ة امًا وهي على غىم ديىن احملضىون سىوطت  ضىااتها إق إذا  ىدر الواضىي خىالف ذلىك ملاىلحة 
 0على اق تزيد مدة  ضااتها له على إمتامه مخس س وات ذمراً مان او ااثى ن احملضو 

 
 (146املادة  

يثبىىت  ىىق  ضىىااة الطفىىخ لىىأحمل د للمحىىارحمل مىىن ال سىىا  موىىدماً فيىىه مىىن يىىديل لألحمل علىىى مىىن يىىديل لألب  .1
يراعىي الواضىي ع ىد البىت يف التىايل، علىى ان علىى التتيىب وذلىك لسىتث ا  األب ومعتربًا فيه األ ىرب مىن اجلهتىني 

 : ذلك مالحة احملضون
 .األحمل  .ا 

 . األب    ب.
 .احمل األحمل وإن علت  ج .
 .احمل األب وإن علت  .د
 .وة د األخت ألحمل ، د األخت ألب األخوات بتودمي الشوي .ه
 .ب ت األخت الشويوة  . و
 .ب ت األخت ألحمل  . ز
 .ت للتتيب املتودحمل يف األخوات اخلاق . ح
 .ب ت األخت ألب  . ط
 .يف األخوات  ب ات األخ للتتيب املتودحمل .  
 .العمات للتتيب املذمور  .  
 .خاقت األحمل للتتيب املذمور  . ل
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 .خاقت األب للتتيب املذمور  . حمل
 .عمات األحمل للتتيب املذمور  . ن
 .عمات األب للتتيب املذمور  . س

ال سىىا  او مل يكىىن مىى هن اهىىخ للحضىىااة ااتوىىخ احلىىق يف احلضىىااة إىل العاىىبات مىىن إذا مل توجىىد  اضىى ة مىىن هىىؤق  
 .ة تودمي اجلد الاحيح على األخوة الرجال  سب ترتيب اقستحواق يف اإلر  مع مراعا

 فين مل يوجد ا د من هؤق  ااتوخ احلق يف احلضااة إىل حمارحمل الطفخ من الرجال غم العابات على التتيب اآليت :
ل الشىىىويق فاخلىىىال ألب اجلىىىد ألحمل ، د األخ ألحمل ، د ابىىىن األخ ألحمل ، د العىىى  ألحمل ، د األخىىىوال بتوىىىدمي اخلىىىا       

 .فاخلال ألحمل 
إذا رفض احلضااة من يستحوها من ال سا  او الرجال ااتوخ احلق إىل من يليه ويبلنه الواضىي بىذلك فىين رفىض او 

 .حلق إىل من يليه ايضاً ااتوخ ا مل يبد رايه خالل مخسة عشر يوماً 

 .حمارحمل الطفخ ذمراً مان او ااثى  يف مجيع األ وال ق يستحق احلضااة ع د اختالف اجل س من ليس من .5

 الواضي خالف ذلك ملالحة احملضون .لأحمل  ضااة اوقدها ع د ال زاع على احلضااة ، ما مل يورر  .6

بي همىا اىىزاع وخرجىت األحمل مىن مسىىكن الزوجيىة ولىىو   لكىخ مىن األحمل واألب طلىىب ضى  األوقد لىه إذا مىىان .7
  الطلب اعتباراً ىالحة األوقد .ماات الزوجية  ائمة بي هما، ويفاخ الواضي يف

 
 (147املادة  

إذا مل يوجد األبوان ، ومل يوبخ احلضااة مستحق تا ، خيتار الواضي من يراه  احلاً من ا ارب احملضون او غمه  او 
  0ملؤهلة تذا النرضإ دى املؤسسات ا

 (148املادة  
 .شؤواه و ديبه وتوجيهه وتعليمه جيب على األب او غمه من اوليا  احملضون ال ظر يف  -1

 
 اً توىي  فيىه او احلاضى ة متلىك مسىك جيب على من يلزحمل ب فوة احملضون اجرة مسكن  اضى ة إق إذا مااىت -2

 .خماااً لسك اها 

 0 ضااة إذا ماات زوجة أليب احملضون او معتدة تستحق يف عداا افوة م ه ق تستحق احلاض ة اجرة  -3
 

 (149املادة  
 عن ذلىك ق جيوز للحاضن السفر لحملضون خارج الدولة إق ىوافوة ويل ال فس خطياً ، وإذا امت ع الويل 

 .يرفع األمر إىل الواضي 
 

 (150املادة  
 إبذن ابيىه الطالق الرجعي ان تسافر بولدها او ت ولىه مىن بيىت الزوجيىة إقليس لأحمل  ال  ياحمل الزوجية او يف عدة 

 .اخلطي 
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بعد البي واة ان ت توخ به إىل بلد آخىر يف الدولىة إذا مل يكىن يف هىذا ال وىخ إخىالل بتبيىة الاىنم ومل يكىن  لأحملجيوز 

 .ضون مشوة او افوة غم عاديتني مضارة لأب ومان ق يكلفه يف ال ولة ملطالعة ا وال احمل
 
 

 (151املادة  
 . وليه خطي من إذا ماات احلاض ة غم األحمل فليس تا ان تسافر للولد إق إبذن -1

 . ن مض ه مم خطي مان او غمه ان يسافر للولد يف مدة احلضااة إق إبذن  لً ليس للويل ا -2

توىىال األب إىل غىىم البلىىد املويمىىة فيىىه احلاضىى ة إق إذا مااىىت ق جيىىوز إسىىواط  ضىىااة األحمل املبااىىة سىىرد اا -3
ليىوحمل ال ولة بواد اقستورار ومل تكن مضارة لأحمل وماات املسافة بني البلىدين مىول دون رؤيىة احملضىون والعىودة يف ا

 .افسه بوسائخ ال وخ العادية 
 

 (152املادة  
 يسوح  ق احلاضن يف احلضااة يف احلاقت اآلتية :    
 
 .( 144( و  143إذا اختخ ا د الشروط املذمورة يف املادتني   .1
 .إذا استوطن احلاضن بلداً يعسر معه على ويل احملضون الوياحمل بواجباته  .2
 .إذا سكت مستحق احلضااة عن املطالبة هبا مدة ستة اشهر من غم عذر  .3
 . جز البدوت  ضااتها لسبب غم العإذا سك ت احلاض ة اجلديدة مع من سوط .4

 (153املادة  
 .ن سوطت ع ه م  زال سبب سووطها تعود احلضااة مل 

 
 (154املادة  
إذا مان احملضون يف  ضااة ا د األبوين فيحق لآلخىر زايرتىه واسىتزارته واستاىحابه  سىبما يوىرر الواضىي     01

 0على ان  دد املكان والزمان واملكلف إب ضار احملضون 
 0إذا مان ا د ابو  احملضون متوى او غائباً  ق أل ارب احملضون احملارحمل زايرته  سبما يورر الواضي   
 0إذا مان احملضون لدى غم ابويه يعني الواضي مستحق الزايرة من ا اربه احملارحمل   

 0ي فذ احلك  جرباً إذا امت ع عن ت فيذه من ع ده احملضون 

اإلسالمية واألو اف قئحة مىدد إجىرا ات رؤيىة احملضىون وتسىليمه وزايرتىه ، علىى اق يادر وزير العدل والشؤون 
 0تكون يف مرامز الشرطة او السجون 

 
 (155املادة  
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 0إذا تعدد ا حاب احلق يف احلضااة ومااوا يف درجة وا دة اختار الواضي األ لح للولد 
 

 (156املادة  
الذمر إ دى عشرة س ة واألاثى ثال  عشىرة سى ة ، مىا مل تىر احملكمىة   ال ية  ضااة ال سا  ببلوغ ت تهي     .1

 . مد هذه السن ملالحة احملضون وذلك إىل ان يبلغ الذمر او تتزوج األاثى
، مىىا مل توىىتض ماىىلحة احملضىىون  تسىىتمر  ضىىااة ال سىىا  إذا مىىان احملضىىون معتوهىىاً او مريضىىاً مرضىىاً موعىىداً      .2

 . خالف ذلك
 

 (157املادة  
( مىىن هىىذا الوىىااون للىىويل اق تفىىاظ جبىىواز سىىفر احملضىىون إق يف  الىىة 149دون إخىىالل أب كىىاحمل املىىادة   -1

 .ة السفر فيسل  للحاض 
 يف تسىىليمه للحاضى ة و ىىت للواضىي ان أيمىر إببوىىا  جىواز السىفر يف يىىد احلاضى ة إذا راى تع تىىاً مىن الىويل -2

 .احلاجة 
د واية واثئق اخرى ثبوتيىة ختى  احملضىون او باىورة م هىا ماىد ة للحاض ة اق تفاظ أب خ شهادة امليال -3

 . تفاظ للبطا ة الشملاية للمحضون وتا اق

 

 (158املادة  
ت فذ األ كاحمل الاادرة بض  الانم و فظىه وتسىليمه ألمىني والتفريىق بىني الىزوجني وحنىو ذلىك ممىا يتعلىق  

الووة ودخول امل ازل ، ويتبع م دوب الت فيىذ يف هىذه احلالىة لأل وال الشملاية جربًا ولو ادى ذلك إىل استعمال 
فيىذ التعليمات اليت تعطى له مىن  اضىي الت فيىذ لحملكمىة الكىائن بىدائراا احملىخ الىذ   اىخ فيىه الت فيىذ ، ويعىاد ت 

 احلك  ملما ا تضى األمر ذلك .
 

 0وق جيوز ت فيذ احلك  الاادر على الزوجة لملتابعة جرباً  
 

 ب الثالثالكتا
 األهلية والوقية

 
 الباب األول

 األهلية
 الفاخ األول
 ا كاحمل عامة

 



2019/06/17  36

 (159املادة  
 0مخ شمل  اهخ للتعا د ما مل تسلب اهليته او  د م ها  ك  الوااون 

 
 

 (160املادة  
 : يعترب يف  ك  الوا ر    

 0اجل ني 
 0اس ون واملعتوه والسفيه 

 0املفوود والنائب 
 

 (161املادة  
 يعترب فا د األهلية :

 
 0الانم غم املميز    01
 0اس ون واملعتوه   02
 

 (162املادة  
 ان   األهلية : يعترب 

 
 0الانم املميز 

 0السفيه 
 

 (163املادة  
يتىىوىل شىىؤون الوا ىىر مىىن  ثلىىه ، ويىىدعى  سىىب احلىىال وليىىاً او و ىىياً              ويشىىمخ الو ىىي اململتىىار وو ىىي 

 0 يماً  الواضي ( او
 
 
 
 

 الفاخ الثاو
 ا كاحمل الانم
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 (164املادة  
 0مميز او غم مميز  الانم  : 

 0هو من مل يت  السابعة  من عمره :  والانم غم املميز وفق ا كاحمل هذا الوااون
 0والانم املميىىز : هو من اا السابعة من عمره 

 
 (165املادة  

 ( من هذا الوااون ، تكون :31 ( و 30مع عدحمل اإلخالل  ك  املادتني   
 0تارفات الانم غم املميز الوولية لطلة بطالانً مطلواً  01
تارفات الانم املميىز الووليىة املاليىة  ىحيحة مى  مااىت انفعىة لىه افعىاً حمضىاً ، ولطلىة مى  مااىت ضىارة بىه  02

 0ضرراً حمضاً 
 0ال فع والضرر مو وفة على اإلجازة  تارفات الانم املميز الوولية املالية املتددة بني 03
 

 (166املادة  
 0للويل ان أيذن للوا ر الذ  اا الثام ة عشرة س ة يف تسل  امواله ملها او بعضها إلداراا 

جيىىوز للمحكمىىة بعىىد مسىىاع ا ىىوال الو ىىي ان  ذن للوا ىىر الىىذ  اا الثام ىىة عشىىرة سىى ة يف تسىىل  اموالىىه ملهىىا او 
 0بعضها إلداراا 

