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 مخطط مشروع تعدیل القانون 
 األحكام العامة: الكتاب األول

 
 

 مكانتنازع القوانین من حیث ال: الباب األول
 اختصاص المحكمة الشرعیة: الباب الثاني
 اإلثبات في مسائل األحوال الشخصیة: الباب الثالث
 المؤسسات الشرعیة: الباب الرابع

 
 النیابة العامة الشرعیة: الفصل األول -١
 دائرة األیتام: الفصل الثاني -٢
 صندوق التكافل األسري: الفصل الثالث -٣

 
 

 الزواج: الكتاب الثاني
 

 الزواج والخطبة: الباب األول
 أركان العقد وشرائطھ: الباب الثاني

 الرضا والعالنیة: الفصل األول -١
 األھلیة: الفصل الثاني -٢
 الوالیة في الزواج: الفصل الثالث -٣
 الكفاءة: الفصل الرابع -٤
 المحرمات من النساء: الفصل الخامس -٥
 تعدد الزوجات: الفصل السادس -٦
 معامالت الزواج اإلداریة: الفصل السابع -٧
 الزواج خارج المحكمة: فصل الثامنال -٨

 
 أنواع الزواج: الباب الثالث

 الزواج الصحیح: الفصل األول -١
 الزواج الباطل : الفصل الثاني -٢
 الزواج الفاسد: الفصل الثالث -٣
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 مرصد نساء سوریة
org.nesasy.www 

 

 ٣

 
 

 آثار الزواج: الكتاب الثالث
  

 
 

 حقوق الزوجین: الباب األول
 الحقوق المشتركة: الفصل األول -١
 حقوق الزوج: الفصل الثاني -٢
 حقوق الزوجة: الفصل الثالث -٣

 المھر والجھاز: الباب الثاني
 المھر المسمى: الفصل األول -١
 مھر المثل: الفصل الثاني -٢
 المتعة: الفصل الثالث -٣
 الجھاز: الفصل الرابع -٤

 
 المسكن: الباب الثالث
 النفقة: الباب الرابع

 األحكام العامة: الفصل األول -١
 النفقة الزوجیة: الفصل الثاني -٢
  نفقة العدة:الفصل الثالث -٣
 نفقة األقارب: الفصل الرابع -٤

 
 
   

 
 انحالل الزواج: الكتاب الرابع

 
 
 

 األحكام العامة: الباب األول
 الطالق: الباب الثاني

 
 الطالق باإلرادة المنفردة: الفصل األول

 
 المخالعة: الباب الثالث
 التفریق بحكم القاضي: الباب الرابع

 ق للعلل والعیوبالتفری: الفصل األول -١
 التفریق للغیبة: الفصل الثاني -٢
 التفریق لعدم اإلنفاق واإلعسار: الفصل الثالث -٣
 التفریق للشقاق والضرر: الفصل الرابع -٤
  

 التفریق بحكم الشرع والقانون: الباب الخامس
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 التفریق للعان: الفصل األول -١
 التفریق لالیالء: الفصل الثاني -٢
 التفریق للظھار: الفصل الثالث -٣
 التفریق الختالف الدین: لفصل الرابعا -٤

 
 فسخ النكاح: الباب السادس

 
 آثار انحالل الزواج: الكتاب الخامس

 
 آثاره في الزوجیة  : الباب األول
 أحكام العدة  : الباب الثاني

 
 الوالدة ونتائجھا: الكتاب السادس 

 النسب: الباب األول
 النسب من الزواج الصحیح: الفصل األول -١
 النسب من الزواج الفاسد: نيالفصل الثا -٢
 اإلقرار بالنسب: الفصل الثالث -٣
 ثبوت النسب: الفصل الرابع -٤

 حقوق األطفال: الباب الثاني
 تحدید الحقوق: الفصل األول
 كفالة الصغیر: الفصل الثاني
 الحضانة: الباب الثالث
 الرضاع: الباب الرابع

   
 

 
 األھلیة والنیابة الشرعیة: الكتاب السابع

 
 

 األھلیة:  األولالباب
 النیابة الشرعیة : الباب الثاني
 األحكام العامة: الفصل األول -١
 تصرفات القاصر: الفصل الثاني -٢
 الوالیة على النفس: الفصل الثالث -٣
 الوالیة على المال: الفصل الرابع -٤
 الوصایة على مال القاصر: الفصل الخامس -٥
 الناظر وواجباتھ: الفصل السادس -٦
 القوامة: الفصل السابع -٧
 الوكالة القضائیة: الفصل الثامن -٨
 المساعد القضائي: الفصل التاسع -٩

 مرض الموت: الباب الثالث
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 الوصیة : الكتاب الثامن
 
 

 أحكام عامة : الباب األول
 ركن الوصیة وصحتھا:               الفصل األول
 قبول الوصیة وردھا:               الفصل الثاني

 أحكام الوصیة: الباب الثاني
 الموصى لھ: الفصل األول -١
 الموصى بھ: الفصل الثاني -٢
 الوصیة بالمنافع: الفصل الثالث -٣
 أحكام الزیادة في الوصیة: الفصل الرابع -٤
 الوصیة الواجبة: الفصل الخامس -٥
 تزاحم الوصایا: الفصل السادس -٦
 بطالن الوصیة: الفصل السابع -٧
 
 

  الوقف:                     الكتاب التاسع
 تعریف بالوقف: الباب األول
 نوع الوقف: الباب الثاني
 صیغة الوقف وحكمھ: الباب الثالث
 أھلیة الوقف: الباب الرابع

 في الموقوف علیھ: الباب الخامس
 شرائط الموقوف: الباب السادس
 في شرائط صحة الوقف: الباب السابع
 الشروط في الوقف: الباب الثامن
 في غلة الوقف: الباب التاسع
 استبدال الوقف : الباب العاشر

 ادارة الوقف: الباب الحادي عشر
 
 

 التركات والمواریث:                            الكتاب العاشر
 التركات: الباب األول
 المواریث: الباب الثاني

 أحكام عامة: الفصل األول -١
  وموانعھ وطرائقھاإلرثفي أسباب : الفصل الثاني -٢
 اإلرث سبب الفریضة: الفصل الثالث -٣
  بطریقة العصوبةاإلرث: ل الرابعالفص -٤
 الحجب: الفصل الخامس -٥
 الرد: الفصل السادس -٦
  بحق الرحماإلرث: الفصل السابع -٧
 تصنیف ذوي األرحام : الفصل الثامن -٨
 میراث ذوي األرحام: الفصل التاسع -٩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 مرصد نساء سوریة
org.nesasy.www 

 

 ٦

 المقر لھ بالنسب: الفصل العاشر -١٠
 أحكام متفرقة: الفصل الحادي عشر -١١

 
 أحكام خاصة: الكتاب الحادي عشر
 
 

 تطبیق القانون: الباب األول
 أحكام الطائفة الدرزیة : الباب الثاني
 أحكام الطائفة المسیحیة: الباب الثالث
 أحكام الطائفة الیھودیة: الباب الرابع
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 الكتاب األول

 األحكام العامة 
 الباب األول

 تنازع القوانین من حیث المكان
 
 
 ١المادة
 
 

 . قانون كل من الزوجینإلىیرجع في الشروط الموضوعیة لصحة عقد الزواج 
 
 

  ٢المادة 
 
 

یسري قانون الدولة التي ینتمي إلیھا الزوج وقت انعقاد الزواج على اآلثار التي یرتبھا عقد 
 . المالإلىالزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة 

 
 

 ٣المادة
 
 

 الزوج وقت الطالق، ویسري على التطلیق، إلیھاي ینتمي یسري على الطالق قانون الدولة الت
 . الزوج وقت رفع الدعوىإلیھاواالنفصال قانون الدولة التي ینتمي 

 
 

 ٤المادة
 

 
ًأحد الزوجین سوریا وقت انعقاد في األحوال المنصوص علیھا في المادتین السابقتین إذا كان 

 .األھلیة للزواجالزواج، یسري القانون السوري وحده فیما عدا شرط 
 

 ٥المادة
 

 .یسري على االلتزام بالنفقة فیما بین األقارب قانون المدین
 
 

  ٦المادة
 
 

یسري على المسائل الموضوعیة الخاصة بالوالیة، والوصایة، والقوامة وغیرھا من النظم 
 .الموضوعیة لحمایة المحجورین، والغائبین قانون الشخص الذي تجب حمایتھ
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 ٧المادة

 
 

ي على المیراث، والوصیة، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث، یسر
 .أو من صدر منھ التصرفات وقت موتھأو الموصي، 

 
 ٨المادة

 
 

. الوصیة قانون الموصي وقت االیصاء، أو قانون البلد الذي تمت فیھ الوصیةلى شكل عیسري 
 . إلى ما بعد الموتوكذلك الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة

 
 
 

 الباب الثاني
 

 اختصاص المحكمة الشرعیة
 
 ٩المادة
 
 

 :ًتختص المحكمة الشرعیة بالحكم نھائیا في قضایا
 .الوالیة، والوصایة والنیابة الشرعیة-١
 .إثبات الوفاة وتعیین الحصص الشرعیة للورثة-٢
 .الحجر واثبات الرشد-٣
 .المفقود ومن في حكمھ-٤
 .النسب-٥
 .قة األقارب من غیر المتزوجیننف-٦
 .تثبیت اإلسالم، كفالة الصغیر-٧
إبطال التصرفات المتعلقة بناقص األھلیة وعدیمھا والممنوع من ممارسة أھلیتھ كالمفقود -٨

 .والمریض مرض الموت والمحكوم علیھ بعقوبة جنائیة ونحوھم
** 
لمتفرعة عنھا أو المتصلة بھا،  جمیع المنازعات الناشئة عن مسائل األحوال الشخصیة أو ا-١٠

 ).١٢(إال ما استثنتھ المادة
 

 ١٠المادة
 

 :تختص المحكمة الشرعیة بالحكم نھائیا في قضایا األحوال الشخصیة للمسلمین وتشمل
 .الزواج وانحاللھ -١
 .المھر والجھاز -٢
 .الحضانة والرضاع -٣
 .النفقة بین الزوجین واألوالد -٤
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 ١١المادة
 
 

عاء بأي سبب من أسباب انحالل الزواج، وبین أي حق من الحقوق ال یجوز الجمع بین االد
 .الزوجیة األخرى

 
 ١٢المادة
 

 
 :تختص المحكمة الروحیة الخاصة بكل طائفة في قضایا األحوال الشخصیة اآلتیة

 
 .الزواج وآثاره -١
 .المھر والجھاز -٢
 .انحالل الزواج -٣
 .النفقة بین الزوجین واألوالد -٤
 .الحضانة -٥
 

 ١٣المادة
 
 

اختالف طائفة الزوجین تكون المحكمة الروحیة المختصة بالنزاع المتعلق بالحقوق المبینة عند 
 .في المادة السابقة ھي محكمة الطائفة التي ینتمي إلیھا الزوج

 
 
  ١٤المادة

 
تكون أحكام المحكمة الروحیة قابلة للطعن أمام غرفة شرعیة خاصة في محكمة النقض، یكون 

 .مسلمین یختاره مجلس القضاء األعلىأحد أعضائھا من غیر ال
 
 

 ١٥المادة
 
 

  :تختص المحكمة الشرعیة في األمور اآلتیة
 .اإلذن للنائب الشرعي وغیره في األحوال التي یوجب فیھا القانون إذن القاضي الشرعي-١
 .تنظیم الوصیة والوقف الخیري والحقوق المترتبة علیھ-٢
 .ا والطالق المخالعةإشھار اإلسالم وعقود الزواج وتثبیتھ-٣
حصر اإلرث الشرعي ونصب النائب الشرعي لناقص األھلیة وعدیمھا والمحكوم علیھ -٤

 .بعقوبة جنائیة
المساعد القضائي لألصم األبكم أو األعمى األصم، أو األعمى األبكم إذا تعذر علیھ التعبیر -٥

 .عن إرادتھ
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 .فرض النفقة وإسقاطھا بالتراضي-٦
 .ر أبویھنسب الولد بإقرا-٧
 .جمیع األمور اإلداریة والمالیة المتعلقة بالقاصرین والمحجور علیھم وبإثبات األھلة-٨

 
 ١٦المادة 

ًتعد الوثائق المنظمة وفقا ألحكام المادة السابقة نافذة إلى أن یقضى ببطالنھا أو یتعدیلھا في 
 .قضاء الخصومة

 
 ١٧المادة 

حكام المحاكم الشرعیة المكتسبة قوة القضیة المقضیة ًیجري تصحیح قیود األحوال المدنیة تبعا أل
 .ووثائقھا دون حاجة لمراجعة أي جھة قضائیة أو إداریة

 
 ١٨المادة 

 .تنظر المحكمة الشرعیة في جمیع األمور الداخلة في اختصاصھا بموجب قوانین خاصة
 
 ١٩المادة 

ة بالمسلم األجنبي ولو كان تنظر المحكمة الشرعیة في الدعاوى والمعامالت باألحوال الشخصی
 .ًخاضعا في بالده لقانون مدني أو كان عدیم الجنسیة
 
 

 الباب الثالث
 اإلثبات في مسائل األحوال الشخصیة

 ٢٠المادة 
تسري أحكام قانون البینات في المحاكم السوریة على جمیع القضایا الشرعیة باستثناء األحكام 

 :اآلتیة
یع القضایا الشرعیة إال في الدعاوى المالیة التي تخالف أو یجوز اإلثبات بالشھادة في جم-١

 .تتجاوز ما اشتمل علیھ دلیل كتابي
یشترط النصاب الشرعي للحكم بالشھادة، فلیس للقاضي الشرعي أن یحكم بشھادة الفرد إال -٢

 ً.في األحوال المقررة شرعا
 .مًال تعتبر القرینة القضائیة وحدھا سببا للحكم في ھذه المحاك-٣
 
 

 الباب الرابع 
 المؤسسة الشرعیة

 الفصل األول
 النیابة العامة الشرعیة

 ٢١المادة 
 .إنشاء نیابة خاصة لألحوال الشخصیة المتعلقة بغیر األموال-١
على النیابة العامة أن ترفع الدعاوى أو : تدخل النیابة في بعض قضایا األحوال الشخصیة-٢

 :الشأن وذلك في كل أمر یمس النظام العام وأھمھاتتدخل فیھا إذا لم یتقدم أحد من ذوي 
 .الزواج بالمحرمات حرمة مؤبدة أو مؤقتة-١ 
 .إثبات الطالق البائن-٢ 
 .فسخ الزواج-٣ 
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 .األوقاف والوصایا الخیریة-٤ 
 .دعاوى النسب وتصحیح األسماء-٥ 
 أن فیمارض الموت بناء على طلب من ذوي الش   والمفقودین وتصرفات المریض م 

 .یتعلق بالمریض
 .ویكون للنیابة في ھذه األحوال ما للخصوم من حقوق-٣
تعتبر النیابة العامة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذكرة إلبداء رأیھا فیھا، وال یتعین -٤

 .حضورھا إال إذا رأت المحكمة ذلك
التي ینص وفي جمیع األحوال ال یتعین حضور النیابة عند النطق بالحكم وفي جمیع األحوال -٥

القانون على تدخل النیابة یجب على المحكمة إبالغ النیابة كتابة، وإذا عرضت أثناء نظر 
 .الدعوى مسألة تتدخل فیھا النیابة فیكون تبلیغھا بأمر من المحكمة

ًتمنح النیابة بناء على طلبھا خمسة عشر یوما على األقل لتقدیم مذكرة من تاریخ غرسال -٦
 .بة حق الطعن في الحكم ولو لم تكن قد تدخلتالقضیة إلیھا وللنیا

 
 ٢٢المادة 

یجوز لكل أحد بعد أن یعینھ القاضي االدعاء بأي موضوع من المواضیع المحددة بالمادة -١
 .السابقة، ولو لم تكن لھ مصلحة بذلك

ًإذا لم یكن المدعي محامیا، وجب على المحكمة بعد قید الدعوى توجیھ كتاب إلى فرع نقابة -٢
 .ٍمحامین لندب محام یتابع إجراءات الدعوى دون مقابلال
یكون للمحامي المنتدب جمیع الحقوق التي یمنحھا القانون للمحامي الوكیل، وعلیھ ما علیھ -٣

 .الواجبات
 .تعفى ھذه الدعوى من جمیع الرسوم والتأمینات والطزابع والنفقات-٤
 
 

 الفصل الثاني
 دائرة األیتام

 ٢٣المادة 
 .وم دائرة لمساعدة القاضي في اختصاصاتھ المتعلقة بشؤون الیتیم تسمى دائرة األیتامتنشأ بمرس

 
 الفصل الرابع

 صندوق التكافل األسري
 ٢٤المادة 

ینشأ صندوق خاص لتامین اإلنفاق على من ال مال لھ من المطلقات واألرامل واألیتام واألوالد 
 .القاصرین والعاجزین عن الكسب والذین ال عائل لھم

 
 ٢٥المادة 

 :تتألف موارد ھذا الصندوق من
أي الغرم بالغدم ما دامت الدولة ترث من ال وارث لھ فعلیھا من ھذا : تركة من ال وارث لھ-ً◌١

 .المبلغ أن تنفق على من ال مال لھ
 .وصیة من ال وارث لھ-ً◌٢
 .ما زاد عن ثلث التركة من الوصیة إذا كان الموصي ال وارث لھ-ً◌٣
 .لزكاة إلى ھذا الصندوق الذي یعد إنشاؤه في وزارة األوقافالھبات وا-ً◌٤
 .المخالفات والغرامات بالشؤون األسریة كالحضانة والعقد خارج المحكمة وإھمال األطفال-ً◌٥
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 ٢٦المادة 
تستحق المطلقات واألرامل نفقاتھن من ھذا الصندوق ما دمن ال عائل لھن وال ما لھن وال زوج 

 .ینفق علیھن
 
 

  الثانيالكتاب
 الزواج

 الزواج والخطبة
 ٢٧المادة 

 .ًالزواج عقد بین رجل وامرأة تحل لھ شرعا غایتھ إنشاء رابطة للحیاة المشتركة والنسل
 

 ٢٨المادة 
ًالخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المھر وقبول الھدیة ال تكون زواجا، بل ھي -١

 .وعد بالزواج في المستقبل
 .خطبةیجب إشھار ال-٢
 

 ٢٩المادة 
 .لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة

 
 ٣٠المادة 

ًإذا دفع الخاطب المھر نقدا واشترت المرأة بھ جھازھا عدل الخاطب فالمرأة بالخیار بین -١
 .تسلیمھ أو إعادة مثل المھر

 .إذا عدلت المرأة فعلیھا إعادة مثل المھر أو قیمتھ حین قبضھ-٢
فین عن الخطبة أو وفاة أحد الخاطبین یجیز للخاطب استرداد ما أداه من عدول أحد الطر-٣

المھر والھدایا، أو قیمتھ یوم استحقاق الرد إن تعذر رد عینھ، وأما المستھلك من الھدایا فال 
 .یسترد

 .ال یسترد أحد الخاطبین ما قدم من الھدایا لآلخر ما لم یكن ھناك عرف أو شرط بخالف ذلك-٤
العدول من أحد الخاطبین أو بسببھ بمقتضى شرعي كان لآلخر أن یسترد ھدایاه إذا كان -٥

 .ًویعتبر متسببا بحكم من عدل
 .إذا توفي أحد الخاطبین ال تسترد الھدایا-٦
ًإذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادیا كان أو معنویا یتحمل المتسبب التعویض-٧ ً. 
 .عذار، أو إنذارال یتوقف استحقاق التعویض على أي إ-٨
ًإذا سلم الخاطب إلى خطیبتھ قبل العقد ماال على أنھ من المھر ثم عدل أحد الطرفین عن إبرام -٩

ًالعقد أو مات أحدھما فیكون الحق في استرداد ما سلمھ بعینھ إن كان قائما وإال مثلھ أو قیمتھ یوم 
 .القبض

 
 

 الباب الثاني
 أركان العقد وشرائطھ 

 الفصل األول
 ضا والعالنیةالر

 ٣١المادة 
 .ینعقد الزواج بإیجاب من أحد العاقدین وقبول من األخر
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 ٣٢المادة 

ًیكون اإلیجاب والقبول في الزواج باأللفاظ التي تفید معناه شرعا أو لغة أو عرفا ً. 
 
  ٣٣المادة 

 .ًیجوز أن یكون اإلیجاب والقبول بالكتابة إذا كان أحد الطرفین غائبا عن المجلس
 

 ٣٤مادة ال
 .یجوز التوكیل في عقد النكاح-١
 .یشترط لصحة التوكیل أن یكون بنص صریح-٢
لیس للوكیل أن یزوج موكلتھ من نفسھ أو من احد أصولھ أو فروعھ إال إذا نص على ذلك في -٣

 .الوكالة
 

 ٣٥المادة 
 .المعلومةیصح اإلیجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان یكتب وإال فبإشارتھ 

 
 ٣٦ المادة

 .یصح اإلیجاب أو القبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان یكتب وإال فبإشارتھ المعلومة
 

 ٣٧المادة 
 :یشترط في افیجاب والقبول

 .أن یكونا متفقین من كل وجھ وفي مجلس واحد-١
ًأن یكون كل من المتعاقدین سامعا كالم اآلخر وفاھما أن المقصود بھ الز-٢  .واجً
 .أن ال یصدر صراحة من أحد الطرفین قبل القبول ما یبطل اإلیجاب من قول أو فعل-٣
 .أن یكونا منجزین غیر دالین على التوقیت-٤
 .أن تبقى أھلیة العاقدین حتى تمام العقد-٥
 

 ٣٨المادة 
یشترط في صحة عقد الزواج حضور شاھدین رجلین، أو رجل وامرأتین مسلمین، أو كتابیین -١
 زواج المسلم بالكتابیة حین الضرورة، عاقلین، بالغین، سامعین اإلیجاب والقبول، فاھمین في

 .المقصود بھما
 .تجوز شھادة أصول وفروع الزوجین أو أحدھما-٢
تجوز شھادة الذمي إذا كانت الزوجیة كتابیة، حین الضرورة ولكن ال یثبت الزواج إذا جحده -٣

 .لكتابیةالزوج المسلم، ویثبت إذا جحدتھ ا
 

 ٣٩المادة 
إذا زوج األب ابنتھ البالغة العاقلة الراشدة بأمرھا ورضاھا وكانت حاضرة العقد بنفسھا في 

 .المجلس صح النكاح بحضور شاھد واحد أو امرأتین
 

 ٤٠المادة 
ال ینعقد الزواج المضاف إلى المستقبل وال المعلق على شرط غیر متحقق وال الزواج المؤقت 

 .فظ صریح أم دل علیھ العرفسواء أكان بل
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 ٤١المادة 
لتزم فیھ ما ھو محظور شرعا -١ ًإذا قید الزواج بشرط ینافي نظامھ الشرعي أو مقاصده أو یُ ُ

ًكان الشرط باطال والعقد صحیحا ً. 
 .شرط التأقیت في الزواج مبطل للعقد-٢
ھا وال تقید ًوإذا قید بشرط یوجب للمرأة مصلحة غیر محظورة شرعا وال یمس حقوق غیر-٣

ًحریة الزوج في أعمالھ الخاصة المشروعة كان الشرط صحیحا ملزما ویجبر الملتزم بھ على . ً
 .ًالتنفیذ قضاء

وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما یفید حریة الزوج في أعمالھ الخاصة أو یمس حقوق -٤
 أن تكون العصمة غیرھا كاشتراطھا علیھ أن ال یتزوج زوجة أخرى، أو أن یطلق ضرتھا أو

ًبیدھا بشكل مؤقت أو دائم، كان االشتراط صحیحا ولكنھ لیس بملزم للزوج، فإذذا لم یف الزوج 
 .بھ فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح

 .ال یعتد بأي شرط، إال إذا نص علیھ صراحة في عقد الزواج الموثق-٥
 .یتنافى ومقتضیاتھیفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانھ، أو اشتمل على ما -٦
ًإذا اشترط أحد الزوجین في اآلخر وصفا معنیا فتبین خالفھ كان للمشترط طلب فسخ الزواج-٧ ً. 
 
 

 الفصل الثاني
 األھلیة 

 ٤٢المادة 
 .یشترط في أھلیة الزواج العقل والبلوغ وما نص علیھ القانون-١
 :الشروط اآلتیةن القاضي وفق ال یعقد زواج المجنون، أو المعتوه، إال من ولیھ بعد صدور إذ-٢

قبول الطرف اآلخر التزوج منھ بعد معرفتھ بحالتھ والرضا بھ صراحة أو كتابة -١ 
 .ًسواء أكان ذكرا أو أنثى

 .كون مرضھ ال ینتقل منھ إلى زوجھ، أو نسلھ-٢ 
 .أن یكون فیھ مصلحة لھ كتخفیف المرض أو المساعدة على الشفاء-٣ 

 
 ٤٣المادة 

 الشرطین األخیرین بتقریر لجنة من ذوي االختصاص یختارھا القاضي یتم التثبت من
 .وبإشرافھ

 
 ٤٤المادة 

 .تكمل أھلیة الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة، وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر-١
یحق للقاضي بناء على طلب من اكتملت أھلیة الزواج لدیھ أن یطلب من األب میسور الحال -٢

 .ًیزوجھ تحقیقا للمصلحةأن 
 

 ٤٥المادة 
إذا ادعى المراھق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراھقة بعد إكمالھا الثالثة عشرة -١

 . دعواھما واحتمال جسمیھماًوطلبا الزواج یأذن بھ القاضي إذا تبین لھ صدق
 .إذا كان الولي ھو األب أو الجد اشترطت موافقتھ-٢
 

 ٤٦المادة 
 .ً الخاطبان غیر متناسبین سنا ولم یكن مصلحة في ھذا الزواج فللقاقي أن ال یأذن بھإذا كان
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 ٤٧المادة 
إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجھا القاضي بوالیتھ العامة، إذا 

 .رأى المصلحة في ذلك
 
 

 الفصل الثالث
 الوالیة في الزواج

 ٤٨المادة 
ًج ھو العصبة بنفسھ على ترتیب اإلرث، بشرط أن یكون محرما مع مراعاة الولي في الزوا-١ َ َ

 .المادة السابقة
إذا غاب الولي األقرب وكان انتظاره فوات مصلحة في الزواج قام الذي یلیھ في الوالیة -٢

 .مقامھ بشرط كفاءة الزوج
 .یةإذا لم یكن عصبة تنتقل والیة النكاح لألم إذا توفرت فیھا شروط الوال-٣
 .تجوز والیة الذمي على مولیتھ الكتابیة ولو كان غیر دینھا-٤
ًإذا ترك الولي اإلنفاق على مولیھ سنة كاملة بدون عذر مع وجوبھ علیھ شرعا تسقط والیتھ -٥

 .علیھا
 

 ٤٩المادة 
 .یشترط في الولي العقل والبلوغ والرشد-١
 .ولي المجنونة ابنھا وإن سفل دون أبیھا عند اجتماعھما-٢
 

 ٥٠المادة 
 .القاضي ولي من وال ولي لھ

 
 ٥١المادة 

 .لیس للقاضي أن یزوج من لھ الوالیة علیھ من نفسھ أو من أصولھ أو من فروعھ
 
 

 الفصل الرابع
 الكفاءة
 ٥٢المادة 

ًیشترط في لزوم الزواج أن یكون كل من الزوجین كفؤا لآلخر، وإال یحق لكل منھما طلب 
 .الفسخ

 
 ٥٣المادة 

ً زوجت الكبیرة نفسھا من غیر موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤا لزم العقد وإال فللولي إذا-١
 .طلب فسخ النكاح

 .الولي في الكفاءة ھو األب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقیق دون سواھم-٢
 .یسقط حق الولي في الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت المرأة، أو إذا مضت سنة على الزواج-٣
 

 ٥٤المادة 
 .الصالح في الدین وعرف البلد غیر المخالف للشرع: العبرة في الكفاءة
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 ٥٥المادة 
 .تراعى الكفاءة عند العقد فال یؤثر زوالھا بعده

 
 ٥٦المادة 

ًإذا اشترطت الكفاءة حین العقد ثم تبین أن أحد الزوجین غیر كفء كان لآلخر ذكرا أو أنثى أو 
 .لولي أحدھما حق فسخ النكاح

 
 
 

 ل الخامسالفص
 المحرمات من النساء

 الفرع األول
 المحرمات المؤبدة

 :المحرمات بسبب القرابة-١
 ٥٧المادة 

 ):النسب(یحرم على الشخص بسبب القرابة 
 .أصلھ وإن عال-١ 
 .فرعھ وإن نزل-٢ 
 .فروع أحد األبوین أو كلیھما وإن نزلوا-٣ 
 .الطبقة األولى من فروع أجداده وجداتھ-٤ 

 
 : بسبب المصاھرةالمحرمات -٢

 ٥٨المادة 
 :یحرم على الشخص بسبب المصاھرة

 .زوجة أصلھ وإن عال-١ 
 .زوجة فرعھ وإن نزل-٢ 
 .أصلھ موطوأتھ وفرعھا-٣ 
 .أصول زوجتھ وإن علون-٤ 
ًفروع زوجتھ التي دخل بھا دخوال حقیقیا وإن نزلن-٥  ً. 
 .فرعھ من الزنى وإن نزل-٦ 
 .ابنتھ باللعان-٧ 

 
 :بسبب الرضاعالمحرمات -٣

 ٥٩المادة 
 :یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب إال الحاالت اآلتیة

 .أم أخیھ، وأم أختھ/ ١ 
 .أخت ابنھ، وأخت بنتھ/ ٢ 
 .جدة ابنھ، وجدة بنتھ/ ٣ 
 .أم عمھ، وأم عمتھ/ ٤ 
 .أم خالھ، وأم خالتھ/٥ 
 .عمة ابنھ، وعمة ابنتھ/٦ 
 .بنت عمة ابنھ، وبنت عمة بنتھ/ ٧ 
 .ت أخت ابنھ، وبنت أخت بنتھبن/٨ 
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 .أم ولد ابنھ، وأم ولد بنتھ/٩ 
 
 

 ٦٠المادة 
 :یشترط في الرضاع الموجب للتحریم

 .أن یكون في الحولین األولین-١
 .أن یبلغ خمس رضعات مشبعات متفرقات یكتفي الرضیع في كل منھا قل مقدارھا أو كثر-٢
 

  ٦١المادة 
عد الطفل الرضیع   .ًوإخوانھ، ولدا للمرضعة وزوجھا فقطدون إخوتھ " خاصة"یُ

 
  ٦٢المادة 

 .یحرم من الرضاع ما یحرم من المصاھرة
 
 
 

 الفرع الثاني
 المحرمات المؤقتة

  ٦٣المادة 
 :ال ینعقد

 .زواج المسلمة بغیر المسلم باطل-١ 
 .زواج المسلم بغیر المسلمة ما لم تكن كتابیة-٢ 
 .و كان الطرف اآلخر غیر مسلمزواج المرتد عن اإلسالم أو المرتدة ول-٣ 
 .ال ینعقد زاوج الرجل بزوجة غیره أو بمعتدتھ-٤ 

 
 ٦٤المادة 

ًال یجوز الجمع بین امرأتین لو فرضت كل منھا ذكرا حرمت علیھ األخرى، فإن ثبت الحل على 
كعدم حرمة جمع الرجل بین امرأة وبنت زوج كان لھا من . أحد الفرضین جاز الجمع بینھما

 .قبل
 

 ٦٥مادة ال
 .ال یجوز للرجل الجمع بین أختین أو امرأتین بینھما حرمة نسب أو رضاع

 
 ٦٦المادة 

 .ال یجوز للرجل أن یتزوج المرأة الخامسة حتى یطلق إحدى زوجاتھ األربع وتنقضي عدتھا
 

 ٦٧المادة 
خل ال یجوز للرجل أن یتزوج امرأة طلقھا ثالث مرات، إال بعد انقضاء عدتھا من زوج آخر، د

ًبھا فعال في زواج صحیح دون توقیت صراحة، أو ضمنا ً. 
 

