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الـمادة1: ي�صمـى هذا القانـون )قانون الأحوال 
ال�صخ�صية ل�صنة 2010(.

الفصل األول: مقدمات الزواج 
الـمادة 2: اخلطبة طلب التزوج اأو الوعد به.

الـمادة 3: ل ينعقد الزواج باخلطبة ول بقراءة 
الفاحتة ول بقب�ض اأي �صيء على ح�صاب املهر 

ول بقبول الهدية.
الـمادة 4:

عن  العدول  واملخطوبة  اخلاطب  من  لكل  اأ- 
اخلطبة.

ب- اإذا عدل اأحد الطرفني عن اخلطبة اأو انتهت 
بالوفاة فللخاطب اأو ورثته احلق يف ا�صرتداد مـا 
اإن كان  اأو عني  دفع على ح�صاب املهر من نقد 
اأو  عينه  رد  تعذر  اإن  قب�صه  يوم  قيمته  اأو  قائمًا 

مثله.
ج- اإذا ا�صرتت املخطوبة مبا قب�صته على ح�صاب 
اإعادة ما  اأو ببع�صه جهازًا فلها اخليار بني  املهر 
اأو  كاًل  اجلهاز  من  ا�صرتته  ما  ت�صليم  اأو  قب�صته 
بع�صًا اإذا كان العدول من اخلاطب وي�صقط حقها 

يف اخليار اإذا كان العدول منها.
كانت  اإن  الهدايا  اخلطبة  عن  عدل  من  يرد  د- 
ول  القب�ض  يوم  قيمتها  اأو  فمثلها  واإل  قائمة 
بطبيعتها  ت�صتهلك  مما  كانت  اإذا  الهدايا  ت�صرتد 

ما مل تكن اأعيانها قائمة.
هـ- اإذا انتهت اخلطبة بالوفاة اأو ب�صبب عار�ض 
حال دون عقد الزواج  ل يد لأحد الطرفني فيه 

فال ي�صرتد  �صيء من الهدايا.
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الفصل الثاني: الزواج وشروطه 
الـمادة 5: الزواج عقد بني رجل وامراأة حتل له 

�رسعا لتكوين اأ�رسة واإيجاد ن�صل .
اأحد  من  باإيجاب  الزواج  ينعقد   :6 الـمادة 
اخلاطبني اأو وكيله وقبول من الآخر اأو وكيله يف 

جمل�ض العقد.
والقبول  الإيجاب  من  كل  يكون   :7 الـمادة 
والتزويج(  )كالإنكاح  ال�رسيحة  بالألفـاظ 

وللعاجز عنهما بكتابته اأو باإ�صارته املعلومة.
الـمادة 8:

ح�ضور  الزواج  عقد  �ضحة  يف  ي�ضرتط  اأ- 
من  وامراأتني  رجل  اأو  رجلني  �صاهدين 
م�صلمني(  الزوجان   كان  )اإذا  امل�صلمني 
والقبول  الإيجاب  �صامعني  بالغني  عاقلني 

فاهمني املق�صود بهما.  
اخلاطب  من  كل  اأ�صول  �صهادة  جتوز  ب- 
عقد  على  منهما  كل  وفروع  واملخطوبة 
على  الكتاب  اأهل  �صهادة  وكذلك  الزواج 

عقد زواج امل�صلم من كتابية.
اإلى  امل�صاف  الزواج  ينعقد  ل   :9 الـمادة 

امل�ضتقبل وال املعلق على �رشط غري متحقق.
الـمادة 10:

اخلاطب  يكون  اأن  الزواج  اأهلية  ي�ضرتط يف  اأ- 
ثمانية  منهما  كل  يتم  واأن  عاقلني  واملخطوبة 

ع�رسة �صنة �صم�صية من عمره.
هذه  من  )اأ(  الفقرة  ورد يف  مما  الرغم  على  ب- 
الق�صاة  قا�صي  ومبوافقة  للقا�صي  يجوز  املادة 
اأكمل  من  بزواج  خا�صة  حالت  يف  ياأذن  اأن 

الباب األول: الزواج ومقدماته 
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اخلام�صة ع�رسة �صنة �صم�صية من عمره وفقًا لتعليمات ي�صدرها لهذه الغاية اإذا كان يف 
زواجه �رسورة تقت�صيها امل�صلحة ويكت�صب من تزوج وفق ذلك اأهلية كاملة يف كل ما 

له عالقة بالزواج والفرقة واآثارهما.
الـمادة 11: مينع اإجراء العقد على امراأة اإذا كان خاطبها يكربها باأكرث من ع�رسين �صنة 

اإل بعد اأن يتحقق القا�صي من ر�صاها واختيارها.
الـمادة 12: للقا�صي اأن ياأذن بزواج من به جنون اأو عته اأو اإعاقة عقلية اإذا ثبت بتقرير 
طبي ر�صمي اأن يف زواجه م�صلحة له واأن ما به غري قابل لالنتقال اإلى ن�صله، واأنه ل 
ي�صكل خطورة على الطرف الآخر وبعد اطالعه على حالته تف�صياًل والتحقق من ر�صاه.

الـمادة 13:
اأ- يجب على القا�صي قبل اإجراء عقد زواج املتزوج التحقق مما يلي :-

1. قدرة الزوج املالية على املهر.
2. قــدرة الزوج على الإنفاق على من جتب عليه نفقته.

3. اإفهام املخطوبة باأن خاطبها متزوج باأخرى.
اأكرث من زوجة للزوج   اإن كان  الزوجات  اأو  الأولى  الزوجة  تبليغ  املحكمة   ب- على 

      بعقد الزواج بعد اإجرائه وذلك وفق قانون اأ�صول املحاكمات ال�رسعية.

الفصل الثالث: والية التزويج 
عليه يف  املن�صو�ض  الرتتيب  على  بنف�صه  الع�صبة  هو  الزواج  الويل يف  الـمادة 14: 

القول الراجح من مذهب اأبي حنيفة.
كانت  اإذا  م�ضلمًا  يكون  واأن  را�ضدًا  عاقاًل  يكون  اأن  الويل  يف  ي�ضرتط   :15 الـمادة 

املخطوبة م�صلمة.
الـمادة 16: ر�صا اأحد الأولياء باخلاطب ي�صقط اعرتا�ض الآخرين اإذا كانوا مت�صاوين 
يف الدرجة ور�صا الويل الأبعد عند غياب الويل الأقرب ي�صقط اعرتا�ض الويل الغائب 

ور�صا الويل دللة كر�صاه �رساحة.
الـمادة 17: اإذا غاب الويل الأقرب وكان يف انتظاره تفويت مل�صلحة املخطوبة انتقل 
حق الولية اإلى من يليه فاإذا تعذر اأخذ راأي من يليه يف احلال اأو مل يوجد انتقل حق 

الولية اإلى القا�صي.
املادة 18:  مع مراعاة املادة )10( من هذا القانون، ياأذن القا�صي عند الطلب بتزويج 
البكر التي اأمتت اخلام�صة ع�رسة �صنة �صم�صية من عمرها من الكفوؤ يف حال ع�صل الويل 

اإذا كان ع�صله بال �صبب م�رسوع .
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زواج  يف  الويل  موافقة  ت�ضرتط  ال   :19 املادة 
ثماين  العمر  من  املتجاوزة  العاقلة  الثيب  املراأة 

ع�رسة �صنة.
املادة 20: اإذن القا�صي بالتزويج مبوجب املادة 
)18( من هذا القانون م�رشوط باأن ال يقل املهر 

عن مهر املثل.

الفصل الرابع: الكفاءة في الزواج 
الـمادة21:

الرجل  يكون  اأن  الزواج  لزوم  يف  ي�ضرتط  اأ- 
اأن  املال  وكفاءة  واملال،  التدين  للمراأة يف  كفوؤًا 
ونفقة  املعجل  املهر  على  قادرًا  الزوج  يكون 

الزوجة.
ب- الكفـاءة حق خا�ض باملراأة والويل، وتراعى 
يف  ذلك  يوؤثر  فال  بعده  زالت  فاإذا  العقد،  عند 

الزواج.
الـمادة 22:

اأ- اإذا زوج الويل البكر اأو الثيب بر�صاها لرجل 
فلي�ض  اأنه غري كفء  تبني  ثم  يعلمان كفاءته  ل 

لأي منهما حق العرتا�ض.  
ب- اإذا ا�صرتطت الكفاءة حني العقد اأو قبله اأو 
اأخرب الزوج او ا�صطنع ما يوهم اأنه كفوؤٌ ثم تبني 
اأنه غري ذلك فلكل من الزوجة والويل حق طلب 
فاإن كان كفوؤًا حني اخل�صومة فال  الزواج  ف�صخ 

يحق لأحد منهما طلب الف�صخ.
الزواج  عقد  ف�صخ  حق  ي�صقط   :23 الـمادة 
اأو  اإذا حملت الزوجة  ب�صبب عدم كفاءة الزوج 
�صبق الر�صا اأو مرت ثالثة اأ�صهر على علم الويل 

بالزواج.

الفصل الخامس: المحرمات 
القرابة  ب�صبب  التاأبيد  على  يحرم  الـمادة 24: 

الن�صبية تزوج ال�صخ�ض من :-  
اأ- اأ�صله واإن عال .

ب- فرعه واإن نزل .
ج- فروع اأحد الأبوين اأو كليهما واإن نزلوا .  
د- الطبقة الأولى من فروع اأجداده اأو جداته

الـمادة 25: يحرم على التاأبيد ب�صبب امل�صاهرة 
تزوج الرجل من :-    

اأ- زوجة اأحد اأ�صوله واإن علوا. 
ب- زوجة اأحد فروعه واإن نزلوا.

ج- اأ�صول زوجته واإن علون. 
د- فروع زوجته التي دخل بها واإن نزلن.

يوجب  الزوجة  غري  املراأة  وطء   :26 الـمادة 
حرمة امل�ضاهرة دون دواعي الوطء.

الـمادة 27:
يحرم  ما  الر�صاع  ب�صبب  التاأبيد  على  يحرم  اأ- 

من الن�صب.
العامني  يف  كان  ما  هو  املحرم  الر�صاع  ب- 
الأولني واأن يبلغ خم�ض ر�صعات متفرقات يرتك 
نف�صه  تلقاء  الر�صاعة يف كل منها من  الر�صيع 

دون اأن يعود اإليها قل مقدارها اأو كرث.
الـمادة 28: يحرم ب�صورة موؤقتة ما يلي :-         

اأ- زواج امل�صلم بامراأة غري كتابية.  
ب- زواج امل�صلمة بغري امل�صلم. 

ج- زواج املرتد عن الإ�صالم اأو املرتدة ولو كان 
الطرف الآخر غري م�صلم.
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د- زوجة الغري اأو معتدته. 
هـ- اجلمع ولو يف العدة من طالق رجعي بني امراأتني لو فر�صت اأي منهما ذكرًا حلرم 

عليه التزوج بالأخرى.
و- اجلمع بني اأكرث من اأربع زوجات اأو معتدات من طالق رجعي. 

ز- تزوج الرجل امراأة طلقت منه طالقًا بائنًا بينونة كربى اإل بعد انق�صاء عدتها من 
زوج اآخر دخل بها دخوًل حقيقيًا يف زواج �صحيح.

ح- الزواج ممن لعنها اإل اإذا اأكذب نف�صه وحتقق القا�صي من ذلك.
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الفصل األول: أنواع الزواج 
اإذا  �صحيحًا  الزواج  عقد  يكون   :29 الـمادة 

توافرت فيه اأركانه و�ضائر �رشوط �ضحته.
الـمادة 30:

اأ- يكون عقد الزواج باطاًل يف احلالت التالية:-
تزوج الرجل مبن حترم عليه على التاأبيد . 1

ب�صبب الن�صب اأو امل�صاهرة.
تزوج الرجل بزوجة الغري اأو معتدته.. 2
زوج امل�صلم بامراأة غري كتابية.. 3
تزوج امل�صلمة بغري امل�صلم.. 4

ب - ي�ضرتط يف احلاالت الواردة يف البنود )1( 
و )2( و)3(  من الفقرة )اأ( من هذه املادة ثبوت 
اإذا  اجلهل عذرًا  يعد  و�صببه ول  بالتحرمي  العلم 

كان ادعاوؤه ل يقبل من مثل مدعيه.
الـمادة31: احلالت التالية يكون عقد الزواج 

فيها فا�صدًا :-
اأ- تزوج الرجل مبن حترم عليه ب�صبب الر�صاع.

اجلمع  عليه  يحرم  بامراأة  الرجل  تـــزوج  ب- 
بينها وبني زوجته.

ج- تزوج الرجل بامراأة فوق اأربع زوجات.
د-  تزوج الرجل مبطلقته ثالثًا ما مل تنكح زوجًا غريه.
حائزين  غري  ب�صهود  اأو  �صهود  بال  الزواج  هـ- 

لالأو�صاف املطلوبة �رسعًا.
و- زواج املتعة والزواج املوؤقت.

ز- مع مراعاة اأحكام الفقرة )ج( من املادة )35( 
من هذا القانون، اإذا كان العاقدان اأو اأحدهما غري 

حائز على �رشوط االأهلية حني العقد اأو مكرهًا.

الفصل الثاني: أحكام الزواج 
الـمادة 32: اإذا وقع العقد �صحيحًا ترتبت عليه 

اآثاره منذ انعقاده.
به  اأمت  �صواء  باطاًل  العقد  وقع  اإذا  الـمادة 33: 
دخول اأم مل يتم ل يفيد حكمًا اأ�صاًل ول يرتب 

اأثرًا من نفقة اأو ن�صب اأو عدة اأو اإرث.
به  يتم  ومل  فا�صدًا  العقد  وقع  اإذا   :34 الـمادة 
اأما  اأثرًا،  اأ�صاًل ول يرتب  دخول ل يفيد حكمًا 
ويثبت  والعدة  املهر  به  فيلزم  دخول  به  مت  اإذا 
بقية  به  تلزم  ول  امل�صاهرة  وحرمة  الن�صب  به 

الأحكام كالإرث والنفقة.
الـمادة 35:

اأ- يتوقف التفريق بني الرجل واملراأة يف الزواج 
الفا�صد على ق�صاء القا�صي.

على  املراأة  يحرم  التفريق  �صبب  كان  اإذا  ب- 
وقت وجود  من  بينهما  احليلولة  زوجها وجبت 

موجب التفريق.
ج- ل ت�صمع دعوى ف�صاد الزواج ب�صبب �صغر ال�صن 
الطرفان  اأو كان  اأو كانت حاماًل  الزوجة  اإذا ولدت 

حني اإقامة الدعوى حائزين على �رشوط االأهلية.

الفصل الثالث: توثيق العقد 
الـمادة36:

اأ- يجب على اخلاطب مراجعة القا�صي اأو نائبه 
قبل اإجراء عقد الزواج.

اأو من ياأذن له عقد الزواج  ب- يوثق القا�صي 
بوثيقة ر�صمية.

ر�صميًا  يوثق  ومل  زواج  عقد  اأجري  اإذا  ج- 

الباب الثاني: أنواع الزواج وأحكامها 
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يعاقب كل من العاقد والزوجني وال�صهود بالعقوبة املن�صو�ض عليها يف قانون العقوبات 
وتغرم املحكمة كل واحد منهم بغرامة مقدارها مائتا دينار.

بالعقوبتني  لذلك  املعدة  الر�صمية  الوثيقة  يف  العقد  ي�صجل  ل  ماأذون  كل  يعاقب  د- 
املن�صو�ض عليهما يف الفقرة )ج( من هذه املادة مع العزل من الوظيفة.

هـ- يعني ماأذونو توثيق عقود الزواج وتنظم اأعمالهم وفق تعليمات ي�صدرها قا�صي الق�صاة.
و- مينع اإجراء عقد زواج املعتدة من طالق اأو ف�ضخ اأو وطء ب�ضبهة قبل م�ضي ت�ضعني يومًا 

على موجب العدة  ولو كانت منق�صية وي�صتثنى من ذلك العقد بينها ومن اعتدت منه.
ز- يتولى قنا�صل اململكة الأردنية الها�صمية امل�صلمون يف خارج اململكة توثيق عقود الزواج 
و�صماع تقارير الطالق للرعايا الأردنيني املوجودين خارج اململكة وتبليغها وت�صجيل هذه 

الوثائق يف �صجالتها اخلا�صة واإر�صال ن�صخة من تلك الوثائق اإلى دائرة قا�صي الق�صاة.
ح- ت�صمل كلمة القن�صل وزراء اململكة الأردنية الها�صمية املفو�صني والقـائمني باأعمال 

هذه املفو�صيات وم�صت�صاريها اأو من يقوم مقامهم.
الفصل الرابع: االشتراط في عقد الزواج  

الـمادة37: اإذا ا�ضرتط حني العقد �رشط نافع الأحد الزوجني، ومل يكن منافيًا ملقا�ضد الزواج، 
ومل يلتزم فيه مبا هو حمظور �رسعًا، و�صجل يف وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقًا ملا يلي:-

اأ- اإذا ا�صرتطت الزوجة على زوجها �رسطًا تتحقق لها به م�صلحة غري حمظورة �رسعًا 
وال مي�س حق غريهــا، كاأن ت�ضرتط عليه اأن ال يخرجها من بلدها، اأو اأن ال يتزوج عليها، 
اأو اأن ي�صكنها يف بلد معيـــن، اأو اأن ل مينعها من العمل خارج البيت، اأو اأن تكون ع�صمة 
الطالق بيدها، كان ال�رشط �ضحيحًا، فاإن مل يف به الزوج ف�ضخ العقد بطلب الزوجة ولها 

مطالبته ب�صائر حقوقها الزوجية.         
ب- اإذا ا�ضرتط الزوج على زوجته �رشطًا تتحقق له به م�ضلحة غري حمظورة �رشعًا وال 
مي�س حق غريه كاأن ي�ضرتط عليها اأن ال تعمل خارج البيت اأو اأن ت�ضكن معه يف البلد 
النكاح  به الزوجة ف�ضخ  فاإذا مل تف  الذي يعمل هو فيه كان ال�رشط �ضحيحًا وملزمًا 

بطلب من الزوج و�صقط مـهرها املوؤجـل ونفقة عدتها. 
ج- اإذا قيد العقد ب�رشط ينايف مقا�ضده اأو يلتزم فيه مبا هو حمظور �رشعـًا كاأن ي�ضرتط 
اأحد الزوجني على الآخر اأن ل ي�صاكنه اأو اأن ل يعا�رسه معا�رسة الأزواج اأو اأن ي�رسب 

اخلمر اأو اأن يقاطع اأحد والديه كـان ال�ضـرط بـاطاًل والعقد �ضحيحًا.
الـمادة38:

اأ- ينبغي اأن تكون عبارة ال�رشط وا�ضحة م�ضتملة على ت�رشف يلتزم به امل�رشوط عليه 
ليرتتب على عدم الوفاء به اأحكامه واآثاره.