 
 (167دة  املا

 0يف التارفات الداخلة مت اإلذن مالبالغ سن الرشد له الانم املاذون 
 

 (168املادة  
إذا اا الاىىنم املميىىز الثام ىىة عشىىرة مىىن عمىىره وآاىىس مىىن افسىىه الوىىدرة علىىى  سىىن التاىىرف وامت ىىع الو ىىي مىىن 

 0اإلذن له يف إدارة جز  من امواله يرفع األمر إىل الواضي 
 

 (169املادة  
 0ب على املاذون له من  بخ الو ي ان يودحمل للواضي  سالً دورايً عن تارفاته جي

 (170املادة  
 0للواضي وللو ي إلنا  اإلذن او توييده إذا ا تضت مالحة الانم ذلك 

 
 الفاخ الثالث

 الرشد
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 (171املادة  
مىىخ شىىمل  يبلىىغ سىىن الرشىىد متمتعىىاً بوىىواه العوليىىة ومل  جىىر عليىىه يكىىون مامىىخ األهليىىة ملباشىىرة  وو ىىه امل اىىور 

  0عليها يف هذا الوااون 
 

 (172املادة  
  0ويبلغ الشمل  سن الرشد إذا اا إ دى وعشرين س ة  مرية 

 
 (173املادة  

 0للوا ر بعد رشده حماسبة الو ي عن تارفاته خالل فتة الو اية  
 
 

 الفاخ الرابع
 عوارض األهلية

 
 (174املادة  

 عوارض األهلية :
 

 0اجل ون : واس ون هو فا د العوخ باورة مطبوة او متوطعة ويلحق به العته
 0السفه : والسفيه هو املبذر ملاله فيما ق فائدة فيه 

و املرض الذ  يعجز فيه اإلاسان عن متابعة اعماله املعتادة وينلب فيه اتىال  و ىوت علىى تلىك مرض املوت : ه
احلال  بخ مرور س ة فين امتد مرضىه سى ة او امثىر وهىو علىى  الىة وا ىدة دون ازدايد تكىون تاىرفاته متاىرفات 

 0الاحيح 
وينلىىب يف امثاتىا اتىىال  ولىو مل يكىىن   كى  مىىرض املىوت احلىىاقت الىيت  ىىيح لإلاسىان فيهىا خطىىر املىوتيف يعتىرب 
 0مريضاً 

 
 (175املادة  
 0 بعد احلجر عليهولطلة  إفا ته  حيحة ،تارفات اس ون املالية  ال  01
 0تطبق على تارفات السفيه الاادرة بعد احلجر عليه ، األ كاحمل املتعلوة بتارفات الانم املميز  02
  0ة ما مل تكن اتيجة استنالل او تواطؤتارفات السفيه  بخ احلجر عليه  حيح 03

 (176املادة  
وفىق مىا ااىت عليىه املىادة يرجع يف ا كاحمل تارفات املريض مرض املوت وما يف  كمىه أل كىاحمل الفوىه اإلسىالمي 

 0 ( من هذا الوااون2 
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 (177املادة  
 0للمحجور عليه احلق يف إ امة الدعوى ب فسه لرفع احلجر ع ه 

 
 الباب الثاو

 الوقية
 الفاخ األول
 ا كاحمل عامة

 
 (178املادة  

 .ة على ال فس ، ووقية على املال الوقية : وقي
 الوقية على ال فس :  .ا

هىىي الع ايىىة بكىىخ مىىا لىىه عال ىىة بشىىمل  الوا ىىر واإلشىىراف عليىىه و فظىىه وتربيتىىه وتعليمىىه وتوجيىىه  ياتىىه وإعىىداده 
 .فوة على تزوجيه إعداداً  احلاً ، ويدخخ يف ذلك املوا

 
 الوقية على املال : .ب
 .الوا ر و فظه وإدارته واستثماره هي الع اية بكخ ما له عال ة ىال  .1
 

 .اية والووامة والومالة الوضائية يدخخ يف الوقية : الو 

 
 (179املادة  

ون ، خيضىع للوقيىة علىى ( من هذا الواا39مع مراعاة األ كاحمل املتعلوة بزواج األاثى والواردة يف املادة   
 0ال فس الانم إىل ان يت  سن البلوغ راشداً ،مما خيضع تا البالغ اس ون او املعتوه 

 
 الفاخ الثاو
 شروط الويل

 
 (180املادة  

 0 ادراً على الوياحمل ىوتضيات الوقية  امي اً  يشتط يف الويل ان يكون للناً عا اًل راشداً 
 0يكون امي اً على افس الوا ر  ادراً على تدبم شؤواه متحداً معه يف الدين يشتط يف ويل ال فس ان 

 
 الفاخ الثالث

 الوقية على ال فس
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 (181املادة  

 0الوقية على ال فس لأب ، د للعا ب ب فسه على ترتيب اإلر  
لوقيىىة ألمىىربه  ، وإن ع ىىد تعىىدد املسىىتحوني للوقيىىة يف درجىىة وا ىىدة و ىىوة  رابىىة وا ىىدة واسىىتوائه  يف الرشىىد فا

  0اختلفوا يف الرشد اختارت احملكمة ا لحه  للوقية 
إن مل يوجىىد مسىىتحق عي ىىت احملكمىىة وليىىاً علىىى الىى فس مىىن ا ىىارب الوا ىىر إن وجىىد فىىيه   ىىا  للوقيىىة وإق فمىىن 

  0غمه   
 

 الفاخ الرابع
 سلب الوقية على ال فس

 
 (182املادة  

 ال فس يف احلاقت اآلتية :تسلب الوقية وجولً عن ويل  
 0إذا اختخ فيه بعض شرائح الوقية امل اور عليها يف هذا الوااون 01
إذا ارتكىىب الىىويل مىىع املىىوىل عليىىه او مىىع غىىمه جر ىىة اقغتاىىاب    او هتىىك العىىرض او  ىىاده يف طريىىق  02

 0الدعارة او ما يف  كمها 
او عها هىو او غىمه علىى افىس املىوىل عليىه او  يةعمد او ج حة ج ايةيف إذا  در على الويل  ك  لت  03

 0ما دوهنا 
 0إذا  ك  على الويل بعووبة مويدة للحرية مدة تزيد على س ة  04
 

 (183املادة  
 جيوز سلب الوقية عن ويل ال فس ملياً او جزئياً دائماً او مؤ تاً يف األ وال اآلتية :

 . س ة فا خ بعووبة مويدة للحرية مدةإذا  ك  على الويل  -ا
او اخال ىىىه او تعليمىىىه  او ع رضىىىه  إذا ا ىىىبح املىىىوىل عليىىىه عرضىىىة للملطىىىر اجلسىىىي  يف سىىىالمته او  ىىىحته -ب

بسبب سو  معاملة الويل له ، او سو  الوىدوة اتيجىة قشىتهار الىويل بفسىاد السىمة او اإلدمىان علىى املسىكرات او 
 .اململدرات ، او بسبب عدحمل الع اية 

 .وبة على الويل بسبب  شئ مما ذمر يشتط يف هذه احلالة ان يادر  ك  بعووق                 
جيىىوز للمحكمىىة بىىدًق مىىن سىىلب الوقيىىة يف األ ىىوال املتودمىىة ان تعهىىد للوا ىىر إىل إ ىىدى املؤسسىىات  -2

 مع استمرار وقية الويل .اقجتماعية املتملااة 
 

 (184املادة  
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( من هذا الوااون جيىوز للمحكمىة مىن تلوىا  افسىها او 183و   (182يف احلاقت املذمورة يف املادتني   
ب ىا  علىىى طلىب سىىلطة التحويىىق ان تعهىد مؤ تىىا للوا ىر إىل شىىمل  مىىؤمتن او إىل إ ىدى املؤسسىىات اقجتماعيىىة 

 0املتملااة    يبت يف موضوع الوقية 
 

 (185املادة  
 0ل يه  إذا سلبت وقية الويل عن بعض من مت وقيته وجب سلبها عن  

 
 (186املادة  

إذا  ضت احملكمة على ويل ال فس بسلب وقيته او احلد م ها او و فها ااتولت الوقية إىل مىن يليىه يف التتيىب إن  
 0مان اهاًل 

فين اىب او مان غم اهخ جاز للمحكمة ان تعهد للوقيىة إىل مىن تىراه اهىاًل ولىو مل يكىن  ريبىاً للوا ىر او ان تعهىد 
 0ية إىل إ دى املؤسسات اقجتماعية املتملااة هبذه الوق
 (187املادة  

يف غىىم احلىىاقت الىىيت تسىىلب فيهىىا الوقيىىة وجىىولً جيىىوز للمحكمىىة ان تىىرد لىىويل الىى فس وقيتىىه الىىيت مااىىت  
 0سلبتها ع ه جزئياً او ملياً ب ا  على طلبه وبشرط ان تكون  د مضت ستة اشهر على زوال سبب سلبها 

 
 الفاخ اخلامس

 الوقية على املال
 

 (188املادة  
لواضي، وق لد  د لو يه إن وجد  د للجد الاحيح إن وجد  الوقية على املال لأب و ده د لو يه 

 0جيوز أل د م ه  التمللي عن وقيته إق إبذن احملكمة 
 
 

 (189املادة  
 0املتربع ذلك ق يدخخ يف الوقية ما يؤول للوا ر من مال بطريق التربع إذا اشتط  

 
 (190املادة  

ق جيوز إ راض مال الوا ر او التربع به او ى افعه فين و ع التارف بشي   من ذلك مان لطىاًل وموجبىاً  
 0 للمسؤولية والضمان

 
 (191املادة  
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احملكمة إق إبذن  تارفاً ان اًل مللكيته او م ش اً عليه  واً عي ياً الوا ر ق جيوز للويل ان يتارف يف عوار  
 0لضرورة او مالحة راهرة تودرها احملكمة  ، ويكون ذلك

 
 (192املادة  

 0ا كاحمل الشريعة اإلسالمية  وىا ق خيالفق جيوز للويل اق تاض ملالحة الوا ر إق إبذن احملكمة  
 

 (193املادة  
 0من بلوغه راشداً  ق جيوز للويل بنم إذن احملكمة  جم عوار الوا ر ملدة متتد إىل ما بعد س ة 

 
 (194املادة  

 0ق جيوز للويل ان يستمر يف  ارة آلت للوا ر إق إبذن احملكمة ويف  دود هذا اإلذن  
 

 (195املادة  
  0ق جيوز للويل ان يوبخ هبة او و ية للوا ر حمملة للتزامات إق إبذن احملكمة  
 (196املادة  

للوا ر من مال او ما يؤول إليه وان يودع هذه الوائمة  ل  متىاب احملكمىة الىيت على الويل ان  رر  ائمة ىا يكون 
 0يوع بدائراا موط ه يف مدى شهرين من بد  الوقية او من ايلولة هذا املال إىل الوا ر 

 0جيوز للمحكمة اعتبار عدحمل تودمي هذه الوائمة او التاخر يف تود ها تعريضاً ملال الوا ر للملطر 

 
 (197املادة  

للويل إبذن من احملكمة ان ي فىق علىى افسىه مىن مىال الوا ىر إذا مااىت افوتىه واجبىة عليىه وان ي فىق م ىه  
 0على من  ب على الوا ر افوته 

 
 الفاخ السادس

 سلب الوقية على املال
 

 (198املادة  
ان  إذا ا ىىبحت امىىوال الوا ىىر يف خطىىر بسىىبب سىىو  تاىىرف الىىويل او أل  سىىبب آخىىر فعلىىى احملكمىىة 

 0تسلب وقيته او مد م ها 
 

 (199املادة  
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مك  احملكمة بو ف الوقية إذا اعتىرب الىويل غائبىاً او  ىبس ت فيىذاً حلكى  بعووبىة مويىدة للحريىة مىدة سى ة  
 0فا خ
 

