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قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٧٨       -العودة لفهرس القانون

القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨٤ 
بشأن األحوال الشخصية

املادة ١
ــوة  ــان وق ــكن واالحص ــه الس ــا ، غايت ــه رشع ــل ل ــرأة ، حت ــل وام ــني رج ــد ب ــزواج عق ال

ــة. األم

 املادة ٢
اخلطبة ال تلزم بالزواج ، ومثلها الوعد به ، وقبض املهر ، وقبول او تبادل اهلدايا.

 املادة ٣
أ- لكل من طريف اخلطبة ان يعدل عنها. 

ب- اذا مل حيصل عدول ، وتزوجت املخطوبة بآخر ، فال يفسخ الزواج.

 املادة ٤
أ- اذا عــدل احــد الطرفــني عــن اخلطبــة ، فللخاطــب ان يســرتد املهــر الــذي اداه او قيمتــه 

يــوم قبضــه ان تعــذر رد عينــه. 
ب- يعترب من املهر اهلدايا التي جرى العرف باعتبارها منه. 

ج- اذا اشــرتت املخطوبــة بمقــدار مهرهــا او بعضــه جهــازا ، ثــم عــدل اخلاطــب ، فلهــا 
اخليــار بــني اعــادة املهــر ، او تســليم مــا يســاويه كال او بعضــا مــن اجلهــاز وقــت الــرشاء.

 املادة ٥
اذا عدل احد الطرفني عن اخلطبة ، وليس ثمة رشوط او عرف : 

أ- فان كان عدوله بغري مقتض ، مل يسرتد شيئا مما اهداه اىل اآلخر. 
ب- وان كان العــدول بمقتــض ، اســرتد مــا اهــداه ان كان قائــام او قيمتــه يــوم القبــض ان 

كان هالــكا او مســتهلكا.

 املادة ٦
أ- اذا انتهــت اخلطبــة بعــدول الطرفــني ، فــان كان بســبب مــن احدمهــا ، اعتــرب عــدول 
اآلخــر بمقتــض ، وطبقــت الفقــرة ب مــن املــادة الســابقة واال اســرتد كل منهــام مــا اهــداه 

ان كان قائــام. 
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج ، مل يسرتد شئ من اهلدايا.

  املادة ٧
يف مجيع االحوال ال ترد اهلدايا التي ال بقاء هلا.

 املادة ٨
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ينعقد الزواج باجياب من ويل الزوجة وقبول من الزوج او ممن يقوم مقامهام.
 املادة ٩

أ- يكــون االجيــاب والقبــول يف الــزواج مشــافهة بااللفــاظ التــي تفيــد معنــاه عرفــا او بأي 
 . لغة

ب- وجيوز ان يكون االجياب بني الغائبني بالكتابة او بواسطة رسول. 
ج- وعند العجز عن النطق تقوم مقامة الكتابة ، فان تعذرت فباالشارة املفهمة.

 املادة ١٠
يشرتط يف االجياب والقبول : 

ا- ان يكونا منجزين غري دالني عى التوقيت. 
ب-موفقة القبول لالجياب رصاحة او ضمنا. 

ج- احتــاد جملــس العقــد للعاقديــن احلارضيــن ، ويبــدأ املجلــس بــني الغائبــني منــذ اطــالع 
املخاطــب باالجيــاب عــى مضمــون الكتــاب ، او ســامعه بــالغ الرســول ، ويعتــرب املجلس 
يف هــذه احلــال مســتمرا ثالثــة ايــام يصــح خالهلــا القبــول مــا مل حيــدد يف االجيــاب مهلــة 

اخــرى كافيــة ، او يصــدر مــن املرســل اليــه مــا يفيــد الرفــض. 
د- بقاء االجياب صحيحا اىل حني صدور القبول. 

هـــ- ان يكــون كل مــن العاقديــن احلارضيــن ســامعا كالم اآلخــر ، فامهــا ان املقصــود بــه 
الــزواج.

املادة ١١
أ- يشــرتط يف صحــة الــزواج حضــور شــاهدين مســلمني ، بالغــني ، عاقلــني ، رجلــني ، 

ســامعني معــا كالم املتعاقديــن ، فامهــني املــراد منــه. 
ب- وتصح شهادة كتابيني يف زواج املسلم بالكتابية.

 
املادة ١٢

يشرتط لصحة الزواج اال تكون املرأة حمرمة عى الرجل حتريام مؤبدا او مؤقتا.

 املادة ١٣
حيرم عى الشخص بسبب النسب : 

ا- اصله وان عال. 
ب- فرعه وان نزل. 

ج- فروع ابويه وان بعدوا. 
د- الطبقة االوىل من فروع اجداده وجداته.

 
املادة ١٤

حيرم عى الرجل بسبب املصاهرة : 
ا- من تزوجت احد اصوله وان علوا. 

ب- من تزوجت احد فروعه وان نزلوا. 
ج- اصول زوجته وان علون. 
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د- فروع زوجته التي دخل هلا دخوال حقيقيا وان نزلن.
املادة ١٥

حيرم عى الشخص فرعه من الزنى وان نزل ، وال حيرم سواه بسبب الزنى.
 

املادة ١٦
أ- حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب. 
ب- وتثبت حرمات املصاهرة بالرضاع.

 
املادة ١٧

يشــرتط يف التحريــم بالرضــاع ان يكــون يف احلولــني االولــني ، وان يبلــغ مخــس رضعــات 
، متيقنــات ، مشــبعات.

 
املادة ١٨

ال ينعقد : 
١- زواج املسلمة بغري املسلم. 

٢- زواج املسلم بغري كتابية. 
٣- زواج املرتد عن االسالم او املرتدة ، ولو كان الطرف اآلخر غري مسلم.

 املادة ١٩
ال ينعقد زواج الرجل بزوجة غريه او معتدته.

 املادة ٢٠
ال جيــوز اجلمــع ولــو يف العــدة بــني امرأتــني لــو فرضــت كل منهــام ذكــرا حرمــت عليــه 

األخــرى.

املادة ٢١
ــع  ــه االرب ــدى زوجات ــه باح ــل زواج ــل ان ينح ــة قب ــل بخامس ــزوج الرج ــوز ان يت ال جي

ــا. ــي عدهت وتنق

 املادة ٢٢
ال جيــوز ان يتــزوج الرجــل امــرأة طلقــت منــه ثــالث مــرات اال بعــد انقضــاء عدهتــا مــن 

زوج آخــر ، دخــل هبــا فعــال ، يف زواج صحيــح.

 املادة ٢٣
ال جيــوز ان يتــزوج الرجــل امــرأة افســدها عــى زوجهــا اال اذا عــادت اىل زوجهــا االول 

ثــم طلقهــا ، او مــات عنهــا.

 املادة ٢٤
أ- يشرتط يف اهلية الزواج العقل والبلوغ. 
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ب - وللقــايض ان يــأذن بــزواج املجنــون او املعتــوه ، ذكــرا كان او انثــى اذا ثبــت بتقريــر 
طبــي ان زواجــه يفيــد يف شــفائه ، ورىض الطــرف اآلخــر بحالتــه.

 املادة ٢٥
ال يصح زواج املكره وال السكران.

 املادة ٢٦
يمنــع توثيــق عقــد الــزواج ، او املصادقــة عليــه مــا مل تتــم الفتــاة اخلامســة عــرشة ، ويتــم 

الفتــى الســابعة عــرشة مــن العمــر وقــت التوثيــق.
 

املادة ٢٧
أ- جيوز التوكيل يف عقد الزواج. 

ب- ليس للوكيل ان يزوج من وكله من نفسه اال اذا نص عى ذلك يف الوكالة.

 املادة ٢٨
أ- زواج الفضويل اذا وقع صحيحا يتوقف عى اجازة صاحب الشأن. 

ب- اذا جاوز الوكيل يف الزواج حدود وكالته كان فضوليا.

 املادة ٢٩
أ- الــويل يف زواج البكــر التــي بــني البلــوغ ومتــام اخلامســة والعرشيــن هو العصبــة بالنفس 
حســب ترتيــب االرث وان مل توجــد العصبــة فالواليــة للقــايض. ويــري هــذا احلكــم 

عــى املجنــون واملعتــوه ، ذكــرا كان او انثــى. 
ب- يشرتط اجتامع رأي الويل واملوىل عليها.

 املادة ٣٠
الثيــب او مــن بلغــت اخلامســة والعرشيــن مــن عمرهــا ، الــرأي هلــا يف زواجهــا ، ولكــن 

ال تبــارش العقــد بنفســها بــل ذلــك لوليهــا.
واســتئناء مــن الفقــره الســابقه جيــوز للثيــب أن تطلــب مــن قــايض التوثيقــات الرشعيــه أن 
يتــوىل مبــارشة عقــد زواجهــا مــن زوجهــا الســابق ، وكذلــك بعــد إخطــار وليهــا لســامع 

رأيــه .  

املادة ٣١
اذا عضــل الــويل الفتــاة ، فلهــا ان ترفــع االمــر اىل القــايض ليأمــر او ال يأمــر بالتزويــج ، 

وكذلــك اذا تعــدد االوليــاء وكانــوا يف درجــة واحــدة وعضلــوا مجيعــا ، او اختلفــوا.
 

املادة ٣٢
للويل غري املحرم ان يزوج نفسه من موليته برضاها.

 
 املادة ٣٣
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أ- من بلغ سفيها ، او طرأ عليه السفه ، له ان يزوج نفسه. 

ب- اذا كان زواجه بعد احلجر فلويل املال ان يعرتض عى ما زاد عى مهر املثل.

 املادة ٣٤
ــق  ــت ح ــد ، ويثب ــت العق ــرأة وق ــا للم ــل كفئ ــون الرج ــزواج ان يك ــزوم ال ــرتط يف ل يش

ــاءة. ــوات الكف ــد ف ــا عن ــرأة ووليه ــكل مــن امل الفســخ ل

 املادة ٣٥
العربة يف الكفاءة بالصالح يف الدين.

 املادة ٣٦
التناسب يف السن بني الزوجني يعترب حقا للزوجة وحدها.

 املادة ٣٧
الــويل يف الكفــاءة مــن العصبــة هــو االب ، فاالبــن ، فاجلــد العاصــب ، فــاالخ الشــقيق 

ثــم آلب ، فالعــم الشــقيق ثــم ألب.

 املادة ٣٨
اذا ادعــى الرجــل الكفــاءة ، ثــم تبــني انــه غــري كــفء ، كان لــكل مــن الزوجــة ووليهــا 

حــق الفســخ.

 املادة ٣٩
يســقط حــق الفســخ بحمــل الزوجــة ، او بســبق الرضــا ، او بانقضــاء ســنة عــى العلــم 

ــزواج. بال

 املادة ٤٠
أ- اذا اقرتن عقد الزواج برشط ينايف اصله بطل العقد. 

ب- واذا اقــرتن بــرشط ال ينــايف اصلــه ، ولكــن ينــايف مقتضــاه ، او كان حمرمــا رشعــا بطل 
الــرشط وصــح العقد. 

ج- واذا اقــرتن بــرشط ال ينــايف اصلــه وال مقتضــاه ، وليــس حمرمــا رشعــا صــح الــرشط 
ووجــب الوفــاء بــه ، فــان مل يــوف بــه كان للمــرشوط لــه حــق طلــب الفســخ. 

د- ويــري حكــم الفقــرة الســابقة عنــد فــوات الوصــف املعــني املــرشوط يف احــد 
الزوجــني.

 املادة ٤١
جيب ان يكون الرشط مسجال يف وثيقة العقد.

 
 املادة ٤٢
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يسقط حق الفسخ اذا اسقطه صاحبه رصاحة او ضمنا.
 املادة ٤٣

أ- الزواج نوعان : صحيح او غري صحيح. 
ــذا  ــكام ه ــق اح ــه وف ــط صحت ــع رشائ ــه ، ومجي ــرت اركان ــا تواف ــح م ــزواج الصحي - ال

ــد. ــل او فاس ــو باط ــح ، وه ــري صحي ــواه غ ــا س ــون. وم القان
 

املادة ٤٤
الزواج الصحيح نافذ الزم ، او نافذ غري الزم ، او غري نافذ اصال.

 املادة ٤٥
أ- الــزواج النافــذ الــالزم هــو مــا ال يكــون موقوفــا عــى اجــازة احــد ، وال قابــال للفســخ 

، طبقــا الحــكام هــذا القانــون. 
ب- الزواج النافذ غري الالزم هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون. 

ج- الزواج غري النافذ هو ما انعقد موقوفا عى اجازة من له حق االجازة.

 املادة ٤٦
الزواج الصحيح النافذ الالزم ترتتب عليه منذ انعقاده مجيع آثاره الرشعية.

 
املادة ٤٧

ــازة ، او  ــل االج ــار قب ــن اآلث ــئ م ــه ش ــب علي ــذ ال يرتت ــري الناف ــح غ ــزواج الصحي أ- ال
ــول.  الدخ

ب- واذا اجيز اعترب نافذا من وقت العقد. 
ج- وبالدخول فيه يأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.

املادة ٤٨
الزواج الباطل ال يرتتب عليه شئ من آثار الزواج.

 
املادة ٤٩

يكون الزواج باطال : 
ا- اذا حصل خلل يف الصيغة ، او يف اهلية العاقد يمنع انعقادالعقد

ب- اذا كانــت الزوجــة مــن املحــارم قرابــة ، او رضاعــا ، او مصاهــرة ، او زوجــة للغــري 
، او معتدتــه ، او مطلقــة الــزوج ثالثــا ، او ال حيــل اجلمــع بينهــا وبــني مــن يف عصمتــه ، او 

ال تديــن بديــن ســاموي. 
ج- اذا كان احد الزوجني مرتدا ، او كان الزوج غري مسلم واملرأة مسلمة. 

ــرب  ــببه ، وال يعت ــم وس ــم بالتحري ــوت العل ــابقتني - ثب ــني ب ، ج الس ــرتط يف الفقرت يش
ــه ــل مدعي ــل مــن مث اجلهــل عــذرا اذا كان ادعــاؤه ال يقب

 املادة ٥٠
كل زواج غــري صحيــح ســوى املذكــور يف ا ملــادة الســابقة يعتــرب فاســدا ، ويرتتــب عــى 
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الدخــول فيــه : 
ا- وجوب االقل من املهر املسمى ومهر املثل عند التسمية ، ومهر املثل عند عدمها. 

ب- ثبوت نسب االوالد برشائطه ، ونتائجه املبينة يف هذا القانون. 
ج- وجوب العدة عقب املفارقة ، رضاء ، او قضاء ، او بعد الوفاة. 

د- حرمة املصاهرة.

 املادة ٥١
الزواج الفاسد ال يرتتب عليه أي اثر قبل الدخول.

 املادة ٥٢
جيب املهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح.

 املادة ٥٣
ال حد القل املهر وال ألكثره.

 
املادة ٥٤

كل مــا صــح التزامــه رشعــا يصلــح ان يكــون مهــرا ، مــاال كان ، او عمــال ، او منفعــة ، 
ممــا ال ينــايف قوامــة الــزوج.

 املادة ٥٥
أ- جيب املهر املسمى تسمية صحيحة يف العقد. 

ب- اذا مل يســم املهــر ، او كانــت التســمية غــري صحيحــة ، او نفــي اصــال ، وجــب مهــر 
املثــل.

 
املادة ٥٦

أ- جيوز تأجيل بعض املهر ، عند عدم النص يتبع العرف. 
ب- يسقط االجل املعني يف العقد الستحقاق املهر بالبينونة ، او الوفاة.

 املادة ٥٧
اطالق التأجيل يف املهر ينرف اىل اقرب االجلني : البينونة ، او الوفاة.

املادة ٥٨
للــزوج الزيــادة يف املهــر بعــد العقــد ، وللزوجــة احلــط منــه اذا كانــا كامــيل اهليــة الترف 

، ويلحــق ذلــك بأصــل العقــد اذا قبــل اآلخر.
 

املادة ٥٩
لــألب ، ثــم للجــد العاصــب قبــض مهــر البكــر حتــى اخلامســة والعرشيــن مــن عمرهــا ، 

مــا مل تنــه عــن ذلــك.
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 املادة ٦٠
اذا اختلــف الزوجــان يف قبــض حــال املهــر ، فالقــول للزوجــة قبــل الدخــول ، وللــزوج 

بعــده مــا مل يكــن ثمــة دليــل ، او عــرف خمالــف.

املادة ٦١
يتأكد املهر كله بالدخول احلقيقي ، او باخللوة الصحيحة ، او بموت احد الزوجني.

 
املادة ٦٢

اذا قتلــت الزوجــة زوجهــا قتــال مانعــا مــن االرث قبــل الدخــول ، اســرتد منهــا مــا قبضته 
مــن املهــر ، وســقط مــا بقــى منــه. واذا كان القتــل بعــد الدخــول فــال تســتحق شــيئا مــن 

الباقــي.

 املادة ٦٣
أ- جيب للزوجة نصف املهر املسمى بالطالق قبل الدخول او اخللوة الصحيحة. 

ب- واذا قبضت زيادة عى النصف ، رجع عليها بالزيادة. 
ج- واذا وهبــت لزوجهــا نصــف مهرهــا او اكثــر ، ال يرجــع عليهــا بشــئ يف الطــالق قبــل 
الدخــول او اخللــوة الصحيحــة وان كان مــا وهبتــه اقــل مــن نصــف املهــر رجــع عليهــا 

بباقــي النصــف.

 املادة ٦٤
ــت  ــل ، اذا وقع ــر املث ــف مه ــى نص ــد ع ــام ال يزي ــايض ب ــا الق ــة يقدره ــرأة متع ــب للم جت
الفرقــة قبــل الدخــول او اخللــوة الصحيحــة يف احلــاالت املبينــة يف الفقــرة ب مــن املــادة 

.٥٥
 

املادة ٦٥
يســقط املهــر كلــه او املتعــة اذا وقعــت الفرقــة بســبب مــن الزوجة قبــل الدخــول او اخللوة 

الصحيحة.
 