ب- ي�ضتثنى �رشط الع�ضمة من ا�ضتمال عبارته على ت�رشف يلتزم به الزوج، ويكون 
مبثابة التفوي�ض بالطالق، و�صالحيته م�صتمرة بعد جمل�ض العقد وتوقعه الزوجة بعبارتها 

اأمام القا�صي ويكون الطالق به بائنًا.
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الباب الثالث: آثار عقد الزواج 

الفصل األول: المهر والجهاز 
الـمادة39: املهر نوعان، مهر م�صمى وهو الذي 
ي�صميه الطرفان حني العقد قلياًل كان اأو كثريًا، 
واأقرانها من  الزوجة  املثل وهو مهر مثل  ومهر 
واأقران  اأمثال  لها  يوجد  لـم  واإذا  اأبيــها  اأقارب 
اأهل  واأقرانها من  مثيالتها  اأبيها فمن  من جهة 

بلدتها.
الـمادة40: يجب للزوجة املهر امل�صمى مبجرد 

العقد ال�صحيح.
الـمادة41: يجوز تعجيل املهر امل�صمى وتاأجيله 
كله اأو بع�صه على اأن يوؤيـد ذلـك بوثيقـة خطية 

واإذا مل ي�رسح بالتاأجيل يعترب املهر معجاًل.
فال  املوؤجل  للمهر  مدة  عينت  اإذا  الـمادة42: 
الأجـل  حلول  قبل  به  املطالبة  للزوجة  يجوز 
في�صقط  الزوج  تويف  اإذا  اأما  الطالق،  وقع  ولـو 
الأجل  واإذا كان الأجل جمهوًل جهالـة فاح�صة 
اإلى  اأو  الطلب  حني  اإلى  اأو  املي�رسة  )اإلى  مثل 
حني الزفاف ( فالأجل غري �صحيح ويكون املهر 
املهر  اعترب  معينًا  الأجل  يكن  مل  واإذا  معجاًل 
موؤجاًل اإلى وقوع الطالق اأو وفاة اأحد الزوجني.

ال�صحيح  العقد  �صمي مهر يف  اإذا  الـمادة43: 
ولـو  الزوجني  اأحد  بوفـاة  كاماًل  اأداوؤه  لزم 
اخللوة  بعد  وبالطالق  اخللوة  اأو  الدخول  قبـل 

ال�صحيحة.
الـمادة44: اإذا وقع الطالق بعد العقد ال�صحيح 
ن�ضف  لزم  ال�ضحيحة  اخللوة  اأو  الوطء  وقبل 

املهر امل�صمى.
املهر  ن�صف  يجب  التي  الفرقة  الـمادة45: 

هـي  اأواخللوة  الدخـول  قبل  بوقوعـها  امل�صمى 
الفرقة التي جاءت من قبل الزوج �صواًء اأكانت 
طالقًا اأم ف�صخًا كالفرقة بالإيالء واللعان والردة 
اإذا اأ�صلمت زوجته وبفعله  واإباء الزوج الإ�صالم 

ما يوجـب حرمـة امل�صاهرة.
الـمادة46: اإذا مل ي�صم  املهر يف العقد ال�صحيح 
اأو تزوجها على اأنه ل مهر لـها اأو �صـمي املهر 
وكانت الت�صمية فا�صدة اأو وقـع خالف يف ت�صمية 

املهـر ومل تثبت الت�صمية :-
اأ- اإذا مت الدخول اأو اخللوة ال�صحيحة يلزم مهر 
ادعتـه  الذي  املقدار  يتجاوز  ل  اأن  على  املثل 
الزوجة ول يقل عن املقدار الذي ادعاه الزوج. 

ب- اإذا مل يتم الدخول اأو اخللوة ال�صحيحة ووقع 
الطالق ت�صتحق املطلقة ن�صف مهر املثل.

اإذا  املهر  الزوجة يف  ي�صقط حق  الـمادة 47: 
ف�صخ العقد بطلب من الزوج لعيب اأو علـة فـي 
مبا  اأن يرجع عليها  الوطء وللزوج  الزوجة قبل 

دفع من املهـر.
الـمادة 48: ي�صقط املهر كله اإذا جاءت الفرقة 
اأو بفعلها ما يوجب  ب�صبب من الزوجة كردتها 
حرمة امل�صاهرة واإن قب�صت �صيئًا من املهر ترده.
الـمادة 49: اإذا وقع الفرتاق بطلب من الزوجة 
ب�صبب وجود عيب اأو علة فـي الـزوج، اأو طلب 
الويل التفريق ب�صبب عدم الكفـاءة وكـان ذلـك 
املهر  ي�صقط  ال�صحيحة  واخللـوة  الدخـول  قبل 

كله.
الـمادة50: اإذا قتلت الزوجة زوجها قتاًل مانعًا 
من الإرث قبل الدخول فلورثة الزوج ا�صرتداد 
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ما قب�صته من املهر و�صقط ما بقي منه، واإذا كان القتل بعد الدخول فال ت�صتحق �صيئًا 
مـن املهر غري املقبو�ض.

الفا�صد ينظر فاإن كان املهر قد  العقد  اإذا وقع الفرتاق بعد الدخول يف  الـمادة 51: 
�صمي يلزم الأقل من املهرين امل�صمى واملثل، واإن كان املهر مل ي�صم  اأو كـانت الت�صـمية 
املهر  يلـزم  الدخول فال  اإذا وقع الفرتاق قبل  اأما  بلغ،  بالغًا ما  املثل  فا�صدة يلزم مهر 

اأ�صاًل.
الـمادة 52: ينفذ على البكر ولو كانت كاملة الأهلية قب�ض وليها ملهرها اإن كان اأبًا اأو 

جـدًا لأب ومل تنه الزوج عن الدفع اإليه.
املادة 53:

اأ- للزوج الزيادة يف املهر بعد العقد وللمراأة احلط منه اإذا كانا كاملي اأهلية الت�رسف 
ويلحق ذلك باأ�صل العقد اإذا قبل به الطرف الآخر يف جمل�ض الزيادة اأو احلط منه على 

اأن يوثق ذلك ر�صميًا اأمام القا�صي.
ب- ل يعتد بال�صند املت�صمن اإقرار الزوجة بقب�ض مهرها اأو اإبرائها زوجها منه اإل اإذا 

مت توثيقه ر�صميًا.
اأي  اأو  نقودًا  الزوج  ياأخذ من  اأن  اأقاربها  اأحد  اأو  الزوجة  الـمادة54: ل يجوز لأبوي 
�صـيء اآخر مقابل تزويجها اأو اإمتام زفافها له ، وللزوج ا�صرتداد ما اأخذ منه عينـًا اإن كـان 

قائمًا اأو قيمته اإن كان هالكًا.
الـمادة 55: اإذا تزوج اأحد يف مر�ض موته ينظر، فاإن كان املهر امل�صمى م�صاويًا ملهر 
حكم  الزيادة  فـي  يجري  عليه  زائدًا  كان  واإن  الزوج،  تركة  من  اأخذته  الزوجة  مثـل 

الو�صية.
الـمادة 56: عند اختالف الزوجني يف املـهر الذي جرى عليه العقد ل ت�صـمع الدعوى 

اإذا خالفت وثيقة العقد املعتربة.
الـمادة 57:

اأ- املهر مال الزوجة فال جترب على عمل اجلهاز منه.
ب- ي�صمل اجلهاز ما حت�رسه الزوجة اإلى بيت الزوجية �صواًء كان من مالها اأو مما وهب 

اأو اأهدي لها، اأو مما ا�صرتاه الزوج من مالها بتفوي�ض منها مهرًا كان اأو غريه.
قائمة  الزوجيـة  دامـت  ما  باإذنها  جهاز  من  الزوجة  حت�رسه  مبا  ينتفع  اأن  للزوج  ج- 

وي�صمنه بالتعدي.
املـادة 58: اإذا ح�صل نزاع بني الزوجني اأو بني اأحدهما مع ورثة الآخر ب�صاأن املهر بعد 

قب�صه فال تخرج املطالبة به عن كونها مطالبة مبهر.
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الفصل الثاني: النفقة الزوجية 
الـمادة59:

اأ- نفقة كل اإن�صان يف ماله اإل الزوجة فنفقتها 
على زوجها ولو كانت مو�رسة.

والك�صوة  الطعام  ت�صمل  الزوجة  نفقة  ب- 
وخدمة  املعـروف  بـالقدر  والتطبيب  وال�صكنى 

الزوجة التي يكون لأمثالها خدم.
ج- يلزم الزوج بدفع النفقة اإلى زوجته اإذا امتنع 

عن الإنفـاق عليـها اأو ثبت تق�صريه.
مع  ولو  للزوجة  النفقة  جتب    :60 الـمادة 
ولو  ال�صحيـح  العقد  حني  من  الدين  اختالف 
الزوج  طالبها  واإذا  اأهلها  بيت  مقيمة يف  كانت 
حق  بغري  فامتنعت  الزوجية  بيت  اإلى  بالنقلة 
عند  المتناع  حق  ولها  لها،  نفقة  فال  �صـرعي 
عدم دفع الــزوج مهرها املعجل اأو عدم تهيئته 

م�صكنًا �رسعيًا لها.
الـمادة 61:

البيت  خارج  تعمل  التي  الزوجة  ت�صتحــق  اأ- 
النفقة ب�رسطني :-

1. اأن يكون العمل م�رسوعًا.
2. اأن يوافق الزوج على العمل �رساحة اأو دللة.
ب- ل يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على 
عمل زوجته اإل ب�صـبب م�صـروع ودون اأن يلحق 

بها �رسرًا.
الـمادة 62: اإذا ن�زشت الزوجة فال نفقة لها ما 
والنا�زش  للحمل،  النفقة  فتكون  حاماًل  تكن  مل 
هي التي ترتك بيت الزوجية بال م�صـوغ �رسعي 
اأو متنع الزوج من الدخول اإلى بيتها قبل طلبهـا 
امل�صوغات  من  ويعترب  اآخـر،  بيـت  اإلى  النقـلة 
امل�رسوعة لـخروجها من امل�صكن اإيـذاء الـزوج 

على  اأمانتها  عدم  اأو  املعا�رسة  اإ�صاءة  اأو  لـها 
نف�صها اأو مالها.

اإدانتها  ب�صبب  امل�صجونة  الزوجة   :63 الـمادة 
تاريخ  من  النفقة  ت�صتحق  ل  قطعي  بحكم 

�صجنها.
الـمادة 64: تفر�ض نفقة الزوجة بح�صب حال 
ونق�صـها  زيادتها  وجتوز  وع�رسًا،  ي�رسًا  الزوج 
الأدنى  احلد  عن  تقل  ل  اأن  على  حلالته،  تبعًا 
القـوت والك�صـوة وال�صكن  بقدر ال�رسورة من 
الزوجني  برتا�صي  اإما  النفقة  وتلزم  والتطبيب، 
وت�صقط  القـا�صي،  بحكـم  اأو  معني  قـدر  على 
الطلب من  اأو  الرتا�صي  التي �صبقت  املدة  نفقة 

القا�صي.
عن  احلا�رس  الزوج  امتنع  اإذا   :65 الـمادة 
النفقة  الزوجة  وطلبت  زوجته  على  الإنفاق 
الطلب  يوم  اعتبارًا من  بنفقتها  القا�صي  يحكم 

وياأمره بدفعها لها.
اإذا عجز الزوج عن الإنفاق على  الـمادة 66: 
بها  يحكم  لـها  نفقة  الزوجة  وطلبت  زوجته 
القا�صي من يوم الطلب على اأن تكون دينًا يف 
اأن  اأو  مالها  من  تنفق  اأن  للزوجة  وياأذن  ذمته 

ت�صـتدين على ح�صاب الزوج.
الـمادة 67: اإذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج 
وتعذر حت�صيلها منه يلزم بالنفقة من جتـب عليه 
نفقتها لو فر�صت غري ذات زوج  ويكون له حق 

الرجوع بها على الزوج.
اإذا تغيب الزوج وترك زوجته بال  الـمادة 68: 
اأو فقد،  بعيد  اأو  اإلى حمل قريب  اأو �صافر  نفقة 
يحكم القا�صي بنفقتها من يوم الطلب بناًء على 
البينة التي تقيمها الـزوجة علـى قيام الزوجية 
بينهما بعد اأن يحلفها اليمني على اأن زوجـها مل 
يرتك لـها نفقـة واأنها لي�صت نا�زشًا ول علم لها 

باأنها مطلقة انق�صت عدتها.
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الـمادة 69: يفر�ض القا�صي من حني الطلب نفقة لزوجة الغائب اأو املفقود يف ماله 
اأو على مدينه اأو على مودعه اأو من يف حكمهما اإذا كانوا مقرين باملال والزوجيـة اأو 
الإنكار وبعد حتليفها يف جميع احلالت  اإثبات مواقع  بعد  اأو لأحدهما  لهما  منكريـن 

اليمني ال�رسعية املن�صو�ض عليها يف املادة )68( من هذا القانون.
اإليه  احلاجة  عند  الولدة  لأجل  ي�صتح�رس  الذي  والطبيب  القابلة  اأجرة   :70 الـمادة 
وثمن العالج واأجور امل�صت�صفى والنفقات التي ت�صتـلزمها الولدة اأو التي تن�صاأ ب�صببها 

يلزم بها الزوج بالقدر املعروف ح�صب حاله �صواء  كانت الزوجية قائمة اأوغري قائمة.
الـمادة 71: على الزوج نفقات جتهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.

الفصل الثالث: المسكن والمتابعة 
اللوازم ال�رسعية ح�صب حاله وفـي  الزوج امل�صكن املحتوي على  الـمادة 72: يهيئ 
زوجـها  متابعة  املعجـل  مهرها  قبــ�ض  بعد  الزوجة  وعلى  عمله،  اأو  اإقامته  حمـل 
وم�ضاكنته فيه، وعليها االنتقال اإلى اأي جهة اأرادها ولو خارج اململكة ب�رشط اأن يكون 
ماأمونًا عليها واأن ال يكون يف وثيقة العقد �رشط يقت�ضي خالف ذلك، فاإذا امتنعت عن 

الطاعة ي�صقط حقها يف النفقة.
مب�صاحلـها  القيام  معها  الزوجة  ت�صتطيع  بحالة  امل�صكن  يكون  اأن  يجب   :73 الـمادة 

الدينيـة والدنيوية واأن تاأمن فيه على نف�صها ومالها.
امل�صكن  دون ر�صا زوجته يف  معه  واأقاربه  اأهله  ي�صكن  اأن  للزوج  لي�ض  الـمادة 74: 
غري  اأبناوؤه  ذلك  من  وي�صتثنى  ذلك،  على  موافقتها  عن  الرجوع  ولها  لها  هياأه  الـذي 
البالغني وبناته واأبـواه الفقـريان اإذا لـم ميكنه الإنفاق عليهما ا�صتقالًل وتعني وجودهما 
عنــده، وذلـك ب�ضـرط عـدم اإ�رشارهم بالزوجة واأن ال يحول وجودهم يف امل�ضكن دون 

املعا�رسة الزوجيـة.
الـمادة 75: لي�ض للزوج اأن ي�صكن مع زوجته زوجة اأخرى له يف م�صكن واحد بغري ر�صاهما.
الـمادة 76: لي�ض للزوجة اأن ت�صكن معها اأولدها من زوج اآخـر اأو اأقاربها دون ر�صـا 
زوجها اإذا كان امل�صكن مهيئـًا من قبله، اأما اإذا كان امل�صكن لـها فلها اأن ت�صـكن فيه 

اأولدها واأبويها.
باملعروف،  ومعاملته  الآخر  معا�رسة  يح�صن  اأن  الزوجني  من  واحد  على كل  الـمادة 77: 
واإح�صان كل منهما لالآخر، وتبادل الحرتام واملودة والرحمة واحلفاظ على م�صلحة الأ�رسة.
الـمادة 78: على الزوج اأن ل مينع زوجته من زيارة اأ�صولها وفروعها واإخوتها باملعروف، 

وعلى الزوجة اأن تطيع زوجها يف الأمور املباحة.
الـمادة 79: على من له اأكرث من زوجة اأن يعدل بينهن يف املعاملة كاملبيت والنفقة.
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الفصل األول: الطالق 
اإذا كان  اأهاًلً للطالق  الـمادة80: يكون الزوج 

مكلفًا واعيًا خمتارًا.
الـمادة 81: ل يقع الطالق على الزوجة اإل اإذا 

كانت يف زواج �صحيح وغري معتدة.
ثالث  زوجته  على  الزوج  ميلك   :82 الـمادة 

طلقات متفرقات.
الـمادة 83:

اأ- يقع الطالق باللفظ اأو الكتابة وللعاجز عنهما 
باإ�صارته املعلومة.

ب- ل يقع الطالق بالكتابة اإل بالنية.
ال�رسيحة  بالألفاظ  الطالق  يقع   :84 الـمادة 
اإلى نية، وبالألفاظ الكنائية- وهي  دون احلاجة 

التي حتتمل معنى الطالق وغريه - بالنية.
الـمادة 85:

اأن  وله  بالتطليق،  غريه  يوكل  اأن  للزوج  اأ- 
يكون  اأن  على  نف�صها  بتطليق  زوجته  يفو�ض 

ذلك مب�صتند ر�صمي.
من  بتفوي�ض  نف�صها  الزوجة  طلقت  اإذا  ب- 
زوجها وفق اأحكام هذه املادة وقع الطالق بائنًا.

الـمادة 86:
املدهو�ض  ول  ال�صكران  طالق  يقع  ل  اأ- 
املغمى عليه ول  املعتوه ول  املكره ول  ول 

النائم.
ب- املدهو�ض هو الذي غلب اخللل يف اأقواله واأفعاله 

نتيجة غ�صب اأو غريه بحيث يخرجه عن عادته.

الباب الرابع: انحالل عقد الزواج
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الـمادة 87:
اأ- ل يقع الطالق غري املنجز اإذا ق�صد به احلمل 

على فعل �صئ اأو تركه.
ب- ل يقع الطالق امل�صاف اإلى امل�صتقبل.