 (200املادة  
 0يتتب على احلك  بسلب الوقية على افس الوا ر، سووطها او و فها لل سبة إىل املال  
 (201املادة  

إذا سلبت الوقية او  د م ها او و فت فال تعود إق  ك  من احملكمة بعد التثبت مىن زوال األسىباب الىيت دعىت 
 0إىل سلبها او احلد م ها او و فها 

 
 (202املادة  

  0ق يوبخ طلب استداد الوقية الذ  سبق رفضه إق بعد ااوضا  س ة من اتريو احلك  البات للرفض 
 

 الفاخ السابع
 تارفات األب واجلد

 
 (203املادة  

 0تكون الوقية لأب على اموال ولده الوا ر  فظاً ، وإدارة ، واستثماراً  
 

 (204املادة  
 0تشمخ وقية األب اوقد اب ه الوا رين إذا مان ابوه  حمجوراً عليه 

 
 (205املادة  

 يف احلاقت اآلتية :وخاو اً ممخ تارفات األب على السداد  
 

 0التعا د لس  ولده والتارف يف امواله 
 0الوياحمل للتجارة حلساب ولده ، وق يستمر يف ذلك إق يف  الة ال فع الظاهر 
 0 بول التربعات املشروعة لاا  ولده ، إذا ماات خالية من التزامات ضارة 

 0اإلافاق من مال ولده على من وجب ت  ال فوة عليه 
 

 (206املادة  
 : يف احلاقت اآلتية األب مو وفة على إذن احملكمة تارفات كونت 
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 0إذا اشتى ملك ولده ل فسه او لزوجته او سائر اوقده 
 

 0إذا لع ملكه او ملك زوجته او سائر اوقده  لولده 

 
 0إذا لع ملك ولده ليستثمر مث ه ل فسه 

 
 (207املادة  

 0ثبت سو  تارفه ، وعدحمل وجود مالحة فيه للوا ر  إذاتبطخ تارفات األب 

 0يعترب األب مسؤوًق يف ماله عن اخلطا اجلسي  الذ  ات  ع ه ضرر لولده 
 

 (208املادة  
ا ثبت للواضي ان اموال الوا ر ا بحت اتيجة تارف ابيه يف خطىر إذتسلب وقية األب او  د م ها  

0 
 

 (209املادة  
 0 املوررة لأب يف هذا البابتسر  على اجلد األ كاحمل  

 
 الفاخ الثامن
 ااتها  الوقية

 
 (210املادة  

 0ت تهي الوقية ببلوغ الوا ر راشداً ما مل مك  احملكمة لستمرار الوقية عليه  
 (211املادة  

 0إذا ااتهت الوقية على شمل  فال تعود إق إذا  احمل به سبب من اسباب احلجر 
 (212املادة  

 0او ورثته رد اموال الوا ر إليه ع د ااتها  الوقية وذلك عن طريق احملكمة اململتاة  على الويل 
 

 الفاخ التاسع
 الو ي

 
 (213املادة  
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جيوز لأب ان يعني و ياً خمتاراً على ولده الوا ر او احلمخ املستكن وعلى الوا رين مىن اوقد اب ىه احملجىور عليىه 
 0رض الو اية على احملكمة لتثبيتها ( وتع189امل اور عليها يف املادة  ، وجيوز ذلك ايضا للمتربع يف احلالة 

 0جيوز لكخ من األب او املتربع يف ا  و ت ان يعدل عن هذا اقختيار 
 0يشتط ان يثبت اقختيار او العدول بور ة رمسية او عرفية 

 0و ياً إذا مل يكن للوا ر او احلمخ املستكن و ي خمتار او جد  حيح تعني احملكمة 
 0ق يتارف الو ي يف مال احلمخ املستكن إىل ان يولد  ياً وعليه تسليمه لوليه الشرعي 

 
 (214املادة  

 0يعني الواضي و ياً خا اً او مؤ تا ملما ا تضت مالحة الوا ر ذلك  
 

 (215املادة  
امي اً ذا اهليىة ماملىة ،  يشتط يف الو ي سوا  امان و ياً خمتاراً احمل و ىي الواضي ان يكون عدًق مفو اً  

 متحداً يف الدين مع املو ى عليه  ادراً على الوياحمل ىوتضيات الو اية ، وق جيوز بوجه خار ان يعني و ياً :
من  رر األب  بخ وفاته  رمااه من التعيني م  ب  هىذا احلرمىان علىى اسىباب  ويىة تىرى احملكمىة بعىد مويوهىا اهنىا 

 0ر ة رمسية او عرفية تربر ذلك ويثبت احلرمان بو 
مىىن مىىان بي ىىه هىىو او ا ىىد ا ىىوله او فروعىىه او زوجىىه وبىىني الوا ىىر اىىزاع  ضىىائي او مىىن مىىان بي ىىه وبىىني الوا ىىر او 

  0عائلته عداوة إذا مان خيشى من ذلك مله على مالحة الوا ر 

لشرف او ال زاهة ومع ذلىك إذا احملكوحمل عليه بعووبة مويدة للحرية يف جر ة من اجلرائ  اململلة لآلداب او املاسة ل
 0ااوضت مدة تزيد على مخس س وات جاز ع د الضرر التجاوز عن هذا الشرط 

 0من ليس له وسيلة مشروعة للعيش 

 0من سبق ان سلبت وقيته او عزل عن الو اية على  ا ر آخر 
 

 (216املادة  
 0مل تكن خمالفة للوااون يتويد الو ي للشروط واملهاحمل املس دة إليه بوثيوة اإلياا  ، ما  

 
 (217املادة  

جيىىوز ان يكىىون الو ىىي ذمىىراً او ااثىىى ، شملاىىاً طبيعيىىاً او اعتبىىارايً، م فىىرداً او متعىىدداً ، مسىىتواًل او معىىه  
 0مشرف 
 (218املادة  

 
، يف  ال تعدد األو يا  ق جيوز أل ده  اقافراد للتارف إق إذا مىان املو ىي  ىد  ىدد اختاا ىاً لكىخ مى ه  

فين ماات الو اية لعدد من األو يا  جمتمعني فال جيىوز أل ىده  التاىرف إق ىوافوىة اآلخىرين ، ومىع ذلىك جيىوز 
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لكخ من األو يا  اختىاذ اإلجىىرا ات الضىرورية او املسىتعجلة او املتمحضىة ل فىع الوا ىر او التاىرف فيمىا خيشىىى 
 0الودائع الثابتة للوا ر  عليه التلف من التاخم او التارف فيما ق اختالف فيه مرد

 0ع د اقختالف بني األو يا  يرفع األمر إىل احملكمة 
 

 (219املادة  
تلىىزحمل الو ىىية بوبوتىىا  ىىرا ة او دقلىىة وق  ىىق للو ىىي التمللىىي ع هىىا إذا  بلهىىا  ىىرا ة او دقلىىة إق عىىن  

  0طريق احملكمة اململتاة 
 

 (220املادة  
اعمىىال الو ىىي ، فعلىىى املشىىرف ان يوىىوحمل ىىىا  وىىق ذلىىك وفىىق مىىا توتضىىيه إذا عىىني األب مشىىرفاً ملرا بىىة  

 0مالحة الوا ر ويكون مسؤوًق اماحمل احملكمة 
 
 

 (221املادة  
 0يشتط يف املشرف ما يشتط يف الو ي  

 
 (222املادة  

اىمه مىا يسىر  يسر  على املشرف فيما يتعلق بتعيي ه وعزله و بول استوالته واجىره عىن اعمالىه ومسى وليته عىن تو
 0من ا كاحمل على الو ي

 
 0دواعيه  زالتتورر احملكمة ااتها  اإلشراف إذا 

 
 (223املادة  

جيب على الو ي إدارة اموال الوا ر و فظها واستثمارها ، وعليه ان يبىذل يف ذلىك مىن الع ايىة مىا يبىذل يف مثىخ 
 0ذلك 

 
 (224املادة  

حمل بتودمي  سالت دورية إليها عن تاىرفاته يف إدارة امىوال الوا ىر ختضع تارفات الو ي إىل ر ابة احملكمة ، ويلز 
 0ومن يف  كمه 

 
 (225املادة  

 ق جيوز للو ي الوياحمل لألعمال التالية إق إبذن من احملكمة : 
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التاىىرف يف امىىوال الوا ىىر للبيىىع او الشىىرا  او املوايضىىة او الشىىرمة او الىىرهن او ا  اىىوع آخىىر مىىن ااىىواع    01

 0ات ال ا لة للملكية او املرتبة حلق عي  التارف
التارف يف الس دات واألسه  او  ا  م ها ، ومذا يف امل وول غم اليسم او الىذ  ق خيشىى تلفىه مىا مل    02

 0تكن  يمته ض يلة 
 0مويخ ديون الوا ر او  بول احلوالة عليه إذا مان مدي اً    03
 0استثمار اموال الوا ر حلسابه    04
 0ا تاض اموال ملالحة الوا ر    05
 0 جم عوار الوا ر     06   
 0 بول التربعات املويدة بشرط او رفضها    07
 0اإلافاق من مال الوا ر على من  ب عليه افوته إق إذا ماات ال فوة موضياً هبا  ك  واجب ال فاذ    08
 0او على الوا رالوفا  لقلتزامات احلالة اليت تكون على التمة    09
 0اإل رار  ق على الوا ر  010
 0الالح والتحكي   011
 0رفع الدعوى إذا مل يكن يف  خم رفعها ضرر على الوا ر او ضياع  ق له  012
 0الت ازل عن الدعوى وعدحمل استعماله لطرق الطعن املوررة  ااوانً  013
 ىوتما او فروعهمىا او ملىن يكىون الو ىي انئبىاً ع ىه بيع او  جم اموال الوا ر ل فسه او لزوجه او أل ىد ا 014
0 

 0ما يارف يف تزوي  الوا ر من مهر وحنوه  سب األاظمة املرعية 015
 0 تعلي  الوا ر إذا ا تاج لل فوة 016
 0اإلافاق الالزحمل ملباشرة الوا ر مه ة معي ة  017

 
 (226املادة  

مت     ول خمىت  فيهىا مىن شىرا  او اسىت جار شىئ ل فسىه او لزوجىه  ع اجلهة املكلفة بشؤون الوا رين او ا  مسؤ ًُ
او أل د ا وتما او فروعهما مما  لكه الوا ر ، مما   ع ان يبيع له شي اً مما  لكه هو او زوجه او ا د ا ىوتما 

 0او فروعهما 
 (227املادة  

اجىىراً او ان مت حىىه مكافىىاة عىىن  تكىىون الو ىىاية بنىىم اجىىر إق إذا رات احملكمىىة ب ىىاً  علىىى طلىىب الو ىىي ان تعىىني لىىه
 0عمخ معني او  دد له املو ي اجراً موبوًق عرفاً 

 الفاخ العاشر
 ااتها  الو اية
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 (228املادة  
 ت تهي مهمة الو ي يف احلاقت اآلتية :    
 
 0وفاته او فوده ألهليته او اوااهنا  01
 0ثبوت فودااه او غيبته  02
 0و عزله  بول طلبه للتمللي عن مهمته ا 03
 0تعذر  يامه بواجبات الو اية  04
 0ترشيد الوا ر او بلوغه راشداً  05
 0رفع احلجر عن احملجور عليه  06
 0استداد ايب الوا ر اهليته  07
 0وفاة الوا ر او احملجور عليه  08
 0ااتها  العمخ الذ  ا ي  الو ي ملباشرته او املدة اليت ا ت تا تعيي ه 09
 
 
 

 (229املادة  
إذا بلغ الاي جم وانً او غم مامون علىى اموالىه وجىب علىى الو ىي إبىالغ احملكمىة لل ظىر يف اسىتمرار الو ىاية     