املادة ٦٦
اذا تزوج الرجل يف مرض موته بأكثر من مهر املثل جيري عى الزيادة حكم الوصية.

املادة ٦٧
أ- ال تســمع عنــد االنــكار دعــوى مــا خيالــف مــا جــاء بوثيقــة الــزواج مــن اصــل املهــر او 

مقداره. 
ب- واذا خلت الوثيقة من بيان املهر ، طبقت املادتان التاليتان.

  
مادة ٦٨

أ- اذا اختلــف الزوجــان يف اصــل تســمية املهــر بعــد تأكيــده ، وعجز املدعى عــن االثبات 
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ــد عــى مــا  ــد احللــف ، بــرشط اال يزي ــد النكــول ، وبمهــر املثــل عن ، قــىض باملســمى عن
ادعتــه الزوجــة ، وال ينقــص عــام ادعــاه الــزوج. 

ب- ويرى ذلك عند االختالف بني احد الزوجني وورثة اآلخر. 
ــة الزوجــني قــىض باملســمى ان ثبتــت التســمية ، واال  ج- واذا كان االختــالف بــني ورث

فبمهــر املثــل. 
د- واذا كان االختــالف قبــل تأكيــد املهــر قــىض بنصفــه ان ثبتــت التســمية ، وباملتعــة ان 
مل تثبــت ، بــرشط اال تزيــد عــى نصــف مــا تدعيــه الزوجــة ، وال تنقــص عــن نصــف مــا 

يدعيــه الــزوج.

 املادة ٦٩
اذا اختلــف الزوجــان يف مقــدار املهــر املســمى ، فالبينــة عــى الزوجــة ، فــان عجــزت كان 
القــول للــزوج بيمينــه اال اذا ادعــى مــا ال يصلــح ان يكــون مهــرا ملثلهــا عرفــا ، فيحكــم 

بمهــر املثــل ، عــى اال يزيــد عــى مــا ادعتــه الزوجــة. 
ويري ذلك عند االختالف بني احد الزوجني وورثة اآلخر ، او بني ورثتهام.

  
املادة ٧٠

أ- تصح الكفالة باملهر ممن هو اهل للتربع ، برشط قبوهلا يف املجلس ، ولو ضمنا. 
ــل ان يرجــع عــى  ــل ، او مهــا معــا ، وللكفي ــزوج ، او الكفي ب- للزوجــة ان تطالــب ال

الــزوج ان كفــل باذنــه. 
ج- الكفالة يف مرض موت الكفيل يف حكم الوصية.

املادة ٧١
يصــح تعليــق الكفالــة بالــرشط املالئــم ، وال تنقــي بمــوت الكفيــل ، او املكفــول لــه ، 

او املكفــول عنــه.

 املادة ٧٢
ــه كان  ــيئا من ــرضت ش ــاذا اح ــة ، ف ــزل الزوجي ــاز من ــن جه ــئ م ــة بش ــزم الزوج أ- ال تل

ملــكا هلــا. 
ب- للــزوج ان ينتفــع بــام حتــرضه الزوجــة مــن جهــاز ، مــا دامــت الزوجيــة قائمــة ، وال 

يكــون مســئوال عنــه اال يف حالــة التعــدي.

 املادة ٧٣
ــام  ــه هلــام ، فالقــول للزوجــة مــع يمينهــا في ــاع البيــت وال بين اذا اختلــف الزوجــان يف مت

يعــرف للنســاء ، وللرجــل مــع يمينــه فيــام عــدا ذلــك. 
ويري هذا احلكم عند االختالف بني احد الزوجني وورثة اآلخر ، او بني ورثتهام.

 املادة ٧٤
جتــب النفقــة للزوجــة عــى زوجهــا بالعقــد الصحيــح ، ولــو كانــت مــورسة ، او خمتلفــة 

معــه يف الديــن ، اذا ســلمت نفســها اليــه ولــو حكــام.
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 املادة ٧٥
تشــمل النفقــة الطعــام ، والكســوة ، والســكن ، ومــا يتبــع ذلــك مــن تطبيــب ، وخدمــة 

وغريمهــا حســب العــرف.

 املادة ٧٦
تقــدر النفقــة بحســب حــال الــزوج يــرا وعــرا ، مهــام كانــت حــال الزوجــة ، عــى اال 

تقــل عــن احلــد االدنــى لكفايــة الزوجــة.
 

املادة ٧٧
أ- جتوز زيادة النفقة ونقصها بتغري حال الزوج او اسعار البلد. 

ــة اال يف  ــرض النفق ــى ف ــنة ع ــىض س ــل م ــص قب ــادة او النق ــوى الزي ــمع دع ب- وال تس
ــة.  ــتثنائية الطارئ ــاالت االس احل

ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ احلكم.

 املادة ٧٨
أ- تعتــرب نفقــة الزوجــة مــن تاريــخ االمتنــاع عــن االنفــاق مــع وجوبــه دينــا عى الــزوج ال 
يتوقــف عــى القضــاء او الــرتايض ، وال يســقط اال بــاالداء او االبــراء مــع مراعــاة الفقــرة 

التالية. 
ــد عــى ســنتني هنايتهــام تاريــخ رفــع  ب- وال تســمع الدعــوى هبــا عــن مــدة ســابقة تزي

ــرتايض.  ــة بال ــت مفروض ــوى ، اال اذا كان الدع
ج- واذا كان الزوج غري مقر هبذا الرتايض ، فال يثبت اال بالكتابة.

 املادة ٧٩
أ- للقــايض يف اثنــاء نظــر دعــوى النفقــة ان يأمــر الــزوج بــأداء نفقــة مؤقتــة اىل الزوجــة اذا 

طلبــت ذلــك ، وتتجــدد شــهريا ، حتــى يفصــل هنائيــا يف الدعــوى. 
ويكون هذا االمر واجب التنفيذ فورا. 

ب- وللزوج ان حيط او يسرتد ما اداه ، طبقا للحكم النهائي.

 املادة ٨٠
ــو  ــا ، ول ــت اىل طلبه ــا اجيب ــا لزوجه ــام عليه ــا ب ــن نفقته ــة دي ــة مقاص ــت الزوج اذا طلب

ــاه. ــدون رض ب

املادة ٨١
اذا طلــب الــزوج املقاصــة بــني نفقــة زوجتــه ، وديــن لــه عليهــا ، ال جيــاب اىل طلبــه اال اذا 

كانــت مــورسة ، قــادرة عــى اداء الديــن مــن ماهلــا.

 املادة ٨٢
تقدم نفقة الزوجة يف التنفيذ عى مال الزوج ، وان مل يتسع لسواها.
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 املادة ٨٣
ــواء  ــتقبلة ، س ــارضة ، او مس ــت ، او ح ــة كان ــة ماضي ــة الزوجي ــة بنفق ــح الكفال أ- تص

افرضــت قضــاء ، او رضــاء ، ام مل تفــرض. 
ب- تري احكام املادتني ٧٠ ، ٧١ عى الكفالة بالنفقة.

 املادة ٨٤
أ- عى الزوج اسكان زوجته يف مسكن امثاله. 

ب - وعليها بعد قبض معجل املهر ان تسكن معه.
 

املادة ٨٥
ليس للزوج ان يسكن مع زوجته رضة هلا يف مسكن واحد بغري رضاها.

 املادة ٨٦
ــن ، ومــن تدعــو  ــه ســوى اوالده غــري املميزي ــزوج ان يســكن احــدا مــع زوجت ليــس لل
الــرضورة اىل اســكانه معــه مــن اوالده االخريــن ، ووالديــه ، بــرشط اال يلحــق الزوجــة 

مــن هــؤالء رضر.
 

املادة ٨٧
أ- اذا امتنعــت الزوجــة عــن االنتقــال اىل منــزل الزوجيــة بغــري مســوغ، او منعــت الــزوج 
ان يســاكنها يف منزهلــا ، ومل يكــن ابــى نقلهــا ، ســقط حقهــا يف النفقــة مــدة االمتنــاع الثابت 

قضاء. 
ب- وال يثبت نشوز الزوجة اال بامتناعها عن تنفيذ احلكم النهائي بالطاعة. 

ج- ويكــون امتناعهــا بمســوغ اذا كان الــزوج غــري امــني عليهــا ، او مل يدفــع معجــل املهــر 
، او مل يعــد املســكن الرشعــي ، او امتنــع عــن االنفــاق عليهــا ، ومل تســتطع تنفيــذ حكــم 

نفقتهــا ، لعــدم وجــود مــال ظاهــر لــه.
 

املادة ٨٨
ال جيوز تنفيذ حكم الطاعة جربا عى الزوجة.

 املادة ٨٩
ال يكــون نشــوزا خــروج الزوجــة ملــا هــو مــرشوع ، او لعمــل مبــاح مــا مل يكــن عملهــا 

ــة االرسة. ــا ملصلح منافي

 املادة ٩٠
عى الزوجة ان تنتقل مع زوجها اال اذا رأت املحكمة ان املصلحة يف عدم انتقاهلا.

املادة ٩١
ــزوج ، وتســتمر هلــا  ــأذن ال ــو مل ي للزوجــة ان تســافر مــع حمــرم الداء فريضــة احلــج ، ول
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نفقــة احلــرض مــدة الســفر.
 املادة ٩٢

يف احلوادث الواقعة من تاريخ العمل هبذا القانون : 
أ- ال تســمع عنــد االنــكار دعــوى الزوجيــة ، اال اذا كانــت ثابتــة بوثيقــة زواج رســمية ، 

او ســبق االنــكار اقــرار بالزوجيــة يف اوراق رســمية. 
ويســتثنى ممــا ذكــر مــا اذا كانــت الدعــوى ســببا لدعوى نســب مســتقل ، او نســب يتوصل 

بــه اىل حــق آخــر ، ويكــون احلكــم بالنســب يف ذلك حكــام بالزوجيــة تبعا. 
ب- وال تســمع دعــوى الزوجيــة اذا كانــت ســن الزوجــة تقــل عــن مخــس عــرشة ســنة او 

ســن الــزوج عــن ســبع عــرشة ســنة وقــت رفــع الدعــوى.

 املادة ٩٣
ــن  ــغ الس ــل بل ــة عليهــا كل عاق ــار املرتتب ــع اآلث ــة ، وجلمي ــوى الزوجي ــال لدع ــون اه يك

ــابقة. ــادة الس ــة يف امل املبين

 املادة ٩٤
ترفــع الدعــوى عــى الزوجــة وحدهــا ، ولكــن اذا كان الزوجــان متصادقــني عــى زواج 

يشــرتط فيــه رضــا الــويل ، وجــب اختصامــه ايضــا.

 املادة ٩٥
اذا ادعيت الزوجية عى ذات زوج ظاهر وجب اختصامه ايضا.

 املادة ٩٦
أ- ال تصح دعوى الزوجية اذا سبق من املدعى ما يناقضها تناقضا مستحكام. 

ب- مــن اقــر بحرمــة امــرأة عليــه بالرضــاع ، ثــم ادعــى الزوجيــة ، يغتفــر تناقضــه ، اذا 
رجــع عــن اقــراره قبــل الدعــوى.

 املادة ٩٧
الطــالق هــو حــل عقــده الــزواج الصحيــح بــارادة الــزوج ، او مــن يقــوم مقامــه ، بلفــظ 

خمصــوص ، وفــق املــادة ١٠٤
 

املادة ٩٨
أ- الطالق نوعان : رجعي وبائن. 

ب- الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية قبل مي العدة. 
ج- والطالق البائن يزيل الزوجية يف احلال.

 املادة ٩٩
ــع بقــاؤه رشعــا ،  ــث يمتن ــد عــدم لزومــه ، او حي ــزواج هــو نقــض عقــده ، عن فســخ ال

ــات. ــدد الطلق ــص ع ــو الينق وه
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املادة ١٠٠
ــه حكــم قبــل  ــع االحــوال عــى قضــاء القــايض ، وال يثبــت ل أ- يتوقــف الفســخ يف مجي

القضــاء. 
ب- ولكــن اذا كان ســبب الفســخ جيعــل املــرأة حمرمــة عــى الرجــل ، وجبــت احليلولــة 

بــني الزوجــني مــن وقــت وجــود موجــب الفســخ حتــى حكــم القــايض.

املادة ١٠١
أ- فســخ الــزواج بعــد الدخــول او اخللــوة الصحيحــة يوجــب للمــرأة مــن املهــر املســمى 
او مــن مهــر املثــل عنــد عــدم التســمية مقــدارا مناســبا بحســب بــكارة املــرأة او ثيوبتهــا 

واملــدة التــي قضتهــا مــع الــزوج قبــل الفســخ. 
ــن  ــزوج ع ــداد ال ــبب ارت ــة بس ــوة الصحيح ــول او اخلل ــد الدخ ــخ بع ب- اذا كان الفس

ــر. ــع امله ــة مجي ــتحقت الزوج ــالم اس االس

 املادة ١٠٢
يقــع طــالق كل زوج عاقــل ، بالــغ ، خمتــار ، واع ملــا يقــول ، فــال يقــع طــالق املجنــون ، 
واملعتــوه ، واملكــره ، واملخطــئ ، والســكران ، واملدهــوش ، والغضبــان اذا غلــب اخللــل 

يف اقوالــه وافعالــه.
 

املادة ١٠٣
ال يقع الطالق عى الزوجة اال اذا كانت يف زواج صحيح ، وغري معتدة.

 املادة ١٠٤
أ- يقع الطالق باللفظ الريح فيه عرفا ، وال يقع بلفظ الكتابة اال بالنية. 

ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. 
ج- ويقع باالشارة املفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.

 املادة ١٠٥
يشرتط يف الطالق ان يكون منجزا.

املادة ١٠٦
ــزوج ،  ــاذن ال ــريه اال ب ــوكل غ ــل ان ي ــس للوكي ــالق ، ولي ــريه بالط ــوكل غ ــزوج ان ي لل

ــل. ــم الوكي ــرشط عل ــزل ، ب ــة بالع ــي الوكال وتنته

 املادة ١٠٧
يملك الزوج عى زوجته ثالث طلقات.

 املادة ١٠٨
اذا تزوجــت املطلقــة بآخــر اهنــدم بالدخــول طلقــات الــزوج الســابق ، ولــو كانــت دون 
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الثــالث ، فــاذا عــادت اليــه ملــك عليهــا ثالثــا جديــدة.

 املادة ١٠٩
الطالق املقرتن بعدد لفظا او اشارة او كتابة ال يقع اال واحدة.

 املادة ١١٠
ــالق  ــدل ، والط ــى ب ــالق ع ــول ، والط ــل الدخ ــالق قب ــا اال الط ــع رجعي ــالق يق كل ط

ــون. ــذا القان ــا يف ه ــه بائن ــى كون ــص ع ــا ن ــالث ، وم ــل للث املكم

املادة ١١١
ــع ، او  ــظ اخلل ــه ، بلف ــا علي ــوض تراضي ــري ع ــه نظ ــزوج زوجت ــالق ال ــو ط ــع ه أ- اخلل

ــا.  ــا يف معناه ــارأة ، او م الطــالق ، او املب
ب- وال يملك اخللع غري الزوجني ، او من يوكالنه.

 املادة ١١٢
يشرتط لصحة املخالعة اهلية الزوجني اليقاع الطالق ، وفق هذا القانون.

 املادة ١١٣
لكل من الطرفني الرجوع عن إجيابه يف املخالعة قبل قبول اآلخر.

 املادة ١١٤
كل ما صح التزامه رشعا صلح ان يكون عوضا يف اخللع.

 
املادة ١١٥

جيب العوض املتفق عليه يف اخللع ، وال يسقط به شئ مل جيعل عوضا عنه.

 املادة ١١٦
يشــرتط الســتحقاق الــزوج مــا خولــع عليــه ، ان يكــون خلــع الزوجــة اختيــارا منهــا ، 

ــراه او رضر. دون اك

 املادة ١١٧
أ- اذا اشــرتط يف املخالعــة ان تقــوم االم بارضــاع الولــد ، او حضانتــه دون اجــر ، او 
باالنفــاق عليــه مــدة معينــة ، فلــم تقــم بــام التزمــت بــه ، كان لــالب ان يرجــع بــام يعــادل 

ــه.  ــد ، او اجــرة رضاعــه ، او حضانت نفقــة الول
ب- واذا كانت االم معرة جيرب االب عى نفقة الولد ، وتكون دينا عليها.

 املادة ١١٨
اذا اشــرتط االب يف املخالعــة امســاك الولــد عنــده مــدة احلضانــة ، صــح اخللــع ، وبطــل 

الــرشط ، وكان للحاضنــة اخــذ الولــد ، ويلــزم ابــوه نفقتــه ، واجــرة حضانتــه.
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 املادة ١١٩
يصــح خلــع املريضــة مــرض املــوت ، ويعتــرب العــوض مــن ثلــث ماهلــا عنــد عــدم اجــازة 

الورثة. 
فــإن ماتــت وهــي يف العــدة ، فللمخالــع االقــل مــن مرياثهــا ، ومــن العــوض ، ومــن ثلــث 

املال. 
وإن ماتت بعد العدة ، او قبل الدخول ، فله االقل من العوض ، و من ثلث املال.

 
املادة ١٢٠

ــر ، ومل  ــال ظاه ــه م ــس ل ــه ، ولي ــى زوجت ــاق ع ــن االنف ــارض ع ــزوج احل ــع ال أ- اذا امتن
ــه ان  ــال ول ــه يف احل ــايض علي ــق الق ــق ، ويطل ــب التطلي ــه طل ــاره ، فلزوجت ــت اعس يثب

ــوى.  ــع الدع ــخ رف ــن تاري ــة م ــا الواجب ــع نفقته ــق بدف ــى التطلي يتوق

ــه  ــا يف مــكان معلــوم او حمبوســا ، وليــس ل ب- اذا اثبــت الــزوج اعســاره ، او كان غائب
ــة اشــهر ، مضافــا  مــال ظاهــر ، امهلــه القــايض مــدة ال تقــل عــن شــهر وال جتــاوز ثالث
اليهــا املواعيــد املقــررة للمســافة ، ليــؤدي النفقــة املذكــورة ، فــان مل ينفــق طلقهــا عليــه. 