الـمادة 88:
ورجوع  �ضحيح  بال�رشط  الطالق  تعليق  اأ- 

الزوج عنه غري مقبول.
الطالق  عليه  علق  الذي  ال�رشط  كان  اإذا  ب- 
م�صتحياًل عقاًل اأو عادة اأو نادر الوقوع اأو م�صكوكًا 

يف حتققه عند التلفظ به كان الطالق لغوًا.
اأو  لفظًا  بالعدد  املقرتن  الطالق   :89 الـمادة 
اإ�صارة، والطالق املكرر يف جمل�ض واحد ل يقع 

به اإل طلقة واحدة.
وعلَيّ  الطالق  علَيّ  بلفظ  اليمني   :90 الـمادة 
مل  ما  بهما  الطالق  يقع  ل  واأمثالهما  احلرام 
اأو  الزوجة  خماطبة  الطالق  �صيغة  تت�صمن 

اإ�صافته اإليها وبنية اإيقاع الطالق.
املكمل  اإل  يقع رجعيًا  الـمادة 91: كل طالق 
بعد اخللوة،  الدخول ولو  للثالث، والطالق قبل 
والطالق على مال، والطالق الذي ن�ض على اأنه 

بائن يف هذا القانون.
املادة  عليه  ن�صت  ما  مراعاة  مع   :92 الـمادة 
فاإن الطالق الرجعي ل  القانون  )81( من هذا 
مراجعة  وللزوج حق  احلال،  الزوجية يف  يزيل 

زوجته اأثناء العدة قوًل اأو فعاًل.
الـمادة 93: اإذا كان الطالق بائنًا بطلقة واحدة 
الزواج  عقد  اإجراء  مـن  مانع  فال  بطلقتني  اأو 

بينهما بر�صا الطرفني اأثناء العدة.
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الـمادة 94: الطالق املكمل للثالث يزيل الزوجية يف احلال، وتقع به البينونة الكربى.
الـمادة 95- ل حتل املطلقة البائن بينونة كربى ملطلقها حتى تنكح زوجًا غريه ويدخل 

بـها دخوًل حقيقيًاً.
ال�صابق ولو كانت  الزوج  باآخر يهدم بدخوله بها طالقات  الـمادة 96: زواج املطلقة 

ثالثًا اأو دونها.
الـمادة 97: يجــب على الزوج اأن ي�صجل طالقه ورجعته اأمام القا�صي، واإذا طلق زوجته 
خارج املحكمة ومل ي�صجله فعليه اأن يراجع املحكمة لت�صجيل الطالق خالل �صهر وكل 
من تخلف عن ذلك يعاقــب بالعقوبة املن�صو�ض عليها يف قانون العقوبات، وعلى املحكمة 

اأن تقوم بتبليغ الطـالق الغيابـي والرجعة للزوجـة خالل اأ�صبوع من ت�صجيله.

الفصل الثاني: أحكام الرجعة 
الـمادة 98: للزوج حق اإرجـاع مطلقته رجعيًا اأثناء العدة قوًل اأو فعاًل، وهذا احلق ل 

ي�ضقط باالإ�ضـقاط، وال تتوقف الرجعة على ر�ضا الزوجة، وال يلزم بها مهر جديد.
الـمادة 99: تبني املطلقة رجعيًا بانق�صاء عدتها دون رجعة.

املعتدة باحلي�ض  الرجعة فادعـت  الزوجني يف �صحة  اإذا وقع نزاع بني  الـمادة 100: 
املراأة  ت�صدق  انق�صائها  عدم  الزوج  وادعى  انق�صاءها  مدة حتتمل  عدتـها يف  انق�صاء 

بيمينها ول يقبل منها ذلك قبل م�صي �صتني يومًا على الطالق.
املـادة 101: ل ت�صمع عند الإنكار دعوى املطلق اإثبات مراجعته مطلقته بعد انق�صاء عدتها 

و زواجها من غريه مب�صي ت�صعني يومًا على الطالق ما مل تكن الرجعة م�صجلة ر�صميًا.

الفصل الثالث: الخلع الرضائي والطالق على مال 
الـمادة 102: اخللع الر�صائي هو طالق الزوج زوجته نظري عو�ض ترا�صيا عليه بلفظ 

اخللع اأو الطالق اأو املباراأة  اأو ما يف معناها.
الـمادة 103:

واأهاًل  له  واملراأة حماًل  الطالق  الإيقاع  اأهاًل  الزوج  يكون  اأن  اخللع  ل�ضحة  ي�ضرتط  اأ- 
لاللتزام بالعو�ض وفق اأحكام هذا القانون.

قبل  اأو  للثالث  ما مل يكن مكماًل  الطالق رجعيًا  وقع  اخللع  العو�ض يف  بطل  اإذا  ب- 
الدخول فيكون بائنًا.

الـمادة 104: لكل من الطرفني الرجوع عن اإيجابه يف املخالعة قبل قبول الطرف الآخر.
الـمادة 105: كل ما �صح التزامه �رسعًا �صلح اأن يكون عو�صًا يف اخللع.

الـمادة 106: اإذا كان اخللع على مال غري املهر لزم اأداوؤه وبرئت ذمة املتخالعني من كل 
حق يتعلق باملهر ونفقة الزوجية.
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�صيئًا  املتخالعان  ي�صم  مل  اإذا   :107 الـمادة 
وقت اخللع برئ كـل منهما مـن حقـوق الآخـر 

املتعلقة باملهر والنفقة الزوجية.
بنفي  املتخالعان  �رسح  اإذا   :108 الـمادة 
العو�ض وقت اخللع كان اخللع يف حكم الطالق 
يكن  مل  ما  رجعية  طلقة  به  ووقعت  املح�ض 

مكماًل للثالث اأو قبل الدخول فيكون بائنًا.
الـمادة 109: نفقة العدة ل ت�صقط اإل اإذا ن�ض 

عليها �رساحة يف اخللع.
الـمادة 110:

اأ- اإذا ا�ضرتط يف اخللع اأن تقوم االأم باإر�ضاع الولد 
الإنفاق عليه مدة معينة  اأو  اأجر  اأو ح�صانته دون 
فلم تقم مبا التزمت به كان لالأب اأن يرجع عليها مبا 
يعادل نفقة الولد اأو اأجرة ر�صاعه اأو ح�صانته عن 
املدة الباقية، اأما اإذا مات الولد فلي�ض لالأب الرجوع 
عليها ب�صيء من ذلـك عـن املدة الواقعة بعد املوت.
ب- اإذا كانت الأم املخالعة مع�رسة وقت اخللع اأو 
الولد  اأع�رست فيما بعد يجـرب الأب على نفقة 

وتكون دينًا له على الأم.
اخللع  يف  الرجل  ا�ضرتط  اإذا   :111 الـمادة 
اإم�صاك الولد عنده مدة احل�صانة �صح اخللع وبطل 

ال�رشط وحلا�ضنته عندئذ املطالبة بنفقته فقط.
الـمادة 112:  ل يجرى التقا�ض بني نفقة الولد 

امل�صتحقة على اأبيه ودين الأب على حا�صنته.
يقع  مال  على  والطالق  اخللع   :113 الـمادة 

بهما الطالق بائنًا.
الفصل الرابع: التفريق القضائي 

التفريق لالفتداء

الـمادة114:
الدخول  قبل  التفريق  الزوجة  طلبت  اإذا  اأ- 
من  اأخذته  وما  مهرها  من  قب�صته  ما  واأودعت 
هدايا وما اأنفقه الزوج من اأجل الزواج  وامتنع 

يف  جهدها  املحكمة  بذلت  ذلك،  عن  الزوج 
الأمر  اأحالت  ي�صطلحا  مل  فاإن  بينهما  ال�صلح 
اإلى حكمني ملوالة م�صاعي ال�صلح بينهما خالل 

مدة ثالثني يومًا فاإذا مل يتم ال�صلح :-
حتكم املحكمة بف�صخ العقد بني الزوجني بعد . 1

اإعادة ما قب�صته الزوجة من املهر وما اأخذته 
من هدايا وما اأنفقه الزوج من اأجل الزواج.

اإذا اختلف الزوجان يف مقدار نفقات الزواج . 2
والهدايا جعل تقدير ذلك اإلى احلكمني. 

ب- اإذا اقامت الزوجة بعد الدخول اأو اخللوة دعوى 
وبينت  زوجها  وبني  بينها  التفريق  فيها  تطلب 
باإقرار �رسيح منها اأنها تبغ�ض احلياة معه واأنه ل 
وتخ�صى  بينهما  الزوجية  احلياة  ل�صتمرار  �صبيل 
اأن ل تقيم حدود الله ب�صبب هذا البغ�ض وافتدت 
نف�صها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت 
املحكمة  حاولت  ا�صتلمته،  الذي  ال�صداق  عليه 
اأر�صلت  ت�صتطع  مل  فاإن  الزوجني  بني  ال�صلح 
حكمني ملوالة م�صاعي ال�صلح بينهما خالل مدة 
ل تتجاوز ثالثني يومًا فاإن مل يتم ال�صلح حكمت 

املحكمة بف�صخ عقد الزواج بينهما.

التفريق لعدم اإلنفاق

الإنفاق  عن  الزوج  امتنع  اإذا   :115 الـمادة 
على زوجتـه بعد احلكم عليه بنفقتها وكـان لـه 
مال ميكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ احلكم عليه 
احلا�رس  للزوج  يكن  مل  واإن  مالـه،  يف  بالنفقة 
مال ميكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة 
عدم   على  واأ�رس  مو�رس  اأنه  ادعى  فاإن  التفريق 
الإنفاق طلق عليه القا�صي يف احلال، واإذا ادعى  
حاًل  عليه  طلق  يثبته  مل  فاإن  والإع�صار  العجز 
واإن اأثبته اأمهله مدة ل تقل عن �صهر ول تزيـد 
اأ�صهر لدفع النفقة املحكوم بها من  علـى ثالثة 
تاريخ رفع دعوى التفريق وتقدمي كفيـل بنفقتها 

امل�صتقبلية فاإن مل يفعل طلق عليه بعد ذلك.
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الـمادة 116:  اإذا ادعت الزوجة عجز الزوج واإع�صاره عن الإنفاق عليها بعد احلكم عليه بنفقتها 
وتعذر حت�صيلها وطلبت التفريق فاإن ثبت ذلك اأو ادعى الي�صار ومل يثبته اأمـهل مده ل تقل عن 
�صهر ول تزيد على ثالثة اأ�صهر لدفع النفقة املحكوم بها من تاريخ رفع دعوى التفريق وتقديـم 
كفيـل بنفقتها امل�صتقبلية فاإن مل يفعل طلق عليه واإذا اأثبت الي�صار يكلف بدفع نفقة �صتة اأ�صهر 

مما تراكم لها عليه وتقدمي كفيل بنفقتها امل�صتقبلية فاإن مل يفعل طلق عليه القا�صي يف احلال.
الـمادة 117: اإذا كان الزوج غائبًا وكان له مال ميكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم 
النفقة يف ماله واإن مل يكن له مال ميكن تنفيذ حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق:
اأ- اإن كان معلوم حمل الإقامة وميكن و�صول الر�صائل اليه اأعذر القا�صي اإليه و�رسب له اأجاًل فاإن مل 
ير�صل ما تنفق منه الزوجة على نف�صها اأو مل يح�رس لالإنفاق عليها طلق عليه القا�صي بعد الأجل .
املدعية  واأثبتت  اإليه  الر�صائل  ي�صهل و�صول  اأو ل  الإقامة  اإن كان جمهول حمل  ب- 

دعواها طلق عليه القا�صي بال اإعذار ول �رسب اأجـل.
ج- ت�رسي اأحكام هذه املادة على امل�صجون الذي يع�رس بالنفقة.

الـمادة 118:
مكماًل  يكن  مل  ما  الدخول  بعد  كان  اإذا  رجعيًا  يقع  الإنفاق  لعدم  القا�صي  تطليق  اأ- 

للثالث اأو قبل الدخول اأما اإذا كان قبل الدخول فيقع بائنًا.
ب- اإذا كان الطالق رجعيًا فللزوج مراجعة زوجته اأثناء العدة ويحكم ب�صحة الرجعة 
اإذا اأرجعها خالل العدة ودفع نفقة ثالثة اأ�صهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وقدم كفياًل 

بنفقتها امل�صتقبلية، فاإذا مل يدفع النفقة اأو مل يقدم كفياًل فال ت�صح الرجعة.
ج- ا�صتيفاء الزوجة النفقة وفق اأحكام املادة )321( من هذا القانون ل مينعهـــا من اإقامـــة 

الدعوى بطلب التفريق وفق اأحكام املواد )115( و )116( و )117( من هذا القانون .

التفريق للغياب والهجر

حمل  معلوم  وكان  فاأكرث  �صنة  عنها  زوجها  غياب  الزوجة  اأثبتت  اإذا   :119 الـمادة 
الإقامة جاز لزوجته اأن تطلب من القا�صي ف�صخ عقد زواجهما اإذا ت�رسرت من غيابه 

عنها ولو كان له مال ت�صتطيع الإنفاق منه.
اأجاًل  القا�صي  له  الغائب �رسب  الزوج  اإلى  الر�صائل  اأمكن و�صول  اإذا  الـمادة120: 
واأعذر اإليه باأن يح�رس لالإقامة معها اأو ينقلها اإليه اأو يطلقها  فاإذا انق�صى الأجل ومل 
يفعل ومل يبد عذرًا مقبوًل فرق القا�صي بينهما بف�صخ عقد زواجهما بعد حتليفها اليمني.
الـمادة121: اإذا كان الزوج غائبًا يف مكان معلوم ول ميكن و�صول الر�صائل اإليه اأو 
كان جمهول حمل الإقامة واأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمني وفق الدعوى 
فرق القا�صي بينهما بف�صخ عقد زواجهما بال اإعذار و�رسب اأجل ويف حال عجزها عن 

الإثبات اأو نكولها عن اليمني ترد الدعوى.



16

اأثبتت الزوجة هجر زوجها  اإذا  الـمادة 122: 
لها وامتناعه عن قربانها يف بيت الزوجية مدة 
�صنة فاأكرث وطلبت ف�صخ عقد زواجها منه اأمهله 
اأو  اإليها  ليفيء  �صهر  عن  تقل  ل  مدة  القا�صي 
يطلقها فاإن مل يفعل ومل يبد عذرًا مقبوًل فرق 

القا�صي بينهما بف�صخ عقد زواجهما.

التفريق لإليالء والظهار

الـمادة123:
وطء  ترك  يفيد  ما  على  الزوج  حلف  اإذا  اأ- 
زوجته مدة اأربعة اأ�صهر فاأكرث اأو دون حتديد مدة 
وا�صتمر على ميينه حتى م�صت اأربعة اأ�صهر طلق 

عليه القا�صي طلقة رجعية بطلبها.
ب- اإذا ا�صتعد الزوج للفيء قبل التطليق اأجله 
القا�صي مدة ل تزيد على �صهر، فاإن مل يفئ طلق 

عليه طلقة رجعية ما مل تكن مكملة للثالث .
ج- ي�ضرتط ل�ضحة الرجعة يف التطليق لالإيالء 
يوجد  اأن  اإل  العدة  اأثناء  فعاًل  بالفيء  تكون  اأن 

عذر فت�صح بالقول.
الزوج من زوجته ومل  اإذا ظاهر  الـمادة124: 
التفريق  الزوجة  وطلبت  الظهار  ميني  يكفر عن 
بالتكفري  القا�صي  اأنذره  ميينه  عن  تكفريه  لعدم 
عنه خالل اأربعة اأ�صهر من تاريخ تبلغه الإنذار، 
بالتطليق  القا�صي  حكم  عذر  لغري  امتنع  فاإن 

عليه طلقة رجعية ما مل تكن مكملة للثالث.

التفريق للحبس

عليه  املحكوم  املحبو�ض  لزوجة  الـمادة125: 
ثالث  مدة  للحرية  مقيدة  بعقوبة  قطعي  بحكم 
�صنوات فاأكرث اأن تطلب اإلى القا�صي بعد م�صي �صنة 
من تاريخ حب�صه وتقييد حريته، ف�صخ عقد زواجها 
منه ولو كان له مال ت�صتطيع الإنفـاق منه، فاإذا اأفـرج 

عنه قبل �صدور حكم الف�صخ يرد الطلب.

التفريق للشقاق والنزاع

يطلب  اأن  الزوجني  من  لأي  الـمادة126: 
حلق  �رسرًا  ادعى  اإذا  والنزاع  لل�صقاق  التفريق 
احلياة  ا�صتمرار  معه  يتعذر  الآخر  الطرف  من  به 
كالإيذاء  ح�صيًا  ال�رسر  كان  �صواء  الزوجية، 
بالفعل اأو بالقول اأو معنويًا ، ويعترب �رسرًا معنويًا 
بالأخالق  خمل  اأو  م�صني  �صلوك  اأو  ت�رسف  اأي 
احلميدة يلحق بالطرف الآخر اإ�صاءة اأدبية وكذلك 
بالواجبات  الإخالل  على  الآخر  الطرف  اإ�رسار 
واحلقوق الزوجية امل�صار اإليها يف الف�صل الثالث 

من الباب الثالث من هذا القانون بحيث:-
وحتقق  الزوجة  من  التفريق  طلب  كان  اإذا  اأ- 
جهدها  املحكمة  بذلت  ادعائها،  من  القا�صي 
الإ�صالح  ميكن  مل  فاإذا  بينهما  الإ�صالح  يف 
معها  حاله  ي�صلح  باأن  الزوج  القا�صي  اأنذر 
مل  فاإذا  �صهر،  عن  تقل  ل  مدة  الدعوى  واأجل 
يتم ال�صلح بينهما واأ�رست الزوجة على دعواها 

اأحال القا�صي الأمر اإلى حكمني.
وجود  واأثبت  الزوج  هو  املدعي  كان  اإذا  ب- 
يف  جهدها  املحكمة  بذلت  والنزاع  ال�صقاق 
اأجل  الإ�صالح  ميكن  مل  فاإذا  بينهما  الإ�صالح 
اأماًل  �صهر  عن  تقل  ل  مدة  الدعوى  القا�صي 
بامل�صاحلة، وبعد انتهاء الأجل اإذا مل يتم ال�صلح 
الأمر  القا�صي  اأحال  دعواه  على  الزوج  واأ�رس 

اإلى حكمني.
ج- ي�ضرتط يف احلكمني اأن يكونا عدلني قادرين 
اأهل  من  اأحدهما  يكون  واأن  الإ�صالح  على 
الزوجة والآخر من اأهل الزوج اإن اأمكن واإن مل 
يتي�رس ذلك حكم القا�صي اثنني من ذوي اخلربة 

والعدالة والقدرة على الإ�صالح.
والنزاع  اخلالف  اأ�صباب  احلكمان  يبحث  د- 
يرى  �صخ�ض  اأي  مع  اأو  معهما  الزوجني  بني 
احلكمان فائدة يف بحثها معه وعليهما اأن يدونا 
اإمكان  راأيا  فاإذا  عليه  يوقع  مبح�رس  حتقيقاتهما 
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التوفيق والإ�صالح على طريقة مر�صية اأقراها ودونا ذلك يف حم�رس يقدم اإلى املحكمة.
اإذا عجز احلكمان عن الإ�صالح وظهر لهما اأن الإ�صاءة جميعها من الزوجة قررا  هـ- 
التفريق بينهما على العو�ض الذي يريانه على اأن ل يزيد على املهر وتوابعه واإذا كانت 
الإ�صاءة كلها من الزوج قررا التفريق بينهما بطلقة بائنة على اأن للزوجة اأن تطالبه بغري 

املقبو�ض من مهرها وتوابعه ونفقة عدتها.
و- اإذا ظهر للحكمني اأن الإ�صاءة من الزوجني قررا التفريق بينهما على ق�صم من املهر بن�صبة 
اإ�صاءة كل منهما لالآخر واإن جهل احلال ومل يتمكنا من تقدير ن�صبة الإ�صاءة قررا التفريق 

بينهما على العو�س الذي يريانه من اأيهما ب�رشط اأن ال يزيد على مقدار املهر وتوابعه.
ز- اإذا حكم على الزوجة باأي عو�ض وكانت طالبة التفريق فعليها اأن توؤمن دفعه قبل 
قرار احلكمني بالتفريق ما مل ير�ض الزوج بتاأجيله، ويف حال موافقة الزوج على التاأجيل 
يقرر احلكمان التفريق على البدل ويحكم القا�صي بذلك، اأما اإن كان الزوج هو طالب 
التفريق وقرر احلكمان اأن تدفع الزوجة عو�صًا فيحكم القا�صي بالتفريق والعو�ض وفق 

قرار احلكمني.
ح- اإذا اختلف احلكمان حّكم القا�صي غريهما اأو �صم اإليهما ثالثًا مرجحًا ويف احلالة 

الأخرية يوؤخذ بقرار الأكرثية.
ط- على احلكمني رفع التقرير اإلى القا�ضي بالنتيجة التي تو�ضال اإليها وعلى القا�ضي اأن 

يحكم مبقت�صاه اإذا كان موافقًا لأحكام هذه املادة.
الـمادة127:

اأ- مع مراعاة الفقرة )اأ( من املادة )126( من هذا القانون يثبت ال�صقاق والنزاع وال�رسر 
ب�صهادة رجلني اأو رجل وامراأتني ويكفي فيه ال�صهادة بالت�صامع املبني على ال�صهرة يف 

نطاق حياة الزوجني.
ب- احلكم ال�صادر بالتفريق للنزاع وال�صقاق يت�صمن الطالق البائن.