 0عليه بعد بلوغه 
 

 (230املادة  
  ك  بعزل الو ي :     
 
 0، ولو مان هذا السبب  ائماً و ت تعيي ه للو ايةإذا  احمل به سبب من اسباب عدحمل الاال ية  01
 0  اإلدارة او انخ فيها او ا بح يف بوائه خطورة على مالحة الوا ر إذا اسا 02
 

 (231املادة  
علىى الو ىىي ع ىىد ااتهىىا  مهمتىىه تسىىىلي  امىىوال الوا ىىر ومىخ مىا يتعلىىق هبىا مىن  سىالت وواثئىق إىل مىىن   01

وعليه ان يودع  ل  متاب  0يع يه األمر ، مت إشراف احملكمة ، خالل مدة ا ااها ثالثون يوماً من ااتها  مهمته 
، علىىى ان تراعىىي احملكمىىة ا كىىاحمل  احملكمىة اململتاىىة يف امليعىىاد املىىذمور  ىىورة مىىن احلسىىاب وحمضىر تسىىلي  األمىىوال

  0 املسؤولية اجلزائية ع د اق تضا 
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يوع لطاًل مىخ تعهىد او إبىرا  او خمالاىة  اىخ عليهىا الو ىي مىن الوا ىر الىذ  بلىغ سىن الرشىد خىالل   02
 0من اتريو تاديق احملكمة على احلساب س ة 
 

 (232املادة  
إذا تىىويف الو ىىي او  جىىر عليىىه او اعتىىرب غائبىىاً وجىىب علىىى ورثتىىه او مىىن ي ىىوب ع ىىه او مىىن يضىىع يىىده علىىى املىىال 
 سىىب األ ىىوال إخبىىار احملكمىىة بىىذلك فىىوراً قختىىاذ اإلجىىرا ات الالزمىىة حلمايىىة  وىىوق الوا ىىر مىىع تسىىلي  امىىوال 

  0احلساب اخلار هبا الوا ر وتودمي 
 الباب الثالث

 النائب واملفوود
 (233املادة  
 0النائب هو الشمل  الذ  ق يعرف موط ه وق حمخ إ امته  01
 0املفوود هو النائب الذ  ق تعرف  ياته وق وفاته  02

 (234املادة  
 0إذا مل يكن للنائب او املفوود وميخ يعني له وميخ  ضائي إلدارة امواله  
 (235املادة  

 0ماى اموال النائب ، او املفوود ، ع د تعيني وميخ  ضائي ع ه وتدار وفق إدارة اموال الوا ر  
 (236املادة  

 ي تهي الفود : 
 0إذا مووت  ياة املفوود او وفاته  01
 0إذا  ك  لعتبار املفوود ميتاً  02

 (237املادة  
املفوىود ، بكىخ الوسىائخ ، للو ىول إىل معرفىة مىا إذا مىان  على الواضي يف مجيع األ وال ان يبحث عن 01

 0 ياً او ميتاً  بخ ان  ك  بوفاته 
 0 ك  الواضي ىوت املفوود إذا  احمل دليخ على وفاته  02
للواضىي ان  كىى  ىىوت املفوىىود يف ا ىوال ينلىىب فيهىىا هالمىه ، إذا مضىىت سى ة علىىى إعىالن فوىىده ب ىىا   03

 0ا مضت اربع س وات يف األ وال العادية على طلب ذو  الشان ، او إذ
 0ق توزع اموال املفوود الذ   ك  ىوته إق لاوضا  مخس عشىىىرة سىى ة من اتريو إعالن فوده  04

 (238املادة  
 يعترب يوحمل  دور احلك  ىوت املفوود اترخياً لوفاته  

 
 (239املادة  

 إذا  ك  لعتبار املفوود ميتاً ، د رهر  ياً : 
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 عادت زوجته إليه يف األ وال اآلتية :

 
 0يف اكاح  حيح  يدخخ هبا زوجها الثاوإذا مل  0ا

 0إذا مان زوجها الثاو يعل   ياة زوجها األول  0ب
 0إذا تزوجها الثاو اث ا  العدة  0ج
 

 0رجع على ورثته بتمته عدا ما هلك م ها 
 

 الكتاب الرابع
 الو ية

 
 الباب األول
 ا كاحمل عامة

 
 (240املادة  

 0الو ية تارف يف التمة مضاف إىل ما بعد موت املو ي      
  
 (241املادة  

 0 مضافة ، او معلوة على شرط  حيح او مويدة بهتوع الو ية مطلوة ، او 
 (242املادة  
إذا ا تات الو ية بشرط ي ايف املوا د الشرعية ، او ا كاحمل هذا الوااون، فالشرط لطخ والو ىية  ىحيحة       
0 
 

 (243املادة  
ت فذ الو ية يف  دود ثلث ترمة املو ىى ، بعىد ادا  احلوىوق املتعلوىة هبىا ، وتاىح فيمىا زاد علىى الثلىث  

 0يف  دود  اة من اجازها من الورثة الراشدين 
 
 (244ملادة  ا

مىىخ تاىىىرف ياىىىدر يف مىىرض املىىىوت بواىىىد التىىربع او احملىىىالة ، تسىىىر  عليىىه ا كىىىاحمل الو ىىىية ااي مااىىىت  
 0التسمية اليت تعطى له 
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 الباب الثاو
 ارمان الو ية وشروطها

 
 الفاخ األول

 األرمان
 

 (245املادة  
  0املو ي واملو ى له واملو ى به و ارمان الو ية : الاينة  

 
 (246املادة  

  0ت عود الو ية للعبارة ، او للكتابة ، فيذا مان املو ي عاجزاً ع هما فباإلشارة املفهومة  
 

 (247املادة  
 0 بطرق اإلثبات املوررة شرعاً  ق تسمع ع د اإلاكار دعوى الو ية او الرجوع ع ها إق    

 (248املادة  
( و 174املىوت ، مىع مراعىاة ا كىاحمل املىادتني  تاح الو ية ممىن لىه اهليىة التىربع ولىو  ىدرت يف مىرض  01
 0هذا الوااون  (176 

 0تاح الو ية من احملجور عليه لسفه او غفلة للورلت إبذن احملكمة  02
 0للمو ي تعديخ الو ية او الرجوع ع ها ماًل او بعضاً  03
 0يعترب تفويت املو ي للمال املعني الذ  او ى به رجوعاً م ه عن الو ية 04
 (249دة  املا

 0تاح الو ية ملن ياح متلكه للمو ى به ولو مع اختالف الدين  
 

 (250املادة  
 0ق و ية لوار  إق إذا اجازها البا ون من الورثة الراشدين فت فذ يف  اة من اجازها  

 الفاخ الثاو
 شروط  حة الو ية

 
 (251املادة  
 0تاح الو ية لشمل  معني ،  ي او  خ مستكن  01
 0الو ية لف ة حماورة او غم حماورة  تاح 02
 0تاح الو ية لوجوه الرب اجلائزة شرعاً  03
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 (252املادة  
يشىىتط يف الو ىىية لشىىمل  معىىني ،  بولىىه تىىا بعىىد وفىىاة املو ىىي ، او  ىىال  ياتىىه واسىىتمراره علىىى  بوتىىا بعىىد  01

 0وفاته 
لمىن لىه الوقيىة علىى مالىه  بىول الو ىية ، ولىه ردهىا إذا مان املو ى له ج ي ىاً او  ا ىراً ، او حمجىوراً عليىه ، ف 02

 0بعد إذن الواضي 
 0ق متاج الو ية لشمل  غم معني إىل  بول وق ترد برد ا د  03
 0يكون الوبول عن اجلهات ، واملؤسسات ، وامل شآت ممن  ثلها  ااوانً ، وله الرد بعد موافوة الواضي  04
 

 (253املادة  
 0الو ية فور وفاة املو ي ق يشتط  بول  01
ثالثني يوماً  بوًق تا ، فين ماات الو ية حمملة للتزاحمل فتمتىد بعد علمه للو ية مدة يعترب سكوت املو ى له  02

 0املدة إىل مخسني يوماً وذلك ما مل يكن ه ا  مااع معترب من رده 
 (254املادة  

 0للمو ى له مامخ األهلية رد الو ية ماًل او بعضاً  
 

 (255املادة  
ااتولت الو ية إىل ورثة املو ى إذا مات املو ى له بعد وفاة املو ي من دون ان يادر ع ه  بول وق رد ،       

 0له ما مل تكن حمملة للتزامات 
 

 (256املادة  
 0 لك املو ى له املعني املو ى به من اتريو وفاة املو ي بشرط الوبول 01
 0ملو ى ت   بخ الوسمة موامه يووحمل وار  من مات من ا 02
 0يوس  املو ى به للتساو  إذا تعدد املو ى ت  ما مل يشتط املو ي التفاوت  03
  0ي فرد احلي من التوائ  لملو ى به للحمخ ، إذا وضعت املراة ا ده  ميتاً  04
 

 (257املادة  
 0وحمل وفاة املو ي ومن سيوجد تشمخ الو ية لف ة غم  ابلة للحار استوباًق ، املوجود م ه  ي 01
 
  0ي حار عدد الف ة غم املعي ة : ىوت سائر آلئه  ، او الياس من إجناب من بوي م ه   ياً  02
 0إذا  اخ الياس من وجود ا  وا د من املو ى ت  ، رجع املو ى به ممااثً  03
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 (258املادة  
  0تنم  ا  اقاتفاع ملما و عت وقدة او وفاة ي تفع املوجودون من الف ة غم املعي ة لملو ى به ، وت

 
 0وتوس  غلة املو ى به لنم املعي ني الذين ق  كن  اره  على املوجود م ه 

 (259املادة  
 0يباع املو ى به لنم املعني إذا خيف عليه الضياع او اواان الويمة ، ويشتى بثم ه ما ي تفع به املو ى ت  

 
 (260املادة  
 0الو ية لوجوه الرب اجلائزة شرعاً على مااحلها تارف  01
 0تارف غلة املو ى به للمؤسسات امل تظرة أل رب جمااس تا إىل  ني وجودها  02

 (261املادة  
 0يشتط يف املو ى به ان يكون ملكاً للمو ي،وحمله مشروعاً  

 
 (262املادة  
 0يكون املو ى به شائعاً او معي اً  01
  0الشائع مجيع اموال املو ي احلاضرة واملستوبلة  يشمخ املو ى به 02
 

 (263املادة  
 0ت فذ الو ية  اة شائعة إذا مان ذلك يف  دود ثلث التمة  

 
 (264املادة  
يكون املو ى به املعني عواراً ، او م ووًق ، مثلياً او  يمياً ، عي اً، او م فعة ، او ااتفاعاً بعوار او م وىول ملىدة   01

 0او غم معي ة معي ة 
مىىن او ىىى بشىىي  معىىني لشىىمل  ، د او ىىى بىىه آلخىىر  سىى  بي همىىا للتسىىاو  مىىا مل يثبىىت ااىىه  اىىد بىىذلك  02

 0العدول عن الو ية لأول 
 

 الفاخ الثالث
 الو ية لمل افع واإل راض

 
 (265املادة  
التمىىىة ، سىىىلمت العىىىني  إذا مااىىت  يمىىىة املىىىال املعىىىني ، املو ىىىى ى فعتىىىه او اقاتفىىىاع بىىه ، ا ىىىخ مىىىن ثلىىىث  01

  0للمو ى له لي تفع هبا  سب الو ية 



2019/06/17  54

ر مىن ثىام ومان بدل اقاتفاع للمدة احملىددة إذا ماات  يمة املال املعني ، املو ى ى فعته او اقاتفاع به ،  02
 0ثلث التمة ، خم الورثة بني إجازة الو ية، وبني إعطا  املو ى له ما يعادل ثلث التمة 