 ٦٨المادة 
زواج المطلقة من آخر یھدم طلقات الزوج السابق ولو كانت دون الثالث، فإذا عادت إلیھ یملك 

 .ًعلیھا ثالثا جدیدة
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 ٦٩المادة 
 ثم طلقھا أو ال یجوز للرجل أن یتزوج امرأة أفسدھا على زوجھا إال إذا عادت إلى زوجھا األول

 .ًمات عنھا، وتحرم مؤبدا إن تم ذلك في أثناء عدتھا
 

 ٧٠المادة 
 .یحرم على الرجل التزوج بمن ال عنھا إال إذا أكذب نفسھ وأقیم علیھ حد القذف

 
 
 
 

 الفصل السادس
 تعدد الزوجات

 ٧١المادة 
كان الزوج للقاضي أن یأذن لمتزوج أن یتزوج على امرأتھ إال إذا كان لدیھ مسوغ شرعي و

 .ًقادرا على نفقتھما
 

 ٧٢المادة 
یجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجتھ بذلك إذا اشترطت علیھ عدم الزواج علیھا، وأن 

 .ًیخبر الزوجة الثانیة بأنھ متزوج بغیرھا إذا لم یكن زواجھ مسجال في السجل المدني
 

 ٧٣المادة 
سابقة، فإن لكل من الزوجتین حق الفسخ لإلخالل إذا أخل الزوج بالواجب المبین في المادة ال

 .بالشرط، وللتغریر خالل سنة من العلم بالزواج
 

 ٧٤المادة 
الزوجیة ًللزوجة التي تضررت بالزواج الجدید، أو السابق، ضررا یتعذر معھ استمرار الحیاة 

 .وما بعدھا) ٢١٠(طلب التفریق للشقاق وفق المادة 
 

 ٧٥المادة 
 .جة الثانیة عدم الزواج علیھا، فلھا حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدھاإذا اشترطت الزو

 
 
 

 الفصل السابع 
 معامالت الزواج اإلداریة

 :المعامالت التي تسبق العقد-أ
 ٧٦المادة 

 :یقدم طلب الزواج لقاضي المنطقة مع الوثائق اآلتیة
طوبة وسنة ومحل إقامتھ واسم شھادة من مختار وعرفاء المحلة باسم كل من الخاطب والمخ-أ

 .ولیھ وأنھ ال یمنع من ھذا الزواج مانع شرعي
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 .صورة مصدقة عن قید نفوس الطرفین وأحولھما الشخصیة-ب
 سریة مختصة یختارھا وزیر العدل تفید بخلوھما من األمراض شھادة من قبل لجنة طبیبة-ج

 .ھا االقنونالساریة والمعدیة، ومن الموانع الصحیة للزواج التي نص علی
 .رخصة بالزواج لعسكریین ولمن ھم في سن الجندیة اإلجباریة-د
 ً.موافقة مدیریة األمن العام إن كان أحد الزوجین أجنبیا-ھـ
اإلقرار منھما بقراءة كتیب تعده وزارة العدل ویفھم معناه، یتضمن حقوق الزوجین یبین فیھ -و

عد لذلكحق الحضانة والمحضون والنفقة الزوجیة والحقوق   المشتركة فیما بینھما یُ
 

 ٧٧المادة 
ًیأذن القاضي بإجراء العقد فورا بعد استكمال ھذه الوثائق ولھ عند االشتباه تأخیره إلعالنھ مدة 

 .عشرة أیام والقاضي یختار طریقة اإلعالن
 

 ٧٨المادة 
 .إذا لم یجر العقد خالل ستة أشھر یعتبر اإلذن ملغى

 
 معامالت العقد-ب

 ٧٩المادة 
 .یقوم القاضي أو من یأذن لھ من مساعدي المحكمة بإجراء العقد

 
 ٨٠المادة 

 :یجب أن یشمل صك الزواج
 . أسماء الطرفین كاملة وموطن كل منھما-أ

 .وقوع العقد وتاریخھ ومكانھ-ب
 .أسماء الشھود والوكالء كاملة وموطن كل منھم-جـ
 .المقدار المھر المعجل والمؤجل وھل قبض المعجل أم -د
 .تصریح من كل من الزوجین بأنھ متزوج أو ال قبل ذلك-ھـ
 .توقیع أصحاب العالقة والمأذون وتصدیق القاضي-و
 

 ٨١المادة 
یسجل المساعد الزواج في السجل المخصوص ویبعث بصورة عنھ لدائرة األحوال المدنیة -١

 .خالل عشرة أیام من تاریخ الزواج
ًن دائرة األحوال المدنیة بالزواج ویكون المساعد مسؤوال تغني ھذه الصورة عن إخبار الطرفی-٢

 .عن إھمال إرسال الصورة
تطبق الطریقة نفسھا في تسجیل األحكام الصادرة بتثبیت الزواج والطالق والنسب ووفاة -٣

المفقود، ویقوم أمین السجل المدني بتدوین ذلك في السجالت المخصوصة دون حاجة إلى أي 
 .إجراء آخر

 
 ٨٢ المادة

یمنع عقد الزواج أو المصادقة علیھ ما لم تتم الفتاة الخامسة عشرة، ویتم السابعة عشرة من 
 .العمر وقت التوثیق

 
 ٨٣المادة 

 .تعفى معامالت الزواج من كل رسم
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 ٢٠

 
 
 
 

 الفصل الثامن
 الزواج خارج المحكمة

 ٨٤المادة 
حیح ومنتج لجمیع آثاره الزواج الذي استوفى أركانھ وشرائطھ والمعقود خارج المحكمة ص-١

 .الشرعیة، عدا ما تعلق منھا بالمال
ما لم ) ٧٦(ال یجوز تثبیت ھذا الزواج إال بعد استیفاء اإلجراءات المنصوص علیھا في المادة -٢

 .یكن ھناك ولد، أو حمل ظاھر
كان ًإذا كان أحدھما أجنبیا فال بد من موافقة دوائر األمن العام إضافة لما ذكر أعاله، ولو -٣

 .ھناك ولد أو حمل ظاھر
 

 ٨٥المادة 
 :كل زواج یجري خارج المحكمة

 .ال یترتب علیھ اآلثار القانونیة-١
ًیوجب معاقبة الزوجین والولي والشھود ومنظم العقد بالحبس شھرا كامال-٢ ً. 
 .ال یستفید من ذكر في الفقرة السابقة من األسباب المخففة التقدیریة-٣
 

 ٨٦المادة
لمحكمة فرض غرامة على الزوجین مقدارھا عشرة آالف لیرة سوریة على كل یجب على ا-١

 ).٢٤(منھما تحصیل لصالح صندوق التكافل األسري المذكور في المادة 
ال یجوز إعطاء أي صورة أو بیان عن إثبات الزواج إال بعد استیفاء الغرامة المذكورة في -٢

 .الفقرة السابقة
 
 
 
 

 الباب الثالث
 ج وأحكامھاأنواع الزوا

 الفصل األول 
 لزواج الصحیح

 المادة
٨٧ 

 ).موقوف(الزواج الصحیح إما عقد الزم نافذ، أو نافذ غیر الزم، أو غیر نافذ -١
 .الزواج الصحیح الالزم ھو ما تترتب علیھ آثاره منذ انعقاده-٢
 .الزواج الصحیح غیر النافذ ال یترتب علیھ أثر قبل اإلجازة أو الدخول-٣
 

 ٨٨المادة
د نافذا من وقت العقد وإذا رفض -١ ًیكون موقوفا على إجازة من لھ حق اإلجازة وإذا أجیز عُ ًَّ

 ً.یعد باطال
 .الدخول في العقد الموقوف قبل اإلجازة یأخذ حكم الفاسد بعد الدخول-٢
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 .العقد الصحیح غیر الالزم ھو الذي یقبل الفسخ-٣
 
 

 ٨٩المادة
جمیع آثاره من الحقوق الزوجیة كالمھر ونفقة الزوجة الزواج الصحیح النافذ تترتب علیھ 

 .ووجوب المتابعة وتوارث الزوجین ومن حقوق األسرة كنسب األوالد وحرمة المصاھرة
 
 
 

 الفصل الثاني
 الزواج الباطل

 ٩٠المادة
كل زواج حصل خلل في ركن من أركانھ أو شرط من شروطھ صحة كل ركن منھا، یكون 

 ً.باطال
 

 ٩١المادة
 .ترتب على الباطل أي أثر من آثار الزواجال ی
 

 ٩٢المادة
 ً:یقع الزواج باالطال

 .زواج المسلمة بغیر المسلم-١
 .زواج المسلم بغیر المسلمة ما لم تكن كتابیة-٢
 .زواج المرتد عن اإلسالم، أو المرتدة، ولو كان الطرف اآلخر غیر مسلم-٣
و مصاھرة أو زوجة للغیر أو معتدة الغیر أو إذا كانت الزوجة من المحارم قرابة أو رضاعا أ-٤

 .ًمطلقة الزوج ثالثا أو ال یحل الجمع بینھا وبین من في عصمتھ أو ال تدین بدین سماوي
 

 ٩٣المادة
ًیشترط لبطالن الزواج في الفقرتین السابقتین ثبوت العلم بالتحریم وسببھ وال یعد الجھل عذرا 

 .إذا كان ادعاؤه ال یقبل من مثل مدعیھ
 
 
 

 الفصل الثالث 
 الزواج الفاسد 

 ٩٤المادة 
 .كل زواج غیر صحیح لم تدخل في الحاالت المنصوص علیھا في المادة السابقة

 
 ٩٥المادة

 .الزواج الفاسد كالباطل قبل الدخول ال أثر لھ
 

 ٩٦المادة
 :یترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول اآلثار اآلتیة

 .سمى عند التسمیةوجوب األقل من مھر المثل والم-١
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 .وجوب مھر المثل في حال عدم التسمیة-٢
 .ثبوت نسب األوالد بشرائطھ ونتائجھ المبینة في ھذا القانون-٣
 .حرمة المصاھرة-٤
 .وجوب العدة عقب المفارقة رضاء أو قضاء وبعد الوفاة-٥
 .ال توارث بینھما-٦
 .النفقة الزوجة إذا كانت الزوجة تجھل فساد النكاح-٧
 .ة العدةنفق-٨
 
 
 

 الكتاب الثالث
 آثار الزواج

 الباب األول حقوق الزوجین
 الفصل األول 

 الحقوق المشتركة
 ٩٧المادة

 :تتكون الحقوق المشتركة والمتبادلة بین الزوجین فیما یأتي
 .المساكنة الشرعیة-١
 .حسن المعاشرة وتبادل االحترام والعطف والحرص على خیر األسرة-٢
 . األوالد وحرمة المصاھرة والتوارثحقوق األسرة كنسب-٣
العنایة باألوالد وإحسان تربیتھم وتوجیھھم نحو الفضیلة واألخالق القویمة كل بما ھو مكلف -٤

 .ًبھ شرعا من حضانة ووالیة
لكل من الزوجین ذمة مالیة مستقلة، ویجوز لھما استثمار أموالھا أثناء قیام الزوجیة بموجب -٥

 .للقواعد العامة، یوثق في عقد مستقل عن عقد الزواجعقد شراكة بینھما یخضع 
 
 
 

 الفصل الثاني 
 حقوق الزوج

 ٩٨المادة
 :تنحصر حقوق الرجل على الزوجة فیما یأتي

 .صیانة الزوجة نفسھا وإحصانھا-١
 .طاعة الزوج بالمعروف-٢
 .الحرص على مالھ-٣
 .إرضاع األوالد عند االستطاعة-٤
 .ؤونھاإلشراف على البیت وتنظیم ش-٥
 .إكرام والدیھ وأھلھ بالمعروف-٦
 
 
 

 الفصل الثالث
 حقوق الزوجة

 ٩٩المادة
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 :للمرأة على زوجھا الحقوق اآلتیة
النفقة الشرعیة من طعام وكسوة وتمریض وإسكان بالمعروف، وفي حدود القدرة المادیة -١

 .للزوج دون إسراف وال تقتیر
 .العدل والتسویة بین الزوجات-٢
 .بزیادة أھلھا واستزارتھم بالمعروفة السماح للزوج-٣
 .تكریم أھل الزوجة واحترامھم-٤
 .ال رقابة للزوج على مال زوجتھ-٥
 .تحتفظ الزوجة باسمھا العائلي واللتزم بحمل اسم الزوج أو نسبتھ-٦
 
 
 

 الباب الثاني
 المھر والجھاز
 الفصل األول

 المھر
 ١٠٠المادة

 ً. سواء أسمي عند العقد أم لم یسم أو نفي أصالیجب للزوجة المھر بمجرد العقد الصحیح-١
المھر ملك للزوجة تتصرف بھ كما تشاء؛ فال یحق للزوج أن یطالبھا بأثاث أو غیره مقابل -٢

 .المھر الذي أصدقھا إیاه
 
 

 ١٠١المادة
 .ال حد ألقل المھر وأما أكثره فیحدد بقانون یصدر بذلك-١
ًعند استیفاء المھر كال أو بعضا تكون-٢  . العبرة للقوة الشرائیة للمھر المسمى وقت عقد الزواجً
 .تحدد القوة الشرائیة ببیان خاص في ذلك یصدر من الجھات المختصة-٣
 .ًال یجوز تسجیل الزواج أو تثبیتھ خالفا ألحكام الفقرتین السابقتین-٤
ًكل ما صح التزامھ شرعا صلح أن یكون مھرا-٥ ً. 
 

 ١٠٢المادة 
وال یقبل اإلدعاء بخالفة وال إثباتھ بأي . وقت العقد ھو المھر الحقیقيیكون المھر المسمى 

 .وسیلة من وسائل اإلثبات بما في ذلك الیمین الحاسمة
 

 ١٠٣المادة
ًیجوز تعجیل المھر أو تأجیلھ كال أو بعضا وعند عدم النص یتبع العرف ً. 

 
 ١٠٤المادة

 ما لم ینص في العقد على أجل آخر، وفي التأجیل في المھر ینصرف إلى حین البینونة، أو الوفاة
 .ھذه الحالة یسقط األجل عند وفاة احدھما

 
 ١٠٥المادة

تستحق المرأة المھر كلھ بالدخول الحقیقي، أو بالطالق بعد الخلوة الصحیحة، أو بموت أحد 
 .الزوجین قبل الدخول، ویحق للزوجة االمتناع عن الدخول حتى یدفع لھا مھرھا المعجل
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 ١٠٦المادة
ًإذا رضیت الزوجة بالدخول قبل قبض المھر یعد المھر دینا ممتازا في ذمة الزوج، بعد دین  ً

 .من القانون المدني) ١١٢٠(النفقة المشار إلیھ في المادة 
 

 ١٠٧المادة
ال یعتد بأي زیادة، أو انقاص من المھر، أو إبراء منھ، أو إقرار بالقبض، إذا وقعت في أثناء -١

 .أو في عدة الطالق، وتعتبر باطلة، ما لم تجر أمام القاضيقیام الزوجیة، 
 .للزوج الزیادة في المھر بعد العقد، وللمرأة الحط منھ، إذا كان الزوجان كاملي األھلیة-٢
 .یلتحق أي من ھذه التصرفات الجاریة أمام القاضي بأصل العقد إذا قبل بھ الزوج اآلخر-٣
 

 ١٠٨المادة
صحیح ووقع الطالق قبل الدخول، والخلوة الصحیحة، وجب نصف إذا سمي مھر في العقد ال

 .المھر
 

 ١٠٩المادة
 :للزوجة طلب التفریق

قبل الدخول إذا لم یدفع زوجھا لھا المھر المعجل في حال إعساره، أو تعذر استیفاؤه منھ -١
 .وانتھى األجل الذي حدده القاضي لھ لدفع المھر

 . في ذمتھ وال یحكم القاضي بالتفریقًوأما بعد الدخول فیصبح المھر دینا-٢
 

 ١١٠المادة
إذا وقعت البینونة بسبب غیر شرعي من قبل الزوجة قبل الدخول، أو الخلوة الصحیحة، أو قتلت 

سترد ما كان مقبوضا منھ ًالزوجة زوجھا قتال مانعا من اإلرث، سقط المھر كلھ، ویُ ً وإن كان . ً
 .باقيًالقتل بعد الدخول فال تستحق شیئا من ال

 
 ١١١المادة 

المھر حق للزوجة وال تبرأ ذمة الزوج منھ إال بدفعھ إلیھا بالذات إن كانت كاملة األھلیة ما لم 
ًتوكل في وثیقة العقد وكیال خاصا بقبضھ ً. 

 
 ١١٢المادة

 .ال تسري على المھر المعجل أحكام التقادم، ولو حرر بھ سند ما دامت الزوجیة قائمة
 

 ١١٣المادة 
لكفالة بالمھر كتابة في صك الزواج ممن ھو أھل للتبرع، بشرط قبولھا في المجلس تصح ا-١

ًولو ضمنا، وللزوجة أن تطالب الزوج أو الكفیل أو ھما معا وللكفیل أن یرجع على الزوج إن  ً
 .كفل بإذنھ

 .ال تنقضي الكفالة بموت الكفیل أو المكفول-٢
 

 ١١٤المادة
ھر فالبینة على الزوجة، فإن عجزت فالقول للزوج مع إذا اختلف الزوجان في مقدار الم-١

 .یمینھ
 .إذا قدم الزوج بینة ترجحت بینة الزوج مع یمینھ-٢
 إذا نكل الزوج عن حلف الیمین صح ما تدعیھ الزوجة في الحالین-٣
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 الفصل الثاني
 مھر المثل

 ١١٥المادة
 .لتسمیة أو جھالة المھریجب مھر المثل في العقد الصحیح عند عدم تسمیة مھر أو فساد ا

 
 ١١٦المادة

 .إذا تزوج الرجل في مرض موتھ بمھر أزید من مھر المثل یجري على الزیادة حكم الوصیة
 

 ١١٧المادة
إذا تزوجت المرأة في مرض موتھا بمھر أقل من مھر المثل فلورثتھا المطالبة بإكمالھ إلى مھر 

 .المثل
 
 
 

 الفصل الثالث
 المتعة

 ١١٨المادة
ًمطلقة متعة طالق، یقدرھا القاضي ویعد فیھا حال الزوج یسرا وحال الزوجة عسرا، لكل -١ ً

 .على أن ال تزید على نفقة سنة
 .نفقة سنة حسب حال الزوج: المتعة للطالق في جمیع الحاالت-٢

تمتلك البالغة الجھاز الذي یجھزھا بھ األب حال صحتھ بالقبض، فإن جھزھا حال مرض موتھ 
 . بإجازة الورثةفال تمتلكھ إال

ومتعة الطالق المنصوص علیھا في ) ١(یستثنى من الحكم بالتعویض المذكور في الفقرة -٣
 :الحاالت اآلتیة) ١١٩(المادة 

 .التطلیق لعدم اإلنفاق بسبب إعسار الزوج بناء على طلب الزوجة-١ 
 .إذا كان التفریق للضرر بسبب من الزوجة دون إساءة من الزوج-٢ 
 . برضا الزوجة أو المخالعةالطالق-٣ 
 .وفاة أحد الزوجین قبل الطالق-٤ 

 .للقاضي أن یحكم بھذه المتعة دفعة واحدة، أو مقسطة-٤
 

 ١١٩المادة 
ًإلذا وقع الطالق قبل الدخول والخلوة الصحیحة ولم یذكر مھرا مسمى فعندئذ تجب لھا المتعة، 

 .على أن ال تزید عن نصف مھر مثلھا
 
 
 

 الفصل الرابع
 الجھاز

 ١٢٠المادة 
ًال تلتزم الزوجة بشيء من جھاز الزوجیة فإذا أحضرت شیئا منھ كان ملكا لھا ً. 
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 ١٢١المادة 
ًللزوج أن ینتفع بما تحضره الزوجة من جھاز ما دامت الزوجیة قائمة، وال یكون مؤوال عنھ إال 

 .في حال التعدي
 

 ١٢٢المادة 
ألب حال صحتھ بالقبض، فإن جھزھا حال مرض موتھ تمتلك البالغة الجھاز الذي یجھزھا بھ ا

 .فال تمتلكھ إال بإجازة الورثة
 

 ١٢٣المادة
إذا جھز األب ابنتھ وانتقلت إلى بیت الزوجیة ثم ادعى األب أو ورثتھ أن الجھاز عاریة البنتھ 

 ھناك ًولیس ملكا لھا، وادعت البنت أنھ ملك لھا، فالعبرة لعرف البلد الذي یحكم بھ، إن لم تكن
 .بینة من أحد الطرفین على ادعائھ

 
 ١٢٤المادة

 تأخذ األم حكم األب في المصاغ والزینة ھل ھي ھبة البنتھا أم عاریة لھا؟
 
 
 
 

 الباب الثالث
 المسكن

 ١٢٥المادة
 .على الزوج إسكان زوجتھ في مسكن أمثالھ

 
 ١٢٦المادة

 .شرعيعلى الزوجة بعد قبض معجلھا أن تسكن مع زوجھا في المسكن ال
 

  ١٢٧المادة
سكن مع زوجتھ ضرة لھا في دار واحدة بغیر رضاھا، ولھا العدول بعد ذلك إن  لیس للزوج أن یُ

 .تضررت
 

 ١٢٨المادة
 .عند تعدد الزوجات یجب على الزوج التسویة بینھن في المسكن

 
 ١٢٩المادة

ذا ثبت إیذاؤھم لیس للزوج إسكان أحد من أقاربھ مع زوجتھ سوى ولده الصغیر غیر الممیز إ-١
 .لھا
ًیحق للزوج أن یسكن مع زوجتھ أبویھ وأوالده من غیرھا من كان مكلفا باالنفاق علیھم بشرط -٢

 .عدم اإلضرار بالزوجة من ذلك
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لیس للزوجة إسكان أحد من أبنائھا من غیره إال إذا لم لھ یكن حاضنة غیرھا، أو یتضرر من -٣
ًیھئ مسكنا آمنا یتناسب مع حال الزوجةمفارقتھا أو إذا رضي ذلك الزوج على أن  ً. 

 
 

 ١٣٠المادة
ًعلى الزوجة السفر مع زوجھا إال إذا اشترط في العقد غیر ذلك أو وجد القاضي مانعا من 

 .السفر
 

 ١٣١المادة
ًإذا كان والد الزوجة مریضا واحتاج البنتھ المتزوجة ولم یكن لدیھ من یقوم بشأنھ فعلیھا الذھاب 

 غیر مسلم، وإن أبى زوجھا ذلك، على أن ال تتعارض مع واجباتھا األسریة لرعایتھ ولو كان
 .األخرى

 
 الباب الرابع 

 النفقة
 الفصل األول
 أحكام عامة

 ١٣٢المادة 
 .نفقة كل إنسان قادر على اإلنفاق من مال الخاص إال الزوجة نفقتھا على زوجھا

 
 ١٣٣المادة 
 .ا ما لم یتفا بعقد خاص على الشركة فیھایحتفظ كل من الزوجین بأموالھ والتصریف فیھ

 
 ١٣٤المادة 

للزوجة ذمة مالیة خاصة وتحتفظ بثروتھا كما ترغب إال إذا أرادت مشاركة زوجھا فتحفظ لھا 
 .حقوقھا من أرباح كأي شریك آخر

 
 
 

 الفصل الثاني النفقة الزوجیة 
 ١٣٥المادة 

یب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي النفقة الزوجیة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطب
 .یكون ألمثالھا خادم

 
 ١٣٦المادة 

یلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجتھ ولو كانت موسرة الحال إلى امتنع عن اإلنفاق علیھا أو ثبت 
 .تقصیره

 
 ١٣٧المادة 

في ما تلزم الزوجة الموسرة باإلنفاق على األسرة مدة إعسار الزوج وال یحق لھا الرجوع علیھ 
 ً.أنفقتھ ما دام معسرا

 
 ١٤٨المادة 
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یحق للمرأة في حال الطالق الرجوع على زوجھا بما شاركتھ من مال وأثاث وأما النفقات فمن 
 .برعة متتاریخ المطالبة إن أثبتت ذلك أمام القاضي وإال كانت

 
 

 ١٣٩المادة 
 ً، عسراًیقدر حد الكفایة من النفقة الزوجیة بحسب حال المكلف بھا یسرا أو

 
 ١٤٠المادة 

یلزم الزوج بمتابعة نفقة التعلیم لزوجتھ حتى نھایة المرحلة الجامعیة تزوجھا وھي طالبة جامعیة 
 .ًبحسب حالھ یسرا، ما لم تتعارض مع واجباتھا األسریة

 
 ١٤١المادة 

 .إذا طلبت الزوجة مقاصة دین نفقتھا بما علیھا لزوجھا أجیب إلى طلبھا ولو بدون رضاه-١
إذا طلب الزوج المقاصة بین نفقة زوجتھ ودین لھ علیھا ال یجاب إلى طلبھ إال إذا كانت -٢

 .موسرة قادرة على أداء الدین من مالھا
 

 ١٤٢المادة 
 تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختالف الدین من حین العقد الصحیح-١
 . بالنقلة إلیھ وامتنعت بغیر حقوتجب ولو كانت مقیمة في بیت أھلھا إال إذا طالبھا الزوج-٢
عد امتناعھا بحق ما دام الزوج لم یدفع معجل المھر أو لم یھيء المسكن الشرعي-٣  .یُ
 

 ١٤٣المادة 
ًیسقط حق الزوجة في النفقة إذا عملت خارج البیت دون إذن زوجھا صراحة أو ضمنا، ویعد 

 .ل ال یسقط حقھا في النفقةًسكوتھ بعد علمھ بعملھا في أثناء الخطبة إذنا لھا في العم
 

 ١٤٤المادة 
 .إذا نشزت المرأة فال نفقة لھا مدة النشوز

 
 ١٤٥المادة 

الناشز ھي التي تترك دار الزوجیة بال مسوغ شرعي أو تمنع زوجھا من الدخول إلى بیتھا قبل 
 .طلبھا النقلة إلى بیت آخر

 
 ١٤٦المادة 

 .كلف بھا وأسعار البلدتجوز زیادة النفقة ونقصھا وفق تبدل حال الم-١
ال تقبل دعوى الزیادة أو النقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشھر على فرضھا إال -٢

 .في الطوارئ االستثنائیة
 

 ١٤٧المادة 
 .یحكم للزوجة بالنفقة من تاریخ امتناع الزوج عن اإلنفاق الواجب علیھ-١
 .ال یحكم بأكثر من نفقة سنتین سابقة لإلدعاء-٢
 .حكم للزوجة ولمن في حضانتھا من األوالد بالنفقة خالل دعوى التفریق ولو من غیر طلبی-٣
 

 ١٤٨المادة 
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 .النفقة المفروضة قضاء أو رضاء ال تسقط إال باألداء أو اإلبراء
 
 
 

 ١٤٩المادة 
إلى حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصیاھا منھ یلزم من یكلف بنفقتھا لو فرضت -١

وج أن ینفق علیھا بالقدر المفروض ویكون لھ حق الرجوع على الزوج إذا كانت غیر ذات ز
 .غیر قادرة على اإلنفاق على نفسھا خالل فترة إعساره

ًإذا أذن لھا القاضي باالستدانة ما دامت معسرة ممن لیس مكلفا بنفقتھا فلھ الخیار بین الرجوع -٢ ً
 ً. إن كان معسراعلى الزوج أو الرجوع علیھا وھي ترجع على زوجھا

 
 ١٥٠المادة 

ًا إلى أسباب ثابتة ولھ االستئناس برأي یقدر القاضي النفقة ویجب أن یكون تقدیره مستند-١
 .الخبراء

للقاضي عند تقدیر النفقة ألوالد الشھداء ومن في حكمھم أن یستأنس برأي مكتب شؤون -٢
وم مقامھ، ویكون ذلك التحدید وفق الشھداء في القیادة العامة للجیش والقوات المسلحة أو من یق

 .قوانین وزارة الدفاع وأنظمتھا
 

 ١٥١المادة 
للقاضي في أثناء النظر بدعوى النفقة وبعد تقدیرھا أن یأمر الزوج عند اللزوم بإسالف -١

 زوجتھ 
 .ًمبلغا على حساب النفقة ال یزید عن النفقة شھر واحد ویمكن تجدید اإلسالف بعده

 .ًفورا كاألحكام القطعیةینفذ ھذا األمر -٢
 
 

 الفصل الثالث
 نفقة العدة

 ١٥٢المادة 
 .تجب على الرجل نفقة معتدتھ من طالق أو تفریق أو فسخ أو دخول في النكاح الفاسد أو بشبھة

 
 ١٥٣المادة 

ًتعد النفقة دینا في ذمة الزوج ویراعى في فرضھا حالھ یسرا وعسرا ً ً ُ. 
 

 ١٥٤المادة 
 .ویحكم بھا من تاریخ وجوب العدة.  الزوجیةنفقة العدة كالنفقة-١
 .ال یقضى بنفقة العدة عن مدة أكثر من سنة شمسیة-٢
 
 
 

 الفصل الرابع
 نفقة األقارب

 ١٥٥المادة 
 .نفقة كل إنسان في مالھ إال الزوجة فنفقتھا على زوجھا ولو كانت كتابیة-١
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ًل، ثم األوالد الصغار ذكورا تقدم نفقة الزوجة على غیرھا من مستحقي النفقة بمجرد الدخو-٢
 .ًوإناثا ثم البنات ثم الذكور ثم األم ثم األب

 
 

 ١٥٦المادة 
ًإذا لم یكن للولد مال وال مورد فنفقتھ على أبیھ ما لم یكن فقیرا عاجزا عن النفقة والكسب آلفة -١ ً

 .بدنیة أو عقلیة
في نفقتھا ویصل الغالم إلى ًتستمر نفقة األوالد إلى أن تتزوج األنثى أو تكسب فعال ما یك-٢

 .السادسة عشرة من عمره وھو الحد الذي یكتسب فیھ أمثالھ
ًفإن أتم الغالم السادسة عشرة عاجزا عن الكسب آلفة بدنیة، أو عقلیة، أو بسبب طلب العلم -٣

 .الضروري ألمثالھ، أو بسبب عدم تیسر الكسب استمرت نفقتھ عل أبیھ
التي ال مال لھا المتوفى عنھا زوجھا فور وفاتھ أو المطلقة تعود النفقة على ولي األنثى -٤

 .ًرجعیا بعد انتھاء عدتھا ما لم تتزوج
 

١٥٧ 
ًإذا كان األب عاجزا عن النفقة غیر عاجز عن الكسب، وكانت األم معسرة یكلف بنفقة الولد -١

 .من تجب عند عدم وجود األب
 . أن یوسرًیكون اإلنفاق في ھذه الحالة دینا على األب إلى-٢
ُتجب نفقة الولد على أمھ الموسرة، إذا فقد األب، وال مال لھ، أو عجز عن اإلنفاق، وترجع -٣

 .على األب فیما أنفقتھ حین یساره
 

 ١٥٨المادة 
 .ال یكلف األب بنفقة زوجة ابنھ إال إذا تكفل بھا وقت العقد-١
 .سرًیكون إنفاق األب في ھذه الحالة دینا على الولد إلى أن یو-٢
 

 ١٥٩المادة 
ًیجب على الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى كبیرا كان أو صغیرا نفقة والدیھ وجدیھ وجداتھ  ً ً

الفقراء، وإن خالفوه في الدین وكانوا قادرین على الكسب ما لم یظھر تعنت األب في اختیار 
ًالبطالة على عمل أمثالھ كسال أو عنادا ً. 