ج- اذا كان الــزوج غائبــا يف مــكان جمهــول ، او مفقــودا ، وليــس لــه مــال ظاهــر ، طلــق 
عليــه القــايض بــال امهــال.

املادة ١٢١
تطليق القايض بعدم االنفاق يقع رجعيا. 

ــى  ــدر ع ــث يق ــاره بحي ــة يس ــت للمحكم ــدة اذا اثب ــه يف الع ــع زوجت ــزوج ان يراج ولل
ــاق. ــتعد لالنف ــا ، واس ــة نفقته مداوم

 
املادة ١٢٢

اذا تكــرر رفــع الدعــوى لعــدم االنفــاق اكثــر مــن مرتــني وطلبــت الزوجــة التطليق لرضر 
طلقهــا القــايض عليــه بائنا.

 املادة ١٢٣
اذا حلــف الــزوج عــى مــا يفيــد تــرك مســيس زوجتــه مــدة اربعــة اشــهر فأكثــر ، او دون 
ــايض  ــه الق ــا علي ــهر ، طلقه ــة اش ــت اربع ــى مض ــه حت ــى يمين ــتمر ع ــدة ، واس ــد م حتدي

طلقــة رجعيــة بطلبهــا.

 املادة ١٢٤
اذا اســتعد الــزوج للفــئ قبــل التطليــق ، اجلــه القــايض مــدة مناســبة ، فــان مل يفــىء طلــق 

. عليه



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٥٩٣       -العودة لفهرس القانون

 املادة ١٢٥
يشــرتط لصحــة الرجعيــة يف التطليــق لاليــالء ان تكــون بالفــئ فعــال يف اثنــاء العــدة ، اال 

ان يوجــد عــذر فتصــح بالقــول.
 

مادة ١٢٦
لــكل مــن الزوجــني قبــل الدخــول او بعــده ، ان يطلــب التفريــق ، بســبب ارضار اآلخــر 

بــه قــوال او فعــال ، بــام ال يســتطاع معــه دوام العــرشة بــني امثاهلــام.
 

املادة ١٢٧
عــى املحكمــة ان تبــذل وســعها لالصــالح بــني الزوجــني ، فــاذا تعــذر االصــالح ، وثبت 
الــرضر حكــم بالتفريــق بينهــام بطلقــة بائنــه وإن مل يثبــت الــرضر عينــت حكمــني للتوفيــق 

أو التفريــق . 

املادة ١٢٨
يشــرتط يف احلكمــني ، ان يكونــا عدلــني مــن اهــل الزوجــني ان امكــن ، واال فمــن غريهم 

ممــن يتوافــر فيهــم حســن التفهــم ، والقــدرة عــى االصالح.

 املادة ١٢٩
عــى احلكمــني ان يتعرفــا اســباب الشــقاق ، ويبــذال جهدمهــا يف االصــالح بــني الزوجــني 

بــأي طريقــة ممكنــة.

 املادة ١٣٠
اذا عجز احلكامن عن االصالح : 

ــرتح  ــق اق ــة للتفري ــة طالب ــت الزوج ــزوج ، وكان ــن ال ــا م ــاءة كله ــني ان االس ــان تب أ- ف
ــالق.  ــزواج والط ــى ال ــة ع ــوق املرتتب ــع احلق ــه جيم ــق ، والزام ــامن التفري احلك

ان كان الزوج طالبا للتفريق ، اقرتح احلكامن رفض دعواه. 
ب- وان كانــت االســاءة كلهــا مــن الزوجــة ، واقرتحــا التفريــق بــني الزوجــني ، نظــري رد 

مــا قبضتــه مــن املهــر ، وســقوط مجيــع حقوقهــا املاليــة املرتتبــة عــى الــزواج والطــالق. 
ج- وان كانــت االســاءة مشــرتكة اقرتحــا التفريــق دون عــوض او بعــوض يتناســب مــع 

االســاءة. 
ــزوج اقرتحــا  ــق هــو ال د- وان مل يعــرف املســئ مــن الزوجــني ، فــان كان طالــب التفري
ــق ،  ــة ، او كان كل منهــام يطلــب التفري رفــض دعــواه ، وان كانــت الزوجــة هــي الطالب

ــق دون عــوض.  اقــرتح احلكــامن التفري
هـ- التفريق للرضر يقع طلقة بائنة.

املادة ١٣١
أ- عــى احلكمــني ان يرفعــا اىل املحكمــة تقريرمهــا مفصــال ، وللقــايض ان حيكــم بمقتضاه 

، اذا كان موافقــا الحــكام املادة الســابقة. 
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ب- واذا اختلــف احلكــامن ، ضمــت املحكمــة اليهــام حكــام ثالثــا مرجحــا مــن غــري اهــل 
الزوجــني ، قــادرا عــى االصــالح.

 املادة ١٣٢
أ- يرفــع املحكمــون الثالثــة تقريرهــم باالتفــاق ، او باالكثريــة اىل املحكمــة ، لتفصــل يف 

الدعــوى ، وفــق املــادة ١٣٠ 
الدعــوى  املحكمــة يف  ، ســارت  تقريــرا  يقدمــوا  مل  او   ، آراؤهــم  تفرقــت  واذا  ب- 

العاديــة. باالجــراءات 
 

املادة ١٣٣
يثبت الرضر بشهادة رجلني ، او رجل وامرأتني.

 املادة ١٣٤
يكفــي يف اثبــات الــرضر الشــهادة بالتســامع املبنــي عــى الشــهرة يف نطــاق حيــاة الزوجــني 

، وال تقبــل هــذه الشــهادة عــى نفــي الــرضر.
 

املادة ١٣٥
تقبل شهادة القريب ، ومن له صلة باملشهود له ، متى كانوا اهال للشهادة.

 
املادة ١٣٦

اذا غــاب الــزوج ســنة فأكثــر بــال عــذر مقبــول ، جــاز لزوجتــه ان تطلــب تطليقهــا ، اذا 
تــرضرت مــن غيبتــه ، ولــو كان لــه مــال تســتطيع االنفــاق منــه.

املادة ١٣٧
أ- ان امكــن اعــالن الغائــب ، رضب لــه القــايض اجــال ، واعــذر اليــه بأنــه يطلقهــا عليــه 
، ان مل حيــرض لالقامــة معهــا ، او ينقلهــا اليــه ، او يطلقهــا ، فــاذا انقــىض االجــل ومل يفعــل 

ومل يبــد عــذرا مقبــوال ، فــرق القــايض بتطليقــه بائنــة. 
ب - وان مل يمكن اعالن الغائب ، فرق القايض بال اعذار وال اجل.

 املادة ١٣٨
اذا حبــس الــزوج ، تنفيــذا حلكــم هنائــي بعقوبــة مقيــدة للحريــة ، مــدة ثــالث ســنني فأكثر 
، جــاز لزوجتــه ان تطلــب التطليــق عليــه بائنــا بعــد مــي ســنة مــن حبســه ، ولــو كان لــه 

مــال تســتطيع االنفــاق منــه.

املادة ١٣٩
ــا مســتحكام مــن  ــزواج اذا وجــد يف اآلخــر عيب ــكل مــن الزوجــني ان يطلــب فســخ ال ل
العيــوب املنفــرة او املــرضة ، او التــي حتــول دون االســتمتاع ســواء اكان العيــب موجــودا 

قبــل العقــد ام حــدث بعــده. 
ــة  ــه رصاح ــد او ريض ب ــل العق ــب قب ــم بالعي ــخ اذا عل ــام يف الفس ــق كل منه ــقط ح ويس
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بعــده.

 املادة ١٤٠
اســتثناء مــن املــادة الســابقة ال يســقط حــق الزوجــة يف طلــب الفســخ ، بســبب عيــوب 
ــا  ــت هب ــو رضي ــة ، ول ــة او طارئ ــة ، اصلي ــتمتاع ، كالعن ــول دون االس ــي حت ــل الت الرج

ــة. رصاح

املادة ١٤١
اذا كانــت العيــوب املذكــورة غــري قابلــة للــزوال تفســخ املحكمــة الــزواج يف احلــال وان 
كان زواهلــا ممكنــا تؤجــل القضيــة مــدة مناســبة فــاذا مل يــزل العيــب خالهلــا ، وارص طالــب 

الفســخ ، حكمــت بــه املحكمــة.

 املادة ١٤٢
يســتعان بأهــل اخلــربة مــن االطبــاء املســلمني يف حتديــد املــدة املناســبة ويف معرفــة العيــوب 

التــي يطلب الفســخ بســببها.

املادة ١٤٣
أ- اذا كان الزوجان غري مسلمني ، واسلام معا ، فزواجهام باق. 

ب- واذا اســلم الــزوج وحــده وزوجتــه كتابيــة ، فالــزواج بــاق ، وان كانــت غــري كتابيــة 
، عــرض عليهــا االســالم ، فــان اســلمت او صــارت كتابيــة ، بقــي الــزواج ، وان ابــت 

فســخ الــزواج. 
ج- واذا اســلمت الزوجــة وحدهــا يعــرض االســالم عى الــزوج ، ان كان اهــال للعرض 

فــان اســلم بقــي الــزواج ، وان ابــى فســخ الزواج. 
وان مل يكــن اهــال للعــرض فســخ الــزواج يف احلــال ، ان كان اســالمها قبــل الدخــول ، 

وبعــد انقضــاء العــدة ان اســلمت بعــد الدخــول.
 

املادة ١٤٤
ــة يف االحــوال الســابقة ، اال يكــون بــني الزوجــني ســبب مــن  أ- يشــرتط لبقــاء الزوجي

اســباب التحريــم املبينــة يف هــذا القانــون. 
ب- يف مجيــع االحــوال ال جيــوز البحــث يف صــدق مــن يعلــن اســالمه ، وال يف الباعــث 

عــى اعتنــاق االســالم.
 

املادة ١٤٥
ــاد اىل  ــول ، وع ــد الدخ ــرده بع ــت ال ــن اذا وقع ــزواج ، لك ــخ ال ــزوج فس ــد ال أ- اذا ارت

ــة.  ــادت الزوجي ــخ ، وع ــي الفس ــدة ، الغ ــالل الع ــالم خ االس
ب- واذا ارتدت الزوجة فال يفسخ الزواج.

 
املادة ١٤٦

حيكــم بمــوت املفقــود الــذي يغلــب عليــه اهلــالك بعــد اربــع ســنني مــن تاريــخ فقــده ، ويف 
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مجيــع االحــوال االخــرى يفــوض امــر املــدة اىل القــايض وذلــك بعــد التحــري عنــه ملعرفــة 
ان كان حيــا او ميتــا.

 املادة ١٤٦
حيكــم بمــوت املفقــود الــذي يغلــب عليــه اهلــالك بعــد اربــع ســنني مــن تاريــخ فقــده ، ويف 
مجيــع االحــوال االخــرى يفــوض امــر املــدة اىل القــايض وذلــك بعــد التحــري عنــه ملعرفــة 

ان كان حيــا او ميتــا.
 

املادة ١٤٧
بعد احلكم بموت املفقود تعتد زوجته عدة الوفاة من وقت صدور احلكم.

 املادة ١٤٨
اذا جــاء املفقــود ، او تبــني انــه حــي ، فزوجتــه لــه مــا مل يدخــل هبــا الــزوج الثــاين ، غــري 

ــاة االول ، واال كانــت للثــاين ، مــامل يكــن عقــده يف عــدة وفــاة االول. عــامل بحي

 املادة ١٤٩
للــزوج ان يراجــع مطلقتــه رجعيــا مــا دامــت يف العــدة ، بالقــول او بالفعــل ، وال يســقط 

هــذا احلــق باالســقاط.

املادة ١٥٠
يشرتط يف الرجعة بالقول : 

ا- ان تكون منجزة. 
ب- ان تكون بحرضة شاهدين : رجلني او رجل وامرأتني او باشهاد رسمي. 

ج- ان تعلم هبا الزوجة. 
د- وتعترب الكتابة من الرجعة بالقول.

املادة ١٥١
اذا ادعــى املطلــق بقــاء حقــه يف الرجعــة لقيــام العــدة باحليــض ، وانكــرت املطلقــة ذلــك 

، صدقــت بيمينهــا ، ان كانــت املــدة حتتمــل انقضــاء العــدة.

 املادة ١٥٢
تبني املطلقة رجعيا بانقضاء العدة دون مراجعتها.

 املادة ١٥٣
للمطلــق ان يتــزوج مطلقتــه بائنــا بينونــة صغــرى يف العــدة او بعدهــا ، بعقــد ومهــر 

جديديــن.
 

 املادة ١٥٤
الطــالق البائــن بينونــة كــربى يمنــع الــزواج ، مــا مل تتوافــر الرشائــط املذكــورة يف املــادة 

٢٢
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 املادة ١٥٥
جتب العدة عى املرأة : 

ا - بالفرقــة بعــد الدخــول او اخللــوة ، صحيحــة او فاســدة ملانــع رشعــي يف الــزواج 
الصحيــح ، وبعــد الدخــول يف الــزواج الفاســد. 

ب - بوفاة الزوج يف زواج صحيح. 
ج - بالدخول بشبهة.

 
املادة ١٥٦

تبدأ العدة : 
ا - يف الزواج الصحيح من تاريخ وقوع الطالق ، او وفاة الزوج. 

ب - يف الزواج الفاسد من تاريخ املتاركة ، او وفاة الرجل. 
ج - يف الدخول بشبهة من تاريخ آخر مسيس. 

د - يف التفريق القضائي من تاريخ احلكم النهائي به.
 

املادة ١٥٧
أ- ترتبــص املتــويف عنهــا زوجهــا يف زواج صحيــح اربعــة اشــهر وعــرشة ايــام منــذ وفاتــه 

، ان مل تكــن حامــال. 
ب- عدة احلامل تنقي بوضع محلها ، او سقوطه مستبينا بعض اعضائه. 

ج- عدة غري احلامل ، يف غري حالة الوفاة : 
١- ثالث حيضات كوامل يف مدة ال تقل عن ستني يوما لذوات احليض. 

٢- تســعون يومــا ملــن مل تــر احليــض اصــال ، او بلغــت ســن اليــأس ، وانقطــع حيضهــا ، 
فــان جاءهــا احليــض قبــل اقنضائهــا ، اســتؤنفت العــدة بثــالث حيضــات. 

٣- تســعون يومــا ملمتــدة الــدم ، ان مل تكــن هلــا عــادة معروفــة ، فــان كان هلــا عــادة تذكرها 
اتبعتهــا يف حســاب العدة. 

٤- اقل االجلني من ثالث حيضات ، او سنة ملن انقطع حيضها قبل سن اليأس. 
٥- ابعــد االجلــني مــن عــدة الطــالق ، او عــدة الوفــاة للمبانــة بطــالق الفــرار مــن االرث 

، اذا تــويف مطلقهــا قبــل متــام عدهتــا.

 املادة ١٥٨
أ- اذا تــويف زوج املطلقــة رجعيــا اثنــاء عدهتــا ، تســتأنف عــدة الوفــاة برتبــص اربعة اشــهر 

وعــرشة ايــام منــذ وفاته. 
ب- يف البينونــة مــن طــالق ، او فســخ ، اذا تــويف الرجــل اثنــاء العــدة ، تتــم املــرأة عدهتــا 
ــادة  ــرة ج بامل ــة ٥ يف الفق ــم احلال ــاة حك ــع مراع ــك م ــاة ، وذل ــدة الوف ــل اىل ع ، وال تنتق

الســابقة. 
ج- املدخــول هبــا بشــبهة يف عقــد فاســد ، او دون عقــد ، اذا تــويف عنهــا الرجــل ، فعدهتــا 

عــدة الفرقــة ال عــدة الوفــاة.
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---------------------
 املادة ١٥٩

املــرأة التــي بانــت مــن زوجهــا بعــد الدخــول ، اذا تزوجهــا اثنــاء العــدة ، ثــم طلقهــا قبــل 
دخــول جديــد ، تتــم عدهتــا الســابقة.

املادة ١٦٠
يف مجيع االحوال ال تزيد العدة عى سنة واحدة.

 املادة ١٦١
أ- عــى املعتــدة مــن طــالق رجعــي ان تقــي عدهتــا يف بيــت الزوجيــة اال عنــد الــرضورة 

، فتنتقــل اىل البيــت الــذي يعينــه القــايض. 
ب- وتعترب ناشزة اذا خرجت من البيت بغري مسوغ.

 
املادة ١٦٢

جتب النفقة للمعتدة من طالق ، او فسخ ، او من دخول يف زواج فاسد ، او بشبهة.

 املادة ١٦٣
تعتــرب نفقــة العــدة دينــا يف ذمــة الرجــل مــن تاريــخ وجوهبــا ، وال تســقط اال بــاالداء او 

االبــراء ، ويراعــي يف فرضهــا حالــه يــرا وعــرا.

 املادة ١٦٤
ال نفقة ملعتدة من وفاة ، ولو كانت حامال.

 
املادة ١٦٥

أ- اذا انحــل الــزواج الصحيــح بعــد الدخــول تســتحق الزوجــة - ســوى نفقــة عدهتــا - 
متعــة تقــدر بــام ال جيــاوز نفقــة ســنة ، حســب حــال الــزوج ، تــؤدي اليهــا عــى اقســاط 
شــهرية ، اثــر انتهــاء عدهتــا ، مــا مل يتفــق الطرفــان عــى غــري ذلــك يف املقــدار او االداء. 

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 
١- التطليق لعدم االنفاق بسبب اعسار الزوج. 
٢- التفريق للرضر اذا كان بسبب من الزوجة. 

٣- الطالق برضا الزوجة. 
٤- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 

٥- وفاة احد الزوجني.
 

املادة ١٦٦
اقل مدة احلمل ستة اشهر قمرية ، واكثرها مخسة وستون وثالثامئة يوم.