 0ات الو ية لمل فعة مدى  ياة املو ى له ،  درت الو ية بويمة العني إذا ما  03
تاىىح الو ىىية إب ىىراض املو ىىى لىىه  ىىدراً معلومىىا مىىن املىىال وق ت فىىذ فيمىىا زاد مىىن هىىذا املوىىدار علىىى ثلىىث  04

 0التمة إق إبجازة الورثة 
 

 (266املادة  
ولىىو علىىى خىىالف احلالىىة املبي ىىة يف الو ىىية للمو ىىى لىىه ى فعىىة مىىال معىىني ، ان يسىىتعمله ، او يسىىتنله ،  

 0بشرط عدحمل اإلضرار للعني 
 

 الفاخ الرابع
 الو ية ىثخ اايب وار 

 
 (267املادة  

إذا مااىىت الو ىىية ىثىىخ ااىىيب وار  معىىني مىىن ورثىىة املو ىىي ، اسىىتحق املو ىىى لىىه  ىىدر ااىىيب هىىذا  
 0الوار  زائداً على الفريضة 

 
 (268املادة  

ب اىيب وار  غىم معىىني مىن ورثىة املو ىي او ىثىخ ااىىيبه اسىتحق املو ىى لىه ااىىيب إذا مااىت الو ىية  
ا ده  زائىدًا علىى الفريضىة إن مىان الورثىة متسىاوين يف املىما  و ىدر ااىيب ا لهى  مىمااثً زائىداً علىى الفريضىة إن  

 0مااوا متفاضلني 
 

 (269املادة  
ااثى يف  دود الثلث ومىا زاد علىى الثلىث ي فىذ او  اً يستحق املو ى له ىثخ اايب الوار  اايبه ، ذمر  

 0يف  اة من اجازه من الورثة الراشدين 
 

 الفاخ اخلامس
 بطالن الو ية

 
 (270املادة  

 تبطخ الو ية يف احلاقت اآلتية :  
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 0رجوع املو ي عن و يته  را ة او دقلة 
 0وفاة املو ى له  ال  ياة املو ي 
 0املو ي او بعد وفاته رد املو ى له الو ية  ال  ياة 

 تخ املو ى له املو ي سوا  امان املو ي له فاعاًل ا لياً احمل شريكاً ، احمل متسبباً ، شريطة ان يكىون ع ىد ارتكابىه 
 0الفعخ عا اًل ، للناً  د املسؤولية اجلزائية ، وسوا  و ع الوتخ  بخ الو ية او بعدها 

 0م هال  املو ى به املعني او استحوا ه من  بخ الن
 0ارتداد املو ي او املو ى له عن اإلسالحمل ما مل يرجع إليه 

 
 (271املادة  

 0الورثة سائر استحوا ه معلواً على إجازة  جيعخ امتساب املو ى له  فة الوار  للمو ي 
 
 
 

 الفاخ السادس
 الو ية الواجبة

 
 (272املادة  

اقبن او تلك الب ت  بله او معه وجىب أل فىاده هىؤق  من توى ولو  كمًا وله اوقد ابن او ب ت و د مات ذلك 
 يف ثلث ترمته و ية لملودار والشرائح اآلتية :

 
الو ية الواجبة تؤق  األ فاد تكون ىودار  اته  ممىا يرثىه ابىوه  عىن ا ىله املتىوى علىى فىرض مىوت  0ا

 0ابيه  إثر وفاة ا له املذمور على     اق جياوز ذلك ثلث التمة 
 يستحق هؤق  األ فاد و ية إن مااوا وارثني أل خ ابيه  جداً مان  او جدة ، او مان  د او ى تى  ق 0ب

او اعطاه  يف  ياته بال عوض مودار  ما يستحوواه هبذه الو ية الواجبة ، فين او ى تى  أب ىخ مىن ذلىك وجبىت 
وح وجبت الو ية لآلخر بودر ااىيبه تكملته وإن او ى أبمثر مان الزائد و ية اختيارية ، وإن او ى لبعضه  ف

0 
 0تكون هذه الو ية ألوقد اقبن واوقد الب ت وإن ازلوا وا داً مااوا او امثر للذمر مثخ  ىظ األاثيىني  0ج

 0 جب فيها مخ ا خ فرعه دون فرع غمه وأيخذ مخ فرع اايب ا له فوح 
 0ن ثلث التمة الو ية الواجبة مودمة على الو ااي اقختيارية يف اقستيفا  م

 0 رحمل الواتخ واملرتد من استحواق الو ية الواجبة وفق ا كاحمل هذا الوااون يف الو ية 
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 الفاخ السابع
 تزا   الو ااي

 
 (273املادة  

إذا ضاق الثلث عن استيفا  الو ااي املتساوية رتبة ، ومل جيز الورثة الراشدون ما زاد على الثلث ، يوسى   
مة غرما  ، فيذا ماات إ داها بشي  معني توع احملا ة بويمته ، فياخذ مسىتحوها  اىته مىن على املو ى ت   س

 0املعني ، وأيخذ غمه  اته من سائر الثلث 
 

 الكتاب اخلامس
 التمات واملواريث

 الباب األول
 التمات

 الفاخ األول
 ا كاحمل عامة

 
 (274املادة  

 0مالية التمة ما يتمه املتوى من اموال و ووق  
 

 (275املادة  
 تتعلق للتمة  ووق ، مودحمل بعضها على بعض ،  سب التتيب اآليت : 

 0افوات  هيز املتوى لملعروف 
 0 سوا  ماات  واً هلل او للعباد  ضا  ديون املتوى

 0ت فيذ الو ااي 
 0توزيع البا ي من التمة على الورثة 

 (276املادة  
 مويق الوفاة والوراثة

 
علىى طالىىب مويىق الوفىىاة والوراثىىة ، ان يوىدحمل طلبىىاً بىىذلك إىل احملكمىة اململتاىىة يشىىتمخ علىى بيىىان اتريىىو  01

 0الوفاة وآخر موطن للمتوى ، وامسا  الورثة وموط ه  ، واملو ى ت  وموط ه  ، ومخ م ووقت وعوارات التمة 
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امليعىىاد الىىذ   ىىدده لىىذلك ، و وىىق يعلىىن  لىى  الكتىىاب الورثىىة واملو ىىى تىى  للحضىىور امىىاحمل احملكمىىة يف  02
 0الواضي بشهادة من يثق به ، وله ان يضيف إليه التحرايت اإلدارية  سبما يراه 

يكون مويىق الوفىاة والوراثىة  جىة ، مىا مل ياىدر  كى  خبالفىه او توىرر احملكمىة اململتاىة و ىف  جيتىه ،  03
 0 إرثه الشرعي وتادر احملكمة إشهاداً  ار الورثة ، وبيان اايب مخ م ه  يف

 
 (277املادة  

 إجرا ات تافية التمة
إذا مل يعني املور  و ىيًا لتمتىه جىاز أل ىد ا ىحاب الشىان ان يطلىب مىن الواضىي تعيىني و ىي جيمىع الورثىة علىى 

 0اختياره من بي ه  او من غمه  فيذا مل جيمع الورثة على اختيار ا د توىل الواضي اختياره بعد مساع ا وات  
 0تطبيق ا كاحمل الووااني اخلا ة إذا مان من بني الورثة  خ مستكن او عدمي األهلية او ان اها او غائب  يراعى

 (278املادة  
 

إذا عىىني املىىور  و ىىياً للتمىىة وجىىب علىىى الواضىىي ب ىىاً  علىىى طلىىب ا ىىد ا ىىحاب الشىىان تثبيىىت هىىذا  
 0وللو ي ان يت حى عن ذلك التعيني 

 
 (279املادة  

علىى طلىب ا ىد ذو  الشىان او ال يابىة العامىة او دون طلىب عىزل الو ىي وتعيىني غىمه مى  ثبىت مىا للواضي ب اً  
 0يربره 

 
 (280املادة  

على احملكمة ان تويد يف سجخ خار األوامر الاادرة بتعيني او يا  التمة او تثبيىته  إذا عيى ه  املىور  او عىزت  
 0او ت ازت  

 
 0ن يتعامخ من النم مع الورثة بشان عوارات التمة يكون تذا الويد اثره لل سبة مل

 
 (281املادة  

 0يتسل  و ي التمة امواتا بعد تعيي ه ويووحمل بتافيتها بر ابة الواضي وله ان يطلب اجراً يودره الواضي 
 

 0تتحمخ التمة افوات التافية ويكون تذه ال فوات امتياز املاروفات الوضائية 
 (282املادة  
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واضىىي ان يتملىىذ ع ىىد اق تضىىا  مجيىىع مىىا يلىىزحمل للمحافظىىة علىىى التمىىة ولىىه ان أيمىىر إبيىىداع ال وىىود علىىى ال 
واألوراق املالية واألشيا  ذات الويمة خزي ة احملكمة الكائ ة يف دائراا اموال التمة ملها او جلها    تت  التاىفية 

0 
 

 (283املادة  
 على و ي التمة ان يارف من مال التمة : 

 0افوات  هيز امليت  01
افوة مافية للودر املوبول من هذا املال إىل الوار  احملتاج    ت تهي التافية وذلك بعد استاىدار امىر  02

 0مخ وار  من اايبه يف التمة   أيخذها  ال فوة اليت سمن احملكمة بارفها على ان م
 0يفاخ الواضي يف مخ ازاع يتعلق هبذا اخلاور  03
 

 (284 املادة 
ق جيوز للدائ ني من و ت تعيني و ىي التمىة ان يتملىذوا ا  إجىرا  علىى التمىة وق اقسىتمرار يف ا  إجىرا  اختىذوه 

 0إق يف مواجهة و ي التمة 
مجيع اإلجرا ات الىيت اختىذت ضىد املىور   ى  تىت  تسىوية مجيىع ديىون التمىة مى  طلىب ا ىد ذو  الشىان  تو ف
 0ذلك 

 
 (285املادة  

وق جيىوز ، وز للوار   بخ ان يتسل  إشهاداً ببيان اايبه يف  ىايف التمىة ان يتاىرف يف مىال التمىة ق جي 
 0له ان يستاد  ما للتمة من ديون او ان جيعخ دي اً عليه  اا اً بدين عليها 

 (286املادة  
من اعمال اإلدارة وان ي ىوب على و ي التمة ان يتملذ مجيع اإلجرا ات للمحافظة على امواتا وان يووحمل ىا يلزحمل 

 0عن التمة يف الدعاوى وان يستويف  ما تا من ديون 
يكون و ي التمة مسى وًق مسى ولية الوميىخ املىاجور  ى  إذا مل يكىن مىاجوراً وللمحكمىة ان تطالبىه بتوىدمي  سىاب 

 0مواعيد حمددة  يفعن إدارته 
 

 (287املادة  
يها دعىىوة بتوىىدمي بيىىان ىىىا تىى  مىىن  وىىوق ومىىا علىىيه  مىىن ديىىون خىىالل علىىى و ىىي التمىىة ان يوجىىه لىىدائ يها ومىىدي 

 0شهرين من اتريو اشر هذا التكليف 
جيب ان يلاق التكليىف علىى لو ىة احملكمىة الكىائن يف دائراىا آخىر مىوطن للمىور  واحملكمىة الىيت توىع يف دائراىا 

 0اعيان التمة ملها او جلها وان ي شر يف إ دى الاحف اليومية 
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 (288ادة  امل
على و ي التمة ان يودع احملكمة اليت  در م ها  رار تعيي ىه خىالل ثالثىة اشىهر مىن اتريىو التعيىني  ائمىة جىرد ىىا 

 0 بعل  الو ولللتمة وما عليها وتودير  يمة هذه األموال وعليه إخطار ذو  الشان هبذا اإليداع بكتاب 
 0وجد ما يربر ذلك جيوز له ان يطلب من احملكمة مد هذا امليعاد إذاو 
 