التفريق للعيوب

الـمادة 128: للمراأة ال�صاملة من كل عيب يحول دون الدخول بها اأن تراجع القا�صي 
بها كاجلب  بنائه  فيه علة حتول دون  اأن  اإذا علمت  بينها وبني زوجها  التفريق  وتطلب 
والعنة واخل�صا ول ي�صمع طلب املراأة التي فيها عيب من العيوب التي حتول دون الدخول 

بها كالرتق والقرن.
الـمادة 129: الزوجة التي تعلم قبل عقد الزواج بعيب زوجها املانع من الدخول بها اأو 
التي تر�صى بالعيب �رساحة اأو دللة  بعد العقد ي�صقط حقها يف التفريق ما عدا العنة 

فاإن العلم بها قبل  عقد الزواج ل ي�صقط حقها ولو �صلمت نف�صها.
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القا�صي  الزوجة  راجعت  اإذا  الـمادة130: 
ينظر،  الزوج  عيب يف  لوجود  التفريق  وطلبت 
يحكم  للزوال  قابل  غري  العيـب  كـان  فاإن 
بالتفريق بينهما يف احلال، واإن كان قاباًل للزوال 
كالعنة ميهل الزوج �صنة من يوم ت�صليمها نف�صها 
له اأو من وقت برء الزوج اإن كان مري�صًا، واإذا 
قليلة  مدة  الأجل  اأثناء  الزوجني  اأحد  مر�ض 
كانت اأو كثرية ب�صورة متنع من الدخول اأو غابت 
الزوجة، فاملدة التي متر على هذا الوجه ل حت�صب 
من مدة الأجل لكن غيبة الزوج واأيام احلي�ض 
املدة وكان  العيب يف هذه  يزل  فاإذا مل  حت�صب، 
الزوج غري را�ض بالطالق والزوجة م�رسة على 
ادعى يف  فاإذا  بالتفريق،  القا�صي  طلبها يحكم 
اإليها ينظر  الو�صول  اأو يف ختامها  املرافعة  بدء 
مع  الزوج  قول  فالقول  ثيبًا  الزوجة  كانت  فاإذا 

اليمني واإن كانت بكرًا فالقول قولها بيمينها.
الدخول  قبل  للزوجة  ظهر  اإذا   :131 الـمادة 
اأو بعده اأن الزوج ُمبتلى بعلة اأو مر�ض ل ميكن 
اأو  الرب�ض  اأو  كاجلذام  �صـرر  بال  معه  الإقامة 
مـثل  طراأت  اأو  الإيدز  اأو  الزهري  اأو  ال�صل 
اأن تراجع القا�صي  العلـل والأمرا�ض فلها  هذه 
وتطلب التفريق والقا�صي بعد ال�صتعانة باأهـل 
يغلب  كان  فاإن  ينظر،  والخت�صا�ض  اخلربة 
عقد  بف�صخ  يحكم  ال�صفاء  تعذر  الظن  على 
على  يغلب  كان  واإن  احلال،  فـي  بينهما  الزواج 
يوؤجل  العلة  زوال  اأو  ال�صفاء  ح�صول  الظن 
املدة  هذه  تزل يف  فاإذا مل  واحدة  �صنة  التفريق 
ومل ير�ض الزوج بالطالق واأ�رست الزوجة على 
طلبها يحكم القا�صي بالتفريق، اأما وجود عيب 

كالعمى والعرج يف الزوج فال يوجب التفريق.
عقد  ف�صخ  طلب  حق  للزوج  الـمادة132: 
الزواج اإذا وجد يف زوجته عيبًا جن�صيًا مانعًا من 
منفرًا  مر�صًا  اأو  والقرن  كالرتق  اإليها  الو�صول 
ومل  �رسر  بال  عليه  معها  املقام  ميكن  ل  بحيث 

به  ر�صي  اأو  العقد  قبل  به  علم  قد  الزوج  يكن 
بعده �رساحة اأو �صمنًا.

بعد  الزوجة  على  الطارئة  العلل   :133 الـمادة 
الدخول ل ت�صمع فيها دعوى طلب الف�صخ من الزوج.
الـمادة 134: يثبت العيب املانع من الدخول 

بتقرير من الطبيب املخت�ض موؤيد ب�صهادته.
الـمادة 135: اإذا جن الزوج بعد عقد الزواج 
كان  فاإن  التفريق  القا�صي  من  الزوجة  وطلبت 
باأن هذا اجلنون ل يزول فّرق  هناك تقرير طبي 
املمكن  من  كان  واإذا  باحلال،  بينهما  القا�صي 
زواله يوؤجل التفريـق ملدة �صنة فاإذا مل تزل اجلنة 
يف هذه املدة واأ�رست الزوجة على طلبها يحكم 

القا�صي بالتـفريق.
الـمادة136: للزوجة القادرة على الإجناب اإن 
من  �صنة  تتجاوز خم�صني  ومل  ولد  لها  يكن  مل 
ثبت  اإذا  زواجها  عقد  ف�صخ  طلب  حق  عمرها 
وقدرة  الزوج  عقم  بال�صهادة  موؤيد  طبي  بتقرير 
بعد م�صي خم�ض  الزوجة على الإجنـاب وذلك 

�صنوات من تاريخ دخوله بها.
بعد  العقد  الطرفان  جدد  اإذا   :137 الـمادة 
لأي  فلي�ض  العلة   اأو  العيب  ب�صبب  التفريق 

منهما طلب التفريق لل�صبب نف�صه.
املادة 138: تكون الفرقة للعيوب ف�صخًا.

التفريق للعجز عن دفع المهر

عجز  الدخول  قبل  ثبت  اإذا   :139 الـمادة  
بع�صه  اأو  كلـه  املعجل  املهـر  دفـع  عن  الزوج 
الزواج  ف�صخ  القا�صي  من  تطلب  اأن  فللزوجة 
بعد  املهر  يدفع  مل  فاإذا  �صهـرًا  ميهـله  والقا�صي 
الزوج  كان  اإذا  اأما  بينهما  الزواج  يف�صخ  ذلك 
له ميكن  اإقامة ول مال  يعلم له حمل  غائبًا ومل 
حت�صيل املهر منه فاإن العقد يف�صخ  دون اإمهال.
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التفريق إلباء اإلسالم والردة

الـمادة 140:
اأ- اإذا كان الزوجان غري م�صلمني واأ�صلما معًا فزواجهما باق.

باق واإن كانت غري كتابية عر�ض  الزوج وحده وزوجته كتابية فالزواج  اأ�صلم  اإذا  ب- 
عليها الإ�صالم فاإن اأ�صلمت اأو �صارت كتابية بقي الزواج واإن اأبت ف�صخ الزواج.

ج- اإذا اأ�صلمت الزوجة وحدها يعر�ض الإ�صالم على الزوج فاإن اأ�صلم بقي الزواج واإن 
اأبى ف�صخ الزواج.

د- ميهل من اأبى ت�صعني يومًا من تاريخ عر�ض الإ�صالم عليه اإذا كان عاقاًل بالغًا فاإن مل 
يكن كذلك ف�صخ العقد يف احلال.

الـمادة 141: ي�ضرتط لبقاء الزوجية يف االأحوال املذكورة يف املادة )140( من هذا 
القانون اأن ل يكون بني الزوجني �صبب من اأ�صباب التحرمي املبينة يف هذا القانون.

املادة 142: اإذا ثبتت ردة اأحد الزوجني ينظر:
اأ- فاإن كانت الردة قبل الدخول حكم القا�صي بف�صخ عقد الزواج بينهما اعتبارًا من 

تاريخ الردة.
ردته حكم  العودة عن  ورف�ض  عليها  املرتد  واأ�رس  الدخول  بعد  الردة  كانت  واإن  ب- 

القا�صي بف�صخ عقد الزواج بينهما.

التفريق للفقد

الـمادة 143: لزوجة املفقود الذي ل تعرف حياته من مماته الطلب من القا�صي 
ف�صخ عقد زواجهما لت�رسرها من بعده عنها ولو ترك لها ماًل تنفق على نف�صها 
منه فاإذا مل تعرف حياته من مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة الأمن وعدم 
عن  اأخذ خرب  ميكن  مل  فاإذا  فقده،  تاريخ  من  �صنوات  اأربع  الأمر  يوؤجل  الكوارث 
اإذا فقد يف  اأما  الزوجة على طلبها يف�صخ عقد زواجهما،  املفقود واأ�رست  الزوج 
حال يغلب على الظن هالكه فيها كفقده يف معركة اأو اإثر غارة جوية اأو زلزال اأو ما 
�صابه ذلك فللقا�صي ف�صخ عقد زواجهما بعد م�صي مدة ل تقل عن �صنة من تاريخ 

فقده بعد البحث والتحري عنه.
اأو  الدعوى  توؤخر  اأن  اخليار  حق  تعطيها  التي  الأحوال  يف  للزوجة    :144 الـمادة 

ترتكها مدة بعد اإقامتها.



20

الفصل األول: العدة
الـمادة145:

من  الفرقة  اإثر  املراأة  تلزم  ترب�ض  مدة  العدة  اأ- 
ف�ضخ اأو طالق اأو وفاة اأو وطء ب�ضبهة.

ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
ج- اإذا وقع الطالق اأو الف�صخ بعد العقد ال�صحيح 
فال تلزم العدة اإل بالدخول اأو اخللوة ال�صحيحة، 
واأما اإذا وقع الف�صخ بعد العقد الفا�صد فال تلزم 

العدة اإل بالدخول. 
يف  زوجها  عنها  املتوفى  عدة  الـمادة146: 
زواج �صحيح عدا احلامل �صواء اأدخل بها اأم مل 

يدخل اأربعة اأ�صهر وع�رسة اأيام.
الـمادة147: عدة غري احلامل لأي �صبب غري 

الوفاة:-
اأ- ثالث حي�صات كوامل لذوات احلي�ض.

اأو  اأ�صاًل  احلي�ض  تر  مل  ملن  اأ�صهر  ثالثة  ب- 
احلي�ض  منهما  اأيا  جاء  فاإذا  الياأ�ض،  �صن  بلغت 
حي�صات  بثالث  العدة  ا�صتاأنفتا  انق�صائها  قبل 

كوامل.
اأو  مرة  احلي�ض  راأت  من  الطهر وهي  ممتدة  ج- 
اأ�صهر  ت�صعة  ترتب�ض  حي�صها  انقطع  ثم  مرتني 

تتمة لل�صنة.
تنق�صي  فرقة  كل  من  احلامل  عدة  الـمادة148: 
كلها  اخللقــة  م�صتبني  اإ�صقاطـــه  اأو  حملها  بو�صع 
واإن مل يكن م�صتبني اخللقة تعامل وفقًا  اأو بع�صها 
لأحكام املادتني )146( و )147( من هذا القانون.

عنها  تويف  اإذا  رجعيًا  املطلقة  الـمادة149: 
الطالق  عدة  من  انتقلت  عدتها  خالل  زوجها 

اإلى عدة الوفاة.
الرجعي  الطالق  معتدة  تعتد  الـمادة150: 
بال�صكنى  للزوجني  امل�صاف  البيت  يف  والوفاة 
وهي يف  عنها  مات  اأو  طلقت  واإن  الفرقة  قبل 
غري م�صكنها عادت اإليه فورًا ول تخرج معتدة 
الطالق من بيتها اإل حلاجة واإذا ا�صطر الزوجان 
اإلى  الطـالق  معتدة  فتنتقل  البيت  من  للخروج 
مكان  يف  بتهيئته  الزوج  يكلف  اآخر  م�صكن 
الوفاة فلها اخلروج  اأو عمله، واأما معتدة  اإقامته 
واإذا  بيتها،  خارج  تبيت  ول  م�صلحتها  لق�صاء 
اأقرب  اإلى  فتنتقل  امل�صكن  ترك  اإلى  ا�صطرت 

مو�صع منه.

الفصل الثاني: نفقة العدة 
معتدته  نفقة  الزوج  على  جتب  الـمادة151:  
الف�صل  اأحكام  مراعاة  مع  ف�صخ  اأو  طالق  من 

الثاين من الباب الثاين من هذا القانون.
الـمادة152:

اأ- نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بها من 
نفقة  للمطلقة  يكن  مل  اإذا  العدة  وجوب  تاريخ 
زوجية مفرو�صة فاإذا كان لها نفقة فاإنها متتد اإلى 
انتهاء العدة على اأن ل تزيد مدة العدة على �صنة.
ب- ل ت�صمع دعوى نفقة العدة بعد مرور �صنة 

على تبليغ الزوجة الطالق.

الباب الخامس: آثار انحالل عقد الزواج 
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الـمادة 153:
 مع مراعاة اأحكام املادة )152( من هذا القانون اإذا اأ�صند الزوج طالق زوجته اإلى زمن 
�صابق فاإن �صدقته الزوجة اأو اأقيمت بينة على علمها  به فيكون مبتداأ ا�صتحقاقها لنفقة 
بينة على علمها به  اأكذبته ومل تقم  اإليه الطالق واإن  ال�صابق امل�صند  التاريخ  العدة من 

فيكون مبتداأ ا�صتحقاقها النفقة من تاريخ اإقراره بالطالق .
الـمادة 154:

اأ- لي�ض للمراأة التي تويف عنها زوجها نفقة عدة �صواء اأكانت حاماًل اأم غري حامل.
ب- على الرغم مما ورد يف الفقرة )اأ( من هذه املادة للمتوفى عنها زوجها املدخول بها 
َْنَفَعـٍة ُموؤََقتٍة، اأَْو  مِْلٍك اأَو مبمِ ا مبمِ تمِ اإمِمَّ ْلَميِّ ال�صكنى يف بيت الزوجية مدة العدة اإذا كان امْلَ�ْصَكُن لمِ

. همِ اإمِجاَرٍة مدفوع بدلها َقْبَل َمْوتمِ بمِ

الفصل الثالث: التعويض عن الطالق التعسفي  
املـادة155: اإذا طلق الزوج زوجته تع�صفًا كاأن طلقها لغري �صبب معقول وطلبت من 
القا�صي التعوي�ض حكم لها على مطلقها بتعوي�ض ل يقل عن نفقة �صنة ول يزيد على 
نفقة ثالث �صنوات ويراعى يف فر�صها حال  الزوج ع�رسًا وي�رسًا ويدفع جملة اإذا كان 

الزوج مو�رسًا واأق�صاطًا اإذا كان مع�رسًا، ول يوؤثر ذلك على حقوقها الأخرى.



22

الفصل األول: النسب
اأ�صهر  �صتة  احلمل  مدة  اأقل   :156 الـمادة 

واأكرثها �صنة.
الـمادة 157:

اأ- يثبت ن�صب املولود لأمه بالولدة.
ب- ل يثبت ن�صب املولود لأبيه اإل :-

1. بفرا�ض الزوجية. اأو  
2. بالإقرار. اأو  

3. بالبينة. اأو  
اقرتانها  مع  القطعية  العلمية  بالو�صائل   .4

بفرا�ض الزوجية.
ج- ل ت�صمع عند الإنكار دعوى الن�صب لولد زوجة 
ثبت عدم التالقي بينها وبني زوجها من حني العقد 
ول لولد زوجة اأتت به بعد �صنة من غيبة الزوج عنها 

ما مل يثبت بالو�صائل العلمية القطعية اأن الولد له .
لولد  الن�صب  دعوى  الإنكار  عند  ت�صمع  ل  د- 
تاريخ  من  �صنة  من  لأكرث  به  اأتت  اإذا  املطلقة 
اأتت  اإذا  عنها زوجها  املتوفى  لولد  ول  الطالق 

به لأكرث من �صنة من تاريخ الوفاة.
الـمادة158:

اإن م�صى على عقد  الفرا�ض  الولد ل�صاحب  اأ- 
الزواج ال�صحيح اأقل مدة احلمل.

اأو  الفا�صد  العقد  يف  املولود  ن�صب  يثبت  ب- 
الوطء ب�ضبهة اإذا ولد الأقل مدة احلمل من تاريخ 

الدخول اأو الوطء ب�ضبهة.
اإذا  لأبيه  املولود  ن�صب  يثبت  الـمادة159: 
جاءت به الزوجة خالل �صنة من تاريخ الفراق 

بطالق اأو ف�صخ اأو وفاة.

الـمادة160: يثبت ن�صب املولود لأبيه بالإقرار 
ولو يف مر�س املوت بال�رشوط التالية:-

اأ- اأن يكون املقر له حيًا جمهول الن�صب. 
ب- اأن ل يكذبه ظاهر احلال.

ج- اأن يكون املقر بالغًا عاقاًل.
له  واملقر  املقر  بني  ال�صن  فارق  يكون  اأن  د- 

يحتمل �صحة الإقرار.
هـ- اأن ي�صدق املقر له البالغ العاقل  املقر.

الـمادة161: الإقرار بالن�صب يجوز اأن يكون 
�رسيحًا اأو �صمنيًا.

املادة162: ل يثبت الن�صب بالتبني ، ولو كان 
الولد املتبنى جمهول الن�صب.