 املادة ١٦٧
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ال يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد املتبنى جمهول النسب.

 املادة ١٦٨
ال يثبــت النســب مــن الرجــل اذا ثبــت انــه غــري خمصــب ، او ال يمكــن ان يــأيت منــه الولــد 
ملانــع خلقــي او مــريض ، وللمحكمــة عنــد النــزاع يف ذلــك ان تســتعني بأهــل اخلــربة مــن 

املسلمني.
 

املادة ١٦٩
أ- ينسب ولد كل زوجة يف الزواج الصحيح اىل زوجها برشطني : 

١- مي اقل مدة احلمل عى عقد الزواج. 
ــخ العقــد اىل  ــع حــيس مــن تاري ٢- اال يثبــت انتفــاء امــكان التالقــي بــني الزوجــني بامن

ــة يــوم.  ــر مــن مخســة وســتني وثالثامئ ــزواج واســتمر اكث الــوالدة ، او حــدث بعــد ال
فاذا زال املانع ، يشرتط انقضاء اقل مدة احلمل من تاريخ الزوال. 

ب- اذا انتفى احد هذين الرشطني ال يثبت النسب اال باقرار الزوج.

 املادة ١٧٠
أ- اذا ولدت املعتدة رجعيا يف اثناء عدهتا ثبت النسب من املطلق. 

ــت  ــاء ال يثب ــا باالنقض ــدة او باقراره ــي امل ــا بم ــاء عدهت ــد انقض ــدت بع ب - وان ول
النســب اال اذا ولــدت قبــل مــي ســتة اشــهر قمريــة مــن تاريــخ اعتبــار العــدة منقضيــة. 

وتكون الوالدة حينئذ دليل الرجعة ، واستمرار الزوجية.

  املادة ١٧١
أ- معتــدة البائــن او الوفــاة اذا مل تقــر بانقضــاء عدهتــا ، يثبــت نســب ولدهــا اذا جائــت بــه 

خــالل ســنة ، مخســة وســتني وثالثامئــة يــوم مــن تاريــخ البينونــة او الوفــاة. 
ب- ومــع مراعــاة احــكام االقــرار بالنســب اذا جــاءت بــه الكثــر مــن هــذه املــدة ال يثبــت 

 . نسبه
ــه ، يثبــت النســب اذا ولــدت القــل مــن  ج- واذا اقــرت بانقضــاء عدهتــا يف مــدة حتتمل
ســتة اشــهر قمريــة مــن وقــت اقرارهــا ، والقــل مــن مخســة وســتني وثالثامئــة يــوم مــن 

ــة او الوفــاة. وقــت البينون
 

املادة ١٧٢
أ- يثبــت نســب الولــد مــن الرجــل يف الــزواج الفاســد ، او الدخــول بشــبهة اذا ولــد لســتة 

اشــهر قمريــة فأكثــر مــن تاريــخ الدخــول احلقيقي. 
ب- واذا ولــد بعــد املتاركــة او التفريــق ال يثبــت نســبه اال اذا كانــت الــوالدة قبــل مــي 

مخســة وســتني وثالثامئــة يــوم مــن تاريــخ املتاركــة او التفريــق.

 املادة ١٧٣
أ- اقــرار الرجــل ببنــوة جمهــول النســب ، ولــو يف مــرض املــوت ، يثبــت بــه النســب ان مل 
يكذبــه العقــل او العــادة ، ومل يقــل انــه مــن الزنــى ، وال يشــرتط تصديــق املقــر لــه اال اذا 
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كان مكلفــا. 

ب- واقــرار جمهــول النســب بأبــوة رجــل لــه يثبــت بــه النســب ، متــى توافــرت الــرشوط 
املذكــورة يف الفقــرة الســابقة.

 
املادة ١٧٤

أ- يثبــت نســب الولــد مــن االم باقرارهــا ، متــى توافــرت رشوط اقــرار الرجــل بالولــد ، 
ومل تكــن متزوجــة ، او معتــدة وقــت والدتــه. 

ب- ويثبت نسبه من االم باقراره اذا توافرت الرشوط الواردة يف الفقرة السابقة.
 

املادة ١٧٥
االقرار بام فيه حتميل النسب عى الغري ال يثبت به النسب.

 
املادة ١٧٦

يف االحــوال التــي يثبــت فيهــا نســب الولــد بالفــراش يف زواج صحيــح قائــم او منحــل ، 
او بالدخــول يف زواج فاســد او بشــبهة ، جيــوز للرجــل ان ينفــي عنــه نســب الولــد خــالل 
ــد اعــرتف بالنســب  ــم هبــا ، بــرشط اال يكــون ق ــوالدة او العل ــام مــن وقــت ال ســبعة اي

رصاحــة او ضمنــا.
 

املادة ١٧٧
جيــب ان تتخــذ اجــراءات دعــوى اللعــان خــالل مخســة عــرش يومــا مــن وقــت الــوالدة ، 

او العلــم هبــا.

املادة ١٧٨
ــد عــن الرجــل ، وال  ــرأة ، نفــي القــايض نســب الول ــني الرجــل وامل اذا جــرى اللعــان ب

ــد بأمــه. ــرث احدمهــا اآلخــر ، وأحلــق الول ــه ، وال ي ــه علي جتــب نفقت

 املادة ١٧٩
اذا اعــرتف الرجــل بــام يفيــد كذبــه يف االهتــام ، ونفــي النســب ، لزمــه نســب الولــد ، ولــو 

بعــد احلكــم بنفيــه ، وجــاز لــه ان يتــزوج املــرأة.

املادة ١٨٠
الفرقة باللعان فسخ.

 املادة ١٨١
من تاريخ العمل هبذا القانون : 

ال تســمع دعــوى االقــرار بالنســب عنــد االنــكار اال اذا كان االقــرار ثابتــا بورقــة رســمية 
ــة كلهــا بخــط املقــر وعليهــا توقيعــه ، او كان مصدقــا عــى التوقيــع  ــة ، مكتوب ، او عرفي

عليهــا.
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املادة ١٨٢

يشرتط لصحة دعوى النسب ان تكون مشتملة عى سببه.
 

املادة ١٨٣
اخلصم يف دعوى النسب هو صاحب احلق فيه ، او من يتوقف حقه عى اثباته.

 املادة ١٨٤
أ- يغتفر التناقض يف دعوى البنوة واالبوة ، وال يغتفر فيام عدامها. 

ب- يرفع التناقض بالتوفيق الفعيل ، او بتصديق اخلصم او بتكذيبه بقضاء القايض.

 املادة ١٨٥
احلكم الصادر يف النسب ال يكون حجة اال عى من كان طرفا يف اخلصومة فيه.

 املادة ١٨٦
جيب عى االم ارضاع ولدها ان مل يمكن تغذيته من غري لبنها.

 املادة ١٨٧
اجرة الرضاع تستحق من وقت االرضاع ، وال تسقط اال باالداء او االبراء.

 املادة ١٨٨
أ- ال تســتحق االم اجــرة ارضــاع حــال قيــام الزوجيــة ، او يف عــدة لــالب ، تســتحق فيهــا 

 . نفقة
ب- ال تستحق اجرة االرضاع الكثر من حولني من وقت الوالدة.

 املادة ١٨٩
أ- حــق احلضانــة لــالم ، ثــم المهــا وان علــت ، ثــم للخالــة ، ثم خالــة االم ، ثــم عمة االم 
، ثــم اجلــدة الب ، ثــم االب ، ثــم االخــت ، ثــم العمــة ، ثــم عمــة االب ، ثــم خالــة االب 

، ثــم بنــت االخ ، ثــم بنــت االخــت ، بتقديــم الشــقيق ، ثــم الم ، ثــم الب يف اجلميــع. 

ب- اذا مل يوجــد مســتحق للحضانــة مــن هــؤالء ، انتقــل احلــق يف احلضانــة اىل الــويص 
املختــار ، ثــم االخ ، ثــم اجلــد العاصــب ، ثــم اجلــد الرمحــي ، ثــم ابــن االخ ، ثــم العــم ، 

ثــم ابنــه ، بتقديــم الشــقيق ، ثــم الم ، ثــم الب ، متــى امكــن ذلــك. 

ج- اذا تساوى املستحقون للحضانة اختار االقي االصلح منهم للمحضون.

املادة ١٩٠



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٠٢       -العودة لفهرس القانون

ــة  ــى تربي ــدرة ع ــة ، والق ــل واالمان ــوغ ، والعق ــة : البل ــتحق احلضان ــرتط يف مس أ- يش
املحضــون ، وصيانتــه صحيــا ، وخلقيــا. 

ب- ويشــرتط يف احلاضــن ان يكــون حمرمــا لالنثــى ، وعنــده مــن يصلــح للحضانــة مــن 
النســاء.

 
املادة ١٩١

أ- اذا تزوجــت احلاضنــة بغــري حمــرم للمحضــون ، ودخــل هبــا الــزوج ، تســقط حضانتهــا 
 ،

ب- ســكوت مــن لــه احلــق يف احلضانــة مــدة ســنة - بــال عــذر - بعــد علمــه بالدخــول ، 
يســقط حقــه يف احلضانــة وادعــاء اجلهــل هبــذا احلكــم ال يعــد عــذرا.

 املادة ١٩٢
احلاضنــة غــري املســلمة تســتحق حضانــة الولــد املســلم ، حتــى يعقــل االديــان ، او خيشــى 

عليــه ان يألــف غــري االســالم ، وان مل يعقــل االديــان. 
ويف مجيــع االحــوال ال جيــوز ابقــاء املحضــون عنــد هــذه احلاضنــة بعــد بلــوغ الســابعة مــن 

عمره.
 

املادة ١٩٣
ال يسقط حق احلضانة باالسقاط ، وانام يمتنع بموانعه ، ويعود بزواهلا.

 املادة ١٩٤
تنتهي حضانة النساء للغالم بالبلوغ ، ولالنثى بزواجها ، ودخول الزوج هبا.

 
املادة ١٩٥

ــه ، او  ــاذن ولي ــة اال ب ــة اخــرى لالقام ــة ان تســافر باملحضــون اىل دول أ- ليــس للحاضن
ــه.  وصي

ب- ليــس للــويل ابــا كان او غــريه ان يســافر باملحضــون ســفر اقامــة يف مــدة حضانتــه اال 
بــاذن حاضنتــه.

 املادة ١٩٦
أ- حق الرؤية لالبوين ولالجداد فقط. 

ب- وليس للحاضن ان يمنع احد هؤالء من رؤية املحضون. 
ج- ويف حالــة املنــع ، وعــدم الرغبــة يف الذهــاب لرؤيــة الولــد عنــد اآلخر ، يعــني القايض 

موعــدا دوريــا ، ومكانــا مناســبا لرؤيــة الولــد يتمكــن فيــه بقيــة اهله مــن رؤيته.
 

املادة ١٩٧
للحاضنة قبض نفقة املحضون ، ومنها اجرة سكناه.



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٠٣       -العودة لفهرس القانون

املادة ١٩٨
جيــب عــى مــن يلــزم بنفقــة املحضــون اجــرة مســكن حضانتــه ، اال اذا كانــت احلاضنــة 

متلــك مســكنا تقيــم فيــه ، او خمصصــا لســكناها.

 املادة ١٩٩
أ- ال تســتحق احلاضنــة اجــرة حضانــة ، اذا كانــت زوجــة لــالب ، او معتــدة تســتحق يف 

عدهتــا نفقــة منــه ، او يف اثنــاء مــدة املتعــة املحكــوم هبــا للحاضنــة عــى ايب الصغــري. 
ب- جتب للحاضنة اجرة حضانة حتى يبلغ الصغري سبع سنني ، والصغرية تسعا.

املادة ٢٠٠
ال نفقة لالقارب سوى االصول وان علوا ، والفروع وان نزلوا.

 املادة ٢٠١
جتــب عــى الولــد املــورس ، ذكــرا كان او انثــى نفقــة والديــه ، واجــداده ، وجداتــه الفقــراء 

، وان خالفــوه يف الديــن , او كانــوا قادريــن عــى الكســب. 
وعند تعدد االوالد تكون النفقة عليه بحسب يسارهم.

 
املادة ٢٠٢

جيــب عــى االب املــورس وان عــال نفقــة ولــده الفقــري ، العاجــز عــن الكســب وان نــزل ، 
حتــى يســتغني.

 املادة ٢٠٣
أ- اذا كان االب معــرا ، واالم مــورسة ، جتــب عليهــا نفقــة ولدهــا ، وتكــون دينــا عــى 
االب ، ترجــع بــه عليــه ، اذا ايــر ، وكذلــك اذا كان االب غائبــا ، وال يمكــن اســتيفاء 

النفقــة منــه. 
ــوان ،  ــوال االب ــه ، ل ــن تلزم ــى م ــة ع ــت النفق ــن ، وجب ب- اذا كان االب واالم معري

ــه املنفــق عــى االب اذا ايــر. ــا عــى االب ، يرجــع ب وتكــون دين

 املادة ٢٠٤
اذا تعــدد املســتحقون للنفقــة ، ومل يكــن يف يســار مــن جتــب عليــه النفقــة مــا يكفــي مجيعهم 

، قدمــت نفقــة الزوجــة ، ثــم اوالده ، ثــم االم ، ثم االب.

 املادة ٢٠٥
تســتحق النفقــة مــن تاريــخ رفــع الدعــوى ، او الــرتايض عليهــا ، وتعتــرب دينــا يف ذمــة مــن 

وجبــت عليــه ، ال يســقط اال بــاالداء او االبــراء.

  املادة ٢٠٦
ال جتري املقاصة بني نفقة الولد املستحقة عى ابيه ، ودين االب عى احلاضنة.



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٠٤       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٢٠٧
يري عى نفقة االقارب حكم املادة ٧٩ من هذا القانون.

 املادة ٢٠٨
مع مراعاة احكام املواد : ٢٩-٣٣. 

ــام اخلامســة  ــة عــى النفــس الصغــري والصغــرية اىل ان يبلغــا رشعــا ، او يت خيضــع للوالي
عــرشة مــن العمــر ، عاقلــني ، كــام خيضــع هلــا البالــغ املجنــون ، او املعتــوه ، ذكــرا ، او انثى.

 املادة ٢٠٩
ــب  ــه حس ــب بنفس ــم للعاص ــب ، ث ــد العاص ــم للج ــالب ، ث ــس ل ــى النف ــة ع أ- الوالي

ــا.  ــون حمرم ــرشط ان يك ــب االرث ، ب ترتي
ب- عند تعدد املستحقني للوالية ، واستوائهم ، ختتار املحكمة اصلحهم. 

ج- فان مل يوجد مستحق ، عينت املحكمة الصالح من غريهم.

 املادة ٢١٠
مع مراعاة احكام احلضانة : 

يقــوم الــويل عــى النفــس بــاالرشاف عــى شــئون املحضــون وحفظــه ، وتربيتــه ، وتعليمــه 
واعــداده اعــدادا صاحلا.

 املادة ٢١١
ــري شــئونه ، متحــدا  ــادرا عــى تدب ــا عــى القــارص ، ق ــويل ان يكــون امين أ- يشــرتط يف ال

ــن.  معــه يف الدي
ب- اذا فقد الويل احد هذه الرشوط سلبت واليته.

 املادة ٢١٢
يف حالــة عــدم تعيــني ويل عــى القــارص ، او ســلب الواليــة ، تعهــد املحكمــة بالقــارص اىل 

امــني ، او جهــة خرييــة ، حتــى يفصــل يف موضــوع الواليــة.

 املادة ٢١٣
الوصية ترف يف الرتكة ، مضاف اىل ما بعد املوت.

 املادة ٢١٤
تنعقــد الوصيــة بالعبــارة او الكتابــة ، فــاذا كان املــويص عاجــزا عنهــام انعقــدت باشــارته 
املفهمــة ، وال تســمع عنــد االنــكار يف احلــوادث الواقعــة مــن تاريــخ العمــل هبــذا القانــون 
ــدت اوراق  ــويص اال اذا وج ــاة امل ــد وف ــا بع ــويل عنه ــوع الق ــة ، او الرج ــوى الوصي دع
رســمية ، او عرفيــة مكتوبــة بخطــه ، عليهــا ختمــه ، او امضــاؤه او بصمتــه ، تــدل عــى 
مــا ذكــر ، او كانــت ورقــة الوصيــة او الرجــوع عنهــا مصدقــا عــى توقيــع املــويص عليهــا. 



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٠٥       -العودة لفهرس القانون

وجيــوز يف حالــة الــرضورة اثبــات الوصيــة اللفظيــة بشــهادة شــاهدين عدلــني حرضاهــا.

 املادة ٢١٥
يشــرتط يف صحــة الوصيــة اال تكــون بمعصيــة ، واال يكــون الباعــث عليها منافيــا ملقاصد 

الشارع. 
اذا كان املويص غري مسلم صحت الوصية اال اذا كانت حمرمة يف الرشيعة االسالمية.

 
املادة ٢١٦

أ- تصــح اضافــة الوصيــة اىل املســتقبل ، او تعليقهــا عــى الــرشط ، او تقييدهــا بــه اذا كان 
ــرشط صحيحا.  ال

ــه ، او  ــه مصلحــة مرشوعــة للمــويص او للمــويص ل ــا كان في ــح م ب- الــرشط الصحي
ــا  ــه ، م ــب مراعات ــة ،، وجت ــد الرشيع ــا ملقاص ــه ، وال منافي ــا عن ــن منهي ــا ، ومل يك لغريمه

ــة.  ــة او غالب ــه متحقق ــودة ب ــة املقص ــت املصلح دام
ج- اذا علقت الوصية عى رشط غري صحيح كانت باطلة. 

د- اذا قيدت الوصية برشط غري صحيح ، صحت الوصية ، ولغا الرشط.

 املادة ٢١٧
أ- يشرتط يف املويص ان يكون اهال للتربع قانونا. 