 (289املادة  
لو ي التمة ان يستعني يف تودير اموال التمة وجردها خببم وان يثبت ما تكشف ع ه اوراق املور  وما  

 0ياخ إىل علمه ع ها وعلى الورثة ان يبلنوه بكخ ما يعرفواه من ديون التمة و وو ها 
 

 (290املادة  
ااون العوىولت خليااىة األمااىة مىخ مىن اسىتوىل غشىاً علىى شىي  مىن يعا ب للعووبة امل اور عليهىا يف  ى 

 0مال التمة ولو مان واراثً 
 

 (291املادة  
مخ م ازعة يف  حة اجلرد ترفع بدعوى اماحمل احملكمة اململتاة خالل ثالثني يومىاً مىن اتريىو إيىداع  ائمىة  

 0اجلرد 
 
 
 

 الفاخ الثاو
 تسوية ديون التمة

 
 (292املادة  
اوضا  امليعاد احملدد للم ازعة يف  ائمة اجلرد يووحمل و ي التمة بعد است ذان احملكمة بوفىا  الىديون الىيت مل يوى  بعد ا

 0يف شاهنا ازاع 
 0 ك  لت اما الديون املت ازع فيها فتسوى بعد الفاخ يف  حتها 

 
 (293املادة  

 ف تسوية ا  دين ولو مل يو  يف شااه و على و ي التمة يف  الة إفالس التمة او ا تمال إفالسها ان ي 
 0ازاع    يفاخ هنائياً يف مجيع امل ازعات املتعلوة بديون التمة 

 (294املادة  
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يووحمل و ي التمة بوفا  ديوهنا مما  اله من  وو ها وما تشتمخ عليه من اوود ومن مثن ما فيهىا مىن م وىول فىين مل 
 0يف فمن مثن ما فيها من عوار 

م وىىوقت التمىىة وعوارااىىا لملىىزاد وطبوىىاً لإلجىىرا ات واملواعيىىد امل اىىور عليهىىا يف البيىىوع اجلربيىىة مىىن  ىىااون تبىىاع 
اإلجرا ات املداية إق إذا اتفق الورثة على طريوة اخرى فيذا مااىت التمىة مفلسىة فياىه جيىب موافوىة مجيىع الىدائ ني 

 0ع األ وال  ق دخول املزاد على الطريوة اليت اتفق عليها الورثة وللورثة يف مجي

 
 (295املادة  

للواضىىي ب ىىاً  علىىى طلىىب مجيىىع الورثىىة ان  كىى  مىىخ الىىديون غىىم املضىىمواة بتىىامني عيىى  بوفىىاة املىىور  و  
 0 لول الدين املضمون بتامني عي  وبتعيني املبلغ الذ  يستحوه الدائن 

 (296املادة  
ضىمواة بتىامني عيى  ان يىدفع الوىدر الىذ  اخىت  بىه  بىخ جيوز لكخ وار  بعىد توزيىع الىديون املؤجلىة امل 

 0 لول األجخ 
 

 (297املادة  
ق جيوز للدائ ني الذين مل يستوفوا  وو ه  لعىدحمل ثبواىا يف  ائمىة اجلىرد ومل تكىن تى   مي ىات علىى امىوال  

الورثة يف  دود مىا عىاد  التمة ان يرجعوا على من مسب  سن اية  واً عي ياً على تلك األموال وت  الرجوع على
 0عليه  من التمة 

 
 (298املادة  

 0يتوىل و ي التمة بعد تسوية ديوهنا ت فيذ و ااي املور  وغمها من التكاليف  
 الفاخ الثالث

 
 تسلي  اموال التمة و سمتها

 
 (299املادة  

 0يبه الشرعي بعد ت فيذ التزامات التمة يؤول ما بوي من امواتا إىل الورثة مخ  سب اا 
 (300املادة  

 0يسل  و ي التمة إىل الورثة ما آل إليه  من امواتا 
 

وجيوز للورثة ىجرد ااوضا  امليعىاد احملىدد للم ازعىات املتعلوىة جبىرد التمىة املطالبىة لسىتالحمل األشىيا  وال وىود الىيت ق 
 0دوهنا تستلزمها التافية او بعضها وذلك بافة مؤ تة موابخ تودمي مفالة او ب

 (301املادة  
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لكخ وار  ان يطلب من و ىي التمىة ان يسىلمه ااىيبه يف اإلر  مفىرزاً إق إذا مىان هىذا الىوار  ملزمىاً  
 0للبوا  يف الشيوع ب اً  على اتفاق او ا  يف الوااون 

 
 (302املادة  

ان خياى  جىز  مىن التمىة موابىخ جيوز  سمة التمىة غىم املسىتنر ة للىدين  بىخ الوفىا  للىديون الىيت عليهىا ، علىى 
 0ادا  ديون التمة ىا فيها املضمواة بتامني عي  

إذا مان طلب الوسمة موبوًق يووحمل و ي التمة إبجرا  الوسمة على اق تاىبح هىذه الوسىمة هنائيىة إق بعىد موافوىة 
 0مجيع الورثة 

  سىكمىة إجرا هىا وفوىاً أل كىاحمل الوىااون ومعلى و ي التمة إذا مل ي عود إمجاعه  على الوسمة ان يطلىب مىن احمل
 0افوات دعوى الوسمة من ااابة الورثة

 
 (303املادة  

 0تسر  على  سمة التمة الوواعد املوررة يف الوسمة مما تسر  عليها ا كاحمل املواد اآلتية  
 

 (304املادة  
رب و ىدة ا تاىىادية  ائمىة بىىذااا ومل إذا مىان بىىني امىوال التمىىة مىا يسىىتنخ زراعيىاً او  ىى اعياً او  ىارايً ويعتىى 

يتفق الورثة على استمرار العمخ فيها ومل يتعلق هبا  ق النىم وجىب ختاياىه بكاملىه ملىن يطلبىه مىن الورثىة إذا مىان 
مها مىىن ااىىيبه يف التمىىة فىىيذا تسىىاوت  ىىدرة الورثىىة علىىى  سىىا ىىدره  علىىى اقضىىطالع بىىه بشىىرط مديىىد  يمتىىه و 

 0من بي ه  اعلى  يمة  يث ق توخ عن مثن املثخ اقضطالع به خا  ملن يعطي 
 

 (305املادة  
دين إذا افلىس الىون ق يضم             إذا اخت  ا د الورثة ع د  سمة التمة بدين تا فين ل ي الورثة 

 0بعد الوسمة إق إذا اتفق على غم ذلك 
 (306املادة  

 يث يعىني لكىخ وار  او لىبعض الورثىة  ىدر ااىيبه تاح الو ية بوسمة اعيان التمة على ورثة املو ي  
 0 و خذ  ك  الو ية لوار 

 
 (307املادة  

 0جيوز الرجوع يف الوسمة املضافة إىل ما بعد املوت وتابح قزمة بوفاة املو ي  
 (308املادة  

تىؤول شىائعة إذا مل تشمخ الوسمة مجيع اموال املور  و ت وفاته فين األمىوال الىيت مل تىدخخ يف الوسىمة  
 0إىل الورثة طبواً لوواعد املما  
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 (309املادة  

إذا مات  بخ وفاة املور  وا د او امثر من الورثة احملتملني الذين دخلوا يف الوسىمة فىين احلاىة املفىرزة  
 اليت و عت يف اايب من مات تؤول شائعة إىل ل ي الورثة طبواً لوواعد املما  وذلك مىع عىدحمل اإلخىالل أب كىاحمل

 0الو ية الواجبة 
 

 (310املادة  
 0تسر  يف الوسمة املضافة إىل ما بعد املوت ا كاحمل الوسمة عامة ما عدا ا كاحمل الننب  
 (311املادة  

إذا مل تشمخ الوسمة ديىون التمىة او تلتهىا ولكىن مل يوافىق الىدائ ون علىى هىذه الوسىمة جىاز أل  وار   
احملكمة إجرا  الوسىمة وتسىوية الىديون علىى ان تراعىي بوىدر اإلمكىان  ع د عدحمل اقتفاق مع الدائ ني ان يطلب من

 0الوسمة اليت او ى هبا املور  واقعتبارات اليت ب يت عليها 
 

 الفاخ الرابع
 ا كاحمل التمات اليت مل تاف

 
 (312املادة  

ذوا  وىو ه  او ىىا إذا مل تكن التمة  د  فيت وفواً لأ كاحمل السابوة جاز لدائ  التمة العىاديني ان ي فى 
او ىىى بىىه تىى  علىىى عوىىارات التمىىة الىىيت  اىىخ التاىىرف فيهىىا او الىىيت رتبىىت عليهىىا  وىىوق عي يىىة لاىىا  النىىم إذا 

 0و عوا عليها  جزاً لوا  ديوهن   بخ تسجيخ التارفات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019/06/17  63

 
 

 الباب الثاو
 املواريث

 
 الفاخ األول
 ا كاحمل عامة

 
 (313املادة  

 0 تمي ألموال و ووق مالية ، بوفاة مالكها ، ملن استحوها اإلر  ااتوال  
 

 (314املادة  
 ارمان اإلر  : 
 0املور  
 0الوار  
 0املما  

 
 (315املادة  

 0اسباب اإلر  : الزوجية ، والورابة  
 

 (316املادة  
و توىديراً ، يشتط قستحواق اإلر  : مىوت املىور   ويوىة او  كمىاً ، و يىاة وارثىه  ىني موتىه  ويوىة ا 

 0والعل  جبهة اإلر  
 

 (317املادة  
من موااع اإلر   تىخ املىور  عمىداً سىوا  امىان الواتىخ فىاعاًل ا ىلياً احمل شىريكاً احمل متسىبباً ، ويشىتط ان  

 0يكون الوتخ بال  ق وق عذر وان يكون الواتخ عا اًل للناً 
 (318املادة  

 0ق توار  مع اختالف الدين  
 

 (319املادة  
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إذا مات اث ان او امثر ، ومان بي ه  توار  ، ومل يعرف ايهى  مىات اوًق فىال اسىتحواق أل ىده  يف ترمىة  
 0اآلخر 

 
 (320املادة  

 0للر   د للتعايب ، او هبما معاً ،  ديكون اإلر  للفرض ، 
 

 الفاخ الثاو
 الفروض وا حاهبا

 
 (321املادة  
 0للوار  يف التمة  اة مودرة  الفرض           : 01
 0ال اف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث، والسدس، وثلث البا ي  الفروض هي      : 02
األبوان ، الزوجان ، اجلىد ألب وإن عىال ، اجلىدة الىيت تىديل بىوار  ، الب ىات ، ب ىات  روض :فا حاب ال 03

 0اقبن وإن ازل ، األخوات مطلواً ، األخ ألحمل 
 (322املادة  

 
 ا حاب ال اف : 

 
 0الزوج بشرط عدحمل الفرع الوار  للزوجة 

 0الب ت شرط اافرادها عن الولد ، ذمراً مان او ااثى 
 0ب ت اقبن وإن ازل بشرط اافرادها عن الولد ، وعن ولد ابن مساو  تا او اعلى م ها 

 0توى ، وق اب ، وق جد ألب األخت الشويوة ، إن مل يكن مثة شويق ، وق شويوة اخرى ، وق فرع وار  للم
األخىىت ألب ، إذا اافىىردت ومل يكىىن مثىىة اخ ألب ، وق شىىويق ،       وق شىىويوة ، وق فىىرع وار  للمتىىوى ، وق 

 0اب ، وق جد ألب 
 

 (323املادة  
 ا حاب الربع : 

 
 0الزوج ع د وجود الفرع الوار  للزوجة 

 
 0  الزوجة ولو تعددت إذا مل يكن للزوج فرع وار 
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 (324املادة  
 ا حاب الثمن :