 
 ١٦٠المادة 

جز عن الكسب آلفة بدنیة أو عقلیة على من یرثھ من أقاربھ الموسرین تجب نفقة كل فقیر عا
 .بحسب حصصھم اإلرثیة

 
 ١٦١المادة 
 .ال نفقة مع اختالف الدین إال لألصول والفروع

 
 ١٦٢المادة 

یقضى بنفقة األقارب من تاریخ اإلدعاء ویجوز للقاضي أن یحكم بنفقة األوالد على أبیھم عن 
 .ً أن ال تتجاوز األربعة أشھر وتسقط بالتقادم خالفا لنفقة الزوجةمدة سابقة لإلدعاء على

 
 ١٦٣المادة 
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ّالشخص الذي یكلف بالنفقة في حال یساره یعد كالمعدوم في حال إعساره، وتفرض النفقة على 
ًسواه ممن تجب علیھ عند عدمھ، سواء أكان ذلك المعسر أما، أم ولدا أم غیرھما ً. 

 
 
 
 

 الكتاب الرابع
 ل الزواجانحال

 الباب األول أحكام عامة
 ١٦٤المادة 

 :تقع الفرقة بین الزوجین
 ً.وتسمى طالقا. بإرادة الزوج-١
 .بإرادة الزوجین، وتسمى مخالعة-٢
ًوتسمى تطلیقا، أو فسخا. بحكم القضاء-٣ ً. 
 .بوفاة أحد الزوجین-٤
 

 ١٦٥المادة 
 .طالق، ومخالعة، وتفریق قضائي، وفسخ: فرق الزواج-١
ل محكمة شرعیة خاصة للنظر في الزوج في مركز كل محافظة مؤلفة من ثالثة قضاة تشك-٢

 .برئاسة مستشار
 .تنظر المحكمة بدعوى فرق الزواج بالصورة المستعجلة-٣
 .ٍاسطة محام أستاذوز تمثیل الخصوم في الدعوى إال بوال یج-٤
 للطعن بطریق النقض، وفق أو باألكثریة فتكون قابلة. تصدر األحكام باإلجماع فتكون مبرمة-٥

 :األصول اآلتیة
 .ً من تاریخ صدور الحكم وجاھیا، ومن تاریخ تبلغھ إذا كان بمثابة الوجاھيتبدأ مدة الطعن-١
یتعین على الدیوان إرسال صورة عن الحكم الصادر بمثابة الواھي خالل ثالثة أیام من تاریخ -٢

 .صدوره
 . النسخ إلى ما بعد إبرامھیؤجل استیفاء رسم الحكم وطوابعھ، ورسم-٣
یتعین البت بالطعن خالل فترة ال تزید عن شھرین من تاریخ وصول الطعن إلى محكمة -٤

 .ًالنقض تحت طائلة المسؤولیة دفعا للضرر
القرارات الصادرة بالتطلیق أو الخلع أو بالفسخ تصدر مبرمة غیر قابلة للطعن، وتبدأ العدة -٥

 .من تاریخ صدور ھذا الحكم
 
 
 

 الباب الثاني
 الطالق

 ١٦٦المادة 
 .ًیكون الرجل متمتعا باألھلیة الكاملة للطالق في تمام الثامنة عشرة من عمره-١
یجوز للقاضي أن یأذن بالتطلیق، أو یجیز الطالق الواقع من البالغ المتزوج قبل الثامنة عشرة -٢

 .إذا وجدت المصلحة في ذلك
فإذا كان غیرھما اشترط مع ذلك موافقة ) ًأبا، أو جدا(لمال یشترط للفقرة السابقة موافقة ولي ا-٣

 .ًالقاضي، ویقع الطالق، ویكون المھر المؤخر دینا في ذمة الزوج
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 ١٦٧المادة 
محل الطالق المرأة التي في نكاح صحیح أو المعتدة من طالق رجعي ال یصح على غیرھما 

 ً.الطالق ولو كان معلقا
 
 

 ١٦٨المادة 
 .للفظ وبالكتابة، ویقع من العاجز عنھما بإشارتھ المعلومةیقع الطالق با

 
 ١٦٩المادة 

للزوج أن یوكل غیره وكالة خاصة بالتطلیق وأن یفرض المرأة بتطلیق نفسھا، ولیس ألیھما -١
 .حق توكیل غیرھما في ذلك

 .تنتھي الوكالة بعزل الوكیل بشرط علمھ بذلك-٢
 

 ١٧٠المادة 
الزوج عزل الزوجة منھ، وال ًاقعا في عقد الزواج فال یملك إذا كان التفویض للزوجة و-١

 .الرجوع عنھ كما أنھ ال یبطل بزوال أھلیتھ
 ً.إذا طلقت الزوجة المفوضة نفسھا وقع الطالق بائنا-٢
 

 ١٧١المادة 
ًإذا قدمت للمحكمة معاملة طالق أو معاملة مخالعة أجلھا القاضي شھرا أمال بالصلح-١ ً. 
بعد انقضاء المھلة على الطالق أو أصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي إذا أصر الزوج -٢

الطرفین واستمع إلى خالفھما وسعى إلى إزالتھ ودوام الحیاة الزوجیة واستعان على ذلك بمن 
 .یراھم من أھل الزوجین وغیرھم ممن یقدرون على إزالة الخالف بعد تقدیم المعاملة

ًلقاضي بتسجیل الطالق أو المخالعة واعتبر الطالق نافذا من وإذا لم تفلح المساعي سمح ا-٣
 .تاریخ إیقاعھ

ًتشطب المعاملة بمرور ثالثة أشھر اعتبارا من تاریخ الطلب إذا لم یراجع بشأنھا أي من -٤
 .الطرفین

 
 ١٧٢المادة 

ال یقع طالق السكران ومن حكمھ إذا كان سكره بغیر محرم وال المدھوش وال المكره وال -١
 .لمجنون وال النائم وال المخطئا
 . فقد تمییزه من غضب أو غیره فال یدري ما یقولالمدھوش ھو الذي-٢
 

 ١٧٣المادة 
ال یقع الطالق غیر المنجز إذا لم یقصد بھ إال الحث على فعل شيء أو المنع منھ أو استعمل 

 .استعمال القسم لتأكید اإلخبار ال غیر
 

 ١٧٤المادة 
 .ھ ثالثة طلقاتیملك الزوج على زوجت

 
 ١٧٥المادة 
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 .ًالطالق المقترن بعدد لفظا أو إشارة في مجلس واحد یقع طلقة واحدة رجعیة-١
 .الطالق المتكرر في مجالس متعددة یقع بعدده ما دامت الزوجة معتددة-٢
 .یقع الطالق المتتابع في مجلس واحد طلقة واحدة إذا قصد بھ التأكید وإال فیقع بعدده-٣
 
 

 ١٧٦المادة 
إذا تزوج الزوج األول مطلقتھ بعد انقضاء عدتھا من زوجھا الثاني الحقیقي الصحیح، انھدمت 

 .طلقاتھ السابقة بالدخول الحقیقي من الثاني
 

 ١٧٧المادة 
 .ًیقع الطالق باأللفاظ الصریحة فیھ عرفا دون الحاجة إلى نیة-١
 .بالنیة أو بداللة الحالویقع باأللفاظ الكنائیة التي تحتمل معنى الطالق وغیره -٢
 

 ١٧٨المادة 
 .كل طالق قضت بھ المحكمة فھو بائن إال في اإلیالء، وعدم اإلنفاق، والتطلیق للغیاب-١
المكمل للثالث والطالق قبل الدخول، والطالق على : كل طالق أوقعھ الزوج فھو رجعي إال-٢

 .بدل
 
 
 
 

 الفصل األول
 الطالق باإلرادة المنفردة

 ١٧٩المادة 
ًمن باشر سببا من أسباب البینونة في مرض موتھ وما یلحق بھ من حاالت، أو في حالة یغلب 
ًفي مثلھا الھالك طائعا بال رضى زوجھ ومات في ذلك المرض أو في تلك الحالة والمرأة في 

 .العدة فإنھا ترث منھ بشرط أن تستمر أھلیتھا لإلرث من وقت اإلبانة إلى الموت
 

 ١٨٠المادة 
طلق الرجل زوجتھ وتبین للقاضي أن الزوج متعسف في طالقھا دون ما سبب معقول وأن إذا -١

الزوجة سیصیبھا بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن یحكم لھا على مطلقھا بحسب حالة ودرجة 
 .تعسفھ بنعویض ال یتجاوز مبلغ نفقة سنة ألمثالھا فوق نفقة العدة، ومتعة الطالق

 .ً التعویض جملة أو شھریا بحسب مقتضى الحالوللقاضي أن یجعل دفع ھذا-٢
 

 الباب الثالث
 المخالعة

 ١٨١المادة 
عقد بین الزوجین یتفقان فیھ على إنھاء الزواج ببدل تدفعھ الزوجة أو غیرھا لزوجھا أو : الخلع

 .غیره بموافقة الزوج اآلخر قبل الدخول أو بعده
 

 ١٨٢المادة 
 . الطالق، وال تحسب من عدد الطلقاتالمخالعة فسخ لعقد الزواج إذا لم ینو
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  ١٨٣المادة
ًیشترط في الخالعة أن یكون الزوج أھال إلیقاع الطالق، والمرأة محال لھ ومن أھل التبرع دون  ً

 .إكراه أو ضرر
 
 

 ١٨٤المادة 
المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا خولعت ال تلتزم ببدل الخلع إلى بموافقة ولي المال، ویقع 

 .ًجعیا، ویثبت لھا المھرالطالق ر
 

 ١٨٥المادة 
 .لكل من الزوجین الرجوع عن إیجابة في المخالعة قبل دخول اآلخر

 
 ١٨٦المادة

ًكل ما صح التزامھ شرعا صلح أن یكون بدال في الخلع، على أن ال یتجاوز مھر الزوجة-١ ً. 
عد حقیقیا وبالتراضي، وال یقبل إثبات العكس بأس وسیلة من و-٢  .سائل اإلثباتًالبدل یُ
عد بدل الخلع من الدیون ذات االمتیاز كالمھر ونفقة الزوجة-٣  .یُ
 

 ١٨٧المادة
 .ال یسجل الخلع في المحكمة قبل قبض الزوج بدل الخلع المتفق علیھ-١
عفى بدل المخالعة من الرسوم المالیة والقضائیة-٢  .یُ
 

 ١٨٨المادة
ؤه، وبرئت ذمة المتخالعین من كل حق یتعلق إذا كانت المخالعة على مال غیر المھر لزم أدا-١

 .بالمھر والنفقة الزوجیة وما اتفق على تسمیتھ
 .ال تسقط نفقة العدة إال بنص صریح-٢
 

 ١٨٩المادة
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل أو ببدل فاسد كانت المخالعة في حكم الطالق المحض ووقع بھا 

 .طلقة رجعیة، واستحقت الزوجة مھرھا
 

 ١٩٠ةالماد
نفقة العدة والسكنى ال تسقط وال یبرأ الزوج المخالع منھا، ولو نص علیھما صراحة في عقد 

 .المخالعة
 

 ١٩١المادة 
إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمھ لھ مدة 

بما یعادل أجرة معلومة وإنفاقھا علیھ، فتزوجت، أو تركت الولد یرجع الزوج على الزوجة 
 .إرضاع الولد أو نفقتھ عن المدة الباقیة

 
 ١٩٢المادة 

إذا كانت األم معسرة وقت المخالعة، أو أعسرت فیما بعد، یجبر األب على نفقة الولد وتكون 
 .ًدینا لھ على األم
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 ١٩٣المادة
 إذا توفي الولد قبل انتھاء مدة الرضاع تسقط األجرة المتبقیة في ذمة الزوجة

 
 
 

 ١٩٤لمادةا
إذا اشترط الرجل في المخالعة إمساك الولد عنده مدة الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط 

مع . ًوكان لحاضنتھ الشرعیة أخذه منھ ویلزم أبوه بنفقتھ وأجرة حضانتھ إن كان الولد فقیرا
 .من أحكام الحضانة) ٣٠٢(مراعاة المادة 

 
 ١٩٥المادة

ة مسكنھ وضع الزوج المادي وعدد أفراد أسرتھ ومن یراعي في نفقتھ وأجرة حضانتھ ونفق
 .یعولھم وحال الزوجة

 
 ١٩٦المادة 

إذا طلبت الزوجة الطالق قبل الدخول أو الخلوة الصحیحة وأعادت ما قبضتھ من مھر وما 
أخذتھ من ھدایا وما أنفقھ الزوج من أجل الزوج، وامتنع الزوج عن ذلك، وعجز القاضي عن 

ًم القاضي بالتفریق خلعا بطلقة بائنة، ویعد فسخا للنكاحاإلصالح بینھما، حك ً. 
 

 ١٩٧المادة
 :خلع المریضة مرض الموت الصحیح

 .فإن كان على مال یعتبر من ثلث مالھا عند عدم إجازة الورثة-١
 .وإن ماتت وھي في العدة فزوجھا األقل من میراثھ ومن بدل الخلع ومن ثلث المال-٢
 .عدة أو قبل الدخول فلھ األقل من البدل ومن الثلثوإن ماتت بعد انقضاء ال-٣
 .وإن برئت من مرضھا فللزوج جمیع البدل المسمى لعدم ثبوت المرض-٤
 

 ١٩٨المادة
من ھذا ) ٨٦(كل مخالعة جرت خارج المحكمة صحت وترتبت آثارھا، وتطبق علیھا المادة 

 .القانون
 
 

 الباب الرابع
 التفریق بحكم القاضي 

 الفصل األول 
 التفریق للعلل واألمراض

 ١٩٩المادة 
لكل من الزوجین إذا وجد في اآلخر علة منفرة مستدیمة أو مضرة أو مخیفة أو جنسیة تمنع من 
المتعة الجنسیة أو استكمالھا أن یطلب فسخ عقد الزواج سواء أكانت ھذه العلة موجودة قبل 

 .الزواج ولم یعلم بھا أم حدثت بعده
 

 ٢٠٠المادة
 .ج اآلخر سالمتھ من إحدى العلل التي یطلب التفریق من أجلھیشترط للزو

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 مرصد نساء سوریة
org.nesasy.www 

 

 ٣٦

 ٢٠١المادة
 .یسقط حق طلب التفریق بالرضا إذا استمرت العلة باستقرار دون زیادة أو تطور

 
 
 

 ٢٠٣المادة
إذا كانت العلة قابلة للعالج والشفاء أجلت المحكمة التفریق سنة إال إذا كان المرض غیر قابلة -١

خشى انتقالھ إلى الطرف للزوال أو كان ً یشكل خطرا على األخر كالجنون، ونحوه أو كان یُ
 ً.اآلخر، أو إلى نسلھ بالعدوى كاالیدز ونحوه حینئذ تفسخ المحكمة الزواج بالحال وجوبا

ًیستعان وجوبا بلجنة طبیة مختصة لتقدیر المرض أو العلة ودرجة خطره على الطرف اآلخر -٢
 .واألوالد والمجتمع

 ثبت بتقریر طبي عقم أحد الطرفین ومضى على عقد الزواج خمس سنوات مع العالج إذا-٣
 .الالزم أو رفض العالج جاز للسلیم منھما أن یطلب التفریق إذا لم یكن لھ أوالد

 
 ٢٠٤المادة

ًتقع الفرقة في جمیع ھذه الحاالت طالقا بائنا ً. 
 
 

 الفصل الثاني
 التفریق للغیبة

 ٢٠٥المادة
ج بال عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثالث سنوات جاز لزوجتھ بعد إذا غاب الزو

 .سنة من الغیاب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفریق ولو كان لھ مال تستطیع االنفاق منھ
 

 ٢٠٦المادة
إذا كانت الزوجة مسجونة، أو غائبة فخرجت فتبدأ السنة من تاریخ خروجھا من السجن أو 

 .رجوعھا
 

 ٢٠٧مادةال
ھذا التفریق طالق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجین، والمرأة في العدة یحق لھ 

 .مراجعتھا
 
 
 

 الفصل الثالث
 التفریق لعدم اإلنفاق أو اإلعسار

 ٢٠٨المادة
للزوجة طلب التفریق إذا امتنع زوجھا الحاضر عن اإلنفاق علیھا ولیس لھ مال ظاھر ولم -١

 .یثبت إعساره
ًلق الزوجة إال بعد إمھال الزوج المعسر أجال ال یجاوز ثالثة أشھر لدفع ما یجب علیھ ال تط-٢

 .ویضاف إلیھا مواعید المسافة للسفر
للزوج أن یتوقى التطلیق إذا أحضر النفقة الواجبة من تاریخ رفع الدعوى، وأثبت یساره فإن -٣

 .لم ینفق طلق القاضي علیھ طلقة رجعیة
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ھ في العدة إذا أثبت یساره واستعد لإلنفاق بدفعھ النفقة المعتادة وإال للزوج أن یرجع زوجت-٤
 .كانت الرجعة غیر صحیحة

إذا تكررت الشكوى من الزوجة لعدم اإلنفاق وثبت للمحكمة تعسف الزوج بعدم اإلنفاق -٥
 .وطلبت الزوجة التطلیق، طلقھا القاضي طلقة رجعیة

 أو أنھا تزوجتھ وھي تعلم أنھ فقیر وكانت الزوجة إذا تبین أن عسر الزوج كان خارج إرادتھ-٦
موسرة تسقط نفقتھا وتكلف باإلنفاق على نفسھا وعلى زوجھا بشرط أن ال یكون إعساره عن 

 .كسل أو تعنت أو أمر طارئ
فإن لم یكن للزوجة مال تنفق منھ ـ وال ترغب بالطالق ـ قدر لھا القاضي نفقة بقدر الكفایة -٧

ً نفقتھا فیما لو لم تكن متزوجة بأن ینفق علیھا قدر الكفایة وتحتسبھ دینا على وألزم من تجب علیھ
ًمكلفا الزوج، ولھ حق الرجوع على الزوج وإذا أذن القاضي للزوجة باالقتراض ممن لیس 

 .بنفقتھا فإن لھ الخیار بین الرجوع على الزوج أو الزوجة وھي ترجع على زوجھا
 

 ٢٠٩المادة
ًاإلنفاق یقع رجعیا وللزوج أن یراجع زوجتھ في العدة بشرط أن یثبت یساره تفریق القاضي لعدم 

 .ویستعد لإلنفاق المعتاد ویؤدي ما علیھ من نفقات
 

 الفصل الرابع
 التفریق للشقاق بین الزوجین والضرر

 ٢١٠المادة
ًإذا ادعى أحد الزوجین إضرار اآلخر بھ قوال أو فعال بما یتعذر معھ استمرار الحیاة -١ ً

 .الزوجیة، جاز لھ أن یطلب من القاضي التفریق
 .إذا ثبت اإلضرار وعجز القاضي عن اإلصالح فرق بینھما ویعتبر ھذا التطلیق طلقة بائنة-٢
ًإذا لم یثبت الضرر یؤجل القاضي المحاكمة مدة ال تقل عن شھر أمال بالمصالحة فإن أصر -٣

ن من أھل الزوجین وإال ممن یرى المدعي على الشكوى ولم یتم الصلح عین القاضي حكمی
 .ًالقاضي فیھما قدرة على اإلصالح بینھما وحلفھما یمینا على أن یقوما بمھمتھما بعدل وأمانة

 
 ٢١١المادة

 .التطلیق لإلضرار یثبت الضرر بطریق اإلثبات الشرعیة-١
الزوجیة تقبل الشھادة بالتسامع إذا فسر الشاھد أو فھم من كالمھ اشتھار الضرر في محیط -٢

 .حسبما تقرره المحكمة
 .ال تقبل الشھادة بالتسامع على نفي الضرر-٣
 .ًتقبل شھادة الشاھد ذكرا كان أو أنثى عدا شھادة األصل للفرع أو شھادة الفرع لألصل-٤

 
 ٢١٢المادة

ًیجب ألھلیة الحكمین العدالة واألمانة ومعرفة أصول التحكیم، وأن ال یكون عضوا في ھیئة -١
 .ً الناظرة في نفس الدعوى وال وكیال فیھاالمحكمة

على الحكمین أن یتعرفا أسباب الشقاق بین الزوجین وأن یجمعاھما في مجلس تحت إشراف -٢
 .القاضي ال یحضره إال الزوجان ومن یقرر الحكمان دعوتھ

امتناع أحد الزوجین عن حضور ھذه المجالس بعد تبلیغھ ال یؤثر في التحكیم، وإن تعذر -٣
رھما أو حضور أحدھما لعذر یقدره القاضي ناب عنھما من لھ وكالة خاصة یفوضھ حضو

 .بحضور المجالس العائلیة
یجب تأمین مقر خاص تابع للمحكمة الشرعیة لمباشرة إجراءات التحكیم تحت إشراف -٤

 .القاضي
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 ٢١٣المادة

ساءة أو أكثرھا یبذل الحكمان جھدھما في اإلصالح بین الزوجین فإذا عجزا عنھ وكانت اإل-١
 .من الزوج قررا التفریق بطلقة بائنة

وإن كانت اإلساءة أو أكثرھا من الزوجة أو مشتركة بینھما قررا التفریق بین الزوجین على -٢
 .تمام المھر أو على قسم منھ یتناسب ومدى اإلساءة

 ذمة الزوج للحكمین أن یقررا التفریق بین الزوجین مع عدم اإلساءة من احدھما على براءة-٣
من قسم من حقوق الزوجة إذا رضیت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمین استحكام الشقاق بینھما 

 .على وجھ تتعذر إزالتھ
ًإذا اختلف الحكمان حكم القاضي غیرھما أو ضم إلیھما حكما ثالثا مرجحا وحلفھ الیمین-٤ ً ً َّ. 
 

 ٢١٤المادة
ًى أن یكون معلال في حال وجود دعاوى أخرى على الحكمین أن یرفعا تقریرھما إلى القاضي عل

وللقاضي أن یحكم بمقتضاه أو یرفض التقریر وفي ھذه . بین الطرفین أو وجود شكاوى بینھما
 .الحالة یعین حكمین آخرین وللمرة األخیرة

 
 
 

 الباب الخامس
 التفریق بحكم الشرع والقانون

 الفصل األول
 التفریق للعان

 ٢١٥المادة
ادات مخصوصة مؤكدة باإلیمان المشروعة تجري بین الزوجین في مجلس اللعان ھو شھ-١

 .القاضي
 .على القاضي أن یدعو الزوجة إلى الجلسة المحددة ألیمان اللعان-٢
ًإذا حلف الزوج أیمان اللعان ونكلت الزوجة عن الحلف، أو تغیبت بعد تبلیغھا أصوال أو -٣

 .غابت وتعذر إبالغھا، حكم القاضي بنفي النسب
 

 ٢١٦المادة
یحرم على الرجل أن یتزوج من العنھا بعد تمام اللعان، كما یحرم علیھ الزواج من ابنھ المنفیة 

 .باللعان
 

 ٢١٧المادة
 .ًیجب اتخاذ إجراءات دعوى اللعان خالل خمسة عشر یوما من وقت الوالدة أو العلم بھا

 
 ٢١٨المادة

سب الولد عن الرجل، وال تجب نفقتھ علیھ، إذا جرى اللعان بین الرجل والمرأة، نفى القاضي ن
 .وال یرث أحدھما األخر، وألحق الولد بأمھ

 
 ٢١٩المادة

 .إذا اعترف الرجل بما یفید كذبھ في االتھام ونفي النسب لزمھ نسب الولد ولو بعد الحكم بنفیھ
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 ٢٢٠المادة
 .قذفیحرم على الرجل التزوج بمن العنھا إال إذا أكذب نفسھ وأقیم علیھ حد ال

 
 

 ٢٢١المادة
 .یقع التفریق باللعان بین الزوجین فرقة مؤبدة

 
 

 الفصل الثاني
 التفریق لإلیالء

 ٢٢٢المادة
إذا حلف الزوج بما یفید امتناعھ عن المباشرة الجنسیة مع زوجتھ أربعة أشھر فأكثر أو دون 

 وقع التفریق تحدید مدة على أن ال تقل عن أربعة أشھر واستمر على یمینھ حتى انقضت المدة
 .ًحكما ما لم یفئ إلیھا قبل ذلك

 
 ٢٢٣المادة

 .إذا یحق للزوجة طلب التطلیق لإلیالء إذا استمر الزوج على یمینھ حتى مضى أربعة أشھر
 

 ٢٢٣المادة
 .إذا رغب الزوج في الفئ قبل التطلیق فیمھلھ القاضي مدة مناسبة، فإن لم یفئ فیطلقھا علیھ

 
 ٢٢٥المادة

رجعة عن التطلیق لإلیالء أن تكون الفیئة بالفعل قبل مضي أربعة أشھر، إال إذا یشترط لصحة ال
 .كان ھناك عذر شرعي؛ فتصح الرجعة بالقول

 
 ٢٢٦المادة

 .یقع التفریق باإلیالء بین الزوجین طلقة بائنة
 

 الفصل الثالث
 التفریق للظھار

 ٢٢٧المادة
ید أو بظھرھا أو بعضو منھا یحرم النظر الظھار ھو تشبیھ الزوج زوجتھ بمن تحرم علیھ بالتأب

 .إلیھ
 

 ٢٢٨المادة
یجوز للزوجة طلب التفریق بسبب الظھار من زوجھا إذا امتنع عن التفكیر والعودة إلى زوجتھ 

 .خالل أربعة أشھر
 

 ٢٢٩المادة
یقع التفریق بالظھار بین الزوجین بحكم القاضي طلقة بائنة إذا لم یكفر عن یمینھ خالل أربعة 

 .ر من تاریخ الیمین بالظھارأشھ
 

 الفصل الثالث
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 التفریق الختالف الدین
 ٢٣٠المادة

ٍإذا كان الزوجان غیر مسلمین فأسلما معا فالزواج باق بینھما-١ ً. 
ٍإذا أسلم الزوج وحده وزوجتھ كتابیة فزواجھما باق ولھا طلب الفسخ خالل ثالثة أشھر من -٢

 .تاریخ علمھا بإسالمھ
رض علیھا اإلسالم فإن أسلمت أو اعتنقت دینا سماویا خالل شھر إذا كانت غیر ك-٣ ًتابیة عُ ً

 .ٍواحد فزواجھما باق وإن أبت أو امتنعت عن إبداء الرأي بعد إعالمھا فسخ الزواج بینھما
ًإذا اسلمت الزوجة وحدھا یعرض اإلسالم على الزوج إن كان أھال لھ، فإن أسلم خالل شھر -٤

 . أبى أو امتنع عن إبداء الرأي بعد إعالمھ فسخ الزواج بینھماٍواحد فزواجھما باق وإن
إن كان الزوج غیر أھل للعرض فسخ القاضي الزواج بینھما دون عرض، واعتدت الزوجة، -٥

ًفإذا صار أھال وأسلم قبل انقضاء العدة، یلغى الفسخ وتعود الزوجیة حكما ً. 
 

 ٢٣١المادة
 .ة أال یوجد سبب من أسباب التحریمیشترط لبقاء الزوجیة في الحاالت السابق

 
 ٢٣٢المادة

ال یجوز . في جمیع األحوال التي یسلم فیھا أحد الزوجین أو كالھما أمام المحكمة الشرعیة
 .البحث في صدقة في إسالمھ وال في الباعث على اإلسالم

 
 ٢٣٣المادة

خول وعاد إلى اإلسالم إذا ارتد الزوج قبل الدخول فسخ القاضي الزواج وإذا وقعت الردة بعد الد
 .خالل العدة عادت الزوجیة ولغا الفسخ

 
 ٢٣٤المادة

 .ردة الزوجة وحدھا ال توجب فسخ الزواج
 

 الباب السادس
 فسخ الزواج

 ٢٣٥المادة
 ً.یفسخ عقد الزواج إذا انعقد على إحدى المحرمات، أو طرأ علیھ ما یمنع استمراره شرعا

 
 ٢٣٦المادة

ًمتاركة المتداعیین لبعض فورا لحین صدور الحكم في دعوى یجب على القاضي أن یأمر ب
 .وأن یعلم النیابة العامة بذلك، التخاذه ما تراه. الفسخ

 
 ٢٣٧المادة

 .عند مخالفة ھذا األمر تجري مالحقة الزوجین بجریمة التزاني بین المحارم
 

 ٢٣٨المادة
 :لكل من الزوجین طلب التفریق في الحاالت اآلتیة

ریر من أحد الزوجین بواقعة معینة أو بوصف ما كان لیبرم عقد زواجھ لو علم إذا حصل تغ-١
 .ُبھ ثبت لمن غرر بھ طلب فسخ الزواج

 .اإلخالل بشرط صحیح متفق علیھ مسجل في العقد-٢
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 .عدم دفع المھر قبل الدخول وعجزه عن تأمین المسكن الشرعي-٣
 
 

 ٢٣٩المادة
 ً.ائناًتقع الفرقة بجمیع ھذه الحاالت طالقا ب

 
 

 الكتاب الخامس
 آثار انحالل الزواج

 الفصل األول
 آثاره في الزوجیة

 ٢٤٠المادة
الطالق الرجعي ال یزال الزوجیة وللزوج أن یراجع مطلقتھ في أثناء العدة بالقول أو الفعل -١

 .مع النیة وال یسقط ھذا الحق باإلسقاط
 .توثق الرجعة في حال توثیق الطالق بالسجل الرسمي-٢
 .جب إعالم المرأة المطلقة بالرجعة خالل فترة العدةی-٣
 .تنقطع الرجعة وتبین المرأة بانقضاء عدة الطالق الرجعي-٤
 

 ٢٤١المادة
 ًالطالق البائن دون الثالث یزیل الزوجیة حاال وال یمنع من تجدید عقد الزواج

 
 ٢٤٢المادة

عقد ما لم تتوفر الشروط المبینة في ًالطالق المكمل للثالث یزیل الزوجیة حاال ویمنع من تجدید ال
 .من ھذا القانون) ٦٧(المادة 

 
 ٢٤٣المادة

ًیصدر القاضي المختص بعد وقوع الطالق البائن بناء على طلب الزوجة أو ذوي الشأن -١
ًقرارا واحدا بتحدید نفقة المرأة أثناء عدتھا ونفقة األوالد ومن لھ حق الحضانة وزیادة  ً

 .المحضون
ًاألمر مشموال بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وللمتضرر في ھذا األمر حق الطعن یعتبر ھذا -٢

 .بالطرق القانونیة
 

 الفصل الثاني
 أحكام العدة

 ٢٤٤المادة
 .العدة مرة تربص تقضیھا الزوجة إثر الفرقة أو الحكم النھائي بالتفریق أو التطبیق

 
 

 ٢٤٥المادة
 أسباب العدة

ًة سواء أكان طالقا رجعیا أم بائنا أم كان فسخا وسواء أكانت الفرقة الفرقة بعد الدخول بالزوج-١ ً ً ً
 .بإرادة الزوج أم باتفاقھما أم بحكم القضاء

 .وفاة الزوج بعد زواج صحیح ولو قبل الدخول والخلوة الصحیحة-٢
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ًالدخول بالشبھة سواء أكان زواجا باطال أم كان الدخول بشبھة دون عقد-٣ ً. 
 