الـمادة163:
بت�صادق  بالفرا�ض  الثابت  الن�صب  ينتفي  ل  اأ- 
الزوج من  لعان  متام  بعد  اإل  نفيه  الزوجني على 

غري توقف على لعان الزوجة.
الولد  ن�صب  فيها  يثبت  التي  الأحوال  يف  ب- 
اأو  منحل  اأو  قائم  �صحيح  زواج  يف  بالفرا�ض 
بالدخول يف زواج فا�ضد اأو بوطء ب�ضبهة يجوز 
احلمل  اأو  الولد  ن�صب  عنه  ينفي  اأن  للرجل 
باللعان و للرجل اأن يالعن مبفرده لنفي الن�صب 

حال اإقرار املراأة بالزنا.
ج- ميتنع على الرجل اللعان لنفي ن�صب احلمل 

اأو الولد يف اأي من احلالت التالية :-
بعد مرور �صهرعلى وقت الولدة اأو العلم بها. . 1
اإذا اعرتف بالن�صب �رساحة اأو �صمنًا.. 2
اأن . 3 القطعية  العلمية  بالو�صائل  ثبت  اإذا 

احلمل اأو الولد له.

الباب السادس: حقوق األوالد واألقارب 
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الـمادة164: يجري اللعان باأن يق�صم الرجل اأربع اأميان بالله اإنه �صادق فيما رمى زوجته 
به من الزنا اأو نفي الولد واخلام�صة اأن لعنة الله عليه اإن كان من الكاذبني وتق�صم املراأة اأربع 

اأميان بالله اإنـه ملن الكـاذبني واخلام�صة اأن غ�صب الله عليها اإن كان من ال�صادقني.
الـمادة165:

اأ- يرتتــب على اللعـان بني الزوجني ف�صخ عقد زواجهما.
ب-اإذا كان اللعان لنفي الن�صب وحكم القا�صي به انتفى ن�صب الولد عن الرجل  ول جتب 

نفقته عليه ول يرث اأحدهما الآخر ويلحق ن�صبه باأمه.
ج-اإذا اأكذب الرجل نف�صه ولو بعد احلكم بنفي الن�صب يثبت ن�صب الولد له.

الفصل الثاني: الرضاع 
الـمادة166: تتعني الأم لإر�صاع ولدها وجترب على ذلك اإذا مل يكن للولد ول لأبيه مال 
ي�صتاأجر به مر�صعـة ومل توجد متربعـة اأو اإذا لـم يجـد الأب من تر�صعـه غيـر اأمـه اأو 

اإذا كـان ل يـقبل غريها لإر�صاعه.
الـمادة167: اإذا اأبت الأم اإر�صاع ابنها يف الأحوال التي ل يتعني عليها اإر�صاعه فعـلى 

الأب اأن ي�صتاأجر مر�صعة تر�صعه عندها.
اأو يف عدة الطالق الرجعي  اأم ال�صغري حال قيام الزوجية  الـمادة168- ل ت�صتحق 

اأجـرة عـلى اإر�صاع ولدها وت�صتحقها يف عدة الطالق البائن وبعدها.
الـمادة169: الأم اأحق باإر�صاع ولدها ومقدمة على غريها باأجرة املثل املتنا�صبة مع 
بـالنفقة  اأكرث ففي هذه احلالة ل ي�صـار املكلف  اأجرة  بنفقته ما مل تطلب  حال املكلف 

وتفـر�ض الأجرة من تاريخ الإر�صاع اإلى اإكمال الولد �صنتني اإن مل يفطم قبل ذلك.

الفصل الثالث: الحضانة والضم والمشاهدة 
الـمادة170: الأم الن�صبية اأحق بح�صانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة 
ثم بعد الأم ينتقل احلق لأمها ثم لأم الأب ثم لالأب ثم للمحكمة اأن تقرر بناء على ما 

لديها من قرائن ل�صالح رعاية املح�صون اإ�صناد احل�صانة لأحد الأقارب الأكرث اأهلية.
الـمادة171:

اأ- ي�ضرتط يف م�ضتحق احل�ضانة اأن يكون بالغا عاقال �ضليمًا من االأمرا�س املعدية اخلطرية 
اأمينًا على املح�صون قادراً على تربيته و�صيانته دينًا وخلقًا و�صحة واأن ل ي�صيع املح�صون 

عنده لن�صغاله عنه واأن ل ي�صكنه يف بيت مبغ�صيه اأو من يوؤذيه واأن ل يكون مرتداً .
ب- مع مراعاة ما جاء يف الفقرة )اأ( من هذه املادة ي�ضرتط يف م�ضتحق احل�ضانة اإذا كان 

من الن�صاء اأن ل تكون متزوجة بغري حمرم من ال�صغري.
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حمرم  رحم  ذا  احلا�ضن  يكون  اأن  ي�ضرتط  ج- 
للمح�صون حال اختالف اجلن�ض .

الـمادة172: ي�صقط حق احل�صانة يف احلالت 
التالية:

اأ- اإذا اختل اأحد ال�رشوط املطلوب توافرها يف 
م�صتحق احل�صانة.

ب- اإذا جتاوز املح�صون �صن ال�صابعة من عمره 
وكانت احلا�صنة غري م�صلمة.

�صقطت  من  مع  اجلديد  احلا�صن  �صكن  اإذا  ج- 
اإ�صابته  اأو  ردته  اأو  �صلوكه  ب�صبـب  ح�صانته 

مبر�ض معد خطري.
الـمادة173:

املح�صون  اإمتام  اإلى  الأم  ح�صانة  ت�صتمر  اأ- 
خم�ض ع�رسة �صنة من عمره، ولغري الأم اإلى اإمتام 

املح�صون ع�رس �صنوات.
بلوغ  بعد  للمح�صون  الختيار  يعطى حق  ب- 
املادة يف  هذه  من  )اأ(  الفقرة  املحددة يف  ال�صن 
البقاء يف يد الم احلا�صنة حتى بلوغ املح�صون 

�صن الر�صد .
املح�صون  كان  اإذا  الن�صاء  ح�صانة  متتد  ج- 
رعاية  عن  ب�صببه  ي�صتغني  ل  مر�صًا  مري�صًا 

الن�صاء ما مل تقت�ض م�صلحته خالف ذلك .
الـمادة174: يعود حق احل�صانة اإذا زال �صبب 

�صقوطه.
احلا�صنة  اأو  الويل  �صفر  يوؤثر  ل  الـمادة175: 
باملح�صون اإلى بلد داخل اململكة على حقه يف 
تاأثري  ال�صفر  اإم�صاك املح�صون ما مل يكن لهذا 
ثبت  فـاإن  املح�صون،  م�صلحة  رجحان  على 
تاأثري ال�صفر على م�صلحة املح�صون مينع �صفره 
وتنتقل ح�صانته موؤقتًا اإلى من يليه من اأ�صحاب 

حق احل�صانة.

يحمل  املح�صون  كان  اإذا  الـمادة176: 
به  الإقامة  حلا�صنته  فلي�ض  الأردنية  اجلن�صية 
خارج اململكة اأو ال�صفر به خارج اململكة لغاية 
الإقامة اإل مبوافقة الويل وبعد التحقق من تاأمني 

م�صلحة املح�صون.
الـمادة177:

اململكة  خارج  باملح�صون  ال�صفر  كان  اإذا  اأ- 
على  الويل  يوافق  ومل  موؤقتة  م�رسوعة  لغاية 
بال�صفر  للحا�صن  ياأذن  اأن  فللقا�صي  �صفره 
م�صلحته   تاأمني  من  يتحقق  اأن  بعد  باملح�صون 
الكافية  ال�صمانات  واأخذ  الزيارة  مدة  وبيان 
لعودته بعد انتهاء الزيارة على اأن تت�صمن تقدمي 
كفالة ي�صتعد فيها الكفيل باحلب�ض حتى اإذعان 
احلا�صن بعودة املح�صون مع منــع �صفر الكفيل 

حتى عودة املح�صون اإلى اململكة.
ب- اإذا رغب الأب احلا�صن يف القامة باملح�صون 
خارج اململكة وامتنعت م�صتحقة احل�صانة عنها 
ال�صفر  فلالأب  �صبب  لأي  فيها  حقها  اأو�صقط 
)ب(  الفقرة  اأحكام  وفق  به  والإقامة  باملح�صون 
تقدمي  وبعد  القانون  هذا  من   )181( املادة  من 

ال�صمانات التي توافق عليها املحكمة.
الـمادة178:

املح�صون  بنفقة  املكلف  على  احل�صانة  اأجـرة  اأ- 
وتقدر باأجرة مثل احلا�صنة على اأن ل تزيد على 
قدرة املنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب وت�صتمر 

الى اإمتام املح�صون �صن الثانية ع�رسة من عمره .
حل�صانة  م�صكن  اأجرة  احلا�صنة  ت�صتحق  ب- 
املح�صون على املكلف بنفقته ما مل يكـن لـها اأو 

لل�صغري م�صكن ميكنها اأن حت�صنه فيه.
قيام  حال  للح�صانة  اأجرة  الأم  ت�صتحق  ل  ج- 

الزوجية اأو يف عدة الطالق الرجعي.
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من  وع�رسًا  ي�رسًا  املنفق  قدرة  ح�صب  احلا�صنة  م�صكن  اأجرة  تفر�ض  الـمادة179: 
تـاريخ الطلب.

الثبوتية  امل�صتندات  اأو  الوثائق  باأ�صل  الحتفاظ  من  احلا�صن  ميكن  املـادة180: 
ح�صب  عنها  م�صدقة  �صور  اأو  اململكة  داخل  املح�صون  م�صالح  لق�صاء  ال�رسورية 

مقت�صى احلال ك�صهادة الولدة وبطاقة التاأمني ال�صحي.
املـادة181:

وا�صتزارته  املح�صون  روؤية  الأب احلق يف  والأب واجلد لأب عند عدم  الأم  اأ- لكل من 
وا�صطحابه مرة يف الأ�صبوع والت�صال به عرب و�صائل الت�صال احلديثة املتوفرة عندما يكون 
يف يد اأحدهما اأو غريهما ممن له حق احل�صانة، ولالأجداد واجلدات حق روؤية املح�صون مرة 

يف ال�صهر وذلك كله اإذا كان حمل اإقامة طريف الدعوى واملح�صون داخل اململكة. 
حتديد  فللمحكمة  اململكة  خارج  واملح�صون  احلا�صن  الويل  اإقامة  حمل  كان  اإذا  ب- 
ال�صنة  مرة يف  وا�صطحابه  وا�صتزارته  املح�صون  روؤية  وكيفية  وزمان  مكان  تعديل  اأو 
على الأقل ثم يحدد ذلك كله مع مراعاة �صن املح�صون و ظروفه و مبا يحقق م�صلحته 
وم�صلحة طريف الدعوى على اأن ل مينع احلكم ال�صادر يف هذه الدعوى �صاحب احلق يف 

روؤية املح�صون وا�صتزارته وا�صطحابه من ذلك يف حمل اإقامة املح�صون  .
الروؤية  حق  �صاحب  اإقامة  وحمل  اململكة  داخل  املح�صون  اإقامة  حمل  كان  اإذا  ج- 
وال�صتزارة وال�صطحابخارجها فللمحكمة عند ح�صوره اإلى اململكة حتديد اأو تعديل 
منا�صبة  تراها  التي  املدة  وا�صطحابه  وا�صتزارته  املح�صون  روؤية  وكيفية  وزمان  مكان 

مراعية �صن املح�صون و ظروفه و مبا تراه حمققًا مل�صلحته وم�صلحة طريف الدعوى. 
د-  يف الأحوال املن�صو�ض عليها يف الفقرتني )ب( و )ج( من هذه املادة للمحكمة الذن مببيت 

املح�صون عند �صاحب احلق يف الروؤية املدة التي تراها منا�صبة وبال�صوابط املذكورة.
هـ- لطالب الروؤية وال�صتزارة وال�صطحاب والت�صال باملح�صون التفاق مع احلا�صن 
اأو  على حتديد زمان ذلك ومكانه وكيفيته فاإذا مل يتفقا يعر�ض القا�صي على الطرفني 
الطرف احلا�رس منهمًا زمانًا ومكانًا وكيفية لذلك وي�صتمع لأقوالهما اأو احلا�رس منهما 
حمققًا  يراه  ومبا  وظروفه  املح�صون  �صن  مراعيًا  كله  ذلك  يحدد  ثم  اخل�صو�ض  بهذا 

مل�صلحته وم�صلحة طريف الدعوى.
اإلزام املحكوم له باإعادة املح�صون  و- يت�صمن حكم الروؤية وال�صتزارة وال�صطحاب 
بناًء على طلب احلا�صن منع �صفر  انتهاء املدة املقررة وعلى املحكمة  اإلى حا�صنه بعد 

املح�صون �صمانًا حلقه.
ز- يلزم طالب الروؤية بدفع ما تقدره املحكمة من نفقات لتنفيذ الروؤية عند طلب احلا�صن 

وي�صتثنى من ذلك نفقات اح�صار املح�صون اإلى اململكة .
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املادة182:
وال�صتزارة  الروؤية  زمان  تعديل  للقا�صي  اأ- 
ومكان  باملح�صون  والت�صال  وال�صطحاب 
ذلك وكيفيته اإذا وجد ما يربر ذلك عند الطلب 

وح�صبما تقت�صيه امل�صلحة.
تعديل  على  التفاق  احلكم  لطريف  يجوز  ب- 
وال�صتزارة  الروؤية  وكيفية  ومدة  ومكان  زمان 
وال�صطحاب والت�صال باملح�صون اأمام رئي�ض 

التنفيذ املنفذ لديه احلكم. 
املـادة183:

له من  امتنع احلا�صن عن متكني املحكوم  اإذا  اأ- 
الروؤية اأو ال�صتزارة اأو ال�صطحاب اأو الت�صال 
امتناعه  اأو  تخلفه  وتكرر  عذر  دون  باملح�صون 
بعد اإنذار قا�صي التنفيذ له جاز لقا�صي املو�صوع 
اإ�ضقاط احل�ضانة موؤقتًا ونقلها  بناًء على الطلب 
وملدة  احل�صانة  حق  اأ�صحاب  من  يليه  من  اإلى 

حمدودة ل تزيد على �صتة اأ�صهر.
ب- على من انتقل اإليه حق احل�صانة موؤقتًا تنفيذ 
حكم الروؤيــة اأو ال�صتزارة اأو ال�صطحاب كاأنه 

�صادر بحقه .
ج- اإذا تكرر تخلف املحكوم له عن املوعد امل�رسوب 
لتنفيذ احلكم بالروؤية اأو ال�صتزارة اأو ال�صطحاب 
دون عذر جاز لقا�صي التنفيذ بناء على الطلب وقف 

تنفيذ احلكم ملدة ل تزيد على �صتة اأ�صهر.
الـمادة184:

يف  احلق  للويل  احل�صانة  اأحكام  مراعاة  مع  اأ- 
ويف  وتعهده  املح�صون  �صوؤون  على  الإ�رساف 
اختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك يف حمل اإقامة 
اإل  اإقامتـها  حمل  من  نقله  يجوز  ول  احلا�صنة 

مبوافقتـها اأو ل�رسورة حتقق م�صلحة املح�صون.
ب�صوؤون  العناية  واحلا�صنة  الويل  ب-على 

املح�صون يف التاأديب والتوجيه الدرا�صي.

الـمادة185: للويل املحرم اأن ي�صم اإليه الأنثى اإذا 
كانت دون الثالثني من عمرها و كانت غري ماأمونة 
على نف�صها ما مل يق�صد بال�صم الكيد وال�رسار بها .
تعينت  اإذا  باحل�صانة  الأم  تلزم  الـمادة186: 
لها واإذا مل تتعني ورف�صت ح�صانة اأولدها يلزم 

القا�صي الأ�صلح ممن له حق احل�صانة بها.

الفصل الرابع: نفقات األوالد 
الـمادة187: اإذا مل يكن للولد مال فنفقته على 
اأبيه ل ي�صاركه فيها اأحد ما مل يكن الأب فقريًا 
عاجزًا عن النفقة والك�صب لآفة بدنية اأو عقلية.
الـمادة188: اإذا كان الأب غائبًا ويتعذر حت�صيل 
النفقة للولد منه ، اأو كان الأب فقرياً قادراً على 
الك�صب لكن ك�صبه ل يزيد على كفايته ، اأو كان ل 
يجد ك�صبًا ، يكلف بنفقة الولد من جتب عليه النفقة 
عند عدم الأب وتكون هذه النفقة دينًا للمنفق على 

الأب يرجع بها عليه متى ح�رس اأو اأي�رس.
الـمادة189: يراعى يف تقدير نفقة الأولد  حال 
الأب ي�رساً اأو ع�رساً على اأن ل تقل عن حد الكفاية .
تعليم  بنفقة  املو�رس  الأب  يلزم  الـمادة190: 
ذلك  مبا يف  التعليمية  املراحل  اأولده يف جميع 
الأ�صا�صي  الأول  ال�صف  قبل  التمهيدية  ال�صنة 
واإلى اأن ينال الولد اأول �صهادة جامعية على اأن 

يكون الولد ذا اأهلية للتعلم.
الـمادة191:

على  بالإنفاق  املكلف  الويل  اختار  اإذا  اأ- 
عدا  اخلا�صة  املدار�ض  يف  تعليمه  املح�صون 
ال�صنة التمهيدية فال ميلك الرجوع عن ذلك اإل 
اإذا اأ�صبح غري قادر على نفقات التعليم اخلا�ض 

اأو وجد م�صوغ م�رسوع لذلك.
ب-على الرغم مما ورد يف الفقـــرة )اأ( من هذه 
على  بالإنفاق  املكلف  للويل  يجوز  ل  املادة 
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املح�صون الرجوع عن تعليمه يف املدار�ض اخلا�صة التي اختارها لعدم قدرته على دفع 
نفقات هذا التعليم اإذا قام احلا�صن بدفع هذه النفقات على وجه التربع ودون الرجوع 

بها على الويل اأو املح�صون.
الـمادة192: يلزم الأب بنفقة عالج اأولده الذين تلزمه نفقتهم .

الـمادة193: اإذا كان الأب مع�رسًا ل يقدر على اأجرة الطبيب اأو العالج اأو نفقة التعليم 
وكانت الأم مو�رسة قادرة على ذلك تلزم بها على اأن تكون دينًا على الأب ترجع بها 

عليـه حني الي�صار ، وكذلك اإذا كان الأب غائبًا يتعذر حت�صيلها منه.
الـمادة194: اإذا كان الأب والأم مع�رسين فعلى من جتب عليه النفقة عند عدم الأب 
نفقة املعاجلة اأو التعليم على اأن تكون دينًا على الأب يرجع املنفق بها عليه حني الي�صار.
املـادة195: ت�صتمر نفقة الأنثى غري املو�رسة مبالها اأوك�صبها الى اأن تتزوج، وت�صتمر 

نفقة الغالم الى احلد الذي يتك�صب فيه اأمثاله .
املـادة196:  للحا�صن اأن يخا�صم عن املح�صون يف دعاوى احل�صانة و النفقات حتى 

بلوغه �صن الر�صد كما اأن له قب�ض النفقة .

الفصل الخامس : نفقة الوالدين واألقارب 
الـمادة197:

اأ- يجب على الولد املو�رس ذكرًا كان اأو اأنثى كبريًا كـان اأو �صغريًا نفقـة والديـه الفقريين 
ولو كانا قادرين على الك�صب.