 
 0الزوجة ولو تعددت ع د وجود الفرع الوار  للزوج 

 
 (325املادة  

 ا حاب الثلثني : 
 

 0الب تان فامثر إذا مل يكن مثة ابن للمتوى 
ابىن اعىال ، وق ابىن ابىن يف درجتهمىا ، وق ولىد وإن ازل ابونا إذا مل يكىن مثىة ولىد  ىلي للمتىوى ب تا اقبن فامثر 

 0م هما
 0الشويوتان فامثر إذا مل يكن مثة شويق ، وق فرع وار  للمتوى   وق اب وق جد ألب 

األختىان ألب فىامثر إذا مل يكىن مثىة اخ ألب ، وق شىىويق ، وق شىويوة، وق فىرع وار  للمتىوى ، وق اب وق جىىد 
 0ألب 

 
 (326املادة  

 ا حاب الثلث : 
 

خىوة واألخىوات مطلوىاً ، مىا مل ي حاىر إلوإر  للمتوى ، وعىدحمل وجىود اث ىني فىامثر مىن ااألحمل ع د عدحمل وجود فرع 
 0مماثها مع ا د الزوجني واألب فتستحق  ي  ذ ثلث البا ي 

 
وق اب وق جىد ألب ، ويوسى  الثلىث بيىى ه   0اقث ىان فىامثر مىن اوقد األحمل ع ىىد عىدحمل وجىود فىرع وار  للمتىىوى 

 0للتساو  للذمر مثخ اقاثى

 
خوة األشوا  ، او ألب او نا معاً امثر من اخوين ، او مىا يعادتمىا مىن األخىوات ، ومل اإلاجلد ألب إذا مان معه 
 0يكن مثة وار  للفرض

 
 (327املادة  

 ا حاب السدس : 
 0األب مع الفرع الوار   01
 اجلد ألب يف احلاقت اآلتية : 02
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 0إذا مان معه فرع وار  للمتوى  0ا
 
 0ذا مان معه وارثون للفرض ، واو  اايبه عن السدس ، او ثلث البا ي ، او مل يفضخ ع ه  شي  إ 0ب
 
وامثىىر مىىن اخويىىىن ، او مىىا يعادتمىىا مىىن األخىىوات ، اشىىوا  او ألب ، ومىىان  ، إذا مىىان معىىه  ىىا ب فىىرض 0ج

 0السدس خماً له من ثلث البا ي 
 
 0خوة واألخوات مطلواً إلمن ااألحمل مع الفرع الوار  ، او مع اث ني فامثر  03
 0 وجود  اجب تااجلدة الاحيحة وإن علت ، وا دة ماات او امثر ، بشرط عدحمل  04
ب ت اقبن وا دة فامثر ، وإن ازل ابوها ، مع الب ت الالبية الوا ىدة ، او مىع ب ىت ابىن وا ىدة اعلىى م هىا  05

 0يف درجتها درجة، إذا مل يكن مثة ابن ، وق ابن ابن اعلى م ها ، وق 
األخت ألب ، وا دة ماات او امثر ، مىع الشىويوة الوا ىدة، إذا مل يكىن مثىة فىرع وار  للمتىوى ، وق اب ،  06

 0وق جد ألب ، وق شويق ، وق اخ ألب 
خىوة ألحمل ذمىراً مىان او ااثىى ، ع ىد عىدحمل وجىود فىرع وار  للمتىوى ، وق اب ، وق جىد ألب ، الوا ىد مىن اإل 07

 0( من هذا الوااون 347اعاة ا كاحمل املادة  وذلك مع مر 
 (328املادة  

 ا حاب ثلث البا ي : 
 
خىىوة او األخىىوات اإلاألحمل مىىع ا ىىد الىىزوجني واألب ، إذا مل يكىىن مثىىة فىىرع وار  للمتىىوى وق اث ىىان فىىامثر مىىن  01

 0مطلواً 
األخىوات اشىوا  او ألب ، ومىان ثلىث اجلد ألب ، إذا مان معه ذو فرض ، وامثر من اخوين ، او ما يعادتما من 

 0البا ي خماً له من السدس 
 الفاخ الثالث

 العابات
 

 (329املادة  
 0التعايب استحواق غم حمدد يف التمة  01
 العابة ااواع ثالثة : 02

 0عابة لل فس  0ا
 0عابة للنم  0ب
 0عابة مع النم  0ج
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 (330املادة  
 عضها على بعض  سب التتيب اآليت :العابة لل فس اربع جهات مودحمل ب 

 0الب وة :    وتشمخ األب ا  ، واب ا  اقبن وإن ازل  01
 0األبوة :    وتشمخ األب واجلد ألب وإن عال  02
 0خوة األشوا  ، او ألب ، وب يه  وإن ازلوا إلاألخوة :   وتشمخ ا 03
بيه ، واعماحمل اجلد ألب وإن عال اشوا  او ألب ، العمومة :  وتشمخ اعماحمل املتوى ألبوين او ألب ، واعماحمل ا 04

 0واب ا  األعماحمل اشوا  او ألب وإن ازلوا
 

 (331املادة  
يستحق العا ب لل فس التمة إذا مل يوجد ا ىد مىن ذو  الفىروض ، ويسىتحق مىا بوىي م هىا إن وجىد ،  

  0وق شي  له إن استنر ت الفروض التمة 
 

 (332املادة  
( مىن هىذا الوىااون ، د األ ىرب درجىة 330التعايب األوىل جهة  سب التتيىب الىوارد يف املىادة  يودحمل يف   01

 0إىل املتوى ع د اماد اجلهة ، د األ وى  رابة ع د التساو  يف الدرجة 
 
 0يشت  العابات يف استحواق  اته  من اإلر  ع د اماده  يف اجلهة، وتساويه  يف الدرجة والووة  02
 

 (333ة  املاد
إذا اجتمىىع اجلىىد ألب ، مىىع اإلخىىوة اشىىوا  او ألب ، او معهمىىا ذمىىىوراً ، او إانثىىىاً، او خمتلطىىني ، سىىىوا   

امان معه  ذو فرض احمل ق ، فم  اجلد للتعايب على اعتبار ااه اخ آخر للمتوى ، ما مل يكن السىدس او ثلىث 
 0ااون ( من هذا الو346مع مراعاة  ك  املادة  البا ي خماً له 

 
 (334املادة  
 العابة للنم : 01
 
 0الب ت فامثر ، مع اقبن فامثر  0ا

ب ىىت اقبىىن وإن اىىزل ، وا ىىدة فىىامثر ، مىىع ابىىن اقبىىن فىىامثر ، سىىوا  مىىان يف درجتهىىا ، او ااىىزل م هىىا ، إن  0ب
 0ا تاجت إليه ، و جبها إذا مان اعلى م ها 

 0فامثر األخت الشويوة فامثر ، مع األخ الشويق  0ج
 0األخت ألب فامثر ، مع األخ ألب فامثر  0د

 0 اثينييكون اإلر  يف هذه األ وال للذمر مثخ  ظ األ 02
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 (335املادة  

او امثىر ، مىىع الب ىىت ، او ب ىىت اقبىىن ، وا ىىدة فىىامثر ،  ةالعاىبة مىىع النىىم : األخىىت الشىىويوة ، او ألب ، وا ىىد
 0، ويف  جب ل ي العابات  وهي يف هذه احلالة ماألخ يف استحواق البا ي

 
 الفاخ الرابع

 الوارثون للفرض والتعايب
 

 (336املادة  
 الوارثون للفرض والتعايب : 

 
 0األب  او اجلد ألب ، مع الب ت ، او ب ت اقبن ، وإن ازل ابوها  01
 0تعايباً الزوج ، إذا مان ابن ع  للمتوفاة أيخذ اايبه فرضاً ، وما استحوه بب وة العمومة  02
األخ ألحمل ، وا داً او امثر ، إذا مان ابن ع  للمتوى أيخذ اايبه فرضاً ، وما اسىتحوه بب ىوة العمومىة تعاىيباً  03
0 
 

 الفاخ اخلامس
 احلجب واحلرمان

 
 (337املادة  
 0احلجب :  رمان وار  من مخ املما  ، او بعضه لوجود وار  آخر ا ق به م ه  01
 0 رمان ، و جب اواان احلجب اوعان :  جب  02
 0احملجوب من اإلر   د  جب غمه  03
 0املم وع من اإلر  ق  جب غمه  04
 

 (338املادة  
 0 جب اجلد الاحيح لألب ، وبكخ جد عا ب ادىل به 

 
مجىىب اجلىىدة الوريبىىة اجلىىدة البعيىىدة ، إق إذا مااىىت الوىىرىب مىىن جهىىة األب فىىال مجىىب البعىىدى مىىن جهىىة األحمل ، 

األحمل اجلىىدة الاىىحيحة مطلوىىاً ، ممىىا  جىىب األب اجلىىدة ألب ، و جىىب اجلىىد الاىىحيح اجلىىدة إذا مااىىت  ومجىىب
 0ا اًل له 

 



2019/06/17  69

 (339املادة  
 0ُ جب اوقد األحمل بكخ من األب واجلد الاحيح وإن عال ، والولد وولد اقبن وإن ازل  

 
 (340املادة  

اليت تكون اازل م ىه درجىة ، و جبهىا ايضىاً ب تىان   جب مخ من اقبن وابن اقبن وإن ازل ، ب ت اقبن 
 0او ب تا ابن اعلى م ها درجة ما مل يكن معها من يعابها 

 
 (341املادة  

 0 اإلخوة واألخوات ألبوين  جب مخ من األب واقبن وابن اقبن وإن ازل 
 

 (342املادة  
 جبهىىا األخ ألبىىوين واألخىىت األخىىت ألب ، ممىىا   جىىب مىىخ مىىن األب واقبىىن وابىىن اقبىىن وإن اىىزل 

واألختىان ألبىوين إذا مل يوجىد اخ مىن هىذا الوىااون ( ، 335ألبوين إذا ماات عابة مىع غمهىا طبوىاً حلكى  املىادة  
، ممىىا  جىىب اإلخىىوة ألب مىىخ مىىن األب واقبىىن وابىىن اقبىىن وإن اىىزل واألخ الشىىويق واألخىىت الشىىويوة إذا  ألب 

 0ماات عابة مع النم 
 

 السادسالفاخ 
 الرد والعول

 
 (343املادة  

 0الرد : زايدة يف ااابة ذو  الفروض ب سبة فروضه  ، إذا زاد ا خ املسالة على جمموع سهامها  
 

 (344املادة  
إذا مل تسىىتنرق الفىىروض التمىىة ومل توجىىد عاىىبة مىىن ال سىىب رد البىىا ي علىىى غىىم الىىزوجني مىىن ا ىىحاب  

تمىىة إىل ا ىىد الىىزوجني إذا مل يوجىىد عاىىبة مىىن ال سىىب او ا ىىد ا ىىحاب الفىىروض ب سىىبة فروضىىه  ، ويىىرد ل ىىي ال
 0الفروض ال سبية او ا د ذو  األر احمل 

 
 (345املادة  

 0العول : او  يف ااابة ذو  الفروض ب سبة فروضه  ، إذا زادت السهاحمل على ا خ املسالة 

 
 0يعترب ما عالت إليه املسالة ا اًل توس  التمة  سبه 
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 سابعالفاخ ال
 مسائخ خا ة

 
 الفرع األول

 األمدرية
 

 (346املادة  
يعاب اجلد األخت الشويوة او ألب ، وق تىر  معىه للفىرض إق يف األمدريىة، وهىي زوج ، واحمل ، وجىد ، واخىت 

 0شويوة او ألب 
 

للزوج ال اف ، ولأحمل الثلىث ، وللجىد السىىدس ، ويفىرض لأخىت ال اىف يضى  إىل سىدس اجلىد ويوسى  اسمىوع 
 0بي هما للذمر مثخ  ظ اقاثيني 