 

 ٢٤٦المادة
 العدةتبدأ 

 .في الزواج الصحیح من تاریخ الطالق أو الفسخ أو الحكم النھائي أو موت الزوج-١
 .في الدخول في الزواج الفاسد من تاریخ المتاركة أوتفریق القاضي أو موت الرجل-٢
 .في الدخول بشبھة دون عقد من تاریخ آخر مباشرة جنسیة-٣
 

 ٢٤٧المادة
لیق أم بالفسخ أم بموت المفقود من تاریخ صدور حكم تبدأ عدة التفریق القضائي سواء بالتط

 ً.القاضي مبرما
 

 ٢٤٨المادة
 تنقضي العدة

 .ًللمتوفي عنھا زوجھا إن لم تكن حامال بمضي أربعة أشھر قمریة وعشرة أیام من یوم وفاتھ-١
 .ًللحامل عند وضع حملھا أو إسقاطھ مستبینا بعض األعضاء-٢
 :ج في الحاالت اآلتیةلغیر الحامل في غیر وفاة الزو-٣
ًمن تحیض تنقضي بثالث حیضات كاملة في مدة ال تقل عن ستین یوما وال تسمع دعوى -أ

 .المرأة بانقضائھا قبل مضي ثالثة أشھر من الطالق أو الفسخ
 ً.من لم تحض أو من بلغت سن الیأس وانقطع حیضھا تسعون یوما-ب

 .ثالث حیضاتفإذا جاءھا الحیض قبل انقضائھا استأنفت العدة ب
ًالمستحاضة التي استمر معھا الدم تنقضي ألجل الفرقة بمضي تسعین یوما إن لم یكن لھا -ج

 .عادة طمثیة معروفة فإن كان لھا عادة تذكرھا اتبعتھا في حساب العدة
عدة من انقطع عنھا الحیض قبل سن الیأس تنقضي بأقل األجلین من ثالث حیضات أو سنة -د

 .شمسیة
 

 ٢٤٩المادة
عدة المبانة في طالق الفرار إذا توفي مطلقھا قبل تمام عدتھا تنقضي بأبعد األجلین من عدة 

 .الطالق أو عدة الوفاة
 

 ٢٥٠المادة
ًعدة المطلقة رجعیا إذا توفي زوجھا خالل عدة الطالق تنتقل إلى عدة الوفاة، فتنقضي عدتھا 

 . مضى قبل ذلكبمضي أربعة أشھر قمریة وعشرة أیام من وفاتھ وال یحسب ما
 

 ٢٥١المادة
المرأة المدخول بھا من زواج باطل أو دون عقد إذا توفي عنھا الرجل فعدتھا عدة الفرقة ال عدة 

 .الوفاة
 

 ٢٥٢المادة
 .وفي جمیع األحوال ال تزید عدة المرأة في الحاالت السابقة على سنة شمسیة

 
 ٢٥٣المادة
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وجھا من بانت منھ قبل انقضاء عدتھا ثم طلقھا المرأة التي بانت من زوجھا بعد الدخول إذا تز
 .قبل دخول جدید تتم عدتھا السابقة

 
 ٢٥٤المادة

عدة ممتدة الطھر التي یجیئھا الحیض أو جاءھا ثم انقطع قبل أن تبلغ سن الیأس ھي سنة شمسیة 
 .كاملة

 
 ٢٥٥المادة

 .عدة اآلیسة ثالثة أشھر
 

 ٢٥٦المادة
 .ة الصحیحة إال للوفاةال تلزم العدة قبل الدخول والخلو

 
 ٢٥٧المادة

إذا توفي الزوج، والمرأة في عدة البینونة، فإنھا تكملھا، وال تلزم بعدة الوفاة، إال إذا كان في 
 .مرض الموت، فتعتد بأبعد األجلین

 
 الكتاب السادس
 الوالدة ونتائجھا

 الباب األول النسب
 الفصل األول

 النسب من الزواج الصحیح
 ٢٥٨المادة

ھي التي یتبع الولد أباه في الدین، والنسب، وینبني علیھ المیراث، وینتج موانع : وة الشرعیةالبن
 .الزواج، ویترتب علیھ حقوق وواجبات أبویة وبنویة

 
 :في نسب المولود حال قیام الزوجیة-أ

 ٢٥٩المادة 
 .ًأقل مدة الحمل مائة وثمانون یوما وأكثرھا سنة شمسیة

 
 ٢٦٠المادة

 :في النكاح الصحیح ینسب إلى زوجھا بالشرطین اآلتیینولد كل زوجة 
 .أن یمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل-١
ًأن ال یثبت عدم التالقي بین الزوجین بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجین سجینا أو -٢

الزواج ًغائبا في بلد بعید أكثر من مدة الحمل، وذلك من تاریخ العقد إلى الوالدة، أو حدث بعد 
واستمر أكثر من خمسة وستین وثالثمائة یوم، فإذا زال المانع یشترط انقضاء أقل مدة الحمل من 

 .تاریخ الزوال
 

 ٢٦١المادة
إذا انتفى أحد ھذین الشرطین ال یثبت نسب الولد من الزوج إال إذا أقر بھ ادعاه وتوافرت فیھ -١

 .الشروط لإلقرار بالنسب
 .ال ینفى نسب المولود عن الزوج إال باللعانإذا توافر ھذین الشرطان -٢
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 :نسب المولود بعد الفرقة في وفاة الزوج-ب

 ٢٦٢المادة
إذا لم تقر المطلقة أو المتوفي عنھا زوجھا بانقضاء عدتھا یثبت نسب ولدھا إذا ولدتھ خالل سنة 

 . الورثةوال یثبت ألكثر من ذلك إال إذا ادعاه الزوج أو. من تاریخ الطالق أو الوفاة
 

 ٢٦٣المادة
 ١٨٠المطلقة أو المتوفي عنھا زوجھا المقرتان بانقضاء العدة یثبت نسب ولدھا إذا ولد ألقل من 

وتكون الوالدة حینئذ دلیل . ًیوما من وقت اإلقرار وأقل من سنة من وقت الطالق أو الموت
 .الرجعة واستمرار الزوجیة

 
 ٢٦٤المادة

واج صحیح أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبھة یجوز للرجل إذا ثبت نسب الولد بالفراش في ز
أن ینفي عنھ نسب الولد خالل سبة أیام من وقت الوالدة أو العلم بھا، بشرط أال یكون قد اعترف 

 ً.بالنسب صراحة أو ضمنا
 

 الفصل الثاني
 النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبھة

 ٢٦٥المادة
ًول إذا ولد لمائة وثمانین یوما فأكثر من تاریخ الدخول ثبت المولود من زواج فاسد بعد الدخ-١

 .نسبھ من الزوج
إذا كانت والدتھ بعد متاركة أو تفریق ال یثبت نسبھ إال إذا جاءت بھ خالل سنة من تاریخ -٢

 .المتاركة أو التفریق
 

 ٢٦٦المادة
 .الواطئالموطوءة إذا جاءت بولد ما بین أقل مدة الحمل وأكثرھا یثبت نسبھ من -١
 .ًمتى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبھة ترتب علیھ جمیع نتائج المقررة شرعا للقرابة-٢
 

 الفصل الثالث
 اإلقرار بالنسب

 ٢٦٧المادة
اإلقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجھول النسب یثبت بھ النسب من المقر إذا كان فرق -١

وال یشترط . العقل والعادة، ولم یقل أنھ من الزنىإن لم یكذبھ . السن بینھما یحتمل ھذه البنوة
 ً.تصدیق المقر لھ إال إذا كان مكلفا

 .النسب بأبوة رجل لھ یثبت بھ النسب متى توافرت الشروط في الفقرة السابقةإقرار مجھول  -٢
إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة ال یثبت نسب الولد من زوجھا إال بمصادقتھ أو بالبینة -٣

 ً.بما یعتد بھا شرعا
 

 ٢٦٨المادة
اإلقرار بالنسب في غیر البنوة واألبوة واألمومة ال یسري على غیر المقر إال بتصدیقھ، أو 

 .بالبینة ما لم یكن من زنا
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 ٢٦٩المادة
یصح إقرار األم ببنوة ولد إذا توافرت فیھ شروط اإلقرار على أن تكون غیر ذات زوج أو -١

 .غیر معتدة
 .ب الولد بإقراره ألمھ إذا توافرت شروطھیثبت نس-٢
 

 الفصل الرابع
 ثبوت النسب

 ٢٧٠المادة
 .یثبت النسب بشھادة رجلین، أو رجل وامرأتین-١
 .ًتثبت الوالدة وتعیین المولود بشھادة الواحد العدل المسلم ذكرا كان أم أنثى-٢
 .یثبت النسب بالشھادة بالشھرة والتسامع-٣
 

 ٢٧١المادة
 .لنسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجھول النسبال یثبت ا-١
ال یثبت من الرجل إذا ثبت أنھ غیر مخصب أو ال یمكن أن یأتي منھ الولد لمانع خلقي أو -٢

 .مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعین بأھل الخبرة من المختصین
 

 الباب الثاني
 حقوق األطفال
 الفصل األول
 تحدید الحقوق

 ٢٧٢ةالماد
 :حقوق األطفال على أبویھم

 .حمایة حیاتھم وصحتھم منذ الحمل إلى حین بلوغ سن الرشد-١
العمل على تثبت ھویتھم والحفاظ علیھا خاصة بالنسبة للدین واالسم والجنسیة والتسجیل في -٢

 .الحالة المدنیة
 .ا لم ینص علیھالنسب والحضانة والنفقة طبق ما ورد في ھذا القانون ومصادره الفقھیة فیم-٣
 .إرضاع األم ألوالدھا عند اإلسطاعة-٤
اتخاذ كل التدابیر الممكنة للنمو الطبیعي لألطفال بالحفاظ على سالمتھم الجسدیة والنفسیة، -٥

 ً.والعنایة بصحتھم وقایة وعالجا
ي القول التوجیھ الدیني السلیم، والتربیة على السلوك القویم والقیم النبیلة المؤدیة إلى الصدق ف-٦

 .والعمل
اجتناب العنف المفضي إلى اإلضرار الجسدي والمعنوي، والحرص على الوقایة من كل -٧

 .استغالل یضر بمصالح الطفل
التعلیم والتكوین الذي یؤھلھم للحیاة العملیة في المجتمع، وعلى اآلباء أن ال یھملوا أوالدھم -٨

 .اجة المجتمعبمتابعة دراستھم حسب استعدادھم الفكري والبدني وح
یتمتع الطفل المصاب باعاقة بالحق برعایة خاصة تناسب وضعھ الصحي لتسیھل ادماجھ في -٩

 .المجتمع
تعد الدولة مسؤولة عن اتخاذ التدابیر الالزمة لحمایة األطفال، وضمان حقوقھم ورعایتھا -١٠

 .وفق القانون
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ًن سببا من األسباب التي تدعو إذا أخل أحد األبوین بواجبھ نحو اآلخر أو نحو أطفالھ كا-١١
 .لرفع األمر للقضاء، واعتباره من اإلساءة التي تساعد على طلب التفریق بین الزوجین

 الفصل الثاني
 كفالة الصغیر القاصر ومجھولي النسب والمھملین

 
 ٢٧٣المادة

 كما ھي االلتزام برعایة طفل مھمل وحمایتھ وتربیتھ وتعلیمیھ واإلنفاق علیھ: كفالة الصغیر
 .یفعل األب مع ولده

 
 ٢٧٤المادة

 :من كان دون سن الرشد، وكان: الطفل المھمل
 .ًمولودا من أبوین مجھولین أو من أب مجھول، وأم معلومة تخلت عنھ-١
 .أو من عجز أبوه عن رعایتھ لفقره-٢
 .أو كان لھ أب ساقط الوالیة وأم ساقطة الحضانة لعدم قیامھما بالواجب نحوه-٣
 

 ٢٧٥المادة
 .تنظیم الكفالة بموجب عقد بین القاضي والكفیل-١
 .إذا كان للطفل أبوان على قید الحیاة اشترطت موافقتھ وإال اشترطت موافقة الحي منھما-٢
 

 ٢٧٦المادة
 .ًرجال أو أمرأة كامل األھلیة من ذوي األخالق الحسنة، غیر محكوم بجرم شائن-١
یام على شؤونھم المعیشیة واالجتماعیة جمعیة خیریة متخصصة برعایة األطفال والق-٢

 .والتربویة
 

 ٢٧٧المادة
 .یجب اتحاد الدین بین الشخص الكفیل ورئیس الجمعیة

 
 ٢٧٨المادة

 ً:یكون الطفل المھمل مسلما
 ً.إذا كان أحد أبویھ مسلما-١
ًإذا وجد ولیدا في حي أو شارع معظم سكانھ من المسلمین بموجب بیان من مختار المحلة، أو -٢

 .وجد ملقى على باب أحد المساجد أو الزوایا
 

 ٢٧٩المادة
 :ًتضع وزارة العدل ووزارة الشؤون االجتماعیة والعمل نموذجا لعقد الكفالة یتضمن

 .شروطھ-١
 .وحقوق الطفل المھمل-٢
 .ًومن كان حیا من أبویھ-٣
 .وعنوانھ-٤
 .والتزامات الكفیل-٥
 .وأسلوب مراقبتھ-٦
 .خھوإنھاء العقد وأصول فس-٧
 .وأصول تسجیل الطفل في السجل المدني إذا لم یعرف لھ أبوان أحدھما أو كالھما-٨
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 ٢٨٠المادة
ًیجب على كل من وجد طفال مھمال أن یقدم لھ المساعدة الالزمة والعنایة وأن یبلغ عنھ دوائر  ً

 أو الشرطة أو مدیریة الشؤون االجتماعیة ألیداعھ إحدى المؤسسات الصحیة أو االجتماعیة
 ":الجمعیات الخیریة ریثما تتم االجراءات القانونیة اآلتیة

یجب على الجھة المودع لدیھا الطفل إعالم القاضي بالواقعة مفصلة، وبأوصاف الطفل -١
 .وبصورتھ الشخصیة

على القاضي إعالن ذلك بصحیفة یومیة وبواسطة اإلذاعة والتلفاز للتعرف على ذوي الطفل -٢
 .والدعوة الستالمھ

ًإذا لم یتقدم أحد الستالمھ فإنھ یكون طفال مھمال-٣ ً. 
 

 الباب الثالث
 الحضانة

 ٢٨١المادة
حفظ الولد مما قد یضره، والعنایة بتربیتھ وتعلیمھ ورعایة شؤونھ بما ال یتعارض مع : الحضانة

 .حق الوالیة على النفس ومصلحة الصغیر
 

 ٢٨٢المادة
 .الحیاة الزوجیة قائمة بینھماًالحضانة من واجبات األبوین معا ما دامت 

 
 ٢٨٣المادة
 :ًیشترط فیمن یتولى الحضانة ذكرا كان أو أنثى

 .البلوغ والعقل وسن الرشد، والقدرة على تربیة الطفل وحفظھ-١
ًأن یكون قادرا على رعایتھ صحة وخلقا -٢ ً 
ل السالمة من األمراض الخطیرة والمعدیة والمضرة بسالمة وصحة المحضون، وما تحو-٣

 .دون قیام الحاضنة بواجبھا نحو ولدھا
 .رعایة المحضون بما ال یتعارض مع حق الولي على النفس-٤
 

 ٢٨٤المادة
 :إذا كانت الحاضنة امرأة یشترط

 ً.أن تكون ذات رحم محرم من المحضون إن كان ذكرا-أ
ة أن تكون خالیة من زوج أجنبي عن المحضون وذلك بمجرد العقد إال إذا قدرت المحكم-ب

 .خالف ذلك لمصلحة الولد شریطة موافقة زوج الحاضنة الثانیة ووضع الحاضنة
أن ال یكون في بیتھا أو في بیت أبیھ من یبغض الصغیر المحضون، أو یؤذیھ وأال یكون بینھ -ج

 .وبین أبیھ عداوة أو نزاع قضائي أو خصومة
 .وقادرة على حفظ مصالحھ. أن تكون أمینة على تربیة الطفل-٢
 .ن تكون غیر مرتدة عن اإلسالمأ-ھـ
 .تسري شروط األم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختالف الدین-و
 

 ٢٨٥المادة
 :ًإذا كان الحاضن رجال یشترط
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 أن یكون عنده من یصلح للحضانة من النساءز-أ
 .أن یكون ذا رحم محرم من المحضون إن كان المحضون أنثى-ب
 .معھ في الدینًأن یكون متحدا -جـ
 .أن یكون الحاضن من العصبات-د
 

 ٢٨٦المادة
تثبت الحضانة لألم  ثم للمحارم من النساء، یقدم فیھا من یدلي باألم على من یدلي باألب، 

 .ویعتبر فیھ األقرب من الجھتین باستثناء األب
 

 ٢٨٧المادة
خت الشقیقة، فلألخت األم، ًتبدأ الحضانة لألم أوال، فألمھا وإن علت، فألم األب وإن علت، فلأل

 .فلألخت األب، فلبنت الشقیقة، فلبنت األخت ألم، فلبنت األخت ألب، فللخاالت، ثم للعمات
 

 ٢٨٨المادة
إذا وجد مانع لدى األم أو من یلیھا من النساء حال دون إتمام الحضانة تنتقل الحضانة إلى -١

 ترتیب اإلرث مع مراعاة تقدیم الجد األقرب من النساء الحاضنات ثم للعصبات من الرجال على
 .الصحیح على األخوة

تنتقل للعصبات من الذكور على ترتیب اإلرث، مع مراعاة تقدیم الجد الصحیح على األخوة -٢
یوجد أحد من ھؤالء انتقلت الحضانة إلى فإذا لم . إذا كان الولد في سن تنتقل فیھ الحضانة
الجد ألم ثم األخ ألم ثم ابن األخ ألم ثم : ذا الترتیبمحارم الولد من الرجال غیر العصبات، بھ

 .العم ألم ثم األخوال بتقدیم الخال الشقیق فالخال األب فالخال األم
 

 ٢٨٩المادة
 ً.إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة یقدم أصلھم ثم أكبرھم سنا

 
 ٢٩٠المادة

ستحقیھا، یضع القاضي المحضون عند من إذا لم یوجد مستحق للحضانة، أو لم یطلبھا أحد من م
 .یثق بھ من الرجال أو النساء، ویفضل األقارب على األجانب عند توافر الشروط

 
 ٢٩١المادة

في جمیع األحوال المذكورة في المادة السابقة ال یستحق الحضانة عند اختالف الجنس من لیس 
 .ًمن محارم الولد ذكرا كان أو أنثى

 
 ٢٩٢المادة

لحضانة من یستحقھا من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من یلیھ، ویبلغھ القاضي إذا رفض ا
 .ًیوما انتقل الحق إلى من یلیھ) ١٥(بذلك فإن رفض أو لم یبد رأیھ خالل 

 
 ٢٩٣المادة

األم الحاضنة غیر المسلمة أما كانت، أو غیرھا، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى یعقل الولد 
یخشى أن یألف غیر اإلسالم وإن لم یعقل األدیان، ألنھن أحرص على معنى األدیان، أو 

 .حضانتھ على أن ال یتجاوز عمره أربع سنوات
 

 ٢٩٤المادة
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تقتصر الحضانة على األم المسلمة فقط إذا خشي على المحضون أن یألف غیر دین اإلسالم -١
 .بیھ اإلسالموعاداتھ، أو كانت الحاضنة تستغل ضعف الطفل لتنشئتھ على غیر دین أ

تنتقل الحضانة بعدھا إلى األب أو إلى من یلي األم المسلمة بالحضانة من المسلمات خالل -٢
 .فترة الحضانة

 
 ٢٩٥المادة

تسقط حضانة األم أو غیرھا من الحاضنات إذا تزوجت بزوج غیر محرم للصغیر، ولو لم -١
 .یتم الدخول

القاضي على ذلك فیبقى الطفل في بیت زوج إذا كان مصلحة المحضون بقاؤه مع أمھ، ووافق -٢
 .أمھ، فإن لم یوجد أحد من الحاضنات انتقل إلى األب

 
 ٢٩٦المادة

 .تعود الحضانة لألم إذا مات زوجھا أو طلقھا
 

 ٢٩٧المادة
تستمر حضانة األم لطفلھا المحضون إذا وجد بھ علة أو مرض أو عتھ أو خلل عقلي یستعصي 

تھ وذلك حتى یشفى الطفل أو یؤمن لھ مستشفى للعالج تقوم الدولة على غیر األم حضانتھ وتربی
 .باالنفاق علیھ وتحت رقابة الحاضنة وإشرافھا أو یتولى األب اإلنفاق علیھ حسب حالھ

 
 ٢٩٨المادة

إذا نشزت الزوجة بتركھا دار الزوجیة وكان المحضون دون الرابعة من عمره تبقى -١
 .الحضانة لھا وتلزم بھا

زت المرأة وكان المحضون فوق الخامسة من عمره فاللقاضي وضعھ عند أي من إذا نش-٢
 .الزوجین مع مراعاة مصلحة الطفل

 
 ٢٩٩المادة

على األم المقیمة خارج دار الزوجیة مطلقة، أو غیر مطلقة، حضانة الصغیر الذي لم یتم -١
 .السنتین من عمره، وتلزم بھ إذا تعین ذلك ولم یوجد من یحل محلھا

ل مخالفة ألحكام الفقرة السابقة توجب على النیابة العامة بناء على مراجعة الولي على ك-٢
النفس مالحقة الحاضنة بجرم تسییب الولد وفق األصول المتبعة في الجرم المشھود المقررة في 

 .قانون أصول المحاكمات الجزائیة
 

 ٣٠٠المادة
 .تسلیمھا الصغیر الموجود عند أبیھًللحاضن أما كانت أو جدة ألم أن تطلب من القاضي -١
على القاضي أن یقرر التسلیم دون قضاء خصومھ بعد التأكید من قرابتھما بوثیقة من أمانة -٢

 .السجل المدني
ًویقرر أیضا للصغیر نفقة مؤقتة على من یراه مكلفا بھا ویجري تنفیذ قرار القاضي من قبل -٣ ً

 .دائرة التنفیذ المختصة
 

 ٣٠١المادة
ًارض في التسلیم أو في النفقة وجوبا أو مقدارا، أن یتقدم إلى المحكمة المختصة باإلدعاء من یع ً

للتظلم من ھذا القرار، وتخضع الدعوى إلجراءات وطرق الطعن في األحكام الشرعیة وال یؤثر 
 .رفع ھذه الدعوى في تنفیذ القرار المذكور إال حین صدور حكم مبرم
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 أجرة الحضانة
 ٣٠٢المادة

جرة الحضانة ھي من النفقة الواجبة على المكلف بنفقة الصغیر وتقدر بحسب حال المكلف بھا أ
ًیسارا أو إعسارا ً. 

 
 ٣٠٣المادة

أجرة حضانة المحضون غیر أجرة الرضاعة والنفقة ویلزم بھا أب المحضون إن لم یكن لھ مال 
 .خاص بھ

 
 ٣٠٤المادة
لى القضاء، وال تسقط بمضي المدة وال تبرأ إال تبدأ األجرة من یوم انتھاء العدة دون حاجة إ

 .باألداء
 

 ٣٠٥المادة
ال تستحق األم أجرة الحضانة في حال قیام الزوجیة أو في عدة طالق رجعي من أب 

 .المحضون
 

 ٣٠٦المادة
ًال تستحق الحاضنة أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكنا وتقیم فیھ بالفعل، أو كانت مقیمة عند 

 .متزوجة والصغیر معھا بموافقة زوجھا والقاضيأھلھا، أو كانت 
 

 ٣٠٧المادة
 .تبقى نفقة المحضون في الحاالت المذكورة في المادة السابقة على أبیھ إن لم یكن للصغیر مال

 
 ٣٠٨المادة

ًإذا وجدت متبرعة أھل للحضانة من محارم الطفل فإن كان األب میسورا وال مال للصغیر، 
 .بھ من المتبرعةفاألم وإن طلبت أجرة أحق 

 
 ٣٠٩المادة

ًإذا كان المكلف بأجرة الحضانة معسرا عاجزا عنھا وتبرع بحضانة الصغیر أحد محارمھ  ً
 .خیرت األم بین إمساكھ بال أجرة أو تسلیمھ لمن تبرع، على أن تبقى الحضانة والمبیت لدى األم

 
 ٣١٠المادة

ً مال وكان أبواه معسرا، ولم توجد ًإذا رفضت األم الحاضنة الحضانة مجانا ولم یكن للصغیر
 .ًمتبرعة من محارمھ تجبر األم على حضانتھ وتكون أجرتھا دینا على أبیھ

 
 ٣١١المادة

ًإذا كان األب میسروا، وللصبي مال فإن كانت المتبرعة أجنبیة فال یسلم إلیھا الصغیر، بل یسلم 
 .ألمھ بأجرة المثل ولو من مال الصغیر

 
 ٣١٢المادة
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على األب إتمام النفقة تلزم األم الموسرة بإكمال النفقة على المحضون، وإن عجزا إذا تعذر 
 .فالدولة تلزم بذلك من صندوق التكافل األسري

 
 ٣١٣المادة

إذا طلبت الحاضنة تمدید فترة الحضانة حسب تقدیر القاضي وفق القانون مراعاة لمصلحة 
 .الصغیر سقطت أجرة الحاضن في فترة التمدید

 
 ٣١٤ةالماد

 ال یجري التقاص بین نفقة الولد المستحقة على أبیھ وبین دین األب على الحاضنة 
 

 ٣١٥المادة
 .تنتھي مدة الحضانة بإكمال الغالم الثالثة عشرة من عمره وللبنت الخامسة عشرة من عمرھا

 
 ٣١٦المادة

لبت األم تمدید الحضانة ًإذا لم یكن األب متوفیا انتقلت الحضانة إلیھ بعد انتھاء مدتھا، إال إذا ط
ًحتى سن الرشد فتى كان أو فتاة، ورأى القاضي مصلحة المحضون في ذلك، ووافق المحضون 

 .على ھذا التمدید
 

 ٣١٧المادة
 .ال تستحق أجرة الحضانة خالل فترة التمدید

 
 ٣١٨المادة

ى عند ًإذا كان الولي غیر األب أو الجد العصبي فعلى القاضي وضع الولد ذكرا أو أنث-١
األصلح، من األم ثم الولي ثم من یقوم مقامھما حتى تتزوج البنت أو تبلغ أو یبلغ الصبي سن 

 .الرشد
 .ُفي حال ضم الولد إلى أمھ أو من تقوم مقامھا تلزم بالنفقة ما دامت قادرة علیھا-٢
 . الوالیةًإذا ثبت أن الولي ولو أبا، مأمون على الصغیر أو الصغیرة، یسلمان إلى من یلیھ في-٣
 

 ٣١٩المادة
یجب على األب أو غیره من أولیاء المحضون النظر في شؤون المحضون وتأدیبھ وتوجیھھ -١

 .وتعلیمھ، ولكن ال یبیت إال عند حاضنتھ إال إذا رأى القاضي مصلحة المحضون خالف ذلك
 وجب على) ٢٨٤و٢٨٣(إذا لم یكن للمحضون من یحضنھ بالشروط المذكورة في المادتین -٢

الدولة إیداعھ في مؤسسات اجتماعیة تربویة تضمن تنشئتھ على أسس من القیم الدینیة 
 .واألخالقیة

 
 ٣٢٠المادة

 .لیس لألم أن تسافر بولدھا في أثناء الزوجیة إال بإذن أبیھ-١
لألم الحاضنة المواطنة أن تسافر بالمحضون بعد انقضاء عدتھا دون إذن الولي إلى بلدتھا -٢

 .ا عقد نكاحھاالتي جرى فیھ
ولھا أن تسافر بد داخل القطر إلى البلدة التي تقیم فیھا أو البلدة التي تعمل فیھا لدى أي جھة -٣

 .ًمن الجھات العامة شریطة أن تكون أحد أقاربھا المحارم مقیما في تلك البلدة
 . السابقتین٣و٢تملك الجدة ألم نفس الحق المعطى بالفقرتین -٤
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 ٣٢١المادة
من األبوین رؤیة المحضون لدى اآلخر وزیارتھ واستزارتھ  واستصحابھ والمبیت في لكل -١

ًبیتھ مع أفراد أسرتھ حسبما یقدره القاضي من المصلحة دوریا مرة على األقل خالل خمسة 
 .ًعلى أن یكون أمر القاضي بزیارة المحضون مشموال بالنفاذ المعجل. ًعشر یوما

ًأو غائبا بحق ألقارب المحضون المحارم زیارتھ حسبما یقرره ًإذا كان أحد أبویھ متوفیا -٢
 .القاضي

 .إذا كان المحضون لدى غیر أبویھ یعین القاضي مستحق الزیارة من أقاربھ المحارم-٣
عند المعارضة في ذلك فللقاضي الشرعي أن یأمر بتأمین حق الزیارة وتعیین طریقة تنفیذه -٤

 .ًفورا دون حاجة إلى حكم باألساس
وعلى من یعارض في اإلراءة أو في طریقتھا أن یراجع المحكمة وتطبق على من یخالف أمر -٥

 . من قانون العقوبات٤٨٢القاضي أحكام المادة 
 

 ٣٢٢المادة
. إذا كانت الحاضنة غیر األم أو الجدة ألم فلیس لھا السفر بالولد داخل القطر إال بإذن ولیھ-١ 

 .من ھذا القانون) ٣٢٠(ادة مع مراعاة الفقرة الثالثة من الم
 .ًلیس للولي أبا كان أو غیره أن یسافر بالولد مدة حضانتھ إال بإذن حاضنتھ-٢
 

 ٣٢٣المادة
ًتستمر نفقة األب على األنثى إلى أن تتزوج، وعلى الذكر حتى یبلغ عاقال راشدا قادرا على  ً ً

 .ًما لم یكن كل منھما مستمرا في دراستھ بنجاح. الكسب
 

 ٣٢٤المادة
على ولي األنثى المحرم أن یبقیھا في بیتھ حتى تتزوج إذا كانت دون األربعین من العمر ولو 

 .ًكانت ثیبا، فإذا تمردت عن متابعة بغیر حق فال نفقة لھا علیھ
 

 ٣٢٥المادة
 ً.ابن المسلم األصلي یكون مسلما-١
 .ابن غیر المسلمین یكون على دین أبیھ-٢
ً القاصر من أوالدھما مسلما، سواء أكان مولودا بعد اإلسالم أم ًإذا أسلم الزوجان معا كان-٣ ً

 .قبلھ
إذا اسلم أحد الزوجین كان دین الصغیر ھو اإلسالم، على أن یبقى لھ حق اختیار الدین عند -٤

بلوغھ سن الرشد خالل شھر من بلوغھ، شریطة أن ال یكون قد صدر عنھ ما یدل على إسالمھ 
ًقوال أو فعال ً. 