ب- اإذا كان الولد فقرياً لكنه قادر على الك�صب يلزم بنفقة والديه الفقريين ، واإذا كـان ك�صبه 
ل يزيد على حاجته وحاجة زوجته واأولده فيلزم ب�صم والديه اإليه واإطعامهما مع عائلته.

الـمادة198: جتب نفقة ال�صغار الفقراء وكل كبري فقري عاجز عن الك�صب باآفة بدنية 
كان  واإذا  الإرثية  بح�صب ح�ص�صهم  املو�رسين  اأقاربهم  من  يرثهم  من  على  عقلية  اأو 
الوارث مع�رسًا تفر�ض النفقة على من يليه يف الإرث ويرجع بها على الوارث اإذا اأي�رس.
بينـة  ترجح  النفقات  دعاوى  يف  والإع�صار  الي�صار  يف  الختالف  عند  الـمادة199: 

الي�صار اإل فـي حالة اإدعاء الإع�صار الطارئ فرتجح بينة مدعيه.
الـمادة200: تفر�ض نفقة الأقارب اعتبارًا من تاريخ الطلب.

الأقـارب  اأو  الفروع  اأو  الأ�صول  من  النفقة  عليه  فر�صت  من  كان  اإذا  الـمادة201: 
يحلـف طالـب  الـدعوى  مو�صوع  الإجابة عن  قبل  وتغيب  املحاكمة  اأو ح�صـر  غائبـًا 

النفقـة اليميـن على اأنه مل ي�صتوف النفقة �صلفًا .
الـمادة202: ل ت�صمع دعوى الزيادة اأو النق�ض يف نفقة الزوجة اأوالأقارب املفرو�صة 

قبل م�صي �صنة على احلكم بها ما مل حتدث ظروف ا�صتثنائية.
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الفصل األول: األهلية
املادة203:

بقواه  متمتعًا  الر�صد  �صن  يبلغ  �صخ�ض  كل  اأ- 
الأهلية  كامل  يكون  عليه  يحجر  ومل  العقلية 

ملبا�رسة حقوقه املدنية.
ب- و�صن الر�صد هي ثماين ع�رسة �صنة �صم�صية 

كاملة.
الـمادة204:

اأ- ليكون اأهاًل ملبا�رسة حقوقه املدنية من كان 
فاقد التمييز ل�صغر يف ال�صن اأو عته اأو جنون.

فاقدًا  يعترب  ال�صابعة  يبلغ  مل  من  وكل  ب- 
للتمييز .

ومل  التمييز  �صن  بلغ  من  كل  الـمادة205- 
يبلغ �صن الر�صد وكل من بلغ  �صن الر�صد وكان 
�صفيهًا اأو ذا غفلة يكون ناق�ض الأهلية وفقًا ملا 

يقرره القانون.
الـمادة206:

يكون  بحيث  �صعوره  اختل  الذي  هو  املعتوه  اأ- 
فهمه قليال وكالمه خمتلطًا وتدبريه فا�صدًا.

ب- ال�صفيه هو الذي ينفق ماله يف غري مو�صعه، 
ويتلفها  اأمواله  وي�صيع  نفقاته،  يف  ويبذر 

بالإ�رساف خالفا ملا يقت�صيه ال�رسع والعقل.
ج- ذو الغفلة هو الذي ل يهتدي اإلى الت�رسفات 

النافعة فيغنب يف املعامالت لبله فيه.
حريته  عن  النزول  لأحد  لي�ض  الـمادة207: 
يف  التعديل  اأو  اأهليته  عن  ول  ال�صخ�صية 

اأحكامها.

مل  ما  للتعاقد  اأهل  �صخ�ض  كل  الـمادة208: 
ت�صلب اأهليته اأو يحد منها بحكم القانون.

حق  املميز  غري  لل�صغري  لي�ض  الـمادة209: 
الت�رسف يف ماله وتكون جميع ت�رسفاته باطلة.

املادة210:
اأ- ت�رسفات ال�صغري املميز �صحيحة متى كانت 
�صارة  كانت  متى  وباطلة  حم�صًا  نفعًا  نافعة 

�رسرًا حم�صًا.
وال�رسر  النفع  بني  الدائرة  الت�رسفات  اأما  ب- 
فتعقد موقوفة على اإجازة الويل يف احلدود التي 
يجوز فيها له الت�رسف ابتداًء اأو اإجازة القا�رس 

بعد بلوغه �صن الر�صد. 
ج- و�صن التمييز �صبع �صنوات كاملة.

املادة211:
اأ- ال�صغري واملجنون واملعتوه حمجورون لذاتهم.

عليهما  فتحكم  الغفلة  وذو  ال�صفيه  اأما  ب- 
للقواعد  وفقًا  عنهما  احلجر  وترفع  املحكمة 

والإجراءات املقررة يف القانون .
للنا�ض  ويعلن  للمحجور  احلجر  قرار  يبلغ  ج- 

�صببه وتكون ت�رسفاته قبل ذلك نافذة.
املادة212:

اأ-  1. املعتوه هو يف حكم ال�صغري املميز .
2. املجنون املطبق هو يف حكم ال�صغري غري 
املميز، اأما املجنون غري املطبق فت�رسفاته 

يف حال اإفاقته كت�رسف العاقل .
ناق�صها من  اأو  الأهلية  فاقد  يتولى �صوؤون  ب- 

ميثله �صواء كان وليًا اأو و�صيًا .

الباب السابع: األهليـة والـوالية والوصاية

ية
صا

لو
 وا

ية
وال

لـ
 وا

ـة
لي

ه
 األ

ع:
ساب

 ال
ب

لبا
ا



29

املادة213:
ال�صفه ما ي�رسي على ت�رسفات ال�صبي  اأو  للغفلة  اأ- ي�رسي على ت�رسفات املحجور 
املميز من اأحكام، ولكن ويل ال�صفيه املحكمة اأو من تعينه للو�صاية عليه ولي�ض لأبيه اأو 

جده اأو و�صيهما حق الولية عليه.
ب-  اأما ت�رسفاته قبل احلجر فمعتربة اإل اإذا كانت نتيجة ا�صتغالل اأو تواطوؤ.

املادة214:
اأ- يكون ت�رسف املحجور عليه ل�صفه اأو غفلة بالوقف اأو بالو�صية �صحيحًا متى اأذنته 

املحكمة يف ذلك.
اأمواله  بت�صلم  له  املاأذون  ال�صادرة عن املحجور عليه ل�صفه  اأعمال الإدارة  ب- وتكون 

�صحيحة يف احلدود التي ر�صمتها اجلهة التي اأ�صدرت الإذن.
عليه  وتعذر  اأبكم  اأعمى  اأو  اأ�صم  اأعمى  اأو  اأبكم  اأ�صم  ال�صخ�ض  كان  اإذا  املادة215: 
اأن تعني له و�صيًا يعاونه يف الت�رسفات  اإرادته جاز للمحكمة  ب�صبب ذلك التعبري عن 

التي تق�صي م�صلحته فيها ذلك.
املادة216:

اأ- للويل برتخي�ض من املحكمة اأن ي�صلم ال�صغري املميز اإذا اأكمل اخلام�صة ع�رسة �صنة 
�صم�صية من عمره مقدارًا من ماله وياأذن له يف التجارة جتربًة له ، ويكون الإذن مطلقًا 

اأو مقيدًا.
ب-  واإذا تويف الويل الذي اأذن لل�صغري اأو انعزل من وليته ل يبطل اإذنه.

املادة217: ال�صغري املاأذون يف الت�رسفات الداخلة حتت الإذن كالبالغ �صن الر�صد.
اأن يحجر ال�صغري املاأذون ويبطل الإذن ويكون حجره على الوجه  املادة218: للويل 

الذي اأذنه به.
املادة219:

اأ- للمحكمة اأن تاأذن لل�صغري املميز عند امتناع الويل عن الإذن ولي�ض للويل اأن يحجر 
عليه بعد ذلك .

ب-  وللمحكمة بعد الإذن اأن تعيد احلجر على ال�صغري.
الـمادة220: للمميز الذي اأكمل اخلام�صة ع�رسة من عمره ومل يتم الثامنة ع�رسة اأن 

يت�صلم نفقته املحكوم له بها وله اأهلية الت�رسف فيما �صلم له.
املادة221: اإذا �صارف من به عار�ض من عوار�ض الأهلية على بلوغ الثامنة ع�رسة �صنة 
�صم�صية من عمره فلوليه اأو و�صيه اإقامة دعوى بطلب احلجر عليه قبل �صتة اأ�صهر من 
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بلوغه الثامنة ع�رسة، واإذا ثبت للمحكمة وجود 
الو�صاية  اأو  الولية  با�صتمرار  العار�ض حكمت 

عليه ل�صبب من اأ�صباب احلجر.
اإقامة  يف  احلق  عليه  للمحجور  الـمادة222: 

الدعوى بنف�صه لرفع احلجر عنه.

الفصل الثاني: الوالية
هذا  من   )14( املادة  مراعاة  مع  الـمادة223: 
اأبيه  و�صي  ثم  اأبوه  هو  ال�صغري  ويل   ، القانون 
ثم جده ال�صحيح ثم و�صي اجلد ثم املحكمة اأو 

الو�صي الذي ن�صبته املحكمة.
الـمادة224:

اأ- ي�ضرتط يف الويل اأن يكون عاقاًل را�ضدًا اأمينًا 
قادرًا على القيام مبقت�صيات الولية.

ب- ل ولية لغري امل�صلم على امل�صلم.
الـمادة225:

توقف  باحلجر  عليه  حكم  اأو  الويل  جن  اإذا  اأ- 
وليته ، ويف هذه احلالة يعني على القا�رس و�صي 

موؤقت اإذا مل يكن له ويل اآخر.
زوال  بعد  املال  على  الولية  الويل  ي�صرتد  ب- 
�صبب وقف وليته بطلب يتقدم به اإلى املحكمة.

اأ�صهر  �صتة  على  تزيد  مدة  الويل  غاب  اإذا  ج- 
حمددة   ملهمة  موؤقتا  و�صيا  تعني  اأن  فللمحكمة 

لت�صيري امل�صالح ال�رسورية للقا�رس.
الـمادة226:

القانون،  هذا  من   )229( املادة  مراعاة  مع  اأ- 
جميع القيود الواردة على �صلطة الويل ل ت�رسي 
على  القا�رس  اإلى  منه  اآل  الذي  للمال  بالن�صبة 

�صبيل التربع ولو كان ذلك بطريق غري مبا�رس.

ب- لالأم ولكل متربع اأن ي�ضرتط ما يقيد �ضلطة 
املتربع  املال  الت�رسف يف  الو�صي يف  اأو  الويل 
به واإدارته وتراعى هذه ال�رشوط ما اأمكن ومبا ال 

ي�رس مب�صلحة القا�رس .
الـمادة227:

اأ- الأب واجلد اإذا ت�رسفا يف مال ال�صغري وكان 
ت�رسفهمــا مبثل القيمة اأو بغنب ي�صري �صح العقد 

ونفذ .
اأن  اإذا عرفا ب�صوء الت�رسف فللمحكمة  اأما  ب- 

تقيد من وليتهما اأو اأن ت�صلبهما هذه الولية.
الـمادة228: للمحكمة من تلقاء نف�صها اأو بناًء 
اإذا  تقييدها  اأو  الويل  ولية  �صلب  الطلب  على 

توافرت م�صوغات ذلك واأ�صبابه.
الـمادة229:

اأ- يجوز لالأب اأن يرهن ماله عند ولده ال�صغري 
الأب  اأبي  فللجد  الأب  وجود  عدم  حالة  ويف 

رهن ماله عند ذلك ال�صغري.
ب- واإذا كان لالأب دين عند ابنه ال�صغري فله اأن 

يرتهن لنف�صه مال ولده .
ج- ولالأب اأو اجلد اأن يرهن مال ال�صغري بدين 

على ال�صغري نف�صه.
د- وله اأن يرهن مال اأحد اأولده ال�صغار لبنه 
الآخر ال�صغري بدين له عليه على اأن ياأخذ اإذن 
املحكمة يف هذه احلالة ويف احلالتني املبينتني يف 

الفقرتني )ب( و )ج( من هذه املادة. 
اأن يرهن مال ولده  للجد  هـ- ولي�ض لالأب ول 

ال�صغري بدين لأجنبي على الأب. ية
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الفصل الثالث: الوصاية
الـمادة230:

القا�رسين من  القا�رس وعلى احلمل وعلى  اأن يعني و�صيًا خمتارًا على ولده  لالأب  اأ- 
اأولد ابنه املحجور عليه، وله اأن يرجع عن اإي�صائه ولو التزم بعدم الرجوع.

ب- اإذا مل يكن للقا�رس و�صي خمتار من الب اأو جد لأب اأو و�صي خمتار من اجلد لأب 
يعني له القا�صي و�صيا لإدارة �صوؤونه مراعيًا يف ذلك م�صلحة القا�رس.

ج- يعني القا�صي و�صيًا موؤقتًا ملهمة معينة اأو ملدة حمددة وفقًا حلاجة القا�رس.
الـمادة231: ي�ضرتط يف الو�ضي وقت تعيينه واأثناء و�ضايته ما يلي:-

اأ- كمال الأهلية.
ب- القدرة على القيام ب�صوؤون القا�رس.

ج- اأن ل يكون حمكومًا عليه بجرمية خملة بالآداب اأو مت�ض ال�رسف اأو النزاهة.
د- اأن ل يكون قد اأ�صهر اإفال�صه اأو اأعلن اإع�صاره.

هـ- اأن ل يكون قد �صبق اأن �صلبت وليته اأو عزل من الو�صاية على قا�رس اآخر.
و- اأن ل يكون بينه وبني القا�رس نزاع ق�صائي.

الـمادة232:
اأ- يجوز اأن يكون الو�صي ذكرًا اأو اأنثى منفردًا اأو متعددًا م�صتقاًل اأو معه م�رسف.

تقت�صيه  ح�صبما  منهم  واحد  يف  الو�صاية  ح�رس  فللقا�صي  الأو�صياء  تعدد  اإذا  ب- 
م�صلحة القا�رس.

ج- يف حال �صم القا�رس قانونًا اإلى قريب اأو اإلى جهة ر�صمية خمت�صة لإيوائه ورعايته 
فللقا�صي تعيني هذا القريب اأو ممثل هذه اجلهة الر�صمية بالإ�صافة لوظيفته و�صيًا موؤقتًا 

على القا�رس ملدة وغاية حمددتني .
الـمادة233: يتقيد الو�ضي بال�رشوط واملهام امل�ضندة اإليه يف حجة الو�ضاية.

الـمادة234:
اأ- يجب على الو�صي اإدارة اأموال القا�رس ورعايتها ، وعليه اأن يبذل يف ذلك من العناية 

ما يطلب من الوكيل املاأجور.
ب- الو�صاية ح�صبة وتربع ، وللمحكمة بناء على طلب الو�صي اأن حتدد له اأجرًا ثابتًا 

اأو مكافاأة عن عمل معني.
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الـمادة235:
اأ- للمحكمة اأن تلزم الو�صي بتقدمي ال�صمانات 
الالزمة وفقا لظروف كل حالة ، وتكون نفقات 

هذه ال�صمانات على ح�صاب القا�رس.
ب- تخ�صع ت�رسفات الو�صي لرقابة املحكمة.

ج- اإذا عني م�رسف ملراقبة اأعمال الو�صي يتولى 
وعليه  القا�رس  �صوؤون  اإدارة  الو�صي يف  مراقبة 
م�صلحة  تق�صي  اأمر  كل  عن  املحكمة  اإبالغ 

القا�رس رفعه اإليها.     
الـمادة236: عقود الإدارة ال�صادرة من الو�صي 
يف مال ال�صغري تكون �صحيحة نافذة ولو كانت 
بغنب ي�صري، ويعترب من عقود الإدارة بوجه خا�ض 
الإيجار اإذا مل تزد مدته على ثالث �صنوات واأعمال 
احلفظ وال�صيانة وا�صتيفاء احلقوق واإيفاء الديون 
الذي  املنقول  وبيع  الزراعية  املح�صولت  وبيع 

ي�رسع اإليه التلف والنفقة على ال�صغري .
الو�صي  من  ال�صادرة  الت�رسفات  الـمادة237: 
يف مال ال�صغري والتي ل تدخل يف اأعمال الإدارة 
املال  وق�صمة  وال�صلح  والقر�ض  والرهن  كالبيع 
من  باإذن  اإل  ت�صح  ل  النقود  وا�صتثمار  ال�صائع 

املحكمة املخت�صة وبالطريقة التي حتددها .
الـمادة238:

اأ- يجوز للو�صي باإذن املحكمة اأن يرهن مال ال�صغري 
اأو املحجور عند اأجنبي بدين له على اأيهما.

ب- ول يجوز له اأن يرهن ماله عند ال�صغري اأو 
املحجور ول ارتهان مال اأيهما لنف�صه.

كل  تقرير  تقدمي  الو�صي  على  الـمادة239: 
وح�صبما  للمحكمة  الأقل  على  ا�صهر  �صتة 

تقت�صيه طبيعة العمل الذي يتولى اإدارته.
اإذا تخلى الو�صي عن الو�صاية، فال  الـمادة240: 
تقبل ا�صتقالته قبل حما�صبته وعندئذ يعني اآخر مكانه.

الأحوال  يف  الو�صاية  تنتهي  الـمادة241: 
التالية :-

من  �صم�صية  �صنة  ع�رسة  الثامنة  القا�رس  اأ-اإمتام 
عمره اإل اإذا تقرر ا�صتمرار الو�صاية عليه.

ب-عودة الولية للويل ال�رسعي.
ج- فقد الو�صي لأهليته.
د- ثبوت غيبة الو�صي.

هـ-  موت الو�صي.
و- موت القا�رس.

وجد  اإذا  حيًا  ولدته  اأو  ميتًا  احلمل  ولدة  ز- 
الويل ال�رسعي عليه.

ح- انتهاء الغاية من الو�صاية املوؤقتة.
ط- قبول ا�ضتقالة الو�ضي اأو عزله.

الـمادة242: يعزل الو�صي :
اأ- اإذا اختل �رشط من ال�رشوط الواجب توافرها 

فيه ولو كان هذا ال�صبب قائما وقت تعيينه.
فيها  اأهمل  اأو  الإدارة  الو�صي  اأ�صاء  اإذا  ب- 
م�صلحة  على  خطر  و�صايته  بقاء  يف  �صار  اأو 

القا�رس.
مهمته  انتهاء  عند  الو�صي  على  الـمادة243: 
من  بها  يتعلق  ما  وكل  القا�رس  اأموال  ت�صليم 
حتت   الأمر  يعنيه  من  اإلى  ووثائق  ح�صابات 
ثالثني  تتجاوز  ل  مدة  خالل  املحكمة  اإ�رساف 

يوما من تاريخ انتهاء مهمته.
عليه  حجر  اأو  الو�صي  مات  اإذا  الـمادة244: 
عنه  ينوب  من  اأو  ورثته  التزم  غائبًا  اعترب  اأو 
فورًا  املحكمة  اإخبار  الأحوال  ح�صب  على 
لتخاذ الإجراءات الالزمة لت�صلم اأموال القا�رس 

وحماية حقوقه.
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الفصل الرابع: الغائب والمفقود
وحالت  اإقامته  حمل  اأو  موطنه  يعرف  ل  الذي  ال�صخ�ض  هو  الغائب:  الـمادة245: 
ظروف دون اإدارته �صوؤونه املالية بنف�صه اأو بوكيل عنه مدة �صنة فاأكرث وترتب على ذلك 

تعطيل م�صاحله اأو م�صالح غريه.
الـمادة246: املفقود هو ال�صخ�ض الذي ل تعرف حياته اأو مماته.