 
 الفرع الثاو

 املشتمة
 

 (347املادة  
خىوة ألحمل ، واخ شىويق او إلير  األخ الشويق للتعايب ، إق يف املشىتمة وهىي زوج ، واحمل او جىدة ، وعىدد مىن ا

 0اشوا  
 

 للىذمر مثىخ  ىظ األاثىىللزوج ال اف ، ولأحمل او اجلدة السدس ، ويوس  الثلث بني اإلخوة ألحمل واألخوة األشوا  
0 
 
 
 

 الفرع الثالث
 املالكية وشبهها

 
 (348املادة  

 ق  جب اجلد األخ الشويق او ألب ، إق يف مسالة املالكية وشبهها :
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 0للزوج ال اف ولأحمل السدس وللجد البا ي للتعايب  0خوة ألحمل ، واخ ألب إزوج ، واحمل وجد ، و  املالكية :

خىوة ألحمل ، واخ شىويق ، للىزوج ال اىف ، ولىأحمل السىدس ، وللجىد البىا ي إ، وجد و زوج ، واحمل  شبه املالكية :
 0للتعايب

 
 الفاخ الثامن

 مما  ذو  األر احمل
 

 (349املادة  
 ذوو األر احمل اربعة ا  اف : 

 
 الا ف األول :

 0اوقد الب ات وإن ازلوا ، واوقد ب ات اقبن وإن ازل  
 

 الا ف الثاو :
 0وإن علوا ، واجلدات الر يات وإن علون األجداد الر يون  

 
 الا ف الثالث :

 0ألحمل ، واوقده  وإن ازلوا  ةاب ا  اإلخو 
 0اوقد األخوات مطلواً وإن ازلوا 

 0ب ات اقخوة مطلواً ، واوقدهن وإن ازلوا 
 0ب ات اب ا  اقخوة مطلواً ، وإن ازلن ، واوقدهن وإن ازلوا 

 
 الصنف الرابع :

 طوائف :يشمل ست  
 .مطلواً واخواله وخاقته مطلواً اعماحمل املتوى ألحمل ، وعماته 

اوقد من ذمروا يف الفورة السابوة وإن ازلوا ، وب ىات اعمىاحمل امليىت ألبىوين او ألب ، وب ىات اب ىائه  وإن 
 .وإن ازلوا  ازلوا، واوقد من ذمرن

 رابىة األب ( ، واعمىاحمل وعمىات واخىوال اعماحمل ايب املتوى ألحمل ، وعمات واخوال وخىاقت ابيىه مطلوىاً   
  .املتوى مطلواً    رابة األحمل (  وخاقت احمل

اوقد مىىن ذمىىروا يف الفوىىرة السىىىابوة وإن ازلىىوا ، وب ىىات اعمىىاحمل ايب املتىىوى ألبىىوين او أل دنىىىا ، وب ىىات 
 .وا ، واوقد من ذمروا وإن ازلوا اب ائه  وإن ازل
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حمل احمل ابيىىه ، وعمىىات ابىىو  ابيىىه ، واخواتمىىا ، وخاقامىىا مطلوىىاً   رابىىة اعمىىاحمل ايب ايب املتىىوى ألحمل ، واعمىىا
 .اقاما مطلواً    رابة األحمل ( األب( واعماحمل ابو  احمل املتوى ، وعمااا ، واخواتما ، وخ

اوقد من ذمروا يف الفورة السابوة وإن اىزلوا ، وب ىات اعمىاحمل ايب ايب املتىوى ألبىوين او أل ىدنا ، وب ىات 
 . ائه  وإن ازلوا ، واوقد من ذمروا وإن ازلوااب 

 (350املادة  
الا ف األول من ذو  األر احمل اوقه  لملما  ا ىرهب  درجىة إىل املتىوى ، فىيذا تسىاووا يف الدرجىة فولىد  -1

ولىىد  ىىا ب   ىىا ب الفىىرض اوىل مىىن ولىىد ذو  الىىر   ، وإذا مىىااوا مجيعىىاً اوقد  ىىا ب فىىرض او مل يكىىن فىىيه 
 موا يف اإلر  .فرض اشت 

 
الاىى ف الثىىاو مىىن ذو  األر ىىاحمل ، اوقهىى  لملىىما  ا ىىرهب  درجىىة إىل املتىىوى ، فىىيذا تسىىاووا يف الدرجىىة ،  -2

 ىىدحمل مىىن  مىىان يىىديل باىىا ب فىىرض ، وإذا تسىىاووا يف الدرجىىة ، ولىىيس فىىيه  مىىن يىىديل باىىا ب فىىرض ، او مىىااوا  
ألب او مىىىن جهىىىة األحمل ، اشىىىتموا يف اإلر  ، وإن ملهىىى  يىىىدلون باىىىا ب فىىىرض ، فىىىين مىىىااوا مجيعىىىاً مىىىن جهىىىة ا

 رابة األب ، والثلث لورابة األحمل .اختلفت جهاا  ، فالثلثان لو
 
الا ف الثالث مىن ذو  األر ىاحمل ، اوقهى  لملىما  ا ىرهب  درجىة إىل املتىوى ، فىيذا تسىاووا يف الدرجىة ،  -3

ى الثىاو ، وإق  ىدحمل ا ىواه   رابىة للمتىوى ، فمىن  ومان بعضه  ولد وار  وبعضه  ولىد ذ  ر ى  ،  ىدحمل األول على
مىان ا ىله ألبىوين فهىو اوىل ممىن مىان ا ىله أل ىىدنا ، ومىن مىان ا ىله ألب فهىو اوىل ممىن مىان ا ىله ألحمل ، فىىين 

 يف اإلر  . امدوا يف الدرجة ، و وة الورابة ، اشتموا
 

 (351املادة  
( من هىذا الوىااون  رابىة األب 349الرابع املبي ة لملادة  إذا اافرد يف الطائفة األوىل من طوائف الا ف 

، وه  اعماحمل املتوى ألحمل ، وعماته مطلواً، او  رابة األحمل ، وه  اخوال املتوى ، وخاقته مطلوىاً  ىدحمل ا ىواه   رابىة ، 
 ىوة الورابىة  فمن مان ألبوين فهو اوىل ممن مان أل دنا ، ومن مىان ألب فهىو اوىل ممىن مىان ألحمل ، وإن تسىاووا يف

اىيب مىخ اشتموا يف اإلر  ، وع د اجتماع الفريوني ، يكون الثلثان لورابىة األب ، والثلىث لورابىة األحمل ، ويوسى  ا
 فريق على ال حو املتودحمل .

  الثالثة واخلامسة .وتطبق ا كاحمل الفورة السابوة على الطائفتني
ولو مان من غىم جهىة  رابتىه ، وع ىد التسىاو  يودحمل يف الطائفة الثااية األ رب م ه  درجة على األبعد ، 

، واماد جهة الورابة ، يودحمل األ وى إن مااوا مجيعاً اوقد عا ب ، او اوقد ذ  ر ى  ، فىيذا مىااوا خمتلفىني ،  ىدحمل 
ولد العا ب على ولد ذ  الر   ، وع د اختالف جهة الورابىة يكىون الثلثىان لورابىة األب ، والثلىث لورابىة األحمل ، 

 يوس  بي ه  للطريوة املتودمة . له مخ فريقفما ان
 على الطائفتني الرابعة والسادسة .وتطبق ا كاحمل الفورة السابوة 

 األر احمل إق ع د اختالف اجلااب . ق اعتبار لتعدد جهات الورابة يف وار  من ذو 
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 (352املادة  
اثه  ألخىوة مىىن األحمل فيكىىون مىىم يكىون للىىذمر مثىىخ  ىىظ األاثيىني يف توريىىث ذو  األر ىىاحمل لسىىتث ا  اوقد ا 

 .للسوية بني الذمر واألاثى 
 

 الفصل التاسع
 اإلرث بالتقدير

 
 (353املادة  

يو ف للمفوود من ترمة مورثه اايبه فيها على تودير  ياتىه، فىين رهىر  يىاً اخىذه ، وإن  كى  ىوتىه رد  
 . من يستحوه من ورثته و ت احلك  اايبه إىل

 
 (354املادة  

ويعطىى ل ىي علىى توىدير ان احلمىخ تىواحمل ،  اوفر ال ايبني لىذمرين او ااثيىنيمخ من ترمة مورثه يو ف للح 
 . سب األاابة الشرعية بعد الوضع  ويسوى توزيع التمةالورثة ا خ ال ايبني ، 

 
 (355املادة  

إذا اوىى  املو ىىوف للحمىىخ عمىىا يسىىتحوه يرجىىع للبىىا ي علىىى مىىن دخلىىت الىىزايدة يف ااىىيبه مىىن الورثىىة ،  
 .الزائد على من يستحوه من الورثة وإذا زاد املو وف للحمخ عما يستحوه رد 

 
 الفصل العاشر

 التخارج
 

 (356املادة  
ضىه  اآلخىر موابىخ شىىي  مىة لبعالتملىارج هىو اتفىاق الورثىة علىى تىر  بعضىه  ااىىيبه املعلىوحمل لديىه مىن الت 

 .معلوحمل 
 .استحق اايبه و خ حمله يف التمة إذا ختارج ا د الورثة مع آخر م ه  

إذا ختارج ا د الورثة مع ل يه  فين مان املدفوع له من التمة ، طر ت سهاحمل املتملارج من ا خ املسالة ، وبويت 
مىىات  ومل يىى   يف عوىىد التملىىارج علىىى طريوىىة  سىىمة ااىىيب سىىهاحمل البىىا ني علىىى  اتىىا ، وإن مىىان املىىدفوع لىىه مىىن 

م ه   س  ااىيبه علىيه  للتسىاو   املتملارج،  س  عليه  ب سبة ما دفعه مخ م ه  ، فين مل يعرف املدفوع من مخ
. 

 الفصل احلادي عشر
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 مسائل متنوعة
 

 (357املادة  
مىىا مل يسىىتوف اإل ىىرار  إىل الورثىىة إذا ا ىىر املتىىوى يف  ىىال  ياتىىه لل سىىب علىىى افسىىه فىىال يتعىىدى إ ىىراره

 .شروط  حته 
( مىن هىذا الوىااون ، ومل يرجىع عىن إ ىراره ، اسىتحق 93وإذا ا ر ب سب على غمه مل يثبت وفوىاً للمىادة  

 .املور له ترمة املوىر ما مل يكن مثة وار  له 
  دون اسىتحوا ه مىن املىماإذا ا ر بعض الورثة آلخر ، لل سب علىى مىورثه  ، شىار  املوىر لىه املوىر يف 

 .سواه ما مل يكن حمجول به 
 

 (358املادة  
 .مه و رابتها ، ومذلك ولد اللعان ير  ولد الزىن من امه و رابتها ،وترثه ا 

 
 (359املادة  

 .بني على تودير الذمورة واألاوثة للمل ثى املشكخ ، ااف ال اي 
 

 (360املادة  
  ب ظىارة اتي ىة العامىة لأو ىاف مايً لمسه للفورا  واملسامني وطلبة العلىترمة من ق وار  له تكون و فاً خ 

. 
 

 (361املادة  
 الو ية او غم ذلك من التارفات . يعترب لطاًل مخ مايخ على ا كاحمل املما  للبيع او اتبة او 

 
 أحكام ختامية

 
 (362املادة  

 . او يتعارض مع ا كاحمل هذا الوااونيلنى مخ  ك  خيالف  
 

 (363املادة  
( من 1ي شر هذا الوااون يف اجلريدة الرمسية ، ويعمخ به من اتريو اشره لستث ا  الفورة الثااية من الب د   
 ( من هذا الوااون .1املادة  
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 خليفة بن زايد آل هنيان
 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

 
 

  در ع ا يف  ار الرائسة أببوري
 بتاريىىىو :
 املوافق :

 