 .ق حق اختیار الدین على الصغیر الذي ولد بعد إسالم أبیھال یطب-٥
 .یبقى المحضون أثناء فترة الحضانة على الفطرة دون تأثیر من أحد أبویھ-٦
 

 ٣٢٦المادة
 :تسقط الحضانة في إحدى الحاالت اآلتیة

 . من ھذا القانون) ٢٨٤و٢٨٣(إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتین -١
 .ضنة الجدیدة مع من سقطت حضانتھا لسبب غیر العجز البدنيإذا سكنت الحا-٢
 .ًإذا استوطنت بلدا یعسر معھ على ولي المحضون القیام بواجباتھ للمحضون-٣
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 .إذا لم یطالب بھ من انتقل إلیھ حق الحضانة بعد ستة أشھر من استحقاقھا-٤
 

 ٣٢٧المادة
 :ال یسقط حق الحضانة بحضانة أوالدھا

 ً. كانت تؤمن رعایتھم والعنایة بھم بطریقة مقبولة شرعابسبب عملھا إذا-١
 .باإلسقاط، وإنما یمتنع بموانعھ، ویعود بزوالھا-٢
 

 ٣٢٨المادة
 .یعود حق الحضانة لمن سقط عنھ إذا زال سبب سقوطھ

 
 الباب الرابع
 الرضاع

 ٣٢٩المادة
لطفل ال یأخذ غیر یجب على األم إرضاع طفلھا إذا لم یمكن تغذیتھ من غیر لبنھا، أو كان ا

 .ًأبوه معسرا وال یوجد من ینفق علیھ ثدیھا، أو كان
 

 ٣٣٠المادة
ًأجرة رضاع الولد الذي ال مال لھ سواء أكان الرضاع طبیعیا أم اصطناعیا على المكلف بنفقتھ  ً

 .ویعتبر ذلك في مقابل غذائھ
 

 ٣٣١المادة
 .الطالق الرجعي، أو الطالق البائنال تستحق األم أجرة الرضاع حال قیام الزوجیة، أو في عدة 

 
 ٣٣٢المادة

تستحق المطلقة المرضع بعد انتھاء العدة، أو في عدة الوفاة، أجرة رضاع لمدة أقصاھا سنتین 
 .من تاریخ الوالدة

 
 ٣٣٣المادة

 .ًإذا كانت المرضع لیست أما فإنھا تستحق األجرة على اإلرضاع في كل حال
 

 ٣٣٤المادة
ًالمتبرعة أحق باإلرضاع إن طلبت األم أجرة وكان األب معسرا على أن یكون اإلرضاع في 

 .مكان إقامتھ
 

 ٣٣٥المادة
إذا أرضعت األم ولدھا من زوجھا بعد عدة الطالق البائن، أو فیھا، وطلبت أجرة على إرضاعھ 

  .فلھا األجرة
 

 ٣٣٦المادة
ًتعد أجرة اإلرضاع دینا صحیحا ال یسقط إال-١  . باألداء، أو اإلبراءً
 .لو ماتت األم قبل قبضھ كان لورثتھا المطالبة بھ، باعتباره من تركتھا-٢
ًولو مات األب قبل أن تقبضھ األم أخذ من تركتھ كغیره من الدیون، أسوة بسائر الغرماء-٣ ُ. 
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 الكتاب السابع
 األھلیة والنیابة الشرعیة

 الباب األول
 األھلیة

 الفصل األول
 م الموضوعةاألحكا

 ٣٣٧المادة
 .أھلیة وجوب، وأھلیة أداء: األھلیة نوعان-١
 .أھلیة األداء ھي صالحیة الشخص لمباشرة التصرفات الحقوقیة-٢
 

 ٣٣٨المادة
یتمتع الشخص قبل والدتھ بأھلیة وجوب ناقصة تثبت لھ بعض الحقوق التي ال تحتاج إلى -١

 .قبول كالنسب والوقف والوصیة والمیراث
 . الشخص منذ والدتھ باھلیة وجوب كاملةیتمتع-٢
 

 ٣٣٩المادة
 .كل شخص دون السابقة من العمر ھو عدیم أھلیة األداء-١
 .یتمتع الشخص السلیم بأھلیة األداء الناقصة منذ إتمامھ السابعة من العمر-٢
 

 ٣٤٠المادة
 .لیس ألحد أن یتنازل عن أھلیتھ، وال أن یعدل من أحكامھا

 
 ٣٤١المادة

 :قد األھلیةیعد فا-١
 .الصغیر غیر الممیز-١
 .المجنون والمعتوه-٢
 :ویعد ناقص األھلیة-ً◌٢
 .الصبي الممیز-١
 .السفیھ-٢
 .ذو الغفلة-٣
ًالمحكوم حكما جنائیا-٤ ً. 
 .ویعد كامل األھلیة كل من بلغ سن الرشد وھي ثماني عشرة سنة شمسیة كاملة-٣
 

 الباب الثاني
 النیابة الشرعیة
 الفصل األول

 م عامةأحكا
 ٣٤٢المادة

 .تكون النیابة الشرعیة على النفس، وعلى المال للقاصر ومن في حكمھ
 

 ٣٤٣المادة
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 .القاصر ھو من لم یبلغ سن الرشد وھي ثماني عشرة سنة شمسیة كاملة
 

 ٣٤٤المادة
النیابة الشرعیة عن الغیر تكون إما والیة أو وصایة أو قوامة أو وكالة قضائیة أو مساعدة 

 .و المحكوم علیھ بعقوبة جنائیةقضائیة أ
 

 ٣٤٥المادة
الوالیة لألقارب من أب أو غیره، والوصایة على األیتام والقوامة على المجانین، والمعتوھین، 
والمغفلین، والسفھاء، والوكالة القضائیة عن المفقودین، والمحكوم بعقوبة جنائیة وفق ما ھو 

 .منصوص علیھ في قانون العقوبات
 

 ٣٤٦المادة
 .لوصایة والقوامة القضائیة عامة وخاصة ودائمة ومؤقتةا

 
 ٣٤٧المادة

تنتھي الوالیة ببلوغ القاصر ثماني عشرة سنة ما لم یحكم قبل ذلك باستمرار الوالیة علیھ لسبب 
ًمن أسباب الحجر أو یبلغھا معتوھا أو مجنونا فتستمر الوالیة علیھ من غیر حكم، ویجب على  ً

 .رفع األمر للمحكمة الستمرار الوالیة أو عدمھاالوالي في ھذه الحالة 
 

 الفصل الثاني
 تصرفات القاصر

 ٣٤٨المادة
 .لیس للقاصر أن یتسلم أموالھ قبل بلوغھ سن الرشد-١
للقاضي أن یأذن لھ بعد بلوغھ الخامسة عشرة وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من األموال -٢

 .إلدارتھا
 .جوز ھل تجدیدھا قبل مضي سنة من تاریخ قرار الردإذا رد القاضي طلب اإلذن فال ی-٣
 

 ٣٤٩المادة
 .للقاصر المأذون مباشرة أعمال الدارة وما یتفرع عنھا كبیع الحاصالت وشراء األدوات-١
ال یجوز لھ بغیر موافقة القاضي مزالة التجارة وال عقد اإلجارة لمدة تزید عن سنة وال أن -٢

ًیستوفي حقا أو یوفي دینا ال یت  .علق بأعمال األدارةً
ال یجوز لھ استھالك شيء من صافي دخلھ إال القدر الالزم لنفقتھ ونفقة من تلزمھ نفقتھم -٣

 ً.قانونا
 

 ٣٥٠المادة
 .یعتبر القاصر المأذون كامل األھلیة فیما أذن لھ بھ وفي التقاضي فیھ

 
 ٣٥١المادة

ًعلى المأذون باإلدارة أن یقدم للقاضي حسابا سنویا-١ ً. 
یأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي ولھ أن یأمر بإیداع المتوفر من -٢

ًالدخل خزانة الحكومة أو مصرفا إسالمیا یختاره ً. 
 .ال یجوز سحب شيء من األموال المودعة بأمر من القاضي إال بإذن منھ-٣
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 ٣٥٢المادة
سلبھ إیاه، وذلك من تلقاء نفسھ أو بناء للقاضي عند اللزوم الحد من اإلذن المنوح للقاصر أو 

 .على طلب مدیر األیتام أو أحد ذوي العالقة
 

 ٣٥٣المادة
 .للقاصر متى بلغ الثالثة عشرة الحق في أن یتولى إدارة مالھ الذي كسبھ من عملھ الخاص-١
 .ًال یكون القاصر ضامنا لدیونھ الناشئة عن ھذه اإلدارة إال بقدر ذلك المال-٢
 

 ثالثالفصل ال
 الوالیة على النفس

 ٣٥٤المادة
 .لألب ثم للجد العصبي والیة على نفس القاصر ومالھ وھما ملزمان القیام بھا-١
وإذا . والیة على نفسھ دون مالھ) ٤٨(لغیرھما من األقارب بحسب الترتیب المبین في المادة -٢

 إن وجد بینھم ًلم یوجد مستحق عین القاضي ولیا على النفس من أقارب القاصر العصبات
 .ًصالحا لذلك، وإال فمن غیرھم

 
 ٣٥٥المادة

یدخل في الوالیة النفسیة سلطة التأدیب والتطبیب والتعلیم والتوجیھ إلى حرفة اكتسابیة -١
 .والموافقة على التزویج وسائر أمور العنایة بشخص القاصر

عد امتناع الولي عن إتمام تعلیم الصغیر حتى نھایة المرحلة اإلل-٢ ًزامیة سببا إلسقاط والیتھ یُ
ًوتعد معارضة الحاضنة أو تقصیرھما في تنفیذ ذلك سببا مسقطا لحضانتھا ً ُ. 

 
 ٣٥٦المادة

 :یشترط في ولي النفس
 .ًأن یكون أمینا على نفس القاصر-١
 .ًأن یكون متحدا معھ في الدین-٢
 .أن ال یكون تحت والیة غیره على نفسھ-٣
 

 ٣٥٧المادة
 :ًلنفس حتما في الحاالت اآلتیةتسلب الوالیة عن ا

 .إذا اختلت في الولي بعض شروط الوالیة-١
إذا ارتكب الولي مع المولى علیھ جریمة االغتصاب، أو ھتك العرض، أو قاده في طریق -٢

 .الدعارة
 .إذا صدر علیھ حكم مبرم بجنایة أوقعھا ھو أو غیره على نفس المولى علیھ-٣
 .رة بجریمة الدعارة مع غیر المولى علیھإذا حكم على الولي أكثر من م-٤
 

 ٣٥٨المادة
ًتسلب الوالیة على النفس كلیا أو جزئیا في الحاالت اآلتیة ً: 

 .إذا حكم على الولي باألشغال الشاقة-١
 .إذا حكم علیھ بجریمة اغتصاب أو ھتك عرض مع غیر المولى علیھ-٢
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و صحتھ أو أخالقھ أو تعلیمھ إذا أصبح المولى علیھ عرضة للخضر الجسیم في سالمتھ أ-٣
بسبب سوء معاملة الولي لھ، أو سوء القدوة نتیجة اشتھار الولي بفساد السیرة، أو اإلدمان على 

 .المسكرات أو المخدرات، وال یشترط في ھذه الحالة أن یصدر حكم على الولي بسبب ما ذكر
 .إذا ارتكب على المولى علیھ جنایة-٤
 

 ٣٥٩المادة
ًبدال من سلب الوالیة في الحاالت السابقة أن یعھد بالقاصر إلى إدارة أحد یجوز للقاضي -١

 .المعاھد أو المؤسسات االجتماعیة المستعدة لذلك
ًیجوز للقاضي من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب احد أولیاء القاصر أن تعھد مؤقتا بالقاصر -٢

 .إلى شخص مؤتمن، أو معھد خیري أو مؤسسة حتى یبت في الموضوع
 

 ٣٦٠المادة
ًإذا اشترط المتبرع بمال القاصر عدم تصرف ولیھ بھ یعین القاضي وصیا خاصا على ھذا  ً

 .المال
 

 الفصل الرابع
 الوالیة على المال

 ٣٦١المادة
لألب وللجد العصبي من السلطة على مال القاصر ما للوصي ویسأل مسؤولیتھ، ویحاسب -١

 .محاسبتھ
ً، أو الحمل حفظا، وتصرفا، واستثمارا لألب ثم الجد العصبي تكون الوالیة على مال القاصر-٢ ً ً

 .ًإن لم یكن األب قد اختار وصیا، وال یجوز ألحد منھما التخلي عن والیتھ إال بإذن القاضي
 .ال ینزع مال القاصر من ید األب والجد العصبي ما لم تثبت خیانتھ أو سوء تصرفھ فیھ-٣
ًال یجوز ألحد ولو أبا أو جدا -٤ ًعصبیا التبرع بمال القاصر أو بمنافعھ تحت طائلة البطالن ً

 .والضمان والمسؤولیة الجزائیة
 

 ٣٦٢المادة
 .ًلیس للقاصر بعد بلوغھ سن الرشد أن ینقض شیئا من تصرفات ولي المال النافذة علیھ

 
 ٣٦٣المادة

 لألب أن یتعاقد مع نفسھ باسم القاصر لحسابھ أو لحساب شخص آخر
 

 ٣٦٤المادة
ّللقاضي أن ینزع الوالیة على المال أو یحد منھا حسب القانون، إذا أصبحت أموال القاصر -١

 .في خطر أو خیف علیھا بسبب سوء تصرف الولي أو ألي سبب آخر منھ
ویجوز للقاضي أن یعھد إلى حاضنة القاصر ببعض أعمال الولي الشرعیة المالیة إلى الناظر -٢

 .ضي بذلك، ویتعین في ھذه الحالة سماع أقوال الوليإذا تحقق لھ أن مصلحة القاصر تق
ًولھ أن یعھد بالوالیة كاملة إلى من یراه أھال ولو لم یكن قریبا، أو أن یعھد بھذه الوالیة إلى -٣ ً

 .إدارة أحد المعاھد الخیریة أو المؤسسات االجتماعیة المؤھلة لذلك إلى جانب الناظر
 

 ٣٦٥المادة
ًیعین القاضي وصیا خاصا  عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة ولیھ أو عند تعارض ً

 .مصالح القاصرین بعضھا مع بعض
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 ٣٦٦المادة
 .تنتھي الوالیة المالیة على القاصر ببلوغھ ثماني عشرة سنة شمسیة-١
ًتستمر الوالیة على القاصر إذا بلغ ھذه السن مجنونا أو معتوھا بحكم من المحكمة وبطلب من -٢ ً

 ً.الولي فورا
 

 ٣٦٧المادة
 .ال فرق في جمیع الحاالت السابقة بین أن تكون أسباب سلب الوالیة سابقة على الوالیة أم الحقة

 
 ٣٦٨المادة

ًتقف الوالیة إذا اعتبر الولي مفقودا أو حجر علیھ أو اعتقل وتعرضت باعتقالھ مصلحة القاصر 
 .للضیاع ویعین للقاصر وصي مؤقت إذا لم یكن لھ ولي آخر

 
 ٣٦٩ةالماد

یترتب على الحكم بسلب الوالیة على نفس القاصر أو وقفھا أو سقوطھا أو توقفھا بالنسبة إلى -١
 ً.المال أیضا

إذا سلبت المحكمة الوالیة أو حدت منھا ال تعود إال قرار منھا إذا زالت األسباب التي دعت -٢
 .سلبھا

 
 

 الفصل الخامس
 الوصایة على مال القاصر

 :یتھمنصب األوصیاء وأھل-أ
 ٣٧٠المادة

ًیجوز لألب وللجد عند فقدان األب أن یقیم وصیا مختارا لولده القاصر أو الحمل، ولھ أن -١ ً
 .یرجع عن إیصائھ

 .وتعرض الوصایة بعد الوفاة على المحكمة لتثبیتھا-٢
إن الوصایة في أموال القاصرین بعد وفاة األب ھي للوصي الذي اختاره األب وإن لم یكن -٣

ھم على أن تعرض الوصایة على القاضي لتثبیتھا فیما إذا كانت مستوفیة لشروطھا ًقریبا ل
 .الشرعیة

ال یحق للوصي المختار القیام بأي تصرف یتعلق بأموال القاصر إال بعد صدور القرار -٤
 .بتثبیت وصایتھ

 
 ٣٧١المادة

 ً.إذا لم یكن للقاصر أو الحمل وصي مختار یعین القاضي وصیا
 

 ٣٧٢المادة
ًب أن یكون الوصي المختار عادال قادرا على القیام بالوصایة ذا أھلیة كاملة وأن یكون من یج ً

 .ملة القاصر
 

 ٣٧٣المادة
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 ًال یجوز أن یكون وصیا
المحكوم علیھ في جریمة سرقة أو إساءة ائتمان أو تزویر أو في جریمة من الجرائم المخلة -١

 .باألخالق واآلداب العامة
 . إلى أن یعاد اعتبارهالمحكوم بإفالسھ-٢
 .من قرر األب أو الجد عند عدمھ حرمانھ من التعیین قبل وفاتھ إذا ثبت ذلك ببینة خطیة-٣
من كان بینھ ھو وأحد أصولھ أو فروعھ أو زوجھ وبین القاصر نزاع قضائي أو خالف -٤

 .عائلي یخشى منھ على مصلحة القاصر
 .على قاصر آخرمن سبق أن سلبت والیتھ أو عزل عن الوصایة -٥
 

 ٣٧٤المادة
یتقید الوصي بوثیقة اإلیصاء بالشروط والمھام المنصوصة فیھا، ما لم تكن مخالفة للشرع أو 

 .القانون
 

 ٣٧٥المادة
ًیجوز أن یكون الوصي ذكرا أو أنثى إذا توافرت فیھ الشروط وإن تساوت قدم األفضل ویمكن 

 .أن ینفرد أو یكون معھ مشرف أو ناظر في الوصایة
 

 ٣٧٦المادة
ًینصب القاضي وصیا خاصا مؤقتا عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة الوصيُ أو زوجة،  ً ً
أو أحد أصولھ، أو فروعھ أو من یمثلھم الوصي إن لم یبلغ ھذا التعارض النزاع المنصوص 

 .علیھ في المادة السابقة
 
 :صالحیات األوصیاء-ب

 ٣٧٧المادة
ار فللوصي بإذن من القاضي إجراء القسمة بالتراضي مع إذا كان للقاصر حصة شائعة في عق

 .باقي الشركاء وال تكون ھذه القسمة نافذة إال بتصدیق القاضي
 

 ٣٧٨المادة
 :ال یجوز للوصي دون إذن القاضي مباشرة التصرفات اآلتیة

التصرف في أموال القاصر بالبیع أو الشراء أو المقایضة أو الشركة أو األقراض أو الرھن -١
 .أو أي نوع أخر من أنواع  التصرفات الناقلة للملكیة أو المرتبة لحق عیني

 .تحویل الدیون التي تكون للقاصر وقبول الحوالة علیھ-٢
 .استثمار األموال وتصفتیھا واقتراض المال للقاصر-٣
إیجار عقار للقاصر لمدة أكثر من ثالث سنوات في األراضي الزراعیة وأكثر من سنة في -٤

 .نيالمبا
 .إیجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى سنة بعد بلوغھ سن الرشد-٥
 .قبول التبرعات المقیدة بشرط أو رفضھا-٦
ًاإلنفاق من مال القاصر على من تجب علیھ نفقتھم إال إذا كانت النفقة محكوما بھا حكما -٧ ً

 ً.مبرما
 .الصلح والتحكیم-٨
 . القاصر ما لم یكن قد صدر بھا حكم مبرمالوفاء بااللتزامات التي تكون على التركة أو-٩

 .رفع الدعاوى إال ما یكون في تأخیره ضرر للقاصر أو ضیاع حق لھ-١٠
 .التنازل عن الدعاوى وإسقاط حقھ في طرق المراجعة القانونیة-١١
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 .التعاقد مع المحامین للخصومة عن القاصر-١٢
 .تبدیل التأمینات أو تعدیلھا-١٣
صر أو إیجارھا لنفسھ أو لزوجھ ألحد أقاربھ أو أصھاره حتى الدرجة استئجار أموال القا-١٤

 .ًالرابعة أو لمن یكون الوصي نائبا عنھ
 ما یصرف في تزویج القاصرز-١٥
إصالح عقار القاصر وترمیمھ وتبدیل معالمھ أو إنشاء بناء علیھ أو ھدمھ أو غرس أغراس -١٦

 . التصرفات وخطة العملونحو ذلك ویتضمن اإلذن في ھذه الحالة تحدید مدى
 
 واجبات األوصیاء-ج

 ٣٧٩المادة
إذا رأى الوصي قبیل بلوغ القاصر الثامنة عشر أنھ مجنون أو معتوه أو انھ ال یؤمن على -١

أموالھ إذا ما بلغ ھذه السن فعلیھ أن یخبر القاضي عن ذلك بعریضة رسمیة للنظر في استمرار 
 .الوصایة علیھ

جب وثیقة بعد سماع أقوال القاصر وإجراء التحقیق أو الفحص یبت القاضي في ذلك بمو-٢
 .الطبي

 
 ٣٨٠المادة

على الوصي أن یودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف یوافق علیھ القاضي كل -١
ًما یحصلھ من نقوده وما یرى القاضي لزوما إلیداعھ من األسناد والحلي وغیرھما خالل خمسة 

 .تسلمھ إیاھا وال یسحب منھا شيء إال بإذن القاضيًعشر یوما من تاریخ 
 .یدفع من ھذه األموال قبل إیداعھا مصاریف اإلدارة والنفقة المقررة لشھر واحد-٢
 

 ٣٨١المادة
ًعلى الوصي أن یقدم حسابا سنویا مؤیدا بالمستندات وفقا لألحكام المقررة في ھذا القانون-١ ً ً ً. 
حساب إذا كانت أموال القاصر ال تزید على ثالثین ألف للقاضي إعفاء الوصي من تقدیم ال-٢

 .لیرة سوریة
 

 ٣٨٢المادة
 .للقاضي أن یلزم الوصي بتقدیم كفالة یقدرھا وتكون مصاریفھا على القاصر

 
 ٣٨٣المادة

تكون الوصایة على أموال القاصر بغیر أجر إال إذا رأى القاضي بناء على طلب الوصي أن -١
ًتحدد لھ أجرا ثابتا أ  .و مكافأة عن عمل معینً

 .ال یجوز فرض أجرة عن مدة سابقة على الطلب-٢
 

 ٣٨٤المادة
ًإذا رأى القاضي كف ید الوصي عین وصیا مؤقتا إلدارة أموال القاصر إلى حین زوال سبب -١ ً

 .الكف أو تعیین وصي جدید
 .تسري على الوصي المؤقت أحكام الوصایة الواردة في ھذا القانون-٢
 

 ٣٨٥المادة
 :تنتھي مھمة الوصي في األحوال اآلتیة

 .بموت القاصر-١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 مرصد نساء سوریة
org.nesasy.www 

 

 ٦١

 .قررت المحكمة قبل بلوغھ ھذه السنببلوغھ الثامنة عشرة سنة إال إذا -٢
ًاستمرار الوصایة علیھ أو بلغھا معتوھا أو مجنونا-٣ ً. 
 .بعودة الوالیة لألب أو للجد-٤
 المدة التي حدد بھا تعیین بانتھاء العمل الذي أقیم الوصي الخاص لمباشرتھ أو انقضاء-٥

 .الوصي المؤقت
 .بقبول استقالتھ-٦
 بزوال أھلیتھ-٧
 .بفقده-٨
 .بعزلھ-٩
 

 ٣٨٦المادة
 :یعزل الوصي في الحاالت اآلیتة-١
 .من ھذا القانون) ٣٧٣(إذا تحقق فیھ سبب من أسباب الحرمان من الوصایة المبینة في المادة -أ

ًكما مبرما عن جریمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ویجوز إذا حكم علیھ بالسجن خالل وصایتھ ح-ب ً
 .للقاضي في ھذه الحالة االكتفاء بتعیین وصي مؤقت

إذا رأى القاضي في أعمال الوصي أو إھمالھ ما یھدد مصلحة القاصر أو ظھرت في حسابھ -ج
 .خیانة

 .یكون العزل بوثیقة بعد التحقیق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل-٢
 

 ٣٨٧المادة
ًعلى الوصي الذي انتھت وصایتھ أن یسلم في خالل ثالثین یوما من انتھائھا األموال التي في -١

ًعھدتھ ویقدم عنھا حسابا مؤیدا بالمستندات إلى من یخلفھ أو إلى القاصر الذي بلغ سن  الرشد أو ً
 .وجدًإلى ورثتھ إن توفي وعلیھ أیضا أن یقدم صورة عن الحساب إلى القاضي وإلى الناظر إن 

 أموال القاصر وتقدیم إذا توفي الوصي أو حجر علیھ أو فقد فعلى ورثتھ أو من یمثلھ تسلیم-٢
 .الحساب

یباشر مدیر األیتام صالحیة الوصي بما یحقق مصلحة القاصر إلى أن یعین الوصي الخلف -٣
 .للوصي الذي انتھت وصایتھ ألي سبب كان

 
 ٣٨٨المادة

ن عذر عن تسلیم أموال القاصر لمن حل محلھ في الوصایة كان وصي انتھت وصایتھ وامتنع دو
في المدة المحددة في المادة السابقة أحیلت قضیتھ إلى النیابة العامة بعد إنذاره بعشر أیام إلقامة 

 .الدعوى علیھ بجریمة إساءة االئتمان
 

 ٣٨٩المادة
ًن كان مسؤوال عما إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات المفروضة علیھ بمقتضى ھذا القانو-١

 .ًیلحق القاصر من ضرر بسبب تقصیره وضامنا لھ كالوكیل
للقاضي أن یلزمھ بتعویض للقاصر ال یتجاوز خمسة آالف لیرة سوریة وبحرمانھ من أجره -٢

كلھ أو بعضھ وبعزلھ أو بإحدى ھذه العقوبات وذلك ما عدا الضمان المنصوص علیھ في الفقرة 
 .صي من ذلك كلھ أو بعضھ إذا تدارك ما قصر فیھالسابقة، ویجوز إعفاء الو

 
 ٣٩٠المادة

ال تسمع عند االنكار وعدم العذر الشرعي دعوى القاصر بأموال الوصایة بمضي خمس -١
 .سنوات من تاریخ بلوغ القاصر سن الرشد
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م ال تبدأ ھذه المدة في حال انتھاء الوصایة بالعزل أو االستقالة أو الموت إال من تاریخ تقدی-٢
 .الحساب النھائي للوصایة

 
 ٣٩١المادة

ًللقاصر بعد رشده وترشیده أن یطلب تعویضا عن تصرفات وصیھ الضارة الواقعة قبل ذلك -١
ًكال أو بعضا ولو أبرأه إبراء عاما مع إمكان مساءلتھ جزائیا ً ً ً. 

 
 .ترشیدهیسقط ھذا الحق بمضي سنة من تاریخ مباشرة القاصر أعمالھ نتیجة رشده أو -٢
 

 ٣٩٢المادة
ًیقع باطال كل تعھد أو إبراء أو مصالحة یحصل علیھا الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد 

 .ًقبل الفصل نھائیا في الحساب
 

 ٣٩٣المادة
ًعلى وصي الحمل أن یبلغ القاضي انفصال الحمل حیا أو میتا أو انقضاء مدة الحمل دون والدة  ً

ن القاضي غیره حیث یقوم بتسلیم أموال الحمل إلى ولیھ وتستمر وصایتھ على المولود ما لم تعی
 .الشرعي

 
 وصي األم

 ٣٩٤المادة
لیس لوصي األم أن یتصرف في شيء مما ورثھ الصغیر من غیر تركة أمھ سواء أكان -١

ًعقارا أم منقوال مشغوال بالدین أو خالیا منھ ًً ً. 
أب أو جد حاضر أو وصي من ال یتصرف وصي األم فیما ورثھ الصغیر من أمھ إذا كان لھ -٢

قبلھما، وإال جاز تصرفھ في تركتھا ببیع المنقول وحفظ ثمنھ وشراء ما ال بد للصغیر منھ 
 .خاصة

لیس لوصي األم بیع العقار ما لم یكن علیھا دیون أو أوصت بوصیة فإنھ یملك بیع العقار -٣
 .المشغول بالدین أو للوصیة ألداء الدین وتنفیذ الوصیة

 .بحق وصي األم من ھذا القانون) ٣٧٨(ھذه الحاالت تطبق احكام المادة في غیر -٤
 

 الفصل السادس
 الناظر وواجباتھ ومسؤولیاتھ

 ٣٩٥المادة
 .یجوز تعیین ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي

 
 ٣٩٦المادة

یتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر وعلیھ إبالغ القاضي عن كل أمر -١
 .تقضي مصلحة القاصر رفعھ إلیھ

على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما یطلبھ من إیضاح عن إدارة أموال القاصر وتمكینھ من -٢
 .فحص األوراق والمستندات الخاصة بھذه األموال

 
 ٣٩٧المادة

 .ًإذا شغرت الوصایة وجب على الناظر فورا أن یطلب إلى القاضي إقامة وصي جدید-١
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 الوصي الجدید عملھ یقوم الناظر من تلقاء نفسھ باألعمال التي یكون في تأجیلھا إلى أن یباشر-٢
 .ضرر

 
 ٣٩٨المادة

یسري على الناظر فیما یتعلق بتعیینھ وعزلھ وقبول استقالتھ وأجره على أعمالھ ومسؤولیتھ -١
 .عن تقصیره ما یسري على الوصي من أحكام

 . توجبھ المادة السابقةینتھي النظر بانتھاء الوصایة مع مالحظة ما-٢
 
 

 الفصل السابع
 القوامة

 ٣٩٩المادة
 .المجنون، والمعتوه، محجوران لذاتھما ویقام على كل منھما قیم بوثیقة

 
 ٤٠٠المادة

السفیھ والمغفل یحجران قضاء وتصرفاتھما قبل القضاء نافذة ویقام على كل منھما قیم بقرار 
 .الحجر نفسھ أو بوثیقة على حدة

 
 ٤٠١المادة

عد من مثلھ تبذیرا ًالسفیھ ھو الذي یبذر أموالھ ویضعھا في غیر مواضعھا بإنفاقھ ما یُ ّ. 
 