ب- اذا كان املــويص حمجــورا عليــه لســفه او غفلــة ، او بلــغ مــن العمــر ثــامين عــرش ســنة 
، جــازت وصيتــه بــإذن مــن املحكمــة او اجازهتــا. 

ج- الوصيــة الصــادرة مــن املحجــور عليــه قبــل احلجــر للســفه او للغفلــة ال حيتــاج 
اذن.  اىل  اســتمرارها 

د- وصية املرتد واملرتدة نافذة اذا عادا اىل االسالم.
 

املادة ٢١٨
يشرتط يف املويص له : 
١- ان يكون معلوما. 

٢- ان يكون موجودا عند الوصية ان كان معينا. 
فــإن مل يكــن معينــا ال يشــرتط ان يكــون موجــودا عنــد الوصيــة وال وقــت مــوت املــويص 

، وذلــك مــع مراعــاة مــا نــص عليــه يف املــادة ٢٧٩

 املادة ٢١٩
ــوه  ــرف يف وج ــة وت ــني جه ــدون تعي ــرب ، ب ــامل ال ــاىل ، والع ــة هلل تع ــح الوصي أ- تص

اخلــري. 
ــرب ،  ــات ال ــن جه ــا م ــة ، وغريه ــات اخلريي ــاجد ، واملؤسس ــة للمس ــح الوصي ب- تص
وللمؤسســات العلميــة ، واملصالــح العامــة وتــرف عــى ادارهتــا وعامرهتــا ، ومصاحلهــا 

، وفقرائهــا ، وغــري ذلــك مــن شــئوهنا ، مــا مل يتعــني املــرف بعــرف او داللــة.

 املادة ٢٢٠



قانون االحوال الشخصية
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قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٠٦       -العودة لفهرس القانون

تصــح الوصيــة جلهــة معينــة مــن جهــات الــرب ســتوجد مســتقبال ، فــان تعــذر وجودهــا 
رصفــت الوصيــة اىل اقــرب جمانــس لتلــك اجلهــة.

 املادة ٢٢١
تصــح الوصيــة مــع اختــالف الديــن وامللــة ، ومــع اختــالف الداريــن ، مــا مل يكــن املــويص 
تابعــا لبلــد اســالمي ، واملــويص لــه غــري مســلم تابــع لبلــد غــري اســالمي ، متنــع رشيعتــه 

مــن الوصيــة ملثــل املــويص.

 املادة ٢٢٢
يشرتط يف املوىص به : 

ا - ان يكون مما جيري فيه االرث ، او يصح ان يكون حمال للتعاقد حال حياة املوىص. 
ب - ان يكون متقوما عند املويص واملوىص له ان كان ماال. 

ــع  ــذات ، م ــا بال ــويص ان كان معين ــك امل ــة يف مل ــد الوصي ــودا عن ــون موج ج - ان يك
ــادة ٢١٦. ــن امل ــرة أ م ــاة الفق مراع

 املادة ٢٢٣
ــاالرث ، ومنهــا حــق املنفعــة بالعــني  ــة باخللــو ، وباحلقــوق التــي تنتقــل ب تصــح الوصي

ــاة املســتأجر. املســتأجرة بعــد وف
 

املادة ٢٢٤
ــام زاد عــى  ــه قــدرا معلومــا مــن املــال ، وال تنفــذ في ــة باقــراض املــوىص ل تصــح الوصي

ــة. هــذا املقــدار عــى ثلــث الرتكــة اال باجــازة الورث
  

املادة ٢٢٥
أ- تصــح الوصيــة بقســمة اعيــان الرتكــة عــى ورثــة املــويص ، بحيــث خيتــص كل وارث 

، او بعــض الورثــة بجــزء عينــه لــه املــوىص مــن الرتكــة ، معــادل لنصيبــه االرثــي. 
ب- ان زاد ما خصص لبعضهم عن حصته االرثية ، كانت الزيادة وصية.

 املادة ٢٢٦
تبطل الوصية : 

أ- بموت املوىص له قبل موت املويص. 
ب- هبالك املوىص به املعني قبل قبول املوىص له.

 املادة ٢٢٧
يمنــع مــن اســتحقاق الوصيــة االختياريــة او الوصيــة الواجبــة قتــل املــويص او املــورث 
عمــدا ، ســواء أكان القاتــل فاعــال اصليــا ، ام رشيــكا ، او كان شــاهد زور ، ادت شــهادته 
اىل احلكــم باالعــدام عــى املــويص ، وتنفيــذه ، وذلــك اذا كان القتــل بــال حــق ، وبــال عذر 

، وكان القاتــل مســئوال جنائيــا ، ويعــد مــن االعــذار جتــاوز حــق الدفــاع الرشعــي.
 

املادة ٢٢٨
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جيوز للمويص الرجوع عن الوصية كلها او بعضها رصاحة او داللة. 
ويعتــرب رجوعــا عــن الوصيــة كل فعــل او تــرف يــدل بقرينــه او عــرف عــى الرجــوع 

عنهــا. 
ومن الرجوع داللة كل ترف يزيل ملك املويص عن املوىص به.

 املادة ٢٢٩
ال يعتــرب رجوعــا عــن الوصيــة جحدهــا ، وال ازالــة بنــاء العــني املــويص هبــا ، وال الفعــل 
ــه  ــذي يوجــب في ــه ، وال الفعــل ال ــه او يغــري معظــم صفات ــل اســم املــويص ب ــذي يزي ال
ــد  ــويص يقص ــى ان امل ــرف ع ــة او ع ــدل قرين ــا مل ت ــا ، م ــليمه اال هب ــن تس ــادة ال يمك زي

بذلــك الرجــوع عــن الوصيــة.

املادة ٢٣٠
تلــزم الوصيــة بقبوهلــا مــن املــويص لــه رصاحــة او داللــة بعــد وفــاة املــويص ، فــاذا كان 
املــويص لــه جنينــا ، او قــارصا ، او حمجــورا عليــه يكــون قبــول الوصيــة وردهــا ممــن لــه 
الواليــة عــى مالــه ، ويكــون لــه ردهــا بعــد اذن املحكمــة. ويكــون القبــول عــن اجلهــات 
واملؤسســات واملنشــأت ممــن يمثلهــا قانونــا فــأن مل يكــن هلــا مــن يمثلهــا لزمــت الوصيــة 

بــدون توقــف عــى القبــول

 املادة ٢٣١
اذا مات املوىص له قبل قبول الوصية وردها ، قام ورثته مقامه يف ذلك.

 املادة ٢٣٢
ال يشــرتط يف القبــول ، وال يف الــرد ان يكــون فــور املــوت. ومــع ذلــك تبطــل الوصيــة اذا 
ابلــغ الــوارث ، او مــن لــه تنفيــذ الوصيــة املــوىص لــه باعــالن رســمي مشــتمل عــى بيــان 
ــه قبوهلــا او ردهــا ، ومــىض عــى علمــه بذلــك ثالثــون  ــة ، وطلــب من كــف عــن الوصي
يومــا كاملــة ، خــالف مواعيــد املســافة القانونيــة ، ومل جيــب بالقبــول او الــرد كتابــة ، دون 

ان يكــون لــه عــذر مقبــول.

 املادة ٢٣٣
أ- اذا قبــل املــوىص لــه بعــض الوصيــة ، ورد البعــض اآلخــر لزمــت الوصيــة فيــام قبــل ، 

وبطلــت فيــام رد. 
ب- اذا تعــدد املــوىص هلــم فقبــل بعضهــم ، ورد البعــض اآلخــر لزمــت يف نصيــب مــن 

قبــل ، وبطلــت يف نصيــب مــن رد.

 املادة ٢٣٤
أ- ال تبطل الوصية بردها قبل موت املويص. 

ب- اذا رد املــوىص لــه الوصيــة كلهــا او بعضهــا بعــد املــوت وقبــل القبــول بطلــت فيــام 
رد. 

ج- واذا ردهــا كلهــا او بعضهــا بعــد املــوت والقبــول ، وقبــل منــه ذلــك احــد مــن الورثــة 
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، انفســخت الوصيــة ، وان مل يقبــل منــه ذلــك احــد منهــم بطــل رده.

 املادة ٢٣٥
ــني  ــن ح ــه م ــوىص ب ــتحق امل ــوىص ، اس ــوت امل ــد م ــودا عن ــه موج ــوىص ل أ- اذا كان امل

ــوت.  ــد امل ــني بع ــت مع ــتحقاق يف وق ــوت االس ــة ثب ــص الوصي ــد ن ــا مل يف ــوت ، م امل
ــول ، اذا  ــتحقاق اىل القب ــني االس ــن ح ــه م ــوىص ب ــد امل ــه زوائ ــوىص ل ــون للم ب - تك
كان القبــول متأخــرا عــن بــدء االســتحقاق ، وال تعتــرب وصيــة ، وعــى املــوىص لــه نفقــة 

املــوىص بــه يف تلــك املــدة.
 

املادة ٢٣٦
تصــح الوصيــة باالعيــان للمعــدوم ، وملــا يشــمل املوجــود واملعــدوم ممن حيصــون ، فان مل 
يوجــد احــد مــن املــوىص هلــم وقــت مــوت املــوىص ، كانــت الغلــة لورثتــه ، وعنــد اليــأس 

مــن وجــود احــد مــن املــوىص هلــم ، تكــون العــني املــوىص هبــا ملــكا لورثــة املوىص. 
وإن وجــد احــد مــن املــوىص هلــم عنــد مــوت املــويص او بعــده ، كانــت الغلــة لــه اىل ان 
يوجــد غــريه فيشــرتك معــه فيهــا ، وكل مــن يوجــد منهــم يشــرتك فيهــا مــع مــن يكــون 
موجــودا وقــت ظهــور الغلــة اىل حــني اليــأس مــن وجــود مســتحق آخــر فتكــون العــني 

والغلــة للمــوىص هلــم مجيعــا ، ويكــون نصيــب مــن مــات منهــم تركــة عنــه.
 

املادة ٢٣٧
اذا كانــت الوصيــة - ملــن ذكــروا يف املــادة الســابقة - باملنافــع وحدهــا ، ومل يوجــد منهــم 

احــد عنــد وفــاة املــويص ، كانــت لورثــة املــويص. 
وإن وجــد مســتحق حــني وفــاة املــويص او بعدهــا كانــت املنفعــة لــه ولــكل مــن يوجــد 
بعــده مــن املســتحقني اىل حــني انقراضهــم ، فتكــون املنفعــة لورثــة املــويص ، وعنــد اليأس 

مــن وجــود غريهــم مــن املــوىص هلــم ردت العــني لورثــة املــويص.

 املادة ٢٣٨
اذا مل يوجــد مــن املــوىص هلــم غــري واحــد ، انفــرد بالغلــة ، او بالعــني املــوىص هبــا ، اال اذا 
دلــت عبــارة املــويص ، او قامــت قرينــة عــى انــه قصــد التعــدد ، ففــي هــذه احلالــة يــرف 
ــة املــويص ، وتقســم العــني بــني  ــة ، ويعطــى الباقــى لورث ــه مــن الغل ــه نصيب للمــوىص ل

املــوىص لــه ، وبــني ورثــة املــوىص عنــد اليــأس مــن وجــود مســتحق آخــر.
 

املادة ٢٣٩
اذا كانــت الوصيــة باملنافــع متعــددة ومرتبــة الطبقــات ، يكــون اســتحقاق الطبقــة الســفى 
عنــد اليــأس مــن وجــود احد من اهــل الطبقة العليــا ، او انقراضهم ، مــع مراعاة االحكام 
الــواردة يف املادتــني الســابقتني. واذا انقرضــت مجيــع الطبقــات كانــت العــني تركــة اال اذا 

كان املــويص قــد اوىص هبــا او ببعضهــا لغريهم.

مادة ٢٤٠
تصــح الوصيــة ملــن ال حيصــون ، وخيتــص هبــا املحتاجــون منهــم ، ويــرتك امــر توزيعهــا 
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بينهــم الجتهــاد مــن لــه تنفيــذ الوصيــة دون التقيــد بالتعميــم او املســاواة. 
وتنفيذ الوصية ملن اختاره املويص ، فان مل يوجد ، فلمن تعينه املحكمة.

 املادة ٢٤١
اذا كانــت الوصيــة لقــوم حمصوريــن بلفــظ يتناوهلــم ، ومل يعينــوا بأســامئهم وكان بعضهــم 
غــري اهــل للوصيــة وقــت وفــاة املــويص ، اســتحق الباقــون مجيــع الوصيــة ، مــع مراعــاة 

احــكام املــواد : ٢٣٦ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨

 املادة ٢٤٢
اذا كانــت الوصيــة مشــرتكة بــني معينــني ، ومجاعــة او جهــة ، او كانــت مشــرتكة بني مجاعة 
ــراد  ــرد مــن االف ــكل ف ــكل معــني ، ول ــت مشــرتكة بينهــم مجيعــا ، كان ل وجهــة ، او كان
اجلامعــة املحصــورة ، ولــكل مجاعــة غــري حمصــورة ، ولــكل جهــة ســهم مــن املــوىص بــه ، 

مــا مل ينــص املــويص عــى غــري ذلــك.
 

املادة ٢٤٣
اذا كانــت الوصيــة للمعينــني عــاد اىل تركــة املــويص نصيــب مــن كان غــري اهــل للوصيــة 

حــني الوفــاة.

املادة ٢٤٤
أ- اذا بطلت الوصية ملعني ، او جلامعة ، عاد املوىص به اىل الرتكة. 

ــى  ــث ع ــث ، وزع الثل ــى الثل ــة ع ــه الوصي ــت في ــا بطل ــا ، وم ــي الوصاي ب- اذا زاد باق
ــة. ــه الوصي ــا ومــا بطلــت في ــة ، بنســبة باقــي الوصاي املــوىص هلــم والورث

 املادة ٢٤٥
تصح الوصية للحمل يف االحوال اآلتية : 

١ - اذا اقــر املــويص بوجــود احلمــل وقــت الوصيــة وولــد حيــا خلمســة وســتني وثالثامئــة 
يــوم فأقــل مــن وقــت والوصيــة. 

٢ - اذا مل يقــر املــويص بوجــود احلمــل وولــد حيــا لســبعني ومائتــي يــوم عــى االكثــر مــن 
وقــت الوصيــة مــا مل تكــن احلامــل وقــت الوصيــة معتــدة لوفــاة او فرقــة بائنــة ، فتصــح 
الوصيــة اذا ولــد حيــا خلمســة وســتني وثالثامئــة يــوم فأقــل مــن وقــت املــوت او الفرقــة 

البائنــة. 
ــة مــع مــا تقــدم ثبــوت  ــة حلمــل مــن معــني ، اشــرتط لصحــة الوصي واذا كانــت الوصي

نســبه مــن ذلــك املعــني. 
وتوقف غلة املويص به اىل ان ينفصل احلمل حيا ، فتكون له.

املادة ٢٤٦
أ- اذا جــاءت احلامــل بولديــن حيــني او اكثــر يف وقــت واحــد ، او يف وقتــني بينهــام اقــل 
مــن ســتة اشــهر ، كانــت الوصيــة بينهــم بالتســاوي اال اذا نصــت الوصيــة عــى خــالف 

ذلــك. 
ب- وان انفصل احدهم غري حي استحق احلي منهم كل والوصية. 
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ج- وان مــات احــد االوالد بعــد الــوالدة ، ففــي الوصيــة باالعيــان تكــون حصتــه بــني 
ورثتــه ، ويف الوصيــة باملنافــع تكــون حصتــه مــن بــدل املنفعــة اىل حــني موتــه بــني ورثتــه 

، وبعــد موتــه تــرد اىل ورثــة املــويص.

 املادة ٢٤٧
تنفــذ الوصيــة لغــري الــوارث يف حــدود ثلــث مــا يبقــى مــن الرتكــة بعــد وفــاء الديــن مــن 

غــري اجــازة الورثــة. 
وال تنفــذ للــوارث ، وال بــام زاد عــى الثلــث اال اذا اجازهــا الورثــة بعــد وفــاة املــويص ، 

وكان املجيــز كامــل االهليــة. 
ــوارث ، ومل  ــام زاد عــى الثلــث لغــري ال ــوارث ، او ب ــة ل ــة الوصي واذا اجــاز بعــض الورث

جيــز البعــض نفــذت يف حــق مــن اجازهــا. 
وتنفــذ وصيــة مــن ال ديــن عليــه وال وارث لــه بــكل مالــه ، او بعضــه مــن غــري توقــف 

ــة العامــة. عــى اجــازة اخلزان

 املادة ٢٤٨
أ- تصح وصية املدين املستغرق ماله بالدين ، وال تنفذ اال برباءة ذمته منه. 

ب- فــان برئــت ذمتــه مــن بعــض الديــن ، او كان الديــن غــري مســتغرق نفــذت الوصيــة 
يف ثلــث الباقــي بعــد ســقوط الديــن او وفائــه.

 املادة ٢٤٩
اذا كان الديــن غــري مســتغرق ، واســتوىف كلــه او بعضــه مــن املــوىص بــه ، كان للمــوىص 
لــه ان يرجــع بقــدر الديــن املســتوىف يف حــدود ثلــث الباقــي مــن الرتكــة بعــد وفــاء الديــن.

مادة ٢٥٠
اذا كانــت الوصيــة بمثــل نصيــب وارث معــني مــن ورثــة املــوىص ، اســتحق املــوىص لــه 

قــدر نصيــب هــذا الــوارث زائــدا عــى الفريضــة.

 املادة ٢٥١
اذا كانــت الوصيــة بمثــل نصيــب وارث غــري معــني مــن ورثــة املــويص اســتحق املــوىص 
لــه نصيــب احدهــم زائــدا عــى الفريضــة ان كانــت الســهام متســاوية ، ونصيــب اقلهــم 

ســهاما زائــدا عــى الفريضــة ان كانــت الســهام متفاوتــة.
 