الـمادة247:
اأ- يعني القا�صي بناًء على الطلب قيمًا لإدارة اأموال الغائب واملفقود.

ب- حت�صى اأموال الغائب اأو املفقود عند تعيني قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها اأموال 
القا�رس.

الـمادة248: ينتهي الفقدان :
اأ- اإذا حتققت حياة املفقود اأو وفاته.

ب- اإذا حكم باعتبار املفقود ميتًا.
الظن  على  ويغلب  معلومة  فقده يف جهة  كان  اإذا  املفقود  مبوت  يحكم  الـمادة249: 
موته بعد مرور اأربع �صنوات من تاريخ فقده اأما اإذا كان فقده اإثر كارثة كزلزال اأو غاره 
جوية اأو يف حالة ا�صطراب الأمن وحدوث الفو�صى وما �صابه ذلك فيحكم مبوته بعد 

�صنة من فقده.
اإذا فقد يف جهة غري معلومة ول يغلب على الظن هالكه فيفو�ض اأمر  الـمادة250: 
املدة التي يحكم مبوته فيها اإلى القا�صي على اأن تكون تلك املدة كافيه يف اأن يغلب على 
اإلى  للتو�صل  كافيه  القا�صي  يراها  التي  بالو�صائل  عنه  التحري  من  موته ولبد  الظن 

معرفة ما اإذا كان حيا اأو ميتا.
الـمادة251: يعُدّ �صدور احلكم مبوت املفقود تاريخا لوفاته.

الـمادة252: احلكم مبوت املفقود يرتتب عليه ما يلي :
اأ- تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ احلكم عدة الوفاة.
ب- تق�صم تركته بني ورثته املوجودين وقت احلكم.

الـمادة253: اإذا حكم بوفاة املفقود ثم حتققت حياته:
اأ- يرجع على الورثة برتكته ما عدا ما ا�صتهلك منها.

ب- تعود زوجته اإلى ع�صمته ما مل تتزوج ويقع الدخول بها.
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الفصل األول: أحكام عامة 
م�صاف  بالرتكة  ت�رّسف  الو�صية  الـمادة254: 

اإلى ما بعد موت املو�صي.
يف  ت�صدر  التي  الت�رسفات  الـمادة255: 
تلحق  واملحاباة  التربع  بق�صد  املوت  مر�ض 

بالو�صية وت�رسي عليها اأحكامها.
كان  اإن  بالعبارة  الو�صية  تنعقد  الـمادة256: 
كان  فاإذا  فبالكتابة،  واإل  عليها  قادرًا  املو�صي 
بالإ�صارة  انعقـدت  عنـهما  عـاجزًا  املو�صي 

املعلومة .
الـمادة257: تلزم الو�صية بقبولها من املو�صى 
وترد  املو�صي،  وفاة  بعد  دللة  اأو  �رساحة  له 

بردها �رساحة بعد وفاة املو�صي.
عن  الرجوع  للمو�صي  يجوز  الـمادة258: 
الو�صية كلها اأو بع�صها على اأن يكون الرجوع  

�رسيحا وم�صجال لدى جهة ر�صمية.
الـمادة259:

اأ- اإذا كان املو�صى له جنينًا اأو فاقد الأهلية يكون 
قبول الو�صية ممن له الولية اأو الو�صاية على ماله.

ب- اإذا كان املو�صى له حمجورًا عليه ل�صفه اأو 
ناق�ض الأهلية ، �صح قبوله الو�صية .

الأهلية  الو�صية للجنني وناق�صي  ج- يكون رد 
وفاقديها ملن له الولية اأو الو�صاية على اأموالهم 

باإذن املحكمة.
د- اإذا لــم يوجد من يقبل الو�صية عن ناق�صي 
الأهلية و فاقديها ، فيكون لهم القبول والرد بعد 

زوال مانع القبول اأو الرد.

غري  لهم  املو�صى  كان  اإذا  الـمادة260: 
حم�صورين اأو جهة ذات �صفــة اعتباريه لزمت 
الو�صية دون توقف على القبول، �صواء اأكان لهم 

من ميثلهم قانونا اأم ل.
الـمادة261:

اأ- ال ي�ضرتط يف القبول اأو يف الرد اأن يكون فور 
موت املو�صي.

الرد،  اأو  بالقبول  راأيا  له  املو�صى  يبد  مل  اإذا  ب- 
وا�صتطال الوارث اأو من له تنفيذ الو�صية ذلك اأو 
خ�صي ا�صتطالته، فله اأن يعذر اإليه بوا�صطة املحكمة 
عن  كاف  تف�صيل  على  ت�صتمل  خطية  مبذكــرة 
الو�صية ، ويطلب اإليه قبولها اأو ردها، ويحدد له اأجل 
ل يقل عن �صهر فان مل يجب قابال اأو رادا ومل يكن 
له عذر مقبول يف عدم الإجابة يكون رادا لها حكماً.

الـمادة262:
اأ- اإذا قبل املو�صى له بع�ض الو�صية ورد بع�صهم 

الآخر لزمت الو�صية فيما قبل وبطلت فيما رد.
وردها  الو�صية  لهم  املو�صى  بع�ض  قبل  ب-اإذا 
الباقون لزمت بالن�صبة ملن قبل وبطلت بالن�صبة 
ملن رد وتعود اإرثا وت�رسي اأحكام هذه املادة ما 
مل ي�ضرتط املو�ضي عدم التجزئة �رشاحة اأو فهم 

�رسطه من �صياق الو�صية.
الـمادة263:

اأ- اإذا مات املو�صى له قبل قبول الو�صية اأو ردها 
قام ورثته مقامه يف ذلك.

بن�صبة  الو�صية  جتزاأت  الورثة،  تعدد  اإذا  ب- 
اأو  قبول ح�صته كلها  منهم  ، ولكل  ح�ص�صهم 

بع�صها اأو رد ح�صته من الو�صية.

الباب الثامن: الوصية 
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الـمادة264: اإذا قبل املو�صى له الو�صية فال ي�صوغ رده لها بعد ذلك.
الـمادة265:

اأ- اإذا اأفاد ن�ض الو�صية وقت ا�صتحقاقها بداأت منه، واإل بداأت من حني موت املو�صي.
له، ول تعترب  القبول للمو�صى  اإلى  به من حني وفاة املو�صي  ب-تكون زوائد املو�صى 

و�صية، وعلى املو�صى له نفقة املو�صى به يف تلك املدة.
الـمادة266: الو�ضية ال ت�ضح اإال م�ضافة ملا بعد املوت، وي�ضح تعليقها على �رشط.

الـمادة267:
اأ- جتوز الو�ضية املقرتنة بال�رشط، ويجب مراعاته اإذا كان �ضحيحًا ما دامت امل�ضلحة 

فيه قائمة.
اأو لغريهما ومل  له  اأو املو�ضى  ب-ال�رشط ال�ضحيح هو ما كان فيه م�ضلحة للمو�ضى 

يكن منافيا ملقا�صد ال�رسيعة.
ج-ال يراعى ال�رشط اإن كان غري �ضحيح اأو زالت امل�ضلحة املق�ضودة منه.

الـمادة268: ل ت�صمع عند الإنكار دعوى الو�صية اأو الرجوع عنها بعد وفاة املو�صي 
اإل اإذا وجدت اأوراق ر�صمية بذلك.

الفصل الثاني: الموصي
الـمادة269:

اأ- ي�ضرتط يف املو�ضي اأن يكون اأهال للتربع، بالغًا عاقاًل ر�ضيدًا.
ب- اإذا كان املو�صي حمجورًا عليه لل�صفه اأو الغفلة جازت و�صيته باإذن املحكمة.

ج- ل تبطل الو�صية باحلجر على املو�صي لل�صفه اأو الغفلة.
د- تبطل الو�صية بجنون املو�صي جنونا مطبقا اإذا ات�صل باملوت.

الفصل الثالث: الموصى له
الـمادة270: ي�ضرتط يف املو�ضى له :

اأ- اأن يكون معلومًا.
ب- اإذا كان معينًا بالتعيني ، في�ضرتط وجوده وقت الو�ضية، اأما اإذا كان معرفًا بالو�ضف فال 

ي�ضرتط وجوده وقت الو�ضية ، وذلك مع مراعاة اأحكام املادة )275( من هذا القانون.
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معني  ل�صخ�ض  الو�صية  ت�صح  الـمادة271: 
لفئة  وت�صح  الوجود  منتظر  اأم  موجودًا  اأكان 
لوجوه  وت�صح  حم�صورة  غري  اأو  حم�صورة 
والـهيئات  والعلميـة  اخلرييـة  واملوؤ�ص�صات  الرب 

العـامة.
الـمادة272:

قبل  املعني  له  املو�صى  الو�صية مبوت  تبطــل  اأ- 
موت املو�صي.

ب- تبطل الو�صية اإذا مات املو�صي واملو�صى له 
معًا اأو جهل اأيهما اأ�صبق وفاة .

الو�صية  ا�صتحقاق  من  مينع  الـمادة273: 
له  املو�صى  الواجبة قتل  الو�صية  اأو  الختيارية 

املو�صي اأو املورث قتاًل مانعًا من الإرث.
الـمادة274:

اأ- ت�صح الو�صية مع اختالف الدين اأواجلن�صية.
لغري  الرتكة  ثلث  حدود  يف  الو�صية  تنفذ  ب- 
فيه  تنفذ  فال  ذلك  على  زاد  ما  اأما  الوارث، 
الو�صية اإل اإذا اأجازها الورثة بعد وفاة املو�صي.

اأجازها  اإذا  اإل  للوارث  الو�صية  تنفذ  ل  ج- 
الورثة بعد وفاة املو�صي.

من  جهة  له  املو�صى  كان  اإذا  الـمادة275: 
النحو  على  الو�صية،  اأحكام  فتكون  اجلهات، 

التايل :
اأ- ت�صح الو�صية للم�صاجد، واملوؤ�ص�صات اخلريية 
الإ�صالمية وغريها من جهات الرب واملوؤ�ص�صات 
وت�رسف يف  والوقف،  العامة  وامل�صالح  العلمية 
من  ذلك  وغري  وفقرائها  وم�صاحلها  عمارتها 

�صوؤونها، ما مل يتعني امل�رسف بعرف اأو دللة.
ب- ت�صح الو�صية لله تعالى ولأعمال الرب دون 

تعيني جهة ، وت�رسف عندئذ يف وجوه اخلري.

الرب  من جهات  معينة  الو�صية جلهة  ت�صح  ج- 
التي �صتوجد م�صتقباًل، فان تعذر وجودها بطلت 

الو�صية.
الـمادة276:

ل�صنة  يولد  اأن  على  للحمل  الو�صية  ت�صح  اأ- 
فاقل من وقت الو�صية، وتوقف غلة املو�صى به 

اإلى اأن ينف�صل حيًا فتكون له.
ا�ضرتط  معني  من  حلمل  الو�ضية  كانت  ب-اإذا 

ثبوت ن�صبه لذلك املعني.
اإذا  به  باملو�صى  التواأمني  من  احلي  ج-ينفرد 

و�صعت املراأة اأحدهما ميتًا.

الفصل الرابع: الموصى به 
الـمادة277:

اأ- جتوز الو�صية اإذا كان املو�صى به ماًل معلوما 
متقومًا مملوكًا للمو�صي �صائعًا اأو معينًا اأو منفعة.
بالأرا�صي  الت�رسف  بحق  الو�صية  جتوز  ب- 

الأمريية.
اأال  الو�ضية  �ضحة  يف  ي�ضرتط  الـمادة278: 

تكون يف مع�صية اأو يف منهي عنه �رسعًا.

الفصل الخامس:  الوصية الواجبة
ابن  اأولد  اإذا تويف �صخ�ض وله  الـمادة279: 
وقد مات ذلك البن قبله اأو معه وجب لأحفاده 
هوؤالء يف ثلث تركته و�ضية باملقدار وال�رشوط 

التالية:-
مما  ح�صتهم  مبقدار  الواجبة  الو�صية  تكون  اأ- 
يرثه اأبوهم عن اأ�صله املتوفى على فر�ض موت 
اأبيهم اإثر وفاة اأ�صله املذكور على اأن ل يتجاوز 

ذلك ثلث الرتكة.
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ب- ل ي�صتحق الأحفاد و�صية اإن كانوا وارثني لأ�صل اأبيهم جدًا كان اأو جدة اإل اإذا 
ا�صتغرق اأ�صحاب الفرو�ض الرتكة.

ج- ل ي�صتحق الأحفاد و�صية اإن كان جدهم قد اأو�صى لهم اأو اأعطاهم يف حياته بال 
عو�ض مقدار ما ي�صتحقونه بهذه الو�صية الواجبة، فاإذا اأو�صى لهم اأواأعطاهم اأقل من 
اأو�صى  واإن  الزائـد و�صيـة اختياريـة  باأكرث كان  لهم  اأو�صى  واإن  ذلـك وجبت تكملته 

لبع�صهم فقد وجب لالآخر بقدر ن�صيبـه.
د-  تكون الو�صية لأولد البن ولأولد ابن البن واإن نزل واحدا اأو اأكرث للذكر مثل 
حظ الأنثيني يحجب كل اأ�صل فرعه دون فرع غريه وياأخذ كل فـرع ن�صيـب  اأ�صله 

فقط.
هـ- الو�صية الواجبة مقدمة على الو�صايا الختيارية يف ال�صتيفاء من ثلث الرتكة.
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الفصل األول: أحكام عامة
االإرث  ا�ضتحقاق  يف  ي�ضرتط  الـمادة280: 
الوارث  وحياة  حكمًا  اأو  حقيقة  املورث  موت 

وقت موت املورث.
الـمادة281:

اأ- يحرم من الإرث من قتل مورثه عمدا عدوانا 
مت�صببا  اأم  �رسيكا  اأم  اأ�صليا  فاعال  اأكان  �صواء 
الفعل  ارتكابه  عند  القاتل  يكون  اأن  �رسيطة 

عاقاًل بالغًا.
يرث غري  الدين فال  اختالف  مع  توارث  ب-ل 

امل�صلم امل�صلم.
ج- يرث امل�صلم املرتد.

الـمادة282: اإذا مات اثنان اأو اأكرث وكان بينهم 
توارث ومل يعرف اأيهم مات اأوًل فال ا�صتحقاق 

لأحدهم يف تركة الآخر.
اأو  بالفر�ض  الإرث  يكون  الـمادة283: 

بالتع�صيب اأو بهما معًا اأو بالرحم.
ترد  للميت  وارث  يوجد  مل  اإذا  الـمادة284: 
تركته املنقولة وغري املنقولة اإلى وزارة الأوقاف 

وال�صوؤون واملقد�صات الإ�صالمية.

الفصل الثاني: أصحاب الفروض
ع�رس،  اثنا  الفرو�ض  اأ�صحاب  الـمادة285: 
اأربعة من الذكور، وهم  الأب واجلد لأب واإن عال 
والزوج والأخ لأم ، وثمان من الن�صاء ، وهن الأم 
والزوجة والبنت وبنت البن واإن نزل والأخت 

لأبوين والأخت لأب والأخت لأم واجلـدة.
الـمادة286: لالأب ثالثة اأحوال :-                                                          
اإذا كان  املطلق وذلك  الفر�ض  ال�صد�ض وهو  اأ- 

للميت ابن فاأكرث اأو ابن ابن فاأكرث واإن نزل.
والتع�صيب  الفر�ض  والباقي وهو  ال�صد�ض  ب- 
وذلك اإذا كان للميت بنت اأو بنت ابن واإن نزل 

واحدة كانت اأو اأكرث.
اإذا مل يكن للميت  التع�صيب املح�ض وهو  ج- 

اأولد اأو اأولد ابن واإن نزلوا.
الـمادة287: لـالأم ثالثة اأحوال:-

اأ- ال�صد�ض اإذا كان للميت ولد اأو ولد ابن واإن 
من  فاأكرث  والأخوات  الأخوة  من  اثنان  اأو  نزل 

اأي جهة كانوا.
ب- ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع 

اأحد الزوجني مع الأبوين.
مع  الزوجني  اأحد  فر�ض  بعد  الباقي  ثلث  ج- 
الأبوين  يف  املرياث  انح�رس  اإذا  وذلك  الأب 

واأحد الزوجني.
الـمادة288: لـلزوج حـالتان :- 

فرع  املتوفاة  لزوجته  يكن  مل  اإن  الن�صف  اأ- 
وارث.

ب- الربـع اإن كان لزوجته املتوفاة فرع وارث.
الـمادة289: للزوجة اأو الزوجات حالتان :-

اأ- الربع اإن مل يكن للزوج فرع واإرث.
ب- الثمن اإن كان له فرع واإرث.

الباب التاسع : اإلرث

ث
إلر

 : ا
سع

لتا
ب ا

لبا
ا



39

الـمادة290:
اأ- اجلد كالأب يف حالته الثالث اإل اأنه يحجب بوجود الأب ، فاأما اإن اجتمع مع الأخوة 

والأخوات لأبوين اأو لأب كان له حالتان:
اأن يقا�صمهم كاأخ اإن كانوا ذكورًا فقط، اأو ذكورًا واإناثًا، اأو اإناثًا ع�صنب مع الفرع . 1

الوارث من الإناث.
اأن ياأخذ الباقي بعد اأ�صحاب الفرو�ض بطريق التع�صيب اإذا كان مع اأخوات مل . 2

يع�صنب بالذكو ، اأو مع الفرع الوارث من الإناث.
ب- على اأنه اإذا كانت املقا�صمة اأو الإرث بالتع�صيب على الوجه املتقدم حترم اجلد من 

الإرث اأو تنق�صه عن ال�صد�ض اعترب �صاحب فر�ض بال�صد�ض.
ج- ل يعترب يف املقا�صمة من كان حمجوبًا من الأخوة اأوالأخوات لأب.

الـمادة291: لـلجدات حـالتان :- 
اأ- ال�صد�ض �صواء كانت اجلدة لأم اأو لأب واحدة كانت اأو اأكرث.

ب- يحجنب بالأم جميعًا وحتجب اجلدة الأبوية بالأب وباجلد العا�صب اإذا كانت اأ�صاًل له 
وحتجب اجلدة البعيدة باجلدة القريبة.

الـمادة292:  لـلبنات ال�صلبيات ثالثة اأحوال :- 
اأ- الن�صف للواحدة اإذا انفردت.