 ٤٠٢المادة
 .المغفل ھو الذي تغلب علیھ الغفلة في أخذه وعطائھ وال یعرف أن یحتاط في معاملتھ لبالھھ

 
 ٤٠٣المادة

 ر أم بعدھاُتصرفات المجنون والمعتوه تعد باطلة سواء أكانت قبل صدور وثیقة الحج
 

 ٤٠٤المادة
 .إن تصرف السفیھ، والمغفل قبل قرار الحجر صحیح ونافذ-١
 .ًال یقبل إقرار أي منھما في األمور المالیة، ولو كان االلتزام ناشئا قبل الحجر-٢
 

 ٤٠٥المادة
 .الحق في إقامة الدعوى بنفسھ لرفع الحجر علیھ) لسفھ أو غفلة(للمحجور علیھ 

 
 ٤٠٦المادة

ًن یأذن بتسلیم المحجور علیھ للسفھ والغفلة جانبا من أموالھ إلدارتھا وتسري علیھ للقاضي أ
 .أحكام القاصر المأذون

 
 ٤٠٧المادة

 .تكون القوامة لالبن الراشد ثم لألب ثم للجد العصبي ثم لمن یختاره القاضي
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 الفصل الثامن
 الوكالة القضائیة

 ٤٠٨المادة
 .اتھ أو مماتھ أو تكون حیاتھ محققة ولكنھ ال یعرف لھ مكانالمفقود ھو كل شخص ال تعرف حی

 
 ٤٠٩المادة

یعتبر كالمفقود الغائب الذي منعتھ ظروف قاھرة من الرجوع إلى مقامھ أو إدارة شؤونھ بنفسھ 
 .أو بوكیل عنھ مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحھ أو مصالح غیره

 
 ٤١٠المادة

ًإذا ترك المفقود وكیال عاما ت حكم المحكمة بتثبیتھ متى توافرت فیھ الشروط الواجب توافرھا في ً
 ً.الوصي وإال عینت لھ وكیال قضائیا

 
 ٤١١المادة

ًینتھي الفقدان بعودة المفقود أو بثبوت موتھ أو بالحكم باعتباره میتا عند بلوغھ الثمانین من -١
 .في حالة الحربالعمر، إذا مضى على فقده أربع سنوات في حالة السلم وسنة واحدة 

ویحكم بموت المفقود بسبب العملیات الحربیة أو الحاالت المماثلة المنصوص علیھا في -٢
القوانین العسكریة النافذة والتي یغلب علیھ فیھا الھالك في الیوم التالي النقضاء أربع سنوات من 

 .تاریخ فقدانھ
 

 ٤١٢المادة
اء ھذا المفقود أو تبین أنھ حي فلھ الباقي من إذا حكم بموت المفقود واستحق ورثتھ تركتھ ثم ج

ًتركتھ في ید ورثتھ عینا كان أو قیمة وال یطالبھم بما ذھب من أیدیھم استھالكا ً. 
 

 ٤١٣المادة
یسري على القیم والوكیل القضائي ما یسري على الوصي من أحكام إال ما یستثنى بنص 

 .صریح
 

 الفصل التاسع
 المساعدة القضائیة

 ٤١٤المادة
الصم والبكم والعمى وتعذر علیھ بسبب ذلك : إذا اجتمع في الشخص علتان من العلل الثالث

التعبیر عن إرادتھ، أو اعتراه لسبب آخر عجز جسماني شدید بحیث أصبح یخشى علیھ من 
ًاالنفراد في التصرفات، جاز للقاضي أن یعین لھ مساعدا قضائیا لیعینھ في تصرفاتھ كلھا أو في  ً

 .ویشترك معھ في إبرامھانوع منھا 
 

 ٤١٥المادة
 .إذا تصرف األصیل كان تصرفھ غیر نافذ وللمساعد إجازتھ أو رفضھ

 
 ٤١٦المادة
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ًإذا امتنع المساعد عن االشتراك رفع األمر للقاضي للبت فیھ أو عین شخصا آخر بدیال عنھ أو  ً
 .مسح لألصیل باالنفراد بالعمل

 
 

 الباب الثالث
 مرض الموت

 ٤١٧المادة
وھو مرض الذي یغلب فیھ الھالك عادة ویموت فیھ اإلنسان قبل مرور سنة وھو على حالة 
واحدة سواء أكان بسببھ أم بسبب مرض آخر فإن امتد مرضھ سنة فأكثر أصبحت تصرفاتھ 

 .صحیحة
 

 ٤١٨المادة
یعتبر في حكم مرض الموت الحاالت التي یحیط باإلنسان فیھا خطر الموت ویغلب فیھا الھالك 

ًلو لم یكن مریضا كاألمراض واألوبئة والكوارث الطبیعیة سواء أكانت في البحر أو الجو أو و
 .الحكم باإلعدام الذي استنفذ فرص العفو

 
 ٤١٩المادة

التصرف اإلنشائي المنجز الذي فیھ معنى التبرع نافذ من جمیع المال إن صدر في حالة الصحة 
 .ث المال فقطأما المضاف إلى ما بعد الموت فینفذ من ثل

 
 ٤٢٠المادة

جمیع تصرفات المریض مرض الموت اإلنشائیة من بیع وشراء ونحوھما أو بقصد التبرع أو 
 .المحاباة تأخذ حكم الوصیة مھما تكن التسمیة التي تعطى لھ، وتنفذ من ثلث المال فقط

 
 ٤٢١المادة

 .إقرار المریض بدین لغیر وارث صحیح وینفذ من جمیع مالھ وإن استغرقھ
 .وكذا إقراره بعین إال إذا علم تملكھ لھا في مرضھ

 
 ٤٢٢المادة

ًإقرار المریض للوارث باطل إال أن یصدقھ بقیة الورثة سواء أكان إقرارا بعین أم بدین علیھ 
للوارث أو بقبض دین لھ من الوارث أو من كفیلھ إال في صورة ما إذا أقر باستھالك ودیعتھ 

نده أو أقر بقبضھ ما كان ودیعة عند وارثھ أو بقبض ما قبضھ المعروفة التي كانت مودعة ع
 .الوارث بالوكالة من مدینة

 
 ٤٢٣المادة

ًالعبرة بكون المقر لھ وارثا أو غیر وارث عند اإلقرار أنھ قام بھ سبب من أسباب المیراث ولم 
 .یمنع من میراثھ مانع عند الموت

 
 ٤٢٤المادة

ًھ لمن طلقھا بائنا بطلبھا في مرض موتھ فلھا األقل من إذا أقر المریض بدین أو أوصى بوصیت
ًوإن طلقھا بال طلبھا فلھا المیراث بالغا ما بلغ . اإلرث ومن الدین أو الوصیة إن مات في عدتھا

 .إن مات في عدتھا
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 ٤٢٥المادة
 .ال یصح إبراء المریض لمدینة األجنبي إذا كان على المریض دیون مستغرقة تركتھ-١
ًالمدین وارثا للمریض فال یصح إبراؤه ولو لم یكن على المریض دین أثال، وال فرق فإن كان -٢ ً

 .في ذلك بین الدین الثابت أصالة أو كفالة
 

 ٤٢٦المادة
 .إبراء الزوجة زوجھا في مرضھا الذي ماتت فیھ موقوف على إجازة الورثة

 
 ٤٢٧المادة 

 میراث زوجة المریض
 :لموتترث المرأة من زوجھا المریض مرض ا

ًإذا طلبت منھ أن یطلقھا طالقا رجعیا فطلقھا طالقا بائنا-١ ً ً ً. 
 .ُإذا العنھا في مرضھ وفرق بینھما وھو مریض-٢
 .ًإذا آلى منھا مریضا ومضت مدة اإلیالء في مرضھ حتى بانت منھ بعدم قربانھا-٣
 

 ٤٢٨المادة
 :یشترط لمیراث زوجة المریض مرض الموت

 . من وقت اإلبانة إلى الموتأن تستمر أھلیتھا لإلرث-١
 .أن یموت الزوج المریض مرض الموت في أثناء عدتھا-٢
 

 ٤٢٩المادة
 :ال ترث المرأة من زوجھا المریض مرض الموت

 .ُإذا أكره الزوج على إبانتھا-١
 .إذا طلبت منھ اإلبانة طائعة مختارة-٢
 ً.إذا طلقھا رجعیا-٣
 .إذا آلى منھا في صحة وبانت في مرضھ-٤
 .ذا اختعلت منھ برضاھاإ-٥
 . إذا اختارت نفسھا بالبلوغ-٦
 .ًإذا وقع التفریق بینھما بناء على طلبھا-٧
 

 الكتاب الثامن
 الوصیة

 الباب األول
 أحكام عامة
 الفصل األول

 ركن الوصیة وصحتھا
 ٤٣٠المادة

 .الوصیة تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت
 

 ٤٣١المادة
ًأو بالكتابة فإذا كان الموصي عاجزا عنھما انعقدت الوصیة بإشارتھ تنعقد الوصیة بالعبارة 

 .المفھومة
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 ٤٣٢المادة
ًتشترط في صحة الوصیة أال تكون بما نھي عنھ شرعا، وأن ال یكون الباعث علیھا مخالفا  ً

 .لمقاصد الشارع
 

 ٤٣٣المادة
 ً.ا كان الشرط صحیحاتصح إضافة الوصیة إلى المستقبل، وتعلیقھا بالشرط وتقییدھا بھ إذ-١
الشرط الصحیح ھو ما كان فیھ مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى لھ أو لغیرھما ولم -٢

ًیكن منھیا عنھ بمنع وال مخالفا لمقاصد الشریعة ً. 
 .تجب مراعاة ھذا الشرط مادامت المصلحة المقصودة بھ متحققة-٣
 .طإذا قیدت الوصیة بشرط غیر صحیح صحت الوصیة وألغي الشر-٤
 

 ٤٣٤المادة
 :یشترط في الموصي

ًأن یكون أھال للتبرع قانونا-١ ً. 
 .ًعلى أنھ إذا كان محجورا علیھ لسفھ أو غفلة جازت وصیتھ بالقربات بإذن القاضي-٢
إذا كان الموصي غیر مسلم صحت الوصیة إال إذا كانت محرمة في شریعتھ وفي الشریعة -٣

 .اإلسالمیة
 

 ٤٣٥المادة
 :لھیشترط في الموصى 

ًأن یكون موجودا حقیقة أو تقدیرا أو حكما عند الوصیة وحین موت الموصي إن كان معینا-١ ً ً ً. 
 ً.أن یكون معلوما-٢
 

 ٤٣٦المادة
 .الوصیة   تعالى وألعمال البر بدون تعیین جھة تصرف في وجوه الخیر-١
مة تصرف على الوصیة ألماكن العبادة والمؤسسات الخیریة والعلمیة وسائر المصالح العا-٢

 .عمارتھا ومصالحھا وفقرائھا، وغیر ذلك من شؤونھا ما لم یتعین المصرف بعرف أو قرینة
 

 ٤٣٧المادة
تصح الوصیة لجھة معینة من جھات البر ستوجد في المستقبل، فإن تعذر وجودھا صرفت 

 .الوصیة إلى أقرب مجانس لتلك الجھة
 

 ٤٣٨المادة
 .دین بینھم وبین الموصيتصح الوصیة لألشخاص مع اختالف ال-١
 .ًإذا كان الموصى لھ أجنبیا تشترط المعاملة بالمثل-٢
 

 ٤٣٩المادة 
 :یشترط في الموصى بھ

ًأن یكون قابال للتملیك بعد موت الموصي ومتقوما في شریعتھ-أ ً. 
 ً.أن یكون محلھ مشروعا-ب
ًأن یكون موجودا عند الوصیة في ملك الموصي إن كان معینا بالذات-ج ً. 
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 ٤٤٠المادة
تصح الوصیة بالحقوق التي تنتقل باإلرث منھا حق المنفعة بالعین المستأجرة بعد وفاة -١

 .المستأجر
 .ًتصح أن تكون محال للتعاقد حال حیاة الموصي-٢
 

 ٤٤١المادة
ًتصح الوصیة بإقراض الموصى لھ غیر الوارث قدرا من المال إلى أجل محدد، إذا لم یكن -١

 .حدود ثلث التركةًوارثا، وكان في 
 .تجوز مخالفة الفقرة األولى بإجازة الورثة-٢
ًیعتبر األجل المحدد الزما وتنتھي بانتھائھ فإن لم یكن الموصي قد حدد األجل فإن القاضي -٣

 .یحدده بالرجوع إلى العرف
 

 ٤٤٢المادة
. اإلرثیةًإذا خصص الشخص في حیاتھ كال من ورثتھ أو بعضھم بأعیان من مالھ تعادل حثتھ -١

ًوأوصى بتنفیذ ھذا التخصیص بعد وفاتھ، جاز ذلك وكان الزما بوفاتھ، على أن یعاد تقویم ھذه 
 .األعیان قبیل وفاتھ

 .إذا زاد ما خصص لبعضھم عن حصتھ اإلرثیة جرى على الزیادة حكم الوصیة للوارث-٢
ظام الشرعي، وإذا یراعي في الفقرتین السابقتین التسویة بین األوالد والزوجات حسب الن-٣

ً زیادة أو نقصانا، وفق نظام المیراث الشرعي حصل خلل كان للقاضي تصحیح سوء التخصیص
 .في ھذا القانون

 
 الفصل الثاني

 قبول الوصیة وردھا
 ٤٤٣المادة

 .الوصیة لغیر معین ال تحتاج إلى قبول وال ترید برد أحد
 

 ٤٤٤المادة
كان كامل األھلیة حین حیاة الموصي لیتمكن من الوصیة لشخص طبیعي معین ترتد برده، إذا 

 .اإلیصاء إلى من یرید، كما ترتد برده بعد وفاة الموصي
 

 ٤٤٥المادة
ًیشترط في الرد بعد وفاة الموصي أن یصدر من الموصى لھ خالل ثالثین یوما من تاریخ -١

 .علمھ بالوفاة وبوجود الوصیة
 الموصى لھ خاللھا دون أن یرد ولو كان غیر إذا انقضت ھذه المدة وھو ساكت عالم أو مات-٢

 .وكانت الوصیة تركة عنھ. ًعالم بالوصیة اعتبر قابال
 

 ٤٤٦المادة
 .رد الوصیة یقبل التجزئة-١
 .یجوز الرد لبعض الوصیة من بعض الموصى لھم، وتبطل بالنسبة للمردود وللراد فقط-٢
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 ٤٤٧المادة
 .بعد القبول إال أن یقبل الورثةال عبرة لقبول الوصیة بعد الرد، وال للرد 

 
 الباب الثاني
 أحكام الوصیة
 الفصل األول
 الموصى لھ

 ٤٤٨المادة
ًإذا كان الموصى لھ موجودا عند موت الموصي استحق الموصى بھ حین الموت ما لم یفد -١

 .نص الوصیة ثبوت االستحقاق في وقت معین بعد الموت
ًا للموصى لھ وال تعتبر وصیة وعلى الموصى تكون زوائد الموصى بھ من حین الموت ملك-٢

 .لھ نفقة الموصى بھ منذ استحقاقھ لھ
 

 ٤٤٩المادة
تصح الوصیة باألعیان للمعدوم ولما یشمل الموجود والمعدوم ممن یحصون، فإن لم یوجد -١

أحد من الموصى لھم وقت موت الموصي كانت الغلة لورثتھ وعند الیأس من وجود أحد من 
 .ًون العین الموصى بھا ملكا لورثة الموصىالموصى لھم تك

إن وجد أحد من الموصى لھم عند موت الموصي أو بعده كانت الغلة لھ وكل من وجد منھم -٢
بعده شاركھ في الغلة إلى حین الیأس من وجود غیرھم فتكون العین والغلة لمن وجد منھم 

 .ویكون نصیب من مات منھم تركة عنھ
المنافع وحدھا استحق ھذه المنافع من یوجد من الموصى لھم عند وفاة إذا كانت الوصیة لھم ب-٣

 .الموصي أو بعده وعند الیأس من وجود غیرھم من الموصى لھم ترد العین لورثة الموصي
 

 ٤٥٠المادة
 .ال تصح الوصیة للذریة إال لطبقة واحدة-١
أوصى بھا أو ببعضھا إذا انقرضت الطبقة عادت العین تركة لورثة الموصي إال إذا كان قد -٢

 .لغیرھم
 

 ٤٥١المادة
تصح الوصیة لمن ال یحصون ویختص بھا المحتاجون منھم ویترك أمر توزیعھا بینھم -١

 .الجتھاد من لھ تنفیذ الوصیة دون التقید بالتعمیم أو المساواة
 .یتولى الوصي المختار تنفیذ الوصیة فإن لم یوجد فالوصي الذي یعینھ القاضي-٢
 

 ٤٥٢المادة
إذا كانت الوصیة لقوم محصورین بلفظ یتناولھم ولم یعینوا بأسمائھم وكان بعضھم غیر أھل 

 .ًللوصیة لھ وقت وفاة الموصي استحق الباقون جمیع الوصیة وفقا ألحكام ھذا الفصل
 

 ٤٥٣المادة
ًإذا كانت الوصیة مشتركة بین معینین وجماعة أو جھة أو بین جماعة وجھة أو بینھم جمیعا كان 
لكل شخص من المعنیین ولكل فرد من أفراد الجماعة المحصورین ولكل جماعة غیر محصورة 

 .ولكل جھة سھم من الموصى بھ
 

 ٤٥٤المادة
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 :ًتصح الوصیة للحمل المعین وفقا لما یلي
ًإذا أقر الموصي بوجود الحمل حین اإلیصاء یشترط أن یولد حیا لتسعة أشھر فأقل من حین -أ

 .الوصیة
 . الوصیة لحمل من شخص معین یشترط مع ما تقدم أن یثبت الولد من ذلك الشخصإذا كانت-ب
 

 ٤٥٥المادة
 ًتوقف غلة الموصى بھ منذ وفاة الموصي إلى أن ینفصل الحمل حیا فتكون لھ

 
 ٤٥٦المادة

إذا جاءت الحامل في وقت واحد أو في وقتین بینھما أقل من ستة أشھر بولدین حیین أو أكثر -١
 . بینھم بالتساوي إال إذا نصت الوصیة على خالف ذلكالوصیةكانت 

إذا انفصل أحدھم غیر حي استحق الحي منھم كل الوصیة إال إذا نصت الوصیة على خالف -٢
 .ذلك
وفي الوصیة . إن مات أحد األوالد بعد الوالدة ففي الوصیة باألعیان تكون حصتھ بین ورثتھ-٣

حین موتھ بین ورثتھ وبعد موتھ ترد إلى ورثة بالمنافع تكون حصتھ في بدل المنفعة إلى 
 .الموصي

 
 

 الفصل الثاني
 الموصى بھ 

 ٤٥٧المادة 
 .تنفذ الوصیة لغیر وارث بثلث ما یبقى من التركة بعد وفاء الدین من غیر إجازة الورثة-١
 

 ٤٥٨المادة 
جیز كامل ال تنفذ الوصیة لوارث إال إذا أجازھا بقیة الورثة بعد وفاة الموصى وكان الم-١

 .األھلیة
ال تنفذ الوصیة لغیر الوارث بما زاد على الثلث إال إذا أجازھا جمیع الورثة بعد وفاة -٢

 على الثلث في حدود من اجازھا من الموصي وكان المجیز كامل األھلیة، فتصح فیما زاد
 .الورثة الراشدین

 .ألھلیة أو بسقوط الدینال تنفذ الوصیة فیما یستغرقھ دین إال بإجازة الدائن الكامل ا-٣
 

 ٤٥٩المادة
تنفذ وصیة من ال دین علیھ وال وارث لھ بكل مالھ من غیر توقف على إجازة أحد، وتصرف 

 .إلى صندوق التكافل األسري
 

 ٤٦٠المادة
إذا كان الدین غیر مستغرق للتركة واستوفى كلھ أو بعضھ من الوصیة كان للموصى بھ أن 

 .ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الدینیرجع بقدر المستوفى في حدود 
 

 ٤٦١المادة
الوصیة ببیع شيء أو إجازتھ من شخص ببدل فیھ غبن فاحش یزید مبلغھ عن ثلث التركة یتوقف 

 .تنفیذھا على إجازة الورثة ما لم یقبل الموصى لھ بدفع الزیادة
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 ٤٦٢المادة

ستحق الموصى لھ قدر إذا كانت الوصیة بمثل نصیب وارث معین من ورثة الموصي ا-١
 .ًنصیب ھذا الوارث زائدا على الفریضة

إذا كانت بنصیب وارث غیر معین من ورثة الموصي، أو بمثل نصیبھ استحق الموصى لھ -٢
ًنصیب أحدھم زائدا على الفریضة إن كان الورثة متساوین في المیراث، أو استحق قدر نصیب 

ًأقلھم میراثا زائدا على الفریضة إن كانوا   .متفاضلینً
إذا كانت الوصیة بسھم شائع في التركة ونصیب أحد ورثة الموصى أو بمثل نصیبھ، سواء -٣

َّأعین الموصي الوارث أم لم یعینھ قدرت حصة الموصى لھ بنصیب الوارث على اعتبار أنھ ال 
 .وصیة غیرھا ویقسم الثلث بینھما بالمحاصة إذا ضاق عن الوصیتین

 
 ٤٦٣المادة

صیة بقدر محدود من النقود أو بعین وكان في التركة دین أو مال غائب فإن خرج إذا كانت الو
الحاضر ومن التركة استحقھ الموصى لھ، وإال استوفى منھ بقدر ھذا الموصى بھ من ثلث 

 .الثلث، وكان الباقي للورثة، وكلما حضر شيء استوفى الموصى لھ ثلثھ حتى یستكمل حقھ
 

 ٤٦٤المادة 
ة دین على أحد الورثة مستحق األداء تقع المقاصة بینھ وبین مجانسھ من إذا كان الترك-١

ًالتركة، ویعتبر الدین بھذه المقاصة ماال حاضرا ً. 
إذا لم یكن في التركة مال من جنس الدین الذي على الوارث ال تثع المقاصة ولكن یصیر -٢

ًھذا النصیب من الدین ماال ًنصیب الوارث في التركة محجوزا الستیفاء الدین ویعتبر ما یساوي 
 ً.حاضرا

ًتعتبر أنواع النقد وأوراقھ جنسا واحدا في المقاصة-٣ ً. 
 

٤٦٥ 
إذا كانت الوصیة بعین من التركة أو بنوع من أنواعھا فھلك الموصى بھ بحسب شرطھ، أو -١

 .استحق فال شيء للموصى لھ
ث التركة غیر محسوب إن ھلك بعضھ أو استحق أخذ الموصى لھ ما بقي منھ ضمن دود ثل-٢

 .منھا الھالك
 

 ٤٦٦المادة 
إذا كانت الوصیة بحصة شائعة في معین في نوع من أموال الموصى فھلك أو استحق فال -١

 .شيء للموصى لھ
 .ة ثلث التركة جمیع وصیتھ من الباقي غیر متجاوزإذا ھلك بعضھ استحق أخذ الموصى لھ-٢
 
 

 الفصل الثالث
 الوصیة بالمنافع

 ٤٦٧المادة 
إذا كانت الوصیة بالمنفعة مدة محددة المبدأ والمنتھى استحق الموصى لھ المنفعة في ھذه -١

 . المدة فإذا انقضت المدة قبل وفاة الموصي بطلت الوصیة
 .وإذا انقضى بعضھا استحق الموصى لھ المنفعة في باقیھا
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لموصي مع مالحظة حكم إذا كانت المدة معینة القدر غیر محددة المبدأ بدأت من وقت وفاة ا-٢
 :المادة التالیة

 
 ٤٦٨المادة 

 .إذا منع أحد الورثة الموصى لھ من االنتفاع بالعین الموصى بمنفعتھا ضمن لھ بدل المنفعة-١
إذا كان المنع من جمیع الورثة كان الموصى لھ بالخیار بین االنتفاع بالعین مدة أخرى -٢

 .وتضمینھم بدل المنفعة
 جھة الموصي أو لعذر قاھر حال بین الموصي لھ واالنتفاع وجبت لھ مدة إذا كان المنع من-٣

 .أخرى من وقت زوال المانع
 

 ٤٦٩المادة 
إذا كانت العین الموصى بمنفعتھا تحتمل االنتفاع أو االستغالل على وجھ غیر الذي أوصى بھ 

ضرار بالعین جاز للموصى لھ أن ینتفع بھا أو یستغلھا على الوجھ الذي یراه بشرط عدم اإل
 .الموصى بمنفعتھا

 
 ٤٧٠المادة 

إذا كانت الوصیة بالثمرة فللموصى لھ الثمرة القائمة وقت موت الموصى وما یحدث منھا ما لم 
 .تدل قرینة على خالف ذلك

 
 ٤٧١المادة 

في الوصیة بحصة من المنفعة تستوفى تلك الحصة بقسمة الغلة أو الثمرة بین الموصى لھ 
ًسبة ما یخص كل فریق أو بالمھایأة زمانا أو مكانا أو بقسمة العین إذا كانت وورثة الموصي بن ً

 . عند االختالف تعیین إحدى ھذه الطرائقتحتمل القسمة من غیر ضرر وللمحكمة
 

 ٤٧٢المادة 
من أوصى بشيء معین لشخص ثم أوصى لشخص آخر قسمت الوصیة بینھما بالتساوي ما لم 

 .ألول للثاني بوصیتھیفد نص  الموصي أنھ عدل عن ا
 

 ٤٧٤المادة 
إذا كانت الوصیة بالرقبة لجھة، وبالمنفعة لجھة أخرى جازت الوصیات وعلى الموصى -١

 .األول دفع ما علیھ من ضرائب ورسوم وعلى الثاني دفع ما تحتاجھ من نفقات
صى ینفذ بیع ورثة الموصي نصیبھم في العین الموصى بمنفعتھا دون حاجة إلى إجازة المو-٢
 .لھ

 
 ٤٧٤المادة 

 :تسقط الوصیة بالمنفعة في الحاالت اآلتیة
ًبوفاة الموصى لھ قبل استیفاء المنفعة كال أو بعضا-أ ً. 

 .بتملك الموصى لھ العین التي أوصى لھ بمنفعتھا-ب
 .بتنازلھ عن حقھ فیھا لورثة الموصي بعوض أو بغیر عوض-ج
 .باستحقاق العین-د
 

 ٤٧٥المادة 
 :یة بالمنافع والحقوق من ثلث التركة كما یليیحسب خروج الوص
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إذا كانت الوصیة بالمنافع مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حیاة الموصى لھ أو لمدة تزید على عشر -أ
سنین ففي الوصیة بجمیع منافع العین تعتبر مساویة لقیمة العین نفسھا وفي الوصیة بحصة 

 . من العیننسبیة من المنافع تعتبر مساویة لنظیر ھذه النسبة
بالمنافع لمدة ال تزید على عشر سنین قدرت بقیمة المنفعة الموصى بھا في إذا كانت الوصیة -ب

 .ھذه المدة
إذا كانت الوصیة بحق من الحقوق قدرت بالفرق بین قیمة العین محملة بالحق الموصى بھ -ج

 .وقیمتھا بدونھ
 
 

 الفصل الرابع
 أحكام الزیادة في الموصى بھ

 ٤٧٦المادة 
 .إذا كان في العین الموصى بھا شيء یستقل بنفسھ التحق بالوصیة-١
إن كانت الزیادة مما یستقل بنفسھ شارك الورثة الموصى لھ في المجموع بحصة تعادل قیمة -٢

 .الزیادة
إن كانت الزیادة مما یتسامح في مثلھ عادة أو وجد ما یدل على أن الموصي قد قصد إلحاقھا -٣

 .ق بھابالوصیة فإنھا تلح
 

 ٤٧٧المادة 
ًإذا ھدم الموصي العقار الموصى بھ وأعاد بناءه مغیرا معالمھ كانت العین بحالتھا الجدیدة 

 .وصیة
 

 ٤٧٨المادة 
إذا جعل الموصي من بناء العین الموصى بھا ومن بناء عین أخرى وحدة ال یمكن معھا تسلیم 

 . وصیتھًالموصى بھ منفرا اشترك الموصى لھ مع الورثة بقدر قیمة
 
 

 الفصل الخامس
 الوصیة الواجبة

 ٤٧٩المادة 
ًمن توفي ولھ أوالد ابن ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا، وقد مات ذلك االبن قبلھ أو معھ وجب  ً ً ً

 :ألحفاده ھؤالء في ثلث تركتھ وصیة بالقدار والشرائط اآلتیة
 أبوھم عن أصلھ المتوفى على الوصیة الواجبة لھؤالء األحفاد تكون بمقدار حصتھم مما یرثھ-أ

 .فرض موت أبیھم أثر وفاة أصلھ المذكور على أن ال یتجاوز ثلث التركة
ًال یستحق ھؤالء األحفاد وصیة إن كانوا وارثین ألصل أبیھم جدا كان أو جدة، أو كان قد -ب

 أوصى لھم وأعطاھم في حیاتھ بال عوض مقدار ما یستحقون بھذه الوصیة الواجبة، فإن أوصى
، وإن أوصى لھم بأقل من ذلك وجبت تكملتھ وإن أوصى بأكثر كان الزائد وصیة اختیاریة

 .لبعضھم فقط وجبت الوصیة لآلخر بقدر نصیبھ
ًتكون ھذه الوصیة ألوالد االبن وألوالد ابن االبن وإن نزل واحدا كانوا أو أكثر للذكر مثل -ج

 .ویأخذ كل فرع نصیب أصلھ فقطحظ األنثیین، یحجب فیھا كل أصل فرعھ دون فرع غیره 
 

 ٤٨٠المادة 
 .ھذه الوصیة الواجبة مقدمة على الوصایا االختیاریة في االستیفاء من ثلث التركة
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 الفصل السادس
 تزاحم الوصایا

 ٤٨١المادة 
إذا زادت الوصایا على ثلث التركة وأجازھا الورثة وكانت التركة ال تفي بالوصایا أو لم 

 ال یفي بھا قسمت التركة أو الثلث بحسب األحوال بین الوصایا بالمحاصة یجیزوھا وكان الثلث
 .على یستوفى الموصى لھ بالعین نصیبھ إال من ھذه العین

 
 ٤٨٢المادة 

إذا كانت الوصیة بالقربات ولم یف بھا ما تنفذ فیھ الوصیة فإن كانت متحدة الدرجات كانت 
مت الفرائض على الواجبات والواجبات على متساویة في االستحقاق وإن اختلفت درجاتھا قد

 .النوافل
 
 

 الفصل السابع
 بطالن الوصیة والرجوع عنھا

 ٤٨٣المادة 
 :تبطل الوصیة

ًبجنون الموصي جنوبا مطبقا إذا اتصل بالموت، وال تبطل بالحجر على الموصي بالسفھ أو -١ ً
 .الغفلة