املادة ٢٥٢
أ- اذا كانــت الوصيــة الحــد بســهم شــائع يف الرتكــة ، وآلخــر بمثــل نصيــب وارث معــني 
او غــري معــني ، قــدرت اوال حصــة لــه بمثــل نصيــب الــوارث عــى اعتبــار انــه ال وصيــة 

غريهــا. ويقســم الثلــث بــني الوصيتــني باملحاصــة ، اذا ضــاق الثلــث عنهــام. 

ب- اذا كانــت الوصيــة بقــدر حمــدود مــن النقــود ، او بعــني مــن اعيــان الرتكة بدل الســهم 
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الشــائع ، قــدرت النقــود ، او قيمــة العــني بــام تســاويه من ســهام الرتكة.

 مادة ٢٥٣
ــال  ــن او م ــة دي ــني ، وكان يف الرتك ــود ، او بع ــن النق ــدد م ــدر حم ــة بق ــت الوصي اذا كان
غائــب ، فــان خــرج املــوىص بــه مــن ثلــث احلــارض مــن الرتكــة ، اســتحقه املــوىص لــه ، 
واال اســتحق منــه بقــدر هــذا الثلــث وكان الباقــي للورثــة ، وكلــام حــرض شــئ اســتحق 

املــوىص لــه ثلثــه حتــى يســتويف حقــه.
 

املادة ٢٥٤
ــة بســهم شــائع يف الرتكــة ، وكان فيهــا ديــن او مــال غائــب ، اســتحق  اذا كانــت الوصي

املــوىص لــه ســهمه يف احلــارض منهــا ، وكلــام حــرض شــئ اســتحق ســهمه فيــه.

 املادة ٢٥٥
اذا كانــت الوصيــة بســهم شــائع يف نــوع مــن الرتكــة ، وكان فيهــا ديــن ، او مــال غائــب 
، اســتحق املــوىص لــه ســهمه يف احلــارض مــن هــذا النــوع ان كان هــذا الســهم خيــرج مــن 
ــه مــن ســهمه بقــدر هــذا الثلــث ،  ثلــث احلــارض مــن الرتكــة ، واال اســتحق املــوىص ل
ــوع  ــه مــن الن ــه بقــدر ثلث ــة وكلــام حــرض شــئ اســتحق املــوىص ل ويكــون الباقــي للورث
املــوىص بســهم فيــه ، عــى اال يــرض ذلــك بالورثــة ، فــان كان يــرض هبــم اخــذ املــوىص لــه 
قيمــة مــا بقــي مــن ســهمه يف النــوع املــوىص بــه مــن ثلــث مــا حيــرض حتــى يســتويف حقــه.

 املادة ٢٥٦
أ- يف مجيــع االحــوال املبينــة يف املواد الســابقة اذا اشــتملت الرتكة عى دين مســتحق االداء 
عــى احــد الورثــة ، وكان هــذا الديــن مــن جنــس احلــارض مــن الرتكــة كلهــا او بعضهــا 
، وقعــت املقاصــة فيــه بقــدر نصيــب الــوارث فيــام هــو مــن جنســه ، واعتــرب بذلــك مــاال 

حارضا. 
ب- واذا كان الديــن املســتحق االداء عــى الــوارث مــن غــري جنــس احلــارض ، فــال تقــع 
املقاصــة ، ويعتــرب هــذا الديــن مــاال حــارضا ان كان مســاويا لنصيــب الــوارث يف احلــارض 
مــن الرتكــة او اقــل ، فــان كان اكثــر منــه ، اعتــرب مــا يســاوي هــذا النصيــب مــاال حــارضا. 
ــه  ــه يف املــال احلــارض اال اذا ادى مــا علي ــة ال يســتويل الــوارث عــى نصيب ويف هــذه احلال

مــن الديــن فــان مل يــؤده باعــه القــايض ، وويف الديــن مــن ثمنــه. 
ج- وتعترب انواع النقد واوراقه جنسا واحدا.

 املادة ٢٥٧
ــه ، او  ــوىص ب ــك امل ــا ، فهل ــن انواعه ــوع م ــة ، او بن ــن الرتك ــني م ــة بع ــت الوصي اذا كان
اســتحق ، فــال شــئ للمــوىص لــه ، واذا هلــك بعضــه ، او اســتحق ، اخــذ املــوىص لــه مــا 

بقــي منــه ان كان خيــرج مــن ثلــث الرتكــة ، واال كان لــه فيــه بقــدر الثلــث.

 مادة ٢٥٨
أ- اذا كانــت الوصيــة بحصــة شــائعة يف معــني ، فهلــك او اســتحق ، فــال شــئ للمــوىص 
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لــه. 

ب- اذا هلــك البعــض او اســتحق اخــذ املــويص لــه مجيــع وصيتــه مــن الباقــي ان وســعها 
، وكانــت ختــرج مــن ثلــث الرتكــة. 

ج- وان كان الباقــي ال يفــي بالوصيــة وهــو خيــرج مــن الثلــث ، اخــذ الباقــي كلــه ، وان 
كان يفــي بالوصيــة ، لكنــه اكثــر مــن الثلــث اخــذ منــه بقــدر ثلــث الرتكــة.

 
املادة ٢٥٩

أ- اذا كانــت الوصيــة بحصــة شــائعة يف نــوع مــن امــوال املــويص ، فهلــك او اســتحق ، 
فــال شــئ للمــوىص لــه. 

ب- وان هلــك بعضــه ، او اســتحق ، فليــس لــه اال حصتــه يف الباقــي ان خرجــت مــن 
ثلــث املــال ، واال اخــذ منــه بقــدر الثلــث.

املادة ٢٦٠
أ- اذا كانــت الوصيــة باملنفعــة ملعــني مــدة حمــددة املبــدأه والنهايــة ، اســتحق املــوىص لــه 

منفعــة يف هــذه املــدة. 
ب- فــاذا انقضــت املــدة قبــل وفــاة املــويص بطلــت الوصيــة ، واذا انقىض بعضها اســتحق 

املــوىص لــه املنفعــة يف باقيها. 
ج- واذا كانت املدة معينة القدر غري حمددة املبدأ ، بدأت من وقت وفاة املوىص.

 املادة ٢٦١
أ- اذا منــع الورثــة او احدهــم املــوىص لــه من االنتفــاع بالعني كل املــدة او بعضها ، ضمن 
لــه املعــرتض بــدل املنفعــة اال اذا اتفــق املــوىص لــه وكل الورثــة عــى تعويضــه باالنتفــاع 

ــدة اخرى.  م
ــه  ــوىص ل ــني امل ــال ب ــذر ح ــويص ، او لع ــة امل ــن جه ــاع م ــن االنتف ــع م ب- اذا كان املن

ــع. ــت زوال املان ــن وق ــرى م ــدة اخ ــه م ــت ل ــاع ، وجب واالنتف

 املادة ٢٦٢
مع مراعاة احكام املادتني السابقتني : 

ــن  ــة م ــم او جله ــن انقطاعه ــن ال يظ ــري حمصوري ــوم غ ــة لق ــة باملنفع ــت الوصي أ- اذا كان
ــة ، اســتحق املــوىص هلــم املنفعــة عــى  ــدة او مطلق ــة مؤب ــت الوصي ــرب ، وكان جهــات ال

ــد.  ــه التأيي وج
ب- فــاذا كانــت الوصيــة مؤبــدة اومطلقــة لقــوم غــري حمصورين يظــن انقطاعهم اســتحق 

املــوىص هلــم املنفعــة اىل انقراضهم.

 املادة ٢٦٣
اذا كانــت الوصيــة باملنفعــة ملــدة معينــة ، ولقــوم حمصوريــن ، ثــم مــن بعدهــم ملــن ال يظــن 
انقطاعهــم ، او جلهــة مــن جهــات الــرب ، ومل يوجــد احــد مــن املحصوريــن خــالل ثــالث 
وثالثــني ســنة قمريــة مــن وفــاة املــويص ، او خــالل املــدة املعينــة للمنفعــة او وجــد خــالل 
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هــذه املــدة وانقــرض قبــل هنايتهــا كانــت املنفعــة يف املــدة كلهــا او بعضهــا عــى حســب 
االحــوال ملــا هــو اعــم نفعــا مــن جهــات الــرب.

 املادة ٢٦٤
اذا كانــت العــني املــوىص بمنفعتهــا حتتمــل االنتفــاع او االســتغالل عــى وجــه غــري الــذي 
اوىص بــه ، جــاز للمــوىص لــه ان ينتفــع هبــا ، او اســتغلها عــى الوجــه الــذي يــراه ، بــرشط 

عــدم االرضار بالعــني املــوىص بمنفعتهــا.

 املادة ٢٦٥
اذا كانــت الوصيــة بالغلــة او الثمــرة ، فللمــوىص لــه الغلــة او الثمــرة القائمــة وقــت موت 

املــويص ، ومــا يســتجد منهــا مســتقبال ، مــا مل تــدل قرينــة عــى خــالف ذلك.

 املادة ٢٦٦
أ- اذا كانــت الوصيــة ببيــع العــني للمــوىص لــه بثمــن معــني ، او بتأجريهــا لــه ملــدة معينــة 
، وبأجــرة مســامة ، وكان الثمــن او االجــرة اقــل مــن املثــل بغبــن فاحــش خيــرج مــن ثلــث 

الرتكــة او بغبــن يســري ، نفــذت الوصيــة. 
ب- وان كان الغبــن الفاحــش ال خيــرج مــن الثلــث ، ومل جيــز الورثــة الزيــادة فــال تنفــذ 

الوصيــة اال اذا قبــل املــوىص لــه دفــع هــذه الزيــادة.
 

املادة ٢٦٧
يف الوصيــة بحصــة مــن املنفعــة تســتويف احلصــة بقســمة الغلــة او الثمــرة بــني املــوىص لــه 
وورثــة املــويص بنســبة مــا خيــص كل فريــق ، او باملهايــأة زمانــا او مكانــا ، او بقســمة العني 
اذا كانــت حتتمــل القســمة مــن غــري رضر ، وللمحكمــة عنــد االختــالف تعيــني احــدى 

هــذه الطرائــق.

 املادة ٢٦٨
ــه باملنفعــة مــا يفــرض عــى العــني مــن التزامــات ، ومــا يلــزم الســتيفاء  عــى املــوىص ل

ــة مــوىص هبــا لغــريه. ــت الرقب ــو كان منفعتهــا ، ول

 املادة ٢٦٩
تسقط الوصية باملنفعة يف احلاالت اآلتية : 

أ- بوفاة املوىص له قبل استيفاء املنفعة املوىص هبا كلها او بعضها. 
ب- برشاء املوىص له العني التي اوىص له بمنفعتها. 

ج- بتنازله عن حقه فيها لورثة املويص بعوض او بغري عوض. 
د- باستحقاق العني املوىص بمنفعتها.

 املادة ٢٧٠
ــازة  ــة اىل اج ــا دون حاج ــوىص بمنفعته ــني امل ــم يف الع ــوىص نصيبه ــة امل ــع ورث ــذ بي ينف

ــه. ــوىص ل امل
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 املادة ٢٧١
اذا كانــت الوصيــة باملنفعــة ملعــني مؤبــدة ، او ملــدة حياتــه ، او مطلقــة ، اســتحق املــوىص 
ــه ، بــرشط ان ينشــأ اســتحقاقه للمنفعــة يف مــدى ثــالث وثالثــني  ــه املنفعــة مــدة حيات ل

ســنة قمريــة مــن وفــاة املــويص.

 املادة ٢٧٢
حيسب خروج الوصية باملنافع واحلقوق من ثلث الرتكة كام ييل : 

ــدة  ــه ، او مل ــاة املــوىص ل ــدة حي ــة ، او مل ــدة ، او مطلق ــع مؤب ــة باملناف ــت الوصي أ- اذا كان
ــاوية  ــع مس ــرب املناف ــني ، تعت ــع الع ــع مناف ــة بجمي ــي الوصي ــنني ، فف ــرش س ــى ع ــد ع تزي
لقيمــة العــني نفســها ، ويف الوصيــة بحصــة نســبية مــن املنافــع تعتــرب مســاوية لنظــري هــذه 

النســبة مــن املعــني. 
ب- اذا كانــت الوصيــة بالنافــع ملــدة ال تزيــد عــى عــرش ســنني ، قــدرت بقيمــة املنفعــة 

املــوىص هبــا يف هــذه املــدة. 
ــني  ــة الع ــني قيم ــرق ب ــدرت بالف ــة ، ق ــوق العيني ــن احلق ــق م ــة بح ــت الوصي ج- اذا كان

ــه. ــا بدون ــه ، وقيمته ــق املــوىص ب ــة باحل حممل

 املادة ٢٧٣
أ- تصــح الوصيــة باملرتبــات مــن رأس املــال ملــدة معينــة ، وخيصــص مــن مــال املــوىص 

مــا يضمــن تنفيــذ الوصيــة عــى وجــه ال يــرض بالورثــة. 
ب- فــاذا زاد مــا خصــص لضــامن تنفيــذ الوصيــة عــى ثلــث الرتكة ومل جيــز الورثــة الزيادة 
خيصــص منــه بقــدر الثلــث ، وتنفــذ الوصيــة فيــه ويف غلتــه اىل ان يســتويف املــوىص لــه مــن 
املرتبــات مــا يعــادل ثلــث الرتكــة حــني الوفــاة ، او اىل ان تنقــي املــدة ، او يمــوت املوىص 

. له
 

املادة ٢٧٤
اذا كانــت الوصيــة بمرتــب مــن غلــة الرتكــة ، او مــن غلــة عــني منهــا ملــدة معينــة ، تقــوم 
الرتكــة او العــني ، حمملــة باملرتــب املــوىص بــه ، فــان خــرج مــن ثلــث املــال نفــذت الوصية 
، وان زاد عليــه ، ومل جيــز الورثــة الزيــادة نفــذ منهــا بقــدر الثلــث ، وكان الزائــد من املرتب 

ومــا يقابلــه مــن الرتكــة او العــني لورثــة املــويص.

 املادة ٢٧٥
أ- اذا كانــت الوصيــة ملعــني بمرتــب مــن رأس املــال ، او الغلــة مطلقــة او مؤبــدة ، او مــدة 
ــه  ــاة املــوىص لــه ، اعتــربت حياتــه ســبعني ســنة ، الجــل حســاب خــروج املــوىص ب حي
عــن ثلــث الرتكــة ، وخيصــص مــن مــال املــويص مــا يضمــن تنفيــذ الوصيــة عــى الوجــه 
ــل  ــا يغ ــص م ــال ، وخيص ــن رأس امل ــب م ــة بمرت ــت الوصي ــادة ٢٧٣ ان كان ــني يف امل املب
مقــدار املرتــب املــوىص بــه عــى الوجــه املبــني يف املــادة ٢٧٦ ان كانــت الوصيــة بمرتــب 

مــن الغلــة. 
ب- فــاذا مــات املــوىص لــه قبل املــدة املذكورة يف الفقــرة الســابقة كان الباقي مــن الوصية 
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ــذ  ــص لتنفي ــال املخص ــذ امل ــده ، واذا نف ــه بع ــن اوىص ل ــة او م ــن الورث ــتحقه م ــن يس مل
ــة يف  ــه الرجــوع عــى الورث ــر مــن املــدة املذكــورة ، فل ــه اكث ــة او عــاش املــوىص ل الوصي

حــدود الثلــث. 

ج- ويف مجيــع االحــوال ال جيــوز ان يقــل تقديــر بقيــة عمــر املــوىص لــه عــن عــرش ســنني 
عنــد اســتحقاق املرتــب.

 املادة ٢٧٦
أ- يف الوصيــة بمرتــب مــن رأس املــال ، يأخــذ املوىص لــه مرتبه من غلة العــني املخصصة 
للوصيــة ، فــاذا مل تــف الغلــة باملرتــب جــاز للورثــة اكاملــه ، واال بيــع مــن هــذه العــني مــا 

يفــي باملرتب. 
واذا زادت الغلة عى املرتب ، ردت الزيادة اىل ورثة املويص. 

ــة  ــص للوصي ــا خص ــة م ــن غل ــب م ــتويف املرت ــة ، يس ــن الغل ــب م ــة بمرت ب- يف الوصي
فــاذا زادت الغلــة يف بعــض الســنوات عــى املرتــب ال تــرد اىل ورثــة املــويص ، بــل توقــف 

لتغطيــة نقــص الغلــة يف بعــض الســنوات. 
ج- فــاذا كانــت الوصيــة تنــص عــى ان املرتــب يســتويف ســنة فســنة او قامــت قرينــة عــى 

ذلــك ردت الزيــادة الســنوية اىل ورثــة املــويص.

 املادة ٢٧٧
أ- اذا اوىص بمرتــب جلهــة هلــا صفــة الــدوام وصيــة مطلقــة ، او مؤبــدة ، خيصــص مــن 
ــد عــى الثلــث اال  ــة ، وال خيصــص مــا يزي ــذ الوصي ــه تنفي مــال املــويص مــا تضمــن غلت

ــة.  باجــازة الورث
ــة  ــتحقته اجله ــه ، اس ــوىص ب ــب امل ــن املرت ــر م ــة اكث ــص للوصي ــا خص ــل م ب- واذا اغ
املــوىص هلــا ، واذا انقصــت الغلــة عــن املرتــب ، فليــس لتلــك اجلهــة الرجــوع عــى ورثــة 

املــويص.

 املادة ٢٧٨
أ- يف االحــوال املبينــة يف املــواد مــن ٢٧٣ اىل ٢٧٦ جيــوز لورثــة املــويص االســتيالء عــى 
املخصــص لتنفيــذ الوصيــة باملرتــب او التــرف فيه ، بــرشط ان يودعوا يف جهــة يرضاها 
املــوىص لــه ، او يعينهــا القــايض بجميــع املرتبــات نقــدا ، وخيصــص املبلــغ املــودع لتنفيــذ 

الوصية. 
ب- فاذا مات املوىص له قبل نفاد املبلغ املودع رد الباقي لورثة املويص. 

ج- ويزول كل حق للموىص له يف الرتكة بااليداع ، والتخصيص.