ب- الثلثان لالإثنتني فاأكرث .
ج- التع�صيب مع البن فاأكرث بالتفا�صل للذكر مثل حظ الأنثيني.

الـمادة293: لبنات البن �صتة اأحوال:-
اأ- الن�صف للواحدة اإذا انفردت.

ب- الثلثان لالثنتني فاأكرث.
ج- ال�صد�ض للواحدة فاأكرث تكملة للثلثني اإن كان للميت بنت �صلبية واحدة اأو بنت ابن 

اأعلى منها درجة. 
د-  الإرث بالتع�صيب وفق اأحكــــام البنــد )2( من الفقرة ) ب( من املادة )297( من 

هذا القانون.
هـ- حتجب �صواء كانت واحدة اأو اأكرث اإن كان للميت بنتان فاأكرث اأو بنتا ابن  اأعلى منها 

درجة.
اأعلى منها  اإذا كان  اأكرث بالبن وابن البن واإن نزل  اأو  و- حتجب �صواء كانت واحدة 

درجة.
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خم�صة  ال�صقيقات  لالأخوات  الـمادة294: 
اأحوال :-

اأ- الن�صف للواحدة اإذا انفردت.
ب- الثلثان لالثنتني فاأكرث.

اأحكام  وفق  الغري  مع  بالتع�صيب  الباقي  ج- 
الفقرة ) ج ( من املادة )297( من هذا القانون.

بالتفا�صل  الأ�صقاء  اإخوتهن  مع  التع�صيب  د-  
للذكر مثل حظ الأنثيني.

هـ- يحجبــن اإذا كان للميـت اأب اأو ابن اأو ابن 
ابن واإن نزل.

الـمادة295: لالأخوات لأب �صبعة اأحوال :- 
اأ- الن�صف للواحدة اإذا انفردت.

ب- الثلثان لالثنتني فاأكرث.
ج- ال�صد�ض للواحدة فاأكرث مع الأخت ال�صقيقة 

الواحدة .
للذكر  بالتفا�صل  لأب  الأخ  مع  التع�صيب  د- 

مثل حظ الأنثيني. 
اأحكام  وفق  الغري  مع  بالتع�صيب  الباقي  هـ- 
الفقرة ) ج ( من املادة )297( من هذا القانون .
و- يحجنب بالأب و بالبن وابن البن واإن نزل 
بنات  مع  كانت  اإن  وبال�صقيقة  ال�صقيق  وبالأخ 

ال�صلب اأو مع بنات البن.
يكن  مل  اإذا  ال�صقيقتني  بالأختني  يحجنب  ز- 

معهن عا�صب.
الـمادة296: لالأخوة لأم والأخوات لأم اربعة 

اأحوال :- 
اأ- ال�صد�ض اإذا كان واحدًا ذكرًا كان اأو اأنثى.

واإناثهم يف  ذكورهم  فاأكرث  لالثنني  الثلـث  ب- 
الق�صمة �صواء.

ج- يحجبون مع الفرع الوارث مطلقًا والأ�صل 
الوارث املذكر.

الأ�صقاء  الأخوة  اأو  ال�صقيق  الأخ  ي�صارك  د- 
الأخوة  اأكرث(  اأو  �صقيقة  اأخت  مع  اأو  )بالنفراد 
الثلث  فاأكرث يف  اثنني  كانوا  اإذا  لأم  والأخوات 
ذكورهم  الرتكة،  الفرو�ض  ا�صتغرقت  اإذا  وذلك 

واإناثهم يف الق�صمة �صواء.

الفصل الثالث: العصبات 
الـمادة297: الع�صبة ثالثة اأنواع :-

على  بع�صها  مقدم  جهات  بالنف�ض  اأ-الع�صبة 
بع�ض ح�صـب الرتتيب التالـي:-      

1. البنوة وت�صمل الأبناء واأبناء البن واإن نزل.

2. الأبوة وت�صمل الأب واجلد لأب واإن عال.
3. الأخوة وت�صمل الأخوة الأ�صقاء اأو لأب 

وبنيهم واإن نزلوا.
لأبوين  املتوفى  اأعمام  وت�صمل  العمومة   .4
واإن  لأب  اجلد  واأعمام  اأبيه  واأعمام  لأب  اأو 
اأ�صقـاء  الأعمام  واأبنــاء  لأب  اأو  اأ�صقاء  عال 

اأو لأب واإن نزلوا.
ب-الع�صبـة بالغري:

1. البنت فاأكرث مع البن فاأكرث.
2. بنت البن واإن نزل واحدة فاأكرث مع ابن 
اأنزل  اأو  البن فاأكرث �صواء كان يف درجتها 

منها واحتاجت اإليه.
3. الأخت ال�صقيقة فاأكرث مع الأخ ال�صقيق 

فاأكرث.
4. الأخت لأب فاأكرث مع الأخ لأب فاأكرث.

 ويكون الإرث يف هذه الأحوال بينهم بالتفا�صل 
للذكر مثل حظ الأنثيني.
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ج- الع�صبة مع الغري: الأخت ال�صقيقة اأو لأب واحدة اأو اأكرث مع البنت اأو بنت البن 
واحدة فاأكرث وهي يف هذه احلالة كالأخ يف  ا�صتحقاق الباقي ويف حجب باقي الع�صبات.
اإذا مل يوجد اأحد من ذوي الفرو�ض  الـمادة298: ي�صتحق العا�صب بالنف�ض الرتكة 

وي�صتحق ما بقي منها اإن وجد ول �صيء له اإذا ا�صتغرقت الفرو�ض الرتكة.
الـمادة299:

املادة  من   ) اأ   ( الفقرة  الوارد يف  الرتتيب  الأولى جهة ح�صب  التع�صيب  يقدم يف  اأ- 
)297(  من هذا القانون ثم الأقرب درجة اإلى املتوفى عند احتاد اجلهـة ثم الأقوى قرابة 

عند الت�صاوي يف الدرجة.
فــي  وت�صاويهم  اجلهة  يف  احتادهم  عند  الإرث  ا�صتحقاق  يف  الع�صبات  ي�صرتك  ب- 

الدرجة والقوة.

الفصل الرابع: الوارثون بالفرض والتعصيب 
الـمادة300: الوارثون بالفر�ض والتع�صيب هم :

اأ- الأب اأو اجلد لأب مع البنت املنفردة اأو بنت البن واإن نزل اأبوها.
ب- الزوج اإذا كان ابن عم للمتوفاة ياأخذ ن�صيبه فر�صًا وما ي�صتحقه ببنوة العمومة تع�صيبًا.

ج- الأخ لأم واحدًا اأو اأكرث اإذا كان ابن عم للمتوفى ياأخذ ن�صيبه فر�صًا وما ي�صتحقه 
ببنوة العمومة تع�صيبًا.

الفصل الخامس: ذوو األرحام
الـمادة301: ذوو الأرحام ل يرثون اإل عند عدم اأ�صحاب الفرو�ض والع�صبات وهم 

اأربعة اأ�صناف مقدم بع�صها على بع�ض يف الإرث ح�صب الرتتيب التايل:- 
اأ- ال�صنف الأول : اأولد البنات واإن نزلوا واأولد بنات البن واإن نزلوا.

ب- ال�صنف الثاين : الأجداد الرحميون واإن علوا واجلدات الرحميات واإن علون.
ج- ال�صنف الثالث :

اأولد الأخوة لأم واأولدهم واإن نزلوا.. 1
اأولد الأخوات مطلقًا واإن نزلوا.. 2
بنات الأخوة مطلقًا واإن نزلوا.. 3
بنات اأبناء الأخوة مطلقًا واإن نزلن واأولدهن واإن نزلوا.. 4
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مقدم  فئات  �صت  ي�صمل   : الرابع  ال�صنف  د- 
بع�صها على بع�ض يف الإرث ح�صـب التـرتيب 

التالـي :-
اأعمام املتوفى لأم وعماته مطلقًا واأخواله . 1

وخالته مطلقًا.
هذه . 2 من   )1( البند  يف  ذكروا  من  اأولد 

امليت  اأعمام  وبنات  نزلوا  واإن  الفقرة 
اأبنائهم واإن نزلوا  اأو لأب وبنات  لأبوين 

واأولد من ذكرن واإن نزلوا.
واأخوال . 3 وعمات  لأم  املتوفى  اأب   اأعمام 

وخالت اأبيه مطلقًا )قرابة الأب( واأعمام 
املتوفى  اأم  وخالت  واأخوال  وعمات 

مطلقًا )قرابة الأم(.
اأولد من ذكروا يف البند )3( من هذه الفقرة . 4

واإن نزلوا وبنات اأعمام اأب  املتوفـى لأبوين 
اأو لأحدهما وبنات اأبنائهم واإن نزلوا واأولد 

من ذكروا واإن نزلوا.
اأعمام اأبي  اأبي  املتوفى لأم واأعمام اأم اأبيه . 5

وعمات اأبـوي اأبيه واأخوالهـما وخالتهما 
اأم  اأبوي  واأعمام  الأب(:  )قرابة  مطلقًا 
املتوفى وعماتهما واأخوالهـما وخالتهما 

مطلقًا )قرابة الأم(.
اأولد من ذكروا يف البند )5( من هذه الفقرة . 6

املتوفى  اأبي   اأبي   اأعمام  نزلوا وبنات  واإن 
لأبوين اأو لأحدهما وبنات اأبنائهم واإن نزلوا 

واأولد من ذكروا واإن نزلوا وهكذا.
الـمادة302:

اأولهم  الأرحام  ذوي  من  الأول  ال�صنف  اأ- 
باملرياث اأقربهم درجة اإلى املتوفــى.

�صاحب  فولد  الدرجة  يف  ت�صاووا  اإذا  ب- 
الفر�ض اأولى من ولد ذي الرحم.

ج- اإذا كانوا جميعًا اأولد �صاحب فر�ض اأو مل يكـن 
فيهـم ولـد �صـاحب فـر�ض ا�صرتكوا يف الإرث.

الـمادة303:
اأولهم  الأرحام  ذوي  من  الثاين  ال�صنف  اأ- 

باملرياث اأقـربهم درجـة اإلـى املتوفـى.
اإذا ت�صاووا يف الدرجة قدم من كان يديل  ب- 

ب�صاحب فر�ض
ج- اإذا ت�صاووا يف الدرجة ولي�ض فيهم من يديل 
ب�صاحب فر�ض اأو كانوا كـلهم يدلـون ب�صاحب 
فر�ض فاإن كانوا جميعًا من جهة الأب اأو من جهة 
جهاتهم  اختلفت  واإن  الإرث،  يف  ا�صرتكوا  الأم 

فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
الـمادة304:

اأولهم  الأرحام  ذوي  من  الثالث  ال�صنف  اأ- 
باملرياث اأقربهم درجة اإلى املتوفـى.

ولد  بع�صهم  وكان  الدرجة  يف  ت�صاووا  ب-اإذا 
الأول على  قـدم  وارث وبع�صهم ولد ذي رحم 
فمن  للمتوفى  قرابة  اأقواهم  فيقدم  واإل  الثاين 
اأ�صله  كان  ممن  اأولى  فهـو  لأبوين  اأ�صله  كان 
ممن  اأولى  فهو  لأب  اأ�صله  كان  ومن  لأحدهما 
وقوة  الدرجة  يف  احتدوا  فاإن  لأم  اأ�صله  كان 

القرابة ا�صرتكوا يف الإرث.
الـمادة305: اإذا انفرد يف الفئة الأولى من فئات 
هذا  يف  املبينة  الأرحام  ذوي  من  الرابع  ال�صنف 
القانون قرابة الأب وهم اأعمام  املتوفى لأم وعماته 
اأو قرابة الأم وهم اأخوال املتوفى وخالته  مطلقًا 
فهـو  لأبوين  كان  فمن  قرابة  اأقواهم  قدم  مطلقًا 
اأولـى ممن كـان لأحدهما ومن كان لأب فهو اأولى 
ممن كان لأم واإن ت�صاووا يف قوة القرابة ا�صرتكوا 
الثلثان  الفريقني يكون  يف الإرث وعند اجتماع 
لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم ويق�صم ن�صيب كل 

فريق على النحو املتقدم.
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الـمادة306: تطبق اأحكام املادة )305( من هذا القانون على الفئتني الثالثة واخلام�صة.
الـمادة307: يقدم يف الفئة الثانية الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو كان من غري 
اأولد  جميعًا  كانوا  اإن  الأقوى  يقدم  القرابة  جهة  واحتاد  ت�صاوي  وعند  قـرابتـه  جهة 
عا�صب اأو اأولد ذي الرحم وعند اختالف جهة القرابة يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث 

لقرابـة الأم فما ناله كل فريق يق�صم بينهم بالطريقة املتقدمة.
الـمادة308: تطبق اأحكام املادة )307( من هذا القانون على الفئتني الرابعة وال�صاد�صة.

الـمادة309: ل اعتبار لتعدد جهات القرابة يف وارث من ذوي الأرحام اإل عند اختالف اجلانب.
الـمادة310: يكون للذكر مثل حظ الأنثيني يف توريث ذوي الأرحام.

الفصل السادس: الحجب والرد والعول
الـمادة311:

اأ- احلجب هو حرمان وارث من كل املرياث اأو من بع�صه.
ب- املحجوب من الإرث قد يحجب غريه بخالف املمنوع من الإرث فال يحجب غريه.
الـمادة312: اإذا مل ت�صتغرق الفرو�ض الرتكة ومل يوجد ع�صبة من الن�صب رد الباقي 
على اأ�صحاب الفرو�ض بن�صبة فرو�صهم با�صتثناء الزوجني فاإنه ل يرد على اأحدهما اإل 

اإذا مل يوجد اأحد اأ�صحاب الفرو�ض الن�صبية.
زادت  اإذا  فرو�صهم  بن�صبة  الفرو�ض  ذوي  اأن�صبة  يف  نق�ض  هو  العول  الـمادة313: 

ال�صهام على اأ�صل امل�صاألة.

الفصل السابع: التخارج
اإخراج بع�صهم من املرياث على  الورثة على  اأن يت�صالح  التخارج هو  الـمادة314: 

�صيء معلوم.
الـمادة315: اإذا تخارج اأحد الورثة مع اآخر منهم ا�صتحق ن�صيبه وحل حمله يف الرتكة.

يكن  ومل  العقد  بعد  للميت  يظهر  مال  كل  املخارجة  عقد  ي�صمل  ل  الـمادة316: 
املتخارج على علم به وقت العقد.

الـمادة317: التخارج يقبل الإقالة بالرتا�صي.
الـمادة318: ل ي�رسي التخارج على الأموال غري املنقولة املوروثة من الغري اإل اإذا مت 
اإجراء معاملة النتقال عليها با�صم املورث قبل ت�صجيل حجة التخارج ما مل ين�ض يف 

احلجة على خالف ذلك �رساحة.
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الـمادة319: ي�صدر قا�صي الق�صاة  تعليمات 
تنظيم وت�صجيل حجج التخارج على اأن تت�صمن  
املدة  الواجب انق�صاوؤها بني وفاة املورث واجراء 

التخارج اخلا�ض اأو العام عن تركته.

الفصل الثامن: أحكام ختـامية
املادة320: لكل واحد من الزوجني ذمة مالية 

م�صتقلة عن الآخر.
املادة321:

اأ- ين�صاأ �صندوق ي�صمى ) �صندوق ت�صليف النفقة( 
يتمتع بال�صخ�صية العتبارية وال�صتقالل املايل 
بها  املحكوم  النفقة  ت�صليف  غايته  والإداري 
عليه حت�صيل  تعذر  الذي  له  للمحكوم  واإدانتها 

تلك النفقة املحكوم بها.
ب- يحل ال�صندوق حمل املحكوم له اأو املحكوم 
عليه فيما لهم من حقوق مالية لتح�صيل املبالغ 
اإقامة  التي �صلفها مع امل�صاريف ، وله احلق يف 
ل�صرتداد  املخت�صة  املحاكم  لدى  الدعاوى 
له ح�صب  املحكوم  اأو  املحكوم عليه  اأمواله من 

مقت�صى احلال.
عمله  واآلية  ال�صندوق  اإدارة  كيفية  حتدد  ج- 
ر�صوم  من  وموارده  والت�صديد  الت�صليف  وكيفية 
ومنح وهبات وم�صاعدات وغريها مبوجب نظام 

ي�صدر لهذه الغاية.
وامالك  ودعاوى  معامالت  جميع  تعفى  د- 
احلكومية  والر�صوم  ال�رسائب  من  ال�صندوق 

والبلدية والطوابع على اختالف انواعها.
هذا  يف  الواردة  بال�صنة  املراد  الـمادة322: 
القانون هي ال�صنة القمرية ما مل ين�ض فيه على 

غري ذلك.

املـادة323: يرجع يف فهم ن�صو�ض مواد هذا 
القانون وتف�صريها وتاأويلها ودللتها الى اأ�صول 

الفقه الإ�صالمي.
القانون  هذا  ن�صو�ض  تطبق  الـمادة324: 
لفظها  يف  تناولتها  التي  امل�صائل  جميع  على 
وا�صتكمال  تف�صريها  ويرجع يف  فحواها  اأو يف 

اأحكامها اإلى املذهب الذي ا�صتمدت منه.
القانون  هذا  يف  له  ذكر  ل  ما  الـمادة325: 
حنيفة،  اأبي  مذهب  من  الراجح  اإلى  فيه  يرجع 
الفقه  باأحكام  املحكمة  حكمت  يوجد  مل  فاذا 
ال�صالمي الأكرث موافقة لن�صو�ض هذا القانون.

املـادة326:
جميع  على  القانون  هذا  اأحكام  ت�رسي  اأ- 
املحكمة  من  فيها  يف�صل  مل  التي  الدعاوى 

البتدائية ال�رسعية.
هذا  نفاذ  قبل  وقعت  التي  الطالق  حـوادث  ب- 
لدى  �صجل  قرار  اأو  حكم  بها  وات�صل  القانون 
اإذا  اأما  القانون،  هذا  اأحكام  ت�صملها  ل  املحكمة 
وقعت قبل نفاذه ومل تقرتن بحكم اأو قرار م�صجل 
تطبق عليها اأحكام هذا القانون ولو كانت اأ�صباب 

تلك الدعاوى متحققة قبل �صدوره.
املادة  يف  ورد  مما  الرغم  على  الـمادة327: 
)326( من هذا القانون ل ت�رسي اأحكام هذا 
القانون على حوادث الوفاة ال�صابقة على تاريخ 
وي�رسي  قرار  اأو  بها حكم  يقرتن  واإن مل  نفاذه 

عليها الت�رسيعات النافذة وقت الوفاة .
ال�صخ�صية  الأحوال  قانون  يلغى  املادة328: 
على  وتعديالته،   1976 ل�صنة   )61( رقم 
�صارية  مبقت�صاه  ال�صادرة  التعليمات  تبقى  ان 
املفعول اإلى اأن تعدل اأو تلغى اأو ي�صتبدل غريها 

بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
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