 . لم یعلمبموت الموصى لھ قبل الوصي سواء أعلم الموصي بوفاتھ أم-٢
 .بھالك الموصى بھ المعین قبل وفاة الموصي أو استحقاقھ من قبل الغیر-٣
 .برجوع الموصي عن الوصیة صراحة أو داللة-٤
 .برد الموصى لھ بعد وفاة الموصي-٥
 .برد الموصى لھ للوصیة في حیاة الموصي لیتمكن من اإلیصاء لجھة أخرى-٦
 .م ما لم یرجع إلیھبارتداد الموصي أو الموصى لھ عن اإلسال-٧
 

 ٤٨٤المادة 
ًیعتبر رجوعا عن الوصیة كل فعل أو تصرف یدل بقرینة أو عرف على الرجوع عنھا ما لم 

یصرح الموصي بأنھ لم یقصد الرجوع، إال إذا كانت وصیة الجد واجبة ألحفاده المحرومین من 
 .المیراث بحسب أحكام الوصیة الواجبة

 
 ٤٨٥المادة 

ًإلیصاء رجوعا وال الفعل الذي یزید في الموصى بھ زیادة ال یمكن تسلیمھ إال ال یعتبر إنكار ا
 .بھا
 

 ٤٨٦المادة 
 :یمنع من استحقاق الوصیة االختیاریة أو الواجبة

ًقتل الموصى لھ للموصي قصدا سواء أكان القاتل فاعال أصلیا أو شریكا إذا كان القتل بال حق -أ ً ًً
 . عمر خمس عشرة سنةًوال عذر، وكان القاتل بالغا من

ًتسببھ قصدا في قتل الموصي، ویعتبر من التسبب شھادتھ علیھ زورا إذا أدت إلى قتلھ -ب ً
 .وسواء أحصل سبب القتل قبل الوصیة أم وقع بعدھا
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 ٤٨٧المادة 

 .إذا بطلت الوصیة أو ردت في الكل أو البعض عاد ما بطلت فیھ إلى تركة الموصي
 
 

 الكتاب التاسع
 الوقف

 اب األول تعریف الوقفالب
 ٤٨٨المادة 

 .حبس العین عن التصرف ألحد، وصرف المنفعة للجھات الخیریة: الوقف
 

 ٤٨٩المادة 
 .ال یجوز بیع العقار الموقوف-١
 .ًال یجوز التفرغ عنھ مجانا، وال ببدل، وال انتقالھ بطریق اإلرث-٢
 .ال یجوز رھنھ، أو عقد تأمین علیھ-٣
 

 ٤٩٠المادة 
وقف الحقوق العینیة المكتسبة بالطرق القانونیة، والمحتفظة بھا على العقار قبل قید ال یضر ال

 .الوقت في السجل العقاري
 
 

 الباب الثاني 
 نوع الوقف

 ٤٩١المادة 
 .ال یكون الوقف إال على جھة خیریة

 
 

 الباب الثالث
 صیغة الوقف، وحكمھ

 ٤٩٢المادة 
 .یھّینعقد الوقف بالعبارة الصریحة الدالة عل

 
 ٤٩٣المادة 

 صریحة-١: یجب أن تكون صیغة
 منجزة-٢          
 .خالیة من أي شرط ینافي حكم الوقف أو أصلھ-٣          

 
 ٤٩٤المادة 

حمل كالم الواقف على المعنى الذي یظھر أنھ أراده، وإن لم یوافق القواعد اللغویة-١  .یُ
ّتبنى األلفاظ الواردة عن الواقف، وتفسر على حسب-٢ رفھ ما لم یخالف الشرعُ  . عُ
 

 ٤٩٥المادة 
 :یصدر القاضي وثیقة بإقرار الواقف وشروطھ، أو وكیلھ القانوني بعد التحقق من-١
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 .األھلیة الكاملة للواقف-أ 
 .صحة التوكل-          ب
 .شرائط صحة الوقف-           ج

ًا خالل عشرین یوما من ُترسل الوثیقة إلى الغرفة الشرعیة في محكمة النقض للتصدیق علیھ-٢
 .تاریخ وصولھا إلى الدیوان

 .ال تكون الوثیقة نافذة إال بعد التصدیق-٣
 

 ٤٩٦المادة 
ًویصبر الوقف الزما، ومنتجا لجمیع . تكون الوثیقة مزیلة لملك الواقف عن العین الموقوفة-١ ً

 .آثاره الشرعیة
لى أمانة السجل العقاري، وإلى على دیوان القاضي إرسال صورة عن الوثیقة بعد التصدیق إ-٢

كل دائرة ینص القانون على تسجیل الملكیة لدیھا،وذلك لوضع إشارة الوقف على قید المال 
 .الموقوف ریثما تتم اإلجراءات الالزمة لنقل ملكیة الواقف

 
 ٤٩٧المادة 

 .نونمن ھذا القا) ٤٩٥(ال یثبت الوقف إال بالوثیقة المبینة أعاله وفق ما ورد في المادة 
 
 

 الباب الرابع
 في أھلیة الوقف

 ٤٩٨المادة 
ًیجب أن تكون الواقف بالغا السن القانونیة، راشدا، مختارا، غیر محجور علیھ لسفھ، أو حكم  ً ً

 .جنائي
 

 ٤٩٩المادة 
 .من ھذا القانون) ٤٢٠(ًیخضع وقف المریض مرض الموت وفقا ألحكام المادة 

 
 ٥٠٠المادة 

 . مستغرق جمیع أموالھ، سواء أكان الدین قبل الوقف أم بعھال یصح وقف المدین بدین-١
ًیكون الوقف في ھذه الحال قابال لإلبطال بدعوى من قبل جمیع الدائنین في حیاة الواقف، -٢

 .وبعد مماتھ
 .ال یكون إلشارة الوقف الموضوعة على قید المال الموقوف أي أثر في حقوق الدائنین-٣
 

 ٥٠١المادة 
ین بدین غیر مستغرق لكل أموالھ، إذا كانت األموال األخرى تكفي لوفاء یصح وقف المد-١

 .الدین
للدائن، أو لكتلة الدائنین عند عدم كفایة األموال الخارجة عن الوقف، وبعد الحجز علیھا، -٢

 ً.الحق بإبطال الوقف بمقدار ما یكفي للوفاء، ولو أتى على الوقف كامال
 . إال بالنسبة للدین الناشئ قبل الوقف بوثیقة ثابتة التاریخال تطبق أحكام الفقرة السابقة-٣
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 الباب الخامس
 في الموقوف علیھ

 ٥٠٢المادة 
 :یشترط لصحة الوقف أن یكون الموقوف علیھ

 قربة في شریعتھ-١
 ًمعینا باالسم، أو بالوصف-٢
ین باالسم-٣  .ًموجودا، إذا عُ
 

 ٥٠٣المادة 
 .حرمة في اإلسالم باطلالوقف على المعاصي، واألشیاء الم

 
 ٥٠٤المادة 

جدت، وانقطعت، إلى أقرب جھة  ُ یصرف ریع الوقف على جھة خیریة لم توجد حین إنشائھ أو و
 .متجانسة مع الجھة الخیریة الموقوف علیھا

 
 ٥٠٥المادة 

 .یحدد وزیر األوقاف الجھة الخیریة الجدیدة بقرار یصدر عنھ
 
 

 الباب السادس
 شرائط الموقوف

 ٥٠٦ة الماد
ًأن یكون ماال متقوما، سواء أكان عقارا، أم منفعة، أم منقوال تابعا-١ ً ًً  لعقار، أم جرى العرف ً

 .على وقفھ، أم جاء بھ أثر صحیح
 .ًأن یكون معلوما وقت إنشاء الوقف-٢
ًأن یكون مملوكا للواقف ملكیة صحیحة ثابتة نافذة وقت إنشاء الوقف، خالیا من تعلق حق -٣ ً

 .الغیر بھ
 

 ٥٠٧المادة 
ًیجوز وقف المشاع، سواء أكان قابال للقسمة، أم غیر قابل، وسواء أكان الشیوع أصلیا، أم -١ ً

 .ًطارئا بعد إنشاء الوقف
یستثنى من أحكام الفقرة األولى المسجد وملحقاتھ، وما في حكمة، فال بد لصحة الوقف من -٢

 .إفرازه
ًكون اإلفراز واقعیا شریطة أن یصادق الشركاء ال یشترط لتطبیق أحكام الفقرة الثانیة أن ی-٣

 .على ذلك بوثیقة رسمیة مرفقة بخارطة تظھر األرض الموقوفة بدقة
 

 ٥٠٨المادة 
یصح وقف األرض بما فیھا من المواشي، وآالت الزراعة والري ونحو ذلك بشرط صریح -١

 .بوقفھا في وثیقة الوقف
 من البناء، والشجر، دون الزرع، والثمر، ما لم ًیدخل في وقف األرض تبعا بال ذكر، ما فیھا-٢

 .ینص عقد الوقف على جمیع ما فیھا
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 ٥٠٩المادة 
ًیجوز وقف الحصص، واألسھم في الشركات التي تستغل أموالھا استغالال جائزا شرعا ً ً. 

 
 ٥١٠المادة 

 .ال یكتسب بالتقادم أي حق على جمیع العقارات الوقفیة-١
 من حقوق الوقف ترتب بذمة أي فرد، أو جھة كانت، ولو كان ذلك الیسقط بالتقادم أي حق-٢

 .قبل صدور ھذا القانون
 
 

 الباب السابع
 في شرائط صحة الوقف

 ٥١١المادة 
 یشترط لصحة الوقف أن یكون التصریف قربة في ذاتھ، وفي شریعة الواقف

 
 ٥١٢المادة 

 .حة الوقف ذلكیشترط لصحة الوقف التأیید، ویجوز التوقیت إذا اقتضت مصل-١
 .إذا اقترن الوقف بشرط التوقیت، صح الوقف، ولغا الشرط-٢
 

 الباب الثامن
 الشروط في الوقف

 ٥١٣المادة 
ّكل شرط ال یخل بأصل الوقف، وال یضر بمصلحة الوقف، وال بالموقوف علیھ، ولیس فیھ 

 .مخالفة للشرع، فھو صحیح، الزم، واجب التنفیذ
 

 ٥١٤المادة 
عتبر، كنص الشارع في الفھم، والداللة، ووجوب العمل بھ إال استثني في شرط الواقف الم
 .المذھب الحنفي

 
 ٥١٥المادة 

 .كل شرط یخل بأصل الوقف أو ینافي حكمھ فاسد، ویفسد الوقف كلھ بھ
 

 ٥١٦المادة 
ًكل شرط یعطل مصلحة الوقف أو یضر بمصلحة الموقوف علیھ أو یخالف الشرع یعد باطال 

 .والوقف صحیح
 
 

 في غلة الوقف الباب التاسع
 ٥١٧المادة 

 .ال یجوز استثمار أي عقار من عقارات الوقف بما یخالف الشرعیة اإلسالمیة-١
ًكل استثمار أو إیجار قائم بوضع الید علیھ بدون وجھ حق مشروع یعد باطال وال یكسب أحدا -٢ ً

 .أي حق
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وبیان . وصوفة بالفقرة السابقةعلى وزارة األوقاف من خالل شھرین إحصاء العقارات الم-٣
موقعھا، والمستفید منھا والعمل مع السلطة المختصة على استردادھا بعد منح من یشغلھا مدة 

 .معقولة كي یقوم بإخالئھا، وتسلیمھا خالیة من الشواغل، على أن ال تتجاوز ھذه المدة السنة
 . السابقةال یتحمل الوقف أي تعویض مقابل اإلخالء المذكور في الفقرة-٤
 

 ٥١٨المادة 
ًتكون غلة كل عقار موقوف موردا خالصا بھ ال یجوز صرفھا إلى غیره-١ ً. 
 .تصرف الغلة المذكورة على صیانة العقار، وإصالحھ، ودوام االنتفاع بھ-٢
یجري تدویر الفائض من الموارد كل سنة إلى اتلسنة التالیة، إذا لم یكن للوقف مستحق معین، -٣

 .تحق معین جرى صرف الفائض إلیھفإن كان لھ مس
إذا بلغ الفائض ما یكفي لشراء عقار صالح لالستثمار تعین على وزارة األوقاف شراؤه -٤

 .لصالح العقار األصلي
 

 ٥١٩المادة 
غذا كان للوقف أكثر من غلة، أمكن جمعھا في مورد واحد لصیانتھ وإصالحھ، إلى جانب 

 .صیانة، وإصالح مصدر كل غلة، وصیانة
 

 ٥٢٠المادة 
إذا لم یكن للوقف غلة، واحتاج إلى صیانة ضروریة، جاز لوزارة األوقاف أن تستدین من -١

بالوقف فوق ما فائض أي وقف إذا تعذر وجود متبرع، وكان في تأخیر اإلصالح ضرر محقق 
 .بھ من ذلك

ستغاللھ ًإذا كان الوقف المدین قابال لالستغالل، أو جاءه مورد من أي جھة كانت، وجب ا-٢
 .لمصلحة الوقف الدائن، أو تخصیص المورد لھ

 
 

 الباب العاشر
 استبدال الوقف

 ٥٢١المادة 
ًھو بیع عین الوقف أو توابعھ كال أو بعضا باستبدالھا بغیرھا بناء على شرط : ًاالستبدال عرفا ً

 .الواقف لمصلحة شرعیة تقتضي ذلك
 
 

 الباب الحادي عشر
 إدارة الوقف

 ٥٢٣المادة 
 ).أو القیم( إدارة الوقف الواقف أو المتولي یتولى

 
 

 الفصل األول
 الواقف

 ٥٢٤المادة 
الواقف ھو المسؤول عن إدارة الوقف مدة حیاتھ، من عمارة، وإجارة، وترمیم، وصرف -١

 .للمستحقین، ولھ أن یوكل من ینوب عنھ في ذلك
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 .إذا مات الواقف انتقلت إدارة الوقف إلى من عینھ إلدارتھ-٢
ّا لم یعین أحدا إلدارة الوقف تولى ذلك وصیھ المختارإذ-٣ ً. 
 .ّإن لم یكن ھناك وصي مختار، تولت وزارة األوقاف اإلشراف علیھ-٤
 
 

 الفصل الثاني
 المتولي

 ٥٢٥المادة 
ھي القیام بمصالحھ من إجازة تحصیل األجور، والغالت، وصرف المبالغ : الوالیة على الوقف

یة لمصلحة الوقف وفق شروط الواقف وما یتفق مع أحكام الفقھ الضروریة في مصارفھا الشرع
 .والقانون

 
 ٥٢٦المادة 

 .للواقف أن یعین في وثیقة الوقف من یتولى إدارة الوقف بعد وفاتھ-١
 .ًیجب أن یكون ھذا المعین أھال للوالیة-٢
 .نھ یعزلال یعزل المتولي إال إذا أتى المتولي المختار من التصرفات ما یوجب العزل فإ-٣
 

 ٥٢٧المادة 
ًإذا اشترط الواقف في وثیقة الوقف تولیة إحدى الجمعیات المعترف بھا رسمیا إدارة الوقف -١

 ً.كان ھذا الشرط صحیحا
 .على ھذه الجمعیة أن تسمي من یتولى إدارة الوقف-٢
 .یكون تثبیت ذلك بوثیقة بعد التحقق من أھلیة للوالیة-٣
 .وقفإذا ھذا العزل یسقط شرط ال-٤
 

 ٥٢٨المادة 
إذا كان المتولي أكثر من واحد، وجب اشتراك الجمیع بالوالیة، ولیس للواحد االنفراد 

ًبالتصرف، فإن تصرف، كان تصرفھ موقوفا على إجازة الباقین إال في التصرفات التي ال 
 .تحتاج إلى أخذ رأي أو یخشى علیھا التلف

 
 ٥٢٩المادة 

شھر من تاریخ نشر ھذا القانون نظام إدارة الوقف، یصدر وزیر األوقاف خالل ثالثة أ
واستغاللھ، واستبدالھ، على أن یراعى في ذلك مصلحة الوقف شریطة عدم التعارض مع القول 

 .الراجح في المذھب الحنفي
 
 
 
 

 الكتاب العاشر
 التركات والمواریث

 الباب األول
 التركات

 ٥٣٠المادة 
 .ًیا عن تعلق حق الغیر بعینھما تركھ المیت من األموال صاف: التركة
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 ٥٣١المادة 

تعیین الورثة، وتحدید أنصبائھم في اإلرث، وانتقال أموال التركة إلیھم تسري في شأنھا األحكام 
 .الواردة في ھذا القانون

 
 ٥٣٢المادة 

ًإذا عین المورث وصیا للتركة، وجب على القاضي بناء على طلب أحد ذوي الشأن تثبیت ھذا -١
 .بوثیقة متى تحقق من صحة التعیینالتعیین 

 .یسري على وصي التركة ما یسري على المصفي من أحكام-٢
 

 ٥٣٣المادة 
ّإذا لم یعین المورث وصیا لتركتھ، وطلب أحد ذوي الشأن تعیین مصف لھا، فإن على القاضي  ً

 .تعیین من یختاره أصحاب ثلثي سھام التركة على األقل بعد أخذ تصریحھم بذلك
 

 ٥٣٤ المادة
ین مصفیا أن یرفض تولي ھذه المھمة، أو أن یتنحى عنھا بعد تولیھا، وذلك طبقا -١ ًلمن عُ ً

 .ألحكام الوكالة
وللقاضي إذا طلب إلیھ أحد ذوي الشأن، أو النیابة العامة، أو دون طلب، عزل المصفي، -٢

جدت أسباب تسوغ ذلك ُ  .واستبدال غیره بھ متى و
 

 ٥٣٥المادة 
 تقید في سجل خاص القرارات الصادرة بتعیین المصفین، وتثبیت أوصیاء على المحكمة أن-١

 .التركة، أو عزلھم، أو اعتزالھم
 .یكون لھذا القید أثره بالنسبة لمن یتعامل من الغیر مع الورثة بشأن عقارات التركة-٢
 

 ٥٣٦المادة 
ضي، ولھ أن یطلب یتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعیینھ، ویتولى تصفیتھا برقابة القا-١

ًمنھ أجرا عادال على قیامھ بمھمتھ ً. 
 .ّتتحمل التركة نفقات التصفیة، ویكون لھذه النفقات امتیاز المصروفات القضائیة-٢
 

 ٥٣٧المادة 
على القاضي أن یتخذ عند االقتضاء ما یجب من االحتیاطات المستعجلة للمحافظة على -١

 .التركة، ولو من غیر طلب من أحد
وجھ خاص أن یقرر وضع األختام، وإیداع النقود، واألوراق المالیة، واألشیاء ذات ولھ ب-٢

 .القیمة
 

 ٥٣٨المادة 
 :على المصفي أن یصرف من مال التركة

 .نفقات تجھیز المیت في حدود الشرع-١
وذلك بعد . نفقة كافیة بالقدر المعقول من ھذا المال إلى الوارث المحتاج، حتى تنتھي التصفیة-٢

 .صدار قرار من القاضي بصرفھا على تحسم النفقة المأخوذة من نصیب الوارث في التركةاست
 .یحسم القاضي كل نزاع یتعلق بھذه النفقة-٣
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 ٥٣٩المادة 

ال یجوز للدائنین من وقت تعیین المصفي أن یتخذوا أي إجراء على التركة، وال االستمرار -١
 .في أي إجراء اتخذوه إال في مواجھة المصفي

توقف جمیع اإلجراءات التي اتخذت ضد المورث حتى تتم تسویة جمیع دیون التركة، متى -٢
 .طلب أحد ذوي الشأن ذلك

 
 ٥٤٠المادة 

ًال یجوز للوارث قبل أن یتسلم إشعارا ببیان نصیبھ في صافي التركة أن یتصرف بشيء من 
ًدینا علیھ قصاصا بدین أموالھا، وال یجوز لھ أن یستوفي ما للتركة من دیون، أو أن یجعل  ً

 .للتركة
 

 ٥٤١المادة 
على المصفي أن یتخذ جمیع اإلجراءات الالزمة للمحافظة على أموال التركة، وأن یقوم بما -١

 .یلزم من أعمال اإلدارة، وعلیھ أن ینوب عنھا في الدعاوي، وأن یستوفي مالھا من دیون
تركة، والذمة المشغولة بھ، ووسیلة ٍوعلیھ أن یرفع إلى القاضي مذكرة بأي حق  علمھ لل-٢

 .اإلثبات المتاحة، والوجھ القانوني المؤید لذلك
 .ّال یحق للمصفي اإلدعاء إال بعد الحصول على إذن القاضي بقرار یدون ذیل المذكرة-٣
 .تحفظ المذكرة في دعوى التصفیة-٤
ًیكون المصفي، ولو لم یكن مأجورا، مسؤوال مسؤولیة الوكیل المأجور -٥ ً 
 .للقاضي أن یطالبھ بتقدیم حساب عن إدارتھ في مواعید دوریة-٦
 

 ٥٤٢المادة 
ً یدعوھم فیھا ألن یقدموا بیانا بما على المصفي أن یوجھ دعوة علنیة لدائني التركة، ومدینیھا-١

 .لھم من حقوق، وما علیھم من دیون، وذلك خالل ثالثة أشھر من التاریخ الذي تنشر فیھ الدعوة
تلصق الدعوة على لوحة المحكمة التي یقع في منطقتھا آخر موطن للمورث، وإن یجب أن -٢

 .تنشر في صفحة من الصحف الیومیة واسعة االنتشار
 

 ٥٣٤المادة 
على المصفي أن یودع دیوان المحكمة خالل أربعة أشھر من یوم تعیینھ قائمة تبین ما للتركة -١

كل نوع منھا في یوم الوفاة، وتبیین ما علیھا من وتقدیر ) بنوعیھا الملك، واألمیري(من أموال 
علم بكتاب مسجل في المیعاد المتقدم كل ذي شأن بحصول ھذا اإلیداع  .دیون، وعلیھ أن یُ

 .ویجوز لھ أن یطلب إلى القاضي تمدید ھذا المیعاد إذا وجدت ظروف تسوغ ذلك-٢
 

 ٥٤٤المادة 
 بواسطة خبیر، وأن یثبت ما تكشف عنھ للمصفي أن یستعین في تقدیر أموال التركة، وجردھا

وعلى الورثة أن یبلغوه بكل ما یعرفونھ من دیون . أوراق المورث، وما یصل إلى علمھ عنھا
 .التركة وحقوقھا

 
 ٥٤٥المادة 

ًیعاقب بعقوبة إساءة األمانة كل من استولى غشا على شيء من مال التركة، ولو كان وارثا ً. 
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 ٥٤٦المادة 
ًحة الجرد، ترفع بدعوى أمام المحكمة المختصة خالل ثالثین یوما من تاریخ كل منازعة في ص
 .إیداع قائمة الجدر

 
 ٥٤٧المادة

بعد انقضاء المیعاد المعین لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد یقوم المصفي بعد استئذان القاضي 
ع فیھا، فتسوى بعد أما الدیون التي موضع نزا. بوفاء دیون التركة التي لم یقم في شأنھا نزاع

 ً.الفصل في النزاع نھائیا
 

 ٥٤٨المادة 
أو في حالة احتمال إعسارھا أن یوقف تسویة أي دین، ÷ على المصفي في حالة إعسار التركة،

 .ًولو لم یقم في شأنھا نزا، حتى یفصل نھائیا في جمیع المنازعات المتعلقة بدیون التركة
 

 ٥٤٩المادة 
فإن لم .  التركة مما یحصلھ من حقوقھا، ومن ثمن ما فیھا من منقولیقوم المصفي بوفاء دیون-١

 .یف كل ذلك، فمن ثمن ما في التركة من عقار
تباع أموال التركة بالمزاد العلني وفق اإلجراءات المنصوص علیھا في البیوع الجبریة المبینة -٢

یع الورثة على أن یتم البیع في كتاب التنفیذ من قانون أصول المحاكمات المدنیة، إال إذا اتفق جم
ًفإذا كانت التركة معسرة، لزمت أیضا موافقة جمیع الدائنین، وللورثة في جمیع . بطریقة أخرى

 .األحوال الحق أن یشتركوا في المزاد
 

 ٥٥٠المادة 
تحل الدیون غیر المضمونة بتأمین عیني بوفاة المورث، وللقاضي بناء على طلب جمیع الورثة 

 . الدین المضمون بتأمین عیني وبتعیین المبلغ الذي یستحقھ الدائنأن یحكم بحلول
 

 ٥٥١المادة 
إذا لم یجمع الورثة على طلب حلول الدین المؤجل، تولى القاضي توزیع الدیون المؤجلة، -١

وتوزیع أموال التركة، بحیث یختص كل وارث من جملة دیون التركة، ومن جملة أموالھا، بما 
 .ًدال لصافي حصتھ في اإلرثیكون في نتیجتھ معا

ًویرتب القاضي لكل دائن من دائني التركة تامینا كافیا على عقار، أو منقول على أن یحتفظ -٢ ً
فإن استحال تحقیق ذلك، ولو بإضافة ضمان تكمیلي . لمن كان لھ تأمین خاص بنفس ھذا التأمین

، رتب القاضي التأمین على یقدمھ الورثة من مالھم الخاص، أو باالتفاق على أیة تسویة أخرى
 .أموال التركة جمیعھا

 
 ٥٥٢المادة 

دائنو التركة الذین لم یستوفوا حقوقھم لعدم ظھورھا قائمة الجرد، ولم تكن لھم تأمینات على 
ًأموال التركة ال یجوز لھم أن یرجعوا على من كسب بحسن نیة حقا عینیا على تلك األموال،  ً

 .بسبب إثرائھموإنما لھم الرجوع على الورثة 
 
 

 ٥٥٣المادة 
 یتولى المصفي بعد تسویة دیون التركة تنفیذ الوصایا، وغیرھا من التكالیف 
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 ٥٥٤المادة 
في التركات التي تشتمل على عقارات أمیریة تابعة لإلرث القانوني، وعلى أموال تابعة -١

لدیون التي على لإلرث الشرعي یتحمل ورثة كل من ھذین النوعین من األموال تجاه بعضھم ا
 .التركة بنسبة القیمة المقدرة لكل من النوعین بقائمة الجرد

بعد تنفیذ التزامات التركة یؤول ما بقي من أموالھا إلى الورثة كل بحسب نصیبھ الشرعي في -٢
 .المنقول والعقارات األمیریة

 
 ٥٥٥المادة 

 .یسلم المصفي إلى الورثة ما آل إلیھم من أموال التركة-١
جوز للورثة بمجرد انقضاء المیعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد المطالبة بأن یتسلموا وی-٢

ًبصفة مؤقتة األشیاء، أو النقود التي ال یحتاج لھا في تصفیة التركة، أو أن یتسلموا بعضا منھا، 
 .وذلك مقابل تقدیم كفالة، أو بدون تقدیمھا

 
 ٥٥٦المادة 

ادة تقرر حقھ في اإلرث، وتبین مقدار نصیبھ منھ وتعین ما آل یسلم القاضي إلى كل وارث شھ
 .إلیھ من أموال التركة

 
 ٥٥٧المادة 

ًلكل وارث أن یطلب من المصفي تسلیمھ نصیبھ في اإلرث، مفرزا، إال إذا كان ھذا الوارث 
 .ًملزما بالبقاء في الشیوع بناء على اتفاق، أو نص في القانون

 
 ٥٥٨المادة 

لتركة غیر المستغرقة بالدین قبل الوفاء بالدیون التي علیھا على أن یخصص یجوز قسمة ا-١
 .جزء من التركة مقابل أداء دیون التركة بما فیھا المضمونة بتأمین عیني

إذا كان طلب القسمة واجب القبول، تولى المصفي إجراء القسمة بطریقة ودیة على أن تصبح -٢
 .لورثة باإلجماعالقسمة نھائیة إال بعد أن یقرھا اھذه 

ًفإذا لم ینعقد إجماعھم على ذلك، فعلى المصفي أن یرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا -٣
 .وتستنزل نفقات الدعوى من أصباء المتقاسمین. ألحكام القانون

 
 ٥٥٩المادة 

ً تري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة في القانون المدني، وتسري علیھا أیضا
 :األحكام اآلتیة

 
 ٥٦٠المادة 

إذا لم ینفق الورثة على قسمة األوراق العائلیة، أو األشیاء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو 
المورث، قرر القاضي إما بیع ھذه األشیاء، أو إعطاءھا ألحد الورثة، مع استنزال قیمتھا من 

یھ العرف، وما یحیط نصیبھ في المیراث، أو دون استنزال، ویراعى في ذلك ما جرى عل
 .بالورثة من ظروف شخصیة

 
 ٤٦١المادة 

إذا كان بین أموال التركة مستغل زراعي، أو صناعي، أو تجاري، مما یعتبر وحد اقتصادیة 
. قائمة بذاتھا وجب تخصیصھ برمتھ لمن یطلبھ من الورثة، إذا كان أقدرھم على االضطالع بھ

فإذا تساوت قدرة . نزل من نصیب الوارث في التركةوثمن ھذا المستغل یقوم بحسب قیمتھ، ویست
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ُالورثة على االضطالع بالمستغل خصص لمن یعطي من بینھم أعلى قیمة بحیث ال تقل عن ثمن 
 .المثل

 
 ٥٦٢المادة 

إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدین التركة، فإن باقي الورثة ال یضمون لھ الدین إذا ھو 
 .جد اتفاق یقضي بغیر ذلكأعسر بعد القسمة، ما لم یو

 
 ٥٦٣المادة 

تصح الوصیة بقسمة أعیان التركة على ورثة الموصي، بحیث یعین لكل وارث، أو لبعض 
ّالورثة قدر نصیبھ، فإن زادت قیمة ما عین ألحدھم على استحقاق في التركة كانت الزیادة 

 .وصیة
 

 ٥٦٤المادة 
 .ًیھا دائما، وتصبح الزمة بوفاة الموصيالقسمة المضافة إلى ما بعد الموت یجوز الرجوع ف

 
 ٥٦٥المادة 

إذا لم تشمل القسمة جمیع أموال المورث وقت وفاتھ، فإن األموال التي لم تدخل في القسمة تؤول 
 .ًشائعة إلى الورثة طبقا لقواعد المیراث

 
 ٥٦٦المادة 

وا في القسمة، فإن إذا مات قبل وفاة المورث واحد، أو أكثر من الورثة المحتملین الذین دخل
ًالحصة المفرزة التي وقعت في نصیب من مات، تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقا لقواعد 

 .المیراث
 

 ٥٦٧المادة 
 .تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن

 
 ٥٦٨المادة 

 یوافق الدائنون على ھذه القسمة، جاز عند إذا لم تشمل القسمة دیون التركة، أو شملتھا، ولكن لم
ًعدم تسویة الدیون باالتفاق مع الدائنین أن یطلب أي وارث قیمة التركة طبقا للمادة على أن 

 .تراعى بقدر اإلمكان القسمة التي أوصى بھا المورث، واالعتبارات التي بنیت علیھا
 

 ٥٦٩المادة 
نصوص السابقة، جاز لدائني التركة العادیین أن ًإذا لم تكن التركة قد صفیت وفقا ألحكام ال

یطلبوا التنفیذ بحقوقھم، أو بما أوصي بھ لھم على عقارات التركة التي حصل التصرف فیھا، أو 
تبت علیھا حقوق عینیة لصالح الغیر، إذا أشروا بدیونھم وفقا ألحكام القانون  .ًالتي رُ