 املادة ٢٧٩
ال تصــح الوصيــة باملرتبــات مــن رأس املــال ، او مــن الغلــة اال للموجوديــن مــن املــوىص 
هلــم وقــت مــوت املــوىص ، وتقــدر حياهتــم طبقــا ملــا نــص عليــه يف املــادة ٢٧٥ ، وتنفــذ 

الوصايــا وفقــا لالحــكام املبينــة يف الوصايــا للمعينــني.
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املادة ٢٨٠
أ- اذا غــري املــوىص معــامل العــني املــوىص هبــا ، او زاد يف عامرهتــا شــيئا مما ال يســتقل بنفســه 

، كالرتميــم ، كانــت العــني كلهــا وصية. 

ب- وان كانــت الزيــادة ممــا يســتقل بنفســه كالغــراس والبنــاء ، شــارك الورثــة املــوىص لــه 
يف كل العــني بقيمــة الزيــادة القائمــة.

 املادة ٢٨١
أ- اذا هــدم املــوىص بنــاء العــني املــوىص هبــا ، واعــادة عــى حالتــه االوىل كانــت العــني 

بحالتهــا اجلديــدة وصيــة ولــو غــري معاملهــا. 
ــة ,  ــاء للورث ــاء عــى وجــه آخــر كانــت العــني رشكــة بنســبة قيمــة البن ب- وان اعــاد البن

ــه. ــوىص ل ــة االرض للم وقيم

 املادة ٢٨٢
اذا هــدم املــوىص العــني املــوىص هبــا ، وضــم االرض اىل ارض مملوكــة لــه ، وبنــى عليهــام 

، اشــرتك املــوىص لــه مــع الورثــة يف مجيــع االرض والبنــاء بقيمــة ارضــه.
 

املادة ٢٨٣
اســتثناء مــن احــكام املــواد ٢٨٠ فقــرة ثانيــة و ٢٨١ فقــرة ثانيــة و٢٨٢ اذا كان مــا انفقــه 
املــوىص ، او زاده يف العــني ممــا يتســامح يف مثلــه عــادة ، احلقت الزيادة بالوصيــة ، والزيادة 

التــي ال يتســامح فيهــا تلحــق ايضــا اذا وجــد مــا يــدل عــى قصــد احلاقهــا.

 املادة ٢٨٤
اذا مجــع املــوىص بنــاء العــني املــوىص هبــا مــع بنــاء عــني اخــرى مملوكــة لــه ، وجعــل منهــام 
وحــدة ال يمكــن معهــا تســليم املــوىص بــه منفــردا ، اشــرتك املــوىص لــه مــع الورثــة بقــدر 

قيمــة وصيتــه.

 املادة ٢٨٥
أ- اذا زادت الوصايــا عــى ثلــث الرتكــة ، ومل جيــز الورثة الزيادة قســم الثلــث بني الوصايا 

باملحاصة. 
ب - اذا اجــاز الورثــة الزيــادة ، وكانــت ال تفــي بمجمــوع الوصايــا ، قســمت الرتكــة بــني 

ــا باملحاصة. الوصاي

 املادة ٢٨٦
اذا كانت الوصية بقربات متعددة ، ومل يف هبا ما تنفذ فيه الوصية : 

أ- فان كانت القرابات متحدة الدرجات ، كان التوزيع بينها بالتساوي. 
ب- وان كانــت خمتلفــة الدرجــات ، قدمــت الفرائــض عــى الواجبــات والواجبــات عــى 

النوافــل ، بالطريقــة الســابقة.
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 املادة ٢٨٧
ــن  ــة م ــت جه ــم او انقطع ــوىص هل ــض امل ــات بع ــات ، وم ــا باملرتب ــت الوصاي اذا تزامح
ــوىص. ــة امل ــع لورث ــا انقط ــات وم ــن م ــب م ــب ، كان نصي ــا باملرت ــوىص هل ــات امل اجله

 املادة ٢٨٧ مكرر
إذا مل يــوص امليــت لفــرع ولــده الــذي مــات يف حياتــه أو مات معــه - ولو حكــام - بمقدار 
حصتــه ممــا كان يرثــه أصلــه يف تركتــه لــو كان حيــا عنــد موتــه، وجبــت للفــرع يف الرتكــة 
وصيــة بمقــدار هــذه احلصــة يف حــدود الثلــث، بــرشط أن يكــون غــري وارث وأال يكــون 
امليــت قــد أعطــاه بغــري عــوض عــن طريــق تــرف آخــر قــدر مــا جيــب لــه، وإن كان مــا 

أعطــاه أقــل منــه، وجبــت لــه وصيــة بقــدر مــا يملكــه. 
وتكــون هــذه الوصيــة ألهــل الطبقــة األوىل مــن أوالد البنــات وألوالده األبنــاء من أوالد 
الظهــور وإن نزلــوا عــى أن حيجــب كل أصــل فرعــه دون فــرع غــريه، وأن يقســم نصيــب 
كل أصــل عــى فرعــه وإن نــزل، قســمة املــرياث كــام لــو كان أصلــه أو أصولــه الذيــن يــدىل 

هبــم إىل امليــت ماتــو بعــده، وكان موهتــم مرتبــا كرتتيــب الطبقات.

 املادة ٢٨٧ مكرر أ
إذا أوىص امليــت ملــن وجبــت لــه الوصيــة بأكثــر مــن نصيبــه، كانــت الزيــادة وصيــة 

اختياريــة، وإن أوىص لــه بأقــل مــن نصيبــه وجــب لــه مــا يكملــه.
وإن أوىص لبعــض مــن وجبــت هلــم الوصيــة دون البعــض اآلخــر وجــب ملــن مل يــوص 

لــه قــدر نصيبــه. 
ويؤخــذ نصيــب مــن مل يــوص لــه ويــويف نصيــب مــن أوىص لــه بأقــل ممــا وجــب مــن باقي 

الثلــث، فــإن ضــاق عــى ذلــك فمنــه وممــا هــو مشــغول بالوصيــة االختيارية .

 املادة ٢٨٧ مكرر ب
الوصيــة الواجبــة مقدمــة عــى غريهــا مــن الوصايــا. فــإذا مل يــوص امليــت ملــن وجبــت هلــم 
الوصيــة وأوىص لغريهــم، اســتحق كل مــن وجبــت هلــم الوصيــة قــدر نصيبــه مــن باقــي 

ثلــث الرتكــة أن ويف وإال فمنــه وممــا أوىص بــه لغريهــم.
 

املادة ٢٨٨
يستحق االرث بموت املورث حقيقة او حكام.

 املادة ٢٨٩
ــوارث وقــت مــوت املــورث ، حقيقــة او  ــاة ال أ- يشــرتط الســتحقاق االرث حتقــق حي

حكــام. 
ب- ويتحقــق وجــود احلمــل واســتحقاقه لــالرث اذا توافــرت فيــه الــرشوط الــواردة يف 

املــادة ٣٣٠ مــن هــذا القانــون.

 املادة ٢٩٠
ــال  ــات اوال ، ف ــم مــن م ــا ، ومل يعل ــرث بعض ــر ، وكان بعضهــم ي ــان او اكث اذا مــات اثن
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ــد ام ال. ــادث واح ــم يف ح ــواء أكان موهت ــر س ــة اآلخ ــم يف ترك ــتحقاق الحده اس

 املادة ٢٩١
أ- يؤدي من الرتكة بحسب الرتتيب اآليت : 

أوال : ما يكفي لتجهيز امليت ، وجتهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر املرشوع. 
ثانيا : ديون امليت. 

ثالثا : الوصية الواجبة. 
رابعا : الوصية االختيارية يف احلد الذي تنفذ فيه. 

خامسا : املواريث بحسب ترتيبها يف هذا القانون. 
ب- اذا مل توجد ورثة قىض من الرتكة بالرتتيب اآليت : 

أوال : استحقاق من اقر له امليت بنسب عى غريه. 
ثانيا : ما اوىص به فيام زاد عى احلد الذي تنفذ فيه الوصية. 

ج- اذا مل يوجد احد من هؤالء آلت الرتكة ، او ما بقي منها اىل اخلزانة العامة.

 املادة ٢٩٢
ــا ام رشيــكا ،  ــع االرث قتــل املــورث عمــدا ، ســواء أكان القاتــل فاعــال اصلي مــن موان
ــق  ــال ح ــل ب ــذه اذا كان القت ــدام وتنفي ــم باالع ــهادته اىل احلك ــاهد زورأدت ش ام كان ش
ــة ، ويعــد مــن االعــذار  ــال عــذر وكان القاتــل عاقــال ، بالغــا حــد املســئولية اجلنائي ، وب

جتــاوز حــق الدفــاع الرشعــي.

 املادة ٢٩٣
أ- ال توارث بني مسلم وغري مسلم. 

ب- يتوارث غري املسلمني بعضهم من بعض. 
ج- اختالف الدارين ال يمنع من االرث بني املسلمني. 

د- ال يمنــع اختــالف الداريــن - بــني غــري املســلمني - مــن االرث اال اذا كانــت رشيعــة 
الــدار االجنبيــة متنــع ذلــك.

 املادة ٢٩٤
أ- ال يرث املرتد من احد. 

ب- مــال املرتــد قبــل الــردة او بعدهــا يكــون لورثتــه املســلمني عنــد موتــه ، فــان مل يكــن 
لــه ورثــة مــن املســلمني ، يكــون مالــه للخزانــة العامــة. 

ج- اذا جتنــس املرتــد بجنســية دولــة غــري اســالمية يعتــرب يف حكــم املتــويف ويــؤول مالــه 
لورثتــه املســلمني. 

د- اذا عــاد املرتــد اىل االســالم بعــد جتنســه بجنســية دولــة غــري اســالمية يكــون لــه مــن 
مالــه مــا بقــي بأيــدي ورثتــه ، او باخلزانــة العامــة.

 املادة ٢٩٥
أ- من اسباب االرث : الزوجية ، والقرابة. 
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ب- يكون االرث بالزوجية بطريق الفرض. 
ج- ويكون االرث بالقرابة ، بطريق الفرض ، او التعصيب ، او هبام معا ، او بالرحم. 

ــني : ٣٠٢ ،  ــكام املادت ــاة اح ــع مراع ــا ، م ــام مع ــا ارث ورث هب ــوارث جهت د- اذا كان ل
.٣٢٦

 املادة ٢٩٦
ــروض ،  ــاب الف ــث بأصح ــدأ يف التوري ــة ، ويب ــوارث يف الرتك ــدر لل ــهم مق ــرض س الف
ــة  ــزوج ، الزوج ــت الم ، ال ــال ، االخ الم ، االخ ــب وان ع ــد العاص ــم : االب ، اجل وه
، البنــات ، بنــات االبــن وان نــزل االخــوات الب وام ، االخــوات الب ، االم ، اجلــدة 

ــة وان علــت. الثابت

املادة ٢٩٧
أ- مــع مراعــاة حكــم املــادة ٣٠٩ لــالب فــرض الســدس اذا وجــد للميــت ولــد ، او ولــد 

ابــن وان نــزل. 
ــد عــدم االب يكــون للجــد العاصــب الســدس ، عــى الوجــه املبــني يف الفقــرة  ب- عن

الســابقة. 
واجلد العاصب هو الذي ال يدخل يف نسبته اىل امليت انثى.

 املادة ٢٩٨
أ- الوالد االم فــرض الســدس للواحــد ، والثلــث لالثنــني فاكثــر ، ذكورهــم واناثهــم يف 

ــمة سواء.  القس
ب- اذا كان اوالد االم اثنــني فاكثــر ، واســغرقت الفــروض الرتكــة ، يشــارك اوالد االم 
ــم  ــر ، ويقس ــقيقه او اكث ــت ش ــع اخ ــراد او م ــقاء باالنف ــوة االش ــقيق ، او االخ االخ الش

الثلــث بينهــم مجيعــا عــى الوجــه املتقــدم.

 املادة ٢٩٩
أ- للــزوج فــرض النصــف عنــد عــدم الولــد ، وولــد االبــن وان نــزل ، والربــع مــع الولــد 

او ولــد االبــن وان نــزل. 
ب- وللزوجــة ولــو كانــت مطلقــة رجعيــا اذا مــات الزوج وهــي يف العــدة ، او الزوجات 
فــرض الربــع عنــد عــدم الولــد ، وولــد االبــن وان نــزل والثمــن مع الولــد ، او ولــد االبن 

نزل.  وان 
وتعتــرب املطلقــة بائنــا يف مــرض املــوت يف حكــم الزوجــة اذا مل تــرض بالطــالق ، ومــات 
املطلــق يف ذلــك املــرض ، وهــي يف عدتــة بــرشط ان تســتمر اهليتهــا لــالرث مــن وقــت 

الطــالق اىل وقــت الوفــاة.

 املادة ٣٠٠
مع مراعاة حكم املادة ٣٠٧ : 

ا - للواحدة من البنات فرض النصف ، ولالثنتني فاكثر الثلثان. 
ب - لبنــات االبــن الفــرض املتقــدم عنــد عــدم وجــود بنــت ، او بنــت ابــن اعــى منهــن 

درجــة. 
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ج - وهلن واحدة ، او اكثر السدس مع البنت ، او بنت االبن االعى درجة.

 املادة ٣٠١
مع مراعاة حكم املادتني : ٣٠٧ ، ٣٠٨ : 

ا - للواحدة من االخوات الشقيقات فرض النصف ، ولالثنتني فاكثر الثلثان. 
ب - لالخوات الب الفرض املتقدم عند عدم وجود اخت شقيقه. 

ج - وهلن واحدة او اكثر السدس مع االخت الشقيقة.

 املادة ٣٠٢
أ- لــألم فــرض الســدس مــع الولــد ، او ولــد ابــن وان نــزل ، او مــع اثنــني او اكثــر مــن 

االخــوة واالخــوات. 
ــني  ــد الزوج ــع اح ــت م ــا اذا اجتمع ــري اهن ــوال ، غ ــذه االح ــري ه ــث يف غ ــا الثل ب- وهل

ــني.  ــد الزوج ــرض اح ــد ف ــي بع ــا بق ــث م ــا ثل ــط ، كان هل واالب فق
ج- واجلــدة الثابتــة هــي ام احــد االبويــن ، او اجلد العاصب وان علــت ، وهلا او للجدات 

الســدس ، ويقســم بينهــن عى الســواء ، ال فرق بني ذات قرابــة وذات قرابتني.

 املادة ٣٠٣
اذا زادت انصبــاء اصحــاب الفــروض عــى الرتكــة ، قســمت بينهــم بنســبة انصبائهــم يف 

االرث.

 املادة ٣٠٤
ــة ،  ــروض الرتك ــتغرق الف ــد ومل تس ــروض ، او وج ــن ذوي الف ــد م ــد اح أ- اذا مل يوج

ــب.  ــن النس ــة م ــروض للعصب ــد الف ــا بع ــي منه ــا بق ــة ، او م ــت الرتك كان
ب- العصبة من النسب ثالثة انواع : 

١- عصبة بالنفس 
٢- عصبة بالغري 

٣- عصبة مع الغري

 املادة ٣٠٥
للعصبــة بالنفــس جهــات اربــع ، مقــدم بعضهــا عــى بعــض يف االرث عــى الرتتيــب اآليت 

 :
١- البنوة ، وتشمل االبناء ، وابناء االبن وان نزل 

٢- االبوة ، وتشمل االب ، واجلد العاصب وان عال 
٣- االخوة ، وتشمل االخوة لالبوين ، واالخوة الب ، وابنائهام وان نزلوا. 

٤- العمومــة ، وتشــمل اعــامم امليــت البويــن ، او الب ، واعــامم ابيــه كذلــك ، واعــامم 
جــده العاصــب وان عــال ، وابنــاء مــن ذكــورا وان نزلــوا.

 املادة ٣٠٦
أ- اذا احتدت العصبة بالنفس يف اجلهة ، كان املستحق لالرث اقرهبم درجة اىل امليت. 
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ب- اذا احتــدوا يف اجلهــة والدرجــة ، كان التقديــم بقــوة القرابــة ، فمــن كانــت قرابتــه مــن 
االبويــن ، قــدم عــى مــن كانــت قرابتــه مــن االب فقــط. 

ج- فاذا احتدوا يف اجلهة ، والدرجة ، والقوة كان االرث بينهم عى السواء.

املادة ٣٠٧
أ- العصبة بالغري هن : 
١- البنات مع االبناء. 

٢- بنــات االبــن وان نــزل مــع ابنــاء االبــن وان نــزل ، اذا كانــوا يف درجتهــن مطلقــا ، او 
كانــوا انــزل منهــن اذا مل ترثــن بغــري ذلــك. 

٣- االخوات البوين مع االخوة البوين ، واالخوات الب مع االخوة الب. 
ب- يكون االرث بينهم يف هذه االحوال ، للذكر مثل حظ االنثيني.

 
املادة ٣٠٨

أ- العصبة مع الغري هن : 
االخــوات البويــن او الب مــع البنــات او بنــات االبــن وان نــزل ويكــون هلــن الباقــي مــن 

الرتكــة بعــد الفروض. 
ب- ويف هــذه احلالــة يعتــربن بالنســبة لباقــي العصبــات كاالخــوة البويــن او الب ، 

ويأخــذن احكامهــم يف التقديــم باجلهــة ، والدرجــة والقــوة.

 املادة ٣٠٩
اذا اجتمــع االب او اجلــد مــع البنــت او بنــت االبــن وان نــزل ، اســتحق الســدس فرضــا 

، والباقــي بطريــق التعصيــب.

 املادة ٣١٠
أ- اذا اجتمع اجلد مع االخوة ، واالخوات البوين او الب ، كانت له حالتان : 

ــع  ــن م ــا عصب ــا ، او اناث ــورا واناث ــط ، او ذك ــورا فق ــوا ذك ــمهم كاخ ان كان ١- ان يقاس
ــاث.  ــوارث مــن االن الفــرع ال

٢- ان يأخــذ الباقــي بعــد اصحــاب الفــروض بطريــق التعصيــب اذا كان مــع اخــوات مل 
يعصبــن بالذكــور ، او مــع الفــرع الــوارث مــن االنــاث. 

ب- عــى انــه اذا كانــت املقاســمة ، او االرث بالتعصيــب عــى الوجــه املتقــدم حتــرم اجلــد 
مــن االرث او تنقصــه عــن الســدس اعتــرب صاحــب فــرض بالســدس.

ج- وال يعترب يف املقاسمة من كان حمجوبا من االخوة او االخوات الب.

 املادة ٣١١
أ- احلجــب هــو ان يكــون لشــخص اهليــة االرث ، ولكنــه ال يــرث بســبب وجــود وارث 

آخر. 
ب- واملحجوب حيجب غريه.

 
املادة ٣١٢



قانون االحوال الشخصية
قـــــــــــانـــــــــون املرافـــــــــــعــــــــــــات
قـــــــــــانــــــــــون االثــــــــــــــــــــبـــــات
قـــــــــــانون حمـــــــــكـــــــــمة االســـــــرة
قانون االحـــــوال الشخصـــية اجلعــــفرية

العودة للصفحة الرئيسية-        ٦٢٢       -العودة لفهرس القانون

املحروم من االرث ملانع من موانعه ، ال حيجب احدا من الورثة.

املادة ٣١٣
أ- حتجب اجلدة الثابتة باالم. 

ب- حتجب اجلدة البعيدة باجلدة القريبة. 
ج- حتجب اجلدة الب باالب. 

د- حتجب اجلدة باجلد العاصب ان كانت اصال له.

 املادة ٣١٤
حيجب اوالد االم باالب ، وباجلد العاصب وان عال ، وبالولد وولد االبن وان نزل.

 املادة ٣١٥
أ- حتجب بنت االبن باالبن ، وابن االبن وان نزل ، اذا كانت انزل منه درجة. 

ب- وحتجــب ايضــا بالبنتــني ، او بنتــي االبــن ، اذا كانتــا اعــى منهــا درجــة ، مــا مل يكــن 
معهــا مــن يعصبهــا ، طبقــا للــامدة ٣٠٧

 املادة ٣١٦
حتجب االخت البوين باالب وباالبن ، وابن االبن وان نزل.

املادة ٣١٧
أ- حتجب االخت الب باالب وباالبن ، وابن االبن وان نزل. 

ــة مــع غريهــا ،  ب- وحتجــب ايضــا بــاالخ البويــن وباالخــت البويــن اذا كانــت عصب
ــد اخ الب. ــن ، اذا مل يوج ــني البوي ــادة ٣٠٨ وباالخت ــم امل ــا حلك طبق

 املادة ٣١٨
أ- اذا مل تســتغرق الفــروض الرتكــة ، ومل توجــد عصبــة مــن النســب رد الباقــي عــى غــري 

الزوجــني مــن اصحــاب الفــروض بنســبة فروضهــم. 
ــد  ــب ، او اح ــن النس ــة م ــد عصب ــني اذا مل يوج ــد الزوج ــة اىل أح ــي الرتك ــرد باق ب- ي

اصحــاب الفــروض النســبية ، او احــد ذوي االرحــام.

 املادة ٣١٩
أ- اذا مل يوجــد احــد مــن ذوي الفــروض النســبية ، وال مــن العصبــات النســبية ، كانــت 

الرتكــة او الباقــي منهــا ، لــذوي االرحــام. 
ب- ذو االرحام هم االقارب من غري اصحاب الفروض ، او العصبات النسبية.

 املادة ٣٢٠
ذوو االرحــام اربعــة اصنــاف مقــدم بعضهــا عــى بعــض يف االرث بحســب الرتتيب اآليت 

 :
الصنف االول : اوالد البنات وان نزلوا ، واوالد بنات االبن وان نزل. 
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الصنف الثاين : اجلد الرمحي وان عال ، واجلدة غري الثابتة وان علت. 
الصنــف الثالــث : ابنــاء االخــوة الم واوالدهــم وان نزلــوا. واوالد االخــوات البويــن ، 
او الحدمهــا وان نزلــوا. وبنــات االخــوة البويــن او الحدمهــا ، واوالدهــن وان نزلــوا. 

وبنــات ابنــاء االخــوة البويــن او الب ، وان نزلــوا ، واوالدهــن وان نزلــوا. 
الصنــف الرابــع : يشــمل ســت طوائــف مقــدم بعضها عى بعــض يف االرث عــى الرتتيب 

اآليت : 
االوىل : اعامم امليت الم ، وعامته ، واخواله ، وخاالته البوين او الحدمها. 

الثانيــة : اوالد مــن ذكــروا يف الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــامم امليــت البويــن او 
الب ، وبنــات ابنائهــم وان نزلــوا واوالد مــن ذكــرن وان نزلــوا. 

الثالثــة : اعــامم ايب امليــت الم ، وعامتــه ، واخوالــه ، وخاالتــه البويــن ، او الحدمها واعامم 
ام امليــت ، وعامهتــا ، واخواهلــا ، وخاالهتا البويــن او الحدمها. 

الرابعــة : اوالد مــن ذكــروا يف الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــامم ايب امليت البوين 
او الب ، وبنــات ابنائــه وان نزلــوا ، واوالد مــن ذكــرن وان نزلوا. 

اخلامســة : اعــامم ايب ايب امليــت الم ، واعــامم ايب ام امليــت ، وعامهتــا ، واخواهلام ، وخاالهتام 
، البويــن او الحدمهــا ، واعــامم ام ام امليــت ، وام ابيــه ، وعامهتــام واخواهلــام ، وخاالهتــام 

ــه او الحدمها.  البوي
السادســة : اوالد مــن ذكــروا يف الفقــرة الســابقة وان نزلــوا ، وبنــات اعــامم ايب ايب امليــت 

البويــن او الب ، وبنــات ابنائهــم وان نزلــوا واوالد مــن ذكــرن وان نزلــوا ، وهكــذا.

 املادة ٣٢١
أ- الصنف االول من ذوي االرحام اوالهم باملرياث اقرهبم اىل امليت درجة. 

ب- فــان تســاووا يف الدرجــة فولــد صاحــب الفــرض اوىل مــن ولــد ذوي الرحــم ، وان 
ــرتكوا يف  ــرض ، اش ــب ف ــم صاح ــن فيه ــرض ، او مل يك ــب ف ــم اوالد صاح ــوا كله كان

االرث.
 

املادة ٣٢٢
أ- الصنــف الثــاين مــن ذوي االرحــام اوالهــم باملــرياث اقرهبــم اىل امليــت درجــة ، فــان 

تســاووا يف الدرجــة ، قــدم مــن كان يــديل بصاحــب فــرض. 
ب- اذا تســاووا يف الدرجــة ، وليــس فيهــم مــن يــديل بصاحــب فــرض او كانــوا كلهــم 
يدلــون بصاحــب فــرض ، فــان كانــوا مجيعــا مــن جهــة االب او مــن جهــة االم ، اشــرتكوا 

يف االرث ، وان اختلفــت جهاهتــم ، فالثلثــان لقرابــة االب ، والثلــث لقرابــة االم.
 

املادة ٣٢٣
أ- الصنف الثالث من ذوي االرحام اوالهم باملرياث اقرهبم اىل امليت درجة. 

ب- فــاذا تســاووا يف الدرجــة ، وكان بعضهــم ولــد عاصــب ، وبعضهــم ولــد ذي رحــم 
، قــدم االول عــى الثــاين ، واال قــدم اقواهــم قرابــة للميــت ، فمــن كان اصلــه البويــن ، 
فهــو اوىل ممــن كان اصلــه الب ، ومــن كان اصلــه الب فهــو اوىل ممــن كان اصلــه الم ، 

فــان احتــدوا يف الدرجــة ، وقــوة القرابــة ، اشــرتكوا يف االرث.
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 املادة ٣٢٤
يف الطائفــة االوىل مــن طوائــف الصنــف الرابــع املبينــة باملــادة ٣٢٠ اذا انفــرد فريق االب ، 
وهــم اعــامم امليــت الم ، وعامتــه ، او فريــق االم ، وهــم اخوالــه ، وخاالتــه ، قــدم اقواهــم 
قرابــة ، فمــن كان البويــن فهــو اوىل ممــن كان الب ، ومــن كان الب فهــو اوىل ممــن كان 

الم ، وان تســاووا يف القاربــة اشــرتكوا يف االرث. 
وعنــد اجتــامع الفريقــني يكــون الثلثــان لقرابــة االب والثلــث لقرابة االم ، ويقســم نصيب 

كل فريــق عــى النحــو املتقدم. 
وتطبق احكام الفرقتني السابقتني عى الطائفتني الثالثة واخلامسة.

 املادة ٣٢٥
يف الطائفــة الثانيــة يقــدم االقــرب منهــم درجــة عــى االبعــد ولــو كان مــن غــري جهتــه ، 
وعنــد التســاوي ، واحتــاد اجلهــة ، يقــدم االقــوى يف القاربــة ان كانــوا اوالد عاصــب ، او 

اوالد ذي رحــم. 
فإذا كانوا خمتلفني ، قدم ولد العاصب عى ولد ذي الرحم. 

ــة االم ومــا اصــاب  ــة االب ، والثلــث لقراب ــان لقراب وعنــد اختــالف اجلهــة يكــون الثلث
ــه بالطريقــة املتقدمــة.  كل فريــق يقســم علي

وتطبق احكام الفقرتني السابقتني عى الطائفتني : الرابعة والسادسة.

 املادة ٣٢٦
ال اعتبار لتعدد جهات القرابة يف وارث من ذوي االرحام اال عند اختالف اجلانب.

املادة ٣٢٧
يف ارث ذوي االرحام ، يكون للذكر مثل حظ االنثيني.

 املادة ٣٢٨
أ- اذا اقــر امليــت بالنســب عــى نفســه ال يتعــدى هــذا االقــرار اىل الورثــة ، مــا مل يســتوف 

رشوط صحتــه. 
ب- واذا اقــر بالنســب عــى غــريه اســتحق املقــر لــه الرتكــة اذا كان جمهــول النســب ، ومل 

يثبــت نســبه مــن الغــري ، ومل يرجــع املقــر عــن اقــراره. 
ــا وقــت مــوت املقــر ، او وقــت احلكــم  ــه حي ــة ان يكــون املقــر ل ويشــرتط يف هــذه احلال

ــع االرث.  ــع مــن موان ــه مان ــا ، واال يقــوم ب ــاره ميت باعتب
ج- واذا اقــر الورثــة بــوارث ، ومل يثبــت النســب هبــذا االقــرار ، شــارك املقر يف اســتحقاقه 

دون ســواه ، ان كان ال حيجبــه املقــر ، وال يســتحق شــيئا ان كان حيجبه.

 املادة ٣٢٩
يوقف للحمل من تركة املتويف اوفر النصيبني عى تقدير انه ذكر او انثى.

 
املادة ٣٣٠

اذا تــويف الرجــل عــن زوجتــه او عــن معتدتــه ، فــال يرثــه محلهــا اال اذا ولــد حيــا خلمســة 
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وســتني وثالثامئــة يــوم عــى االكثــر مــن تاريــخ الوفــاة او الفرقــة. 
ال يرث احلمل غري ابيه اال يف احلالتني الآتيتني : 

االوىل : ان يولــد حيــا خلمســة وســتني وثالثامئــة يــوم عــى االكثــر مــن تاريــخ املــوت او 
الفرقــة. 

أن كانت امه معتدة موت او فرقة ، ومات املورث اثناء العدة. 
الثانيــة : ان يولــد حيــا لســبعني ومائتــي يــوم عــى االكثــر مــن تاريــخ وفــاة املــورث ان كان 

مــن زوجيــة قائمــة وقــت الوفاة.

 املادة ٣٣١
أ- اذا نقــص املوقــوف للحمــل عــام يســتحقه يرجــع بالباقــي عــى مــن دخلــت الزيــادة يف 

نصيبــه مــن الورثــة. 
ب- اذا زاد املوقوف للحمل عام يستحقه رد الزائد عى من يستحقه من الورثة.

 املادة ٣٣٢
ــا اخــذه وان حكــم  ــان ظهــر حي ــه فيهــا ، ف ــه نصيب أ- يوقــف للمفقــود مــن تركــه مورث

ــه.  ــة وقــت مــوت مورث ــه اىل مــن يســتحقه مــن الورث ــه رد نصيب بموت
ب- ان ظهر حيا بعد احلكم بموته ، اخذ ما تبقى من نصيبه بأيدي الورثة.

 املادة ٣٣٣
اذا حكــم بمــوت املفقــود ، واســتحق ورثتــه تركتــه ، ثــم جــاء هــذا املفقــود ، او تبــني انــه 

حــي ، فلــه الباقــي مــن تركتــه ، يف يــد ورثتــه ، وال يطالــب بــام ذهــب مــن ايدهيــم.

 املادة ٣٣٤
للخنثــى املشــكل ، وهــو الــذي ال يعــرف أ ذكــر هــو ام اثنــى ، ادنــى احلالــني ، ومــا بقــي 

مــن الرتكــة يعطــي لباقــي الورثــة.

 املادة ٣٣٥
ــد  ــى ، وول ــد الزن ــرث ول ــادة ٣٣٠ ي ــن امل ــرية م ــرة االخ ــة بالفق ــدة املبين ــاة امل ــع مراع م

اللعــان مــن االم وقرابتهــا ، وترثهــام االم وقرابتهــا.

 املادة ٣٣٦
أ- التخارج هو ان يتصالح الورثة عى اخراج بعضهم من املرياث عى شئ معلوم. 

ب- اذا ختارج احد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه ، وحل حمله يف الرتكة. 
ج- واذا ختــارج احــد الورثــة مــع باقيهــم ، فــان كان املدفــوع لــه مــن الرتكــة ، قســم نصيبه 
بينهــم بنســبة انصبائهــم فيهــا ، وان كان املدفــوع مــن ماهلــم ، ومل ينــص يف عقــد التخــارج 

عــى طريقــة قســمة نصيــب اخلــارج ، قســم عليهــم بنســبة مــا دفعــه كل منهــم.

املادة ٣٣٧
ــن ذوي  ــد م ــدم اح ــا اذا مل يتق ــل فيه ــاوى ، او تتدخ ــع الدع ــة ان ترف ــة العام ــى النياب ع
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ــام. ــام الع ــس النظ ــر يم ــك يف كل ام ــأن ، وذل الش

 املادة ٣٣٨
املراد بالنظام العام يف املادة السابقة احكام الرشيعة االسالمية يف االحوال اآلتية. 

أ- الزواج باملحرمات حرمة مؤبدة او مؤقتة. 
ب- اثبات الطالق البائن. 

ج- فسخ الزواج. 
د- االوقاف والوصايا اخلريية. 

هـ- دعاوى النسب ، وتصحيح االسامء. 
و- الدعاوي اخلاصة بفاقدي االهلية وناقصيها ، والغائبني ، واملفقودين. 

ويكون للنيابة يف هذه االحوال ما للخصوم من حقوق.

 املادة ٣٣٩
أ- تعتــرب النيابــة العامــة ممثلــة يف الدعــوى متــى قدمــت مذكــرة برأهيــا فيهــا ، وال يتعــني 

حضورهــا اال اذا رأت املحكمــة ذلــك 
ب- ويف مجيع االحوال ال يتعني حضور النيابة عند النطق باحلكم.

 املادة ٣٤٠
يف مجيــع االحــوال التــي ينــص فيهــا القانــون عــى تدخــل النيابــة العامــة ، جيــب عــى قلــم 

كتــاب املحكمــة ابــالغ النيابــة كتابــة بمجــرد قيــد الدعــوى. 
واذا عرضــت اثنــاء نظــر الدعــوى مســألة ممــا تتدخــل فيهــا النيابــة فيكــون تبليغهــا بنــاء 

عــى امــر مــن املحكمــة.

 املادة ٣٤١
متنــح النيابــة بنــاء عــى طلبهــا ميعــاد مخســة عرش يومــا عى االقــل ، لتقديــم مذكــرة باقواهلا 

مــن تاريخ ارســال ملــف القضيــة اليها. 
وللنيابة حق الطعن يف احلكم ولو مل تكن قد تدخلت.

 املادة ٣٤٢
حتسب السنوات واالشهر الواردة يف هذا القانون بالتقويم القمري.

 املادة ٣٤٣
كل مــا مل يــرد لــه حكــم يف هــذا القانــون يرجــع فيــه اىل املشــهور يف مذهــب االمــام مالــك 
فــان مل يوجــد املشــهور طبــق غــريه ، فــان مل يوجــد حكــم اصــال ، طبقــت املبــادئ العامــة 

يف املذهــب.

 املادة ٣٤٤
ــع  ــر االحــوال الشــخصية تكــون حجــة امــام مجي ــة الصــادرة مــن دوائ االحــكام النهائي

ــر. الدوائ
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املادة ٣٤٥
تطبيــق احــكام هــذا القانــون مــن اختصــاص دائرة االحــوال الشــخصية باملحكمــة الكلية 

واالســتئنافية والتمييز.
 

املادة ٣٤٦
أ- يطبــق هــذا القانــون عــى مــن كان يطبــق عليهــم مذهــب االمــام مالــك ، وفيــام عــدا 

ذلــك فيطبــق عليهــم احكامهــم اخلاصــة هبــم. 
ب- امــا اذا كان اطــراف النــزاع مــن غــري املســلمني وكانــوا خمتلفــني دينــا او مذهبــا رست 

عليهــم احــكام هــذا القانون.

املادة ٣٤٦ م
تصــدر أحــكام املحكمــة الكليــة ىف قضايــا األحــوال الشــخصية مــن قاض واحــد، وذلك 
اســتثناء مــن حكــم املــادة الســابعة من املرســوم بالقانــون رقم )٢٣( لســنة ١٩٩٠م بشــأن 

قانــون تنظيــم القضــاء املشــار إليه

 املادة ٣٤٧
ينرش هذا القانون يف اجلريدة الرسمية ، ويعمل به من اول اكتوبر ١٩٨٤.