 
 

 الباب الثاني 
 المواریث

 مةالفصل األول أحكام عا
 ٥٧٠المادة 

 .ًیستحق اإلرث بموت المورث أو باعتباره میتا بحكم القاضي-١
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ًیجب الستحقاق اإلرث تحقق حیاة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره میتا -٢
 .من ھذا القانون) ٤٥٤(ًویكون الحمل مستحقا لإلرث إذا توافر فیھ ما نص علیھ في المادة 

على أحكام المیراث خالل توزیع التركة ووفاء الدیون سواء أكان بالبیع كل اتفاق فیھ تحایل -٣
 .أو الھبة أو الوصیة أو غیر ذلك من التصرفات باطل سواء أثناء الحیاة أم بعد الممات

 .سقاط حق المیراث أو التنازل عنھ للغیرال یجوز لكل المورث أو الوارث إ-٤
 

 ٥٧١المادة 
ًھم یرث بعضا ولم یعلم من مات أوال فال استحقاق ألحدھم في إذا مات اثنان فأكثر وكان بعض ً

 .تركة اآلخر سواء أكان موتھم في حادث واحد أم ال
 

 ٥٧٢المادة 
 :یؤدى من التركة بحسب الترتیب اآلتي-١
 .ما یكفي لتجھیز المیت ومن تلزمھ نفقتھ من الموت إلى الدفن بالقدر المشروع-أ

 .دیون المیت-ب
 .ةالوصیة الواجب-ج
 .الوصیة االختیاریة-د
 .المواریث بحسب ترتیبھا في ھذا القانون-ھـ
 :إذا لم یوجد ورثة قضي من التركة بالترتیب اآلتي-٢
 .استحقاق من أقر لھ المیت بنسب على غیره-أ

 .ما أوصى بھ فیما زاد على حد الذي تنفذ فیھ الوصیة، ویودع في صندوق التكافل األسري-ب
 .ن ھؤالء آلت التركة أو ما بقي منھا إلى صندوق التكافل األسريإذا لم یوجد احد م-٣
 
 

 الفصل الثاني
 في أسباب اإلرث وموانعھ وطرائقھ

 ٥٧٣المادة 
 .الزوجیة والقرابة: أسباب اإلرث-١
 .الفریضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم: لإلرث ثالث طرائق-٢
 .یكون اإلرث بالزوجیة بطریق الفرض-٣
ًرث بالقرابة بطریق الفرض أو العصوبة أو بھما معا أو بالنصیب الرحمي فإذا كان یكون اإل-٤

 ).٦٠٨و٥٨٣(ًلوارث جھتا إرث ورث بھما معا مراعاة أحكام المادتین 
 

 ٥٧٤المادة 
 :یمنع من اإلرث ما یلي

 .اختالف الدین بین المسلم وغیره-١ 
 .ا القانونمن ھذ) ٤٨٦(قتل الوارث المورث كما ورد في المادة -٢ 

 
 ٥٧٥المادة 

 .ال یمنح األجنبي حق اإلرث إال إذا كانت قوانین بالده تمنح مثل ذلك للسوریین
 

 ٥٧٦المادة 
 :یشترط في استحقاق اإلرث

 ً.تحقق موت المورث حقیقة أو حكما-١
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 ً.وجود وارثھ عند موتھ حقیقة أو حكما-٢
 .العلم بجھة اإلرث-٣
 .أو رضاع أو نحوھما ورث وإال فال یرثإذا تحققت حیاة المولود بصراخ -٤
 
 
 

 الفصل الثالث
 اإلرث بطریق الفریضة

 ٥٧٧المادة 
 :الفرض سھم مقدر للوارث في التركة وتبدأ في التوریث بأصحاب الفروض وھم-١

األب، الجد العصبي وإن عال، األخ ألم، األخت ألم، الزوج، الزوجة، البنات بنات االبن وإن 
 .أم، األخوات ألب، األم، الجدة الثابتة وإن علتنزل، األخوات ألب و

الجد العصبي ھو الذي ال یدخل في نسبتھ إلى المیت األنثى فإذا دخلت في نسبتھ أنثى فھو جد -٢
 .رحمي والجدة الثابتة ھي التي ال یدخل في نسبتھا إلى المیت، جد رحمي

 
 ٥٧٨المادة 

ًصبي فرض السدس إذا وجد المیت ولدا أو لألب وكذا للجد الع) ٥٩١(مع مراعاة حكم المادة 
 .ولد ابن وإن نزل

 ٥٧٩المادة 
 .ألوالد األم فرض السدس للواحد، والثلث لالثنین فأكثر ذكورھم وإناثھم في القسمة سواء-١
إذا استغرقت الفروض التركة وكان مع أوالد األم أخ شقیق أو أخوة أشقاء باإلنفراد أو مع -٢

 . الثلث بین الجمیع على الوجھ المتقدمأخت شقیقة أو أكثر یقسم
 

 ٥٨٠المادة 
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد االبن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد االبن وإن -١

 .نزل
ًللزوجة ولو كانت مطلقة رجعیا إذا مات الزوج وھي في العدة فرض الربع عند الولد وولد -٢

 .االبن وإن نزل
المتقدمة في طالق ) ١٨٠(لد االبن وإن نزل وذلك مع مراعاة حكم المادة والثمن مع الولد أو و

 .المریض
 .إذا تعددت الزوجات اشتركن في ھذه الفریضة-٣
 

 ٥٨١المادة 
 ):٥٨٩(مع مراعاة حكم المادة 

 .للواحدة من البنات فرض النصف، ولالثنین فأكثر الثلثان-١
 .د بنت أو بنت ابن أعلى منھن درجةلبنات االبن الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجو-٢
 .لھن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت االبن األعلى درجة-٣
 

 ٥٨٢المادة 
 ):٥٩٢و٥٨٩(مع مراعاة حكم المادتین 

 .للواحدة من األخوات الشقیقات فرض النصف ولالثنتین فأكثر الثلثان-١
 .لألخوات ألب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقیقة-٢
 .لھن ولو تعددن السدس مع األخت الشقیقة-٣

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 مرصد نساء سوریة
org.nesasy.www 

 

 ٨٨

 
 ٥٨٣المادة 

 .لألم فرض السدس مع الولد أو ولد االبن وإن نزل مع اثنین فأكثر من األخوة أو األخوات-١
لھا الثلث في غیر ھذه األحوال، غیر أنھا إذا اجتمعت مع أحد الزوجین واألب فقط كان لھا -٢

 .ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجین
 

 ٥٨٤المادة 
 .للجدة الثابتة أو الجدات السدس ویقسم بینھن على السواء ال فرق بین ذات قرابة وقرابتین

 
 ٥٨٥المادة 

 .إذا زاد أصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بینھم أنصباؤھم في اإلرث
 
 

 الفصل الرابع
 اإلرث بطریقة العصوبة النسبیة

 ٥٨٦المادة 
لفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة كانت التركة أو ما إذا لم یوجد أحد من ذوي ا-١

 :بقي منھا بعد الفروض للعصبة من النسب
 :العصبة من النسب ثالثة أنواع-٢
 .عصبة بالنفس-أ

 .عصبة بالغیر-ب
 .عصبة مع الغیر-ج
 

 ٥٨٧المادة 
 :للعصوبة بالنفس جھات أربع مقدم بعضھا على بعض في اإلرث على الترتیب اآلتي

 .البنوة وتشمل األبناء االبن وإن نزل-١
 .األبوة وتشمل األب والجد العصبي وإن عال-٢
 .األخوة وتشمل األخوة ألبوین واألخوة ألب وأبناءھما وإن نزلوا-٣
العمومة وتشمل أعمام المیت ألبوین أو ألب وأعمام أبیھ كذلك وأعمام جدة العصبي وإن عال -٤

 .وأبناء من ذكروا وإن نزلوا
 

 ٥٨٨مادة ال
 .إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجھة كان المستحق لإلرث أقربھم درجة إلى المیت-١
إذا اتحدوا في الجھة والدرجة كان التقدیم بقوة القرابة فمن كانت قرابتھ من األبوین قدم على -٢

 .من كانت قرابتھ من األب فقط
 .على السواءإذا اتحدوا في الجھة والدرجة والقوة كان اإلرث بینھم -٣
 
 

 ٥٨٩المادة 
 :العصبة بالغیر ھن

 .البنات مع األبناء-أ
ًإذا كانوا في درجتھن مطلقا أو كانوا أنزل بنات االبن وإن نزل مع أبناء االبن وإن نزل -ب

 .منھن إذا لم یرثن بغیر ذلك
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 .األخوات ألبوین مع األخوة ألبوین واألخوات ألب مع األخوة ألب-ج
 . في ھذه األحوال للذكر مثل حظ األنثیینیكون اإلرث بینھم-٢
 
 

 ٥٩٠المادة 
 :العصبة من الغیر ھن-١

األخوات ألبوین أو ألب مع البنات أو أبناء االبن وإن نزلوا، ویكون لھن الباقي من التركة بعد 
 .الفروض

في ھذه الحالة تعتبر األخوات ألبوین كاألخوة ألبوین، وتعتبر األخوات ألب كاألخوة ألب -٢
 .یأخذون أحكامھم بالنسبة لباقي العصبات في التقدیم بالجھة والدرجة والقوةو
 

 ٥٩١المادة 
إذا اجتمع الجد العصبي مع األخوة واألخوات ألبوي أو ألب فإنھ یقاسمھم كأخ إن كانوا -١

ًذكورا فقط أو ذكورا وإناثا عصبن مع الفرع الوارث من اإلناث ً ً. 
بن بالذكور وال مع الفرع الوارث من اإلناث فإنھ یستحق إذا كان الجد مع أخوات لم یعص-٢

 .الباقي بعد أصحاب الفروض بطریق التعصیب
على أنھ إذا كانت المقاسمة أو اإلرث بالتعصیب على الوجھ المتقدم تحرم الجد من اإلرث أو -٣

 .تنقصھ عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس
 .األخوة واألخوات ألبًوال یعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من -٤
 

 ٥٩٢المادة 
ًإذا اجتمع األب أو الجد مع البنت أو بنت االبن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطریق 

 .العصوبة
 
 

 الفصل الخامس
 الحجب

 ٥٩٣المادة 
 .الحجب ھو أن یكون لشخص أھلیة اإلرث ولكنھ ال یرث بسبب وجود وارث آخر-١
 .المحجوب یحجب غیره-٢
 

 ٥٩٤ المادة
 .ًالمحروم من اإلرث لمانع من موانعھ ال یحجب أحدا من الورثة

 .ًتحجب الجدة الثابتة باألم مطلقا، والجدة البعیدة بالجدة القریبة، والجدة ألب باألب-١
 .ًالجد العصبي یحجب الجدة إذا كانت أصال لھ-٢
 

 ٥٩٦المادة 
 .ولد االبن وإن نزلیحجب أوالد األم باألب وبالجد العصبي وإن عال وبالولد و

 
 ٥٩٧المادة 

 .یحجب كل من االبن وابن االبن وإن نزل بنت االبن التي تكون أنزل منھ درجة-١
ًیحجبھا أیضا بنتان أو بنتا ابن أعلى منھا درجة ما لم یكن معھا من یعصبھا طبقا لحكم المادة -٢ ً
 .من ھذا القانون) ٥٨٩(
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 ٥٩٨المادة 

 .ب واالبن وابن االبن وإن نزلیحجب األخت ألبوین كل من األ
 

 ٥٩٩المادة 
یحجب األخت ألب كل من األب واالبن وابن االبن وإن نزل كما یحجبھا األخ ألبوین واألخت 

من ھذا القانون واألختان ألبوین ) ٥٩٠(ًطبقا لحكم المادة . ألبوین، إذا كانت عصبة مع غیرھا
 .إذا لم یوجد أخ ألب

 
 

 الفصل السادس
 الرد
 ٦٠٠ المادة

إذا لم یستغرق الفروض التركة ولم یوجد عصبة من النسب رد الباقي على غیر الزوجین من -١
 .أصحاب الفروض بنسبة فروضھم

یرد باقي التركة إلى أحد الزوجین إذا لم یوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض -٢
 .النسبیة أو أحد ذوي األرحام

 
 

 الفصل السابع
 اإلرث بحق الرحم

 ٦٠١ادة لما
إذا لم یوجد أحد من ذوي الفروض وال من العصبات النسبیة كان میراث المیت لذوي -١

 .األرحام
 .ذوو األرحام ھم األقارب من غیر أصحاب الفروض أو العصبات النسبیة الذین سبق بیانھم-٢

 الفصل الثامن
 تصنیف ذوي األرحام

 ٦٠٢المادة 
 : بعض في اإلرث بحسب الترتیب التاليذو األرحام أربعة أصناف مقدم بعضھا على-١

 .من كان من فروع المیت وھم أوالد البنات وأوالد بنات االبن مھما نزلوا: الصنف األول
من كانوا من أصول المیت، وھم األجداد الرحمیون، والجدات غیر الثابتات : الصنف الثاني

 .مھما علوا
ًد األخوات مطلقا، وأوالد األخوة ألم، من كان من فروع أبوي المیت، وھم أوال: الصنف الثالث

 .وبنات األخوة ألبوین أو ألب، وفروع ھؤالء األوالد مھما نزلوا
 .من كان فروع أحد أجداد أو جدات المیت مھما علوا: الصنف الرابع

ًھذا الصنف الرابع یقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزوال-٢ ً. 
 .ا الصنف ھي فروع كل جدالمرتبة األولى من ھذ-أ

 ).أبي أبیھ، وأبي أمھ، وأم أبیھ وأم أمھ(فالمرتبة األولى فروع أجداد المیت األدنین 
 .والمرتبة الثانیة من ھذا الصنف فروع أجداد أبویھ

 .المرتبة الثالثة من ھذا الصنف فروع أجداد جدیھ وھكذا
 .الطبقة ھي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة-ب

األولى وأوالد ھؤالء، م ألم، والعمات واألخوال والخاالت ھم الطبقة األولى من المرتبة فاألعما
 .وبنات األعمام ألبوین أو ألب ھم الطبقة الثانیة منھا، وھكذا
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 الفصل التاسع

 میراث ذوي األرحام
 ٦٠٣المادة 

 .الصنف األول من ذوي األرحام أوالھم بالمیراث أقربھم درجة إلى المیت-١
 . استووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحمإن-٢
 .إن كانوا كلھم یدلون أو ال یدلون بصاحب فرض اشتركوا في اإلرث-٣
 

 ٦٠٤المادة 
ًالصنف الثاني من ذوي األرحام یقدم أیضا منھم األقرب درجة ثم من یدلي بصاحب فرض -١

 .كما في الصنف األول
 :ظرإذا تساووا درجة وإدالء ین-٢
 .ًإن كانوا جمیعا من جانب األب أم من جانب األم اشتركوا في المیراث-أ

 .إن اختلف جانبھم فالثلثان لقرابة األب والثلث لقرابة األم-ب
 

 ٦٠٥المادة 
 .ًالصنف الثالث من ذوي األرحام أوالھم بالمیراث أیضا أقربھم درجة إلى المیت-١
 .ى ولد ذي الرحمإن استووا في الدرجة قدم ولد العصبة عل-٢
ًإن كانوا جمیعا أوالد عصبات أو أوالد أرحام قدم األقوى قرابة، فمن كان أصلھ ألبوین -٣

 .یحجب من كان أصلھ ألحدھما فقط، ومن كان أصلھ ألب ال یحجب من كان أصلھ ألم
 .ًفإن استووا في قوة القرابة أیضا اشتركوا في اإلرث-٤
 

 ٦٠٦المادة 
لصنف الرابع بجمیع طبقاتھا تقدم على المراتب التي قوتھا بجمیع كل مرتبة من مراتب ا-١

 .طبقاتھا
 .كل طبقة من كل مرتبة تحجب الطبقات التي فوقھا-٢
 

 ٦٠٧المادة 
الطبقة األولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فیھا متعددون وكانوا كلھم من -١

كاألخوال، قدم األقوى قرابة فالعمة ألبوین أو جانب األب فقط كالعمات أو من جانب األم فقط 
 .ألب تحجب العم ألم، وكذا الخالة ألبوین تحجب الخال ألب

 .فإن كانوا متساویین في قوة القرابة اشتركوا في اإلرث
إذا كان بعضھم من جانب األب وبعضھم من جانب األم فالثلثان لفریق األب والثلث لفریق -٢

یق بین أفراده بحسب قوة القرابة على النحو المبین في الفقرة األم، ثم یوزع نصیب كل فر
 .السابقة

 
 ٦٠٨المادة 

في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع یقدم األقرب درجة على األبعد -١
 .ولو كان أحدھما من جانب األب واآلخر من جانب األم

م ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد قد-٢
ًإذا كانوا جمیعا أوالد عصبات أو أوالد أرحام قدم األقوى قرابة . العصبي تحجب ابن العم ألم

 .فولد العمة ألبوین یحجب ولد العمة ألب وولد العمة ألب یحجب ولد العمة ألم
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ن جانب األم فالثلثان لفریق إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضھم من جانب األب وبعضھم م-٣
أفراده بالطریقة المبینة في الفقرة األب والثلث لفریق األم، ثم یوزع تصیب كل فریق بین 

 .السابقة، یقدم منھم ولد العصبة ثم األقوى قرابة
 

 ٦٠٩المادة 
 .ًفي میراث ذوي األرحام مطلقا للذكر مثل حظ األنثیین-١
 .ًیراث ذكرا كان أو أنثىإذا وجد منھم واحد فقط استقل بالم-٢
ال عبرة لتعدد جھات القرابة فیھم إال إذا تعدد بھ الجانب فكان لشخص من جانب األب وجانب -٣

 ً.األم معا
 

 الفصل العاشر 
 في المقر لھ بالنسب

 ٦١٠المادة 
 :إذا أقر شخص بالنسب على غیره لمجھول النسب استحق المقر لھ التركة بالشرائط التالیة

 .ثبت نسب المقر لھ من المقر علیھأن ال ی-١
 .أن ال یرجع المقر عن إقراره-٢
 .أن ال یقوم بع مانع من موانع اإلرث-٣

ًأن یكون المقر لھ حیا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره میتا ً. 
 
 

 الفصل الحادي عشر
 أحكام متفرقة

 ٦١١المادة 
 .ر أنھ ذكر أو أنثىیوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصیبین على تقدی

 
 ٦١٢المادة 

ًإذا توفي الرجل عن زوجتھ أو عن معتدتھ فال یرثھ حملھا إال إذا ولد حیا ثابت النسب منھ 
 .بالشرائط المبینة لثبوت النسب في ھذا القانون

 
 ٦١٣المادة 

إذا نقص الموقوف للحمل عما یستحقھ بعد والدتھ یرجع بالباقي على من دخلت الزیادة في -١
 .یبھ من الورثةنص
 .إذا زاد الموقوف للحمل عما یستحقھ رد الزائد على من یستحقھ من الورثة-٢
 

 ٦١٤المادة 
ًیوقف للمفقود من تركة مورثھ نصیبھ فیھا فإن ظھر حیا أخذه وإن حكم بموتھ رد نصیبھ إلى -١

 .یستحقھ من الورثة وقت موت مورثھمن 
 .ي من نصیبھ في أیدي الورثةًإن ظھر حیا بعد الحكم بموتھ أخذ ما بق-٢
 

 ٦١٥المادة 
 .یرث ولد الزنى وولد اللعان من األم قرابتھا، وترثھما األم وقرابتھا
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 ٦١٦المادة 
 .التخارج ھو أن یتصالح الورثة على إخراج بعضھم من المیراث على شيء معلوم-١
 .إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منھم استحق نصیبھ وحل محلھ في التركة-٢
إذا تخارج أحد الورثة مع باقیھم فإن كان المدفوع لھ من التركة قسم نصیبھ بینھم بنسبة -٣

أنصبائھم وإن كان المدفوع من مالھم ولم ینص في عقد التخارج على طریقة قسمة نصیب 
الخارج قسم علیھم بنسبة ما دفع كل منھم، وال یتم التخارج إال بعد ثبوت الوفاة وانحصار 

 .اإلرث
 
 

 كتاب الحادي عشرال
 أحكام خاصة
 الباب األول
 تطبیق القانون

 ٦١٧المادة 
 .تطبق نصوص ھذا القانون على جمیع المسائل التي تناولتھا في لفظھا،أو في فحواھا-١
 .كل ما لم یرد علیھ نص في ھذه القانون یحكم بھ بمقتضى القول الراجح في المذھب الحنفي-٢
سیر مسألة جزئیة فرعیة نص على أصلھا في القانون فیرجع وأما فیما یتعلق بتوضیح أو تف-٣

 .فیھ إلى المذاھب الفقھیة التي استمد منھا القانون نصوص ھذه المسألة
 

 ٦١٨المادة 
 :تطبق أحكام ھذا القانون على جمیع السوریین سوى ما تشبھ المواد اآلتیة

 
 

 الباب الثاني
 أحكام الطائفة الدرزیة

 ٦١٩المادة 
 : ھذا القانون على الطائفة الدرزیة باستثناء اآلتيتطبق أحكام

 
 .یتثبت القاضي من أھلیة العاقدین وصحة الزواج قبل العقد-١
 .ال یجوز تعدد الزوجات في آن واحد-٢
 .ال یجوز عقد الزواج على مزوجة الغیر-٣
 .ال تسري أحكام اللعان والرضاع في ھذا القانون على أفراد الطائفة-٤
ًخص بنتا على أنھا بكر ثم ظھر أنھا ثیب فإن كان عالما بذلك قبل دخولھ بھا إذا تزوج ش-٥ ً

فلیس لھ حق المطالبة بشيء من المھر أو الجھاز وإن لم یعلم ذلك إال بعد دخولھ بھا فلھ 
استرجاع نصف المھر إذا أراد إبقاءھا في عصمتھ ولھ استرجاع كامل المھر والجھاز إن ثبت 

 .بب الزنى وأراد تطلیقھاأن فض البكارة كان بس
ًإذا ادعى الزوج كذبا أنھ وجد زوجتھ ثیبا وطلبت التفریق منھ كان لھا أن تستبقي ما قبضتھ -٦ ً

 .من مھر وجھاز
 .إذا حكم على الزوجة بالزنى فللزوج تطلیقھا واسترجاع ما دفعھ من مھر وما بقي من جھاز-٧
 .ذ كامل مھرھا المؤجلإذا حكم الزوج بالزنى فللزوجة طلب التفریق وأخ-٨
 .ال یقع الطالق إال بحكم قاضي الطائفة وبتقریر منھ-٩

 .ًال یجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقھا أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفریق بینھما-١٠
 .تنفذ الوصیة للوارث ولغیره بالثلث وبأكثر منھ-١١
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 ً.یأخذ نصیبھ كما لو كان حیاإن الفرع المتوفى قبل وفاة مورثھ تقوم فروعھ مقامھ و-١٢
مدة العدة أربعة أشھر تبدأ من تاریخ الطالق أو التفریق أو وفاة الزوج، وعدة الحامل تنتھي -١٣

 .بوضع حملھا
 
 

 الباب الثالث
 أحكام الخاصة بالطوائف المسیحیة

 ٦٢٠المادة 
 .یجب إشھار الخطبة-١
 .ًیصدر وزیر قرارا بالتعلیمات الالزمة لذلك-٢
 .ًجوز عقد الزواج إال بعد خمسة عشر یوما من تاریخ إشھار الخطبةال ی-٣
 

 ٦٢١المادة 
 معفى على كل من یعلم بوجود مانع من موانع إجراء العقد أن یقدم بذلك بطلب إلى الموثق-١

 .من جمیع الطوابع
یجب على الموثق أن یدقق بمضمون الطلب، وأن یطلع مقدم معاملة الزواج علیھ، وأن یتحقق -٢

 .من صحتھ
 .إن وجد الموثق أن المضمون صحیح، رفض إجراء العقد، مع بیان السبب الموجب-٣
 

 ٦٢٢المادة 
 :ال یجوز عقد الزواج بین* 
 .األصول، وإن علوا-١
 .والفروع، وإن نزلوا-٢
 .واألخوة، ومن تناسل منھم-٣

 .واألقارب اآلخرین، حتى الدرجة الثالثة
 

 ٦٢٣المادة 
 .لمصاھرة، ما یحرم بالقرابة من الزواجیحرم حرمة أبدیة با

 
 ٦٢٤المادة 

ًال یجوز ألحد الزوجین أن یعقد زواجا آخر ما دام زواجھ قائما-١ ً. 
 .ًیكون الزواج قائما، ما لم یصدر حكم مبرم بانقضائھ أو ببطالنھ-٢
 

 ٦٢٥الماد 
 .التزویج في المرة الرابعة بعد التزوج ثالث مرات وحصول المفارقة باطل

 
 ٦٢٦مادة ال

 :ال یجوز العقد على من انتھى زواجھا إال
 .بوضع الحمل المستبین-أ

 .بعد سنة لغیر الحامل من تاریخ انتھاء التطلیق، أو وفاة الزوج-ب
 

 ٦٢٧المادة 
 .ال یتم انعقاد الزواج إال بوثیقة رسمیة صادرة عن موثق یعینھ وزیر العدل

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 مرصد نساء سوریة
org.nesasy.www 

 

 ٩٥

 .والتحقق من أھلیة الزوجین للزواج) ٧٦(قانون بعد إبراز الوثائق المنصوص علیھا من ھذا ال
 

 ٦٢٨المادة 
 :یجب على الموثق* 
 .رفض إجراء العقد إذا تبین لھ وجود مانع من موانع الزواج المدرجة في المواد السابقة-١
 .بیان موجب الرفض، تاریخ اطالع مقدم المعاملة علیھ-٢
 .ًتعمیمھ فورا على جمیع مراكز التوثیق في القطر-٣
 

 ٦٢٩المادة 
یجوز ألحد الزوجین، أو نائبھ، االعتراض على رفض معاملة الزواج بدعوى تقدم وفق 

 .ًاألصول إلى المحكمة خالل عشرین یوما من تاریخ االطالع على الرفض
 

 ٦٣٠المادة 
 .ال یجوز إثبات الزوجیة إال بالوثیقة، أو باإلقرار القضائي-١
 لزواج بشتى وسائل اإلثبات الشرعیةًإذا كان الزوج مسلما جاز إثبات ا-٢
 

 ٦٣١المادة 
ًیقع باطال بطالنا نسبیا) ٦٢٦و٦٢٤(ًالزواج المعقود خالفا ألحكام المادتین -١ ً ً. 
 .ترفع الدعوى بإبطالھ من أحد الزوجین-٢
 ً.ال یجوز رفع الدعوى من ورثة أحدھما، ما لم تكن مقامھ منھ قبال-٣
، وبالنسبة للزوج الذي لم  الزواج الصحیح بالنسبة لألوالدیترتب على ھذا الزواج جمیع آثار-٤

 .ًیكن عالما بسبب البطالن
 

 ٦٣٣المادة 
 :ًیكون الزواج قابال لإلبطال

 .إذا أكره أحد الزوجین على عقده-أ
إذا وقع أحد الزوجین في غلط في شخص الطرف اآلخر، أو صفة جوھریة متعلقة بشرفھ، -ب

 .عل الحیاة المشتركة بین الزوجین غیر محتملةواعتباره، وكان شأنھا أن تج
 

 ٦٣٤المادة 
 ً.تزول قابلیة اإلبطال إذا رضي بالزواج من وقع باإلكراه، أو الغلط صراحة، أو ضمنا-١
 .ًتكون المخالطة الزوجیة رضى بالزواج بعد زوال اإلكراه، أو العلم بالغلط-٢
 

 ٦٣٥المادة 
 . أو الغلط إال ممن وقع فیھال تسمع دعوى األبطال بسبب اإلكراه،-١
 . بالغلطیجب أن ترفع الدعوى خالل شھر من تاریخ زوال اإلكراه، أو العلم-٢
 وفي جمیع األحوال یسقط حق اإلدعاء بانقضاء سنة على تاریخ الزواج -٣
 

 ٦٣٦المادة 
 ، والجھاز، لیست من أركان الزواج وال من آثاره، ومع ذلك، فإن شرط أحد)الدوطة(البائنة 

ًالزوجین على نفسھ شیئا منھا صح شرطھ، ولزمھ، طبقا ألحكام القانون، والعرف ً. 
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 الفصل األول
 حاالت انقضاء الزواج وطلب التطلیق

 ٦٣٧المادة 
 .ینقضي الزواج بالموت، أو التطلیق

 
 ٦٣٨المادة 

سباب ال یكون التطلیق إال بحكم یصدر في دعوى یقیمھا أحد الزوجین على اآلخر بسبب من األ
 :المبینة في المواد اآلتیة

 
 ٦٣٩المادة 

 .یجوز لكل من الزوجین أن یطلب التطلیق  بسبب زنى الزوج اآلخر، أو زواجھ الثاني
 

٦٤٠ 
 .تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشھر من تاریخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني-١
ن الزنى، والزواج الثاني وال تقبل الدعوى إذا صفح الزوج المدعي عن المخطئ، أو كا-٢

 .برضاه
 

 ٦٤١المادة 
لكل من الزوجین أن یطلب التطلیق بسبب محاولة الزوج اآلخر االعتداء على حیاتھ، أو بسبب 

 .إلحاق أذى جسیم، أو إھانة بالغة بھ
 

 ٦٤٢المادة 
یسقط حق التطلیق بانقضاء ستة أشھر من تاریخ العلم بسبب التطلیق، أو إذا صفح الزوج 

 .عي عن الزوج اآلخرالمد
 

 ٦٤٣المادة 
لكل من الزوجین أن یطلب التطلیق إذا حكم على شریكھ بعقوبة مقیدة للحریة في جنایة، أو في 
ًجنحة مخلة بالشرف، واالعتبار، أو بسبب سلوك أحدھما سلوكا شائنا یجعل الحیاة بینھما غیر  ً

 .محتملة
 

 ٦٤٤المادة 
 :لیقیجوز لكل من الزوجین أن یطلب التط* 
 .بسبب الھجر مدة سنتین-أ

 .أو إذا غاب أحد الزوجین غیبة منقطعة، فإن للزوج اآلخر أن یطلب التطلیق-ب
 

 ٦٤٥المادة 
یجوز لكل من الزوجین أن یطلب التطلیق، إذا أصیب الزوج اآلخر بجنون مطبق، أو بمرض 

ٍ ال یرجى شفاؤه، واستمر الجنون، أو المرض ثالث سنوات وكان من ش د ْ ع أنھ جعل الحیاة مُ
 .المشتركة غیر محتملة

 
 ٦٤٦المادة 

للزوجة أن تطلب التطلیق، إذا أصیب زوجھا بالعجز الجنسي، ودام عجرزه ثالث سنوات، 
 .وكان یخشى علیھا من الفتنة
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 ٦٤٨المادة 

 .ّلیس للزوج الذي تصدعت الحیاة الزوجیة بفعلھ أن یطلب التطلیق
 

 الفصل الثاني
 طلیق والتعویضشروط قبول دعوى الت

 ٦٤٩المادة 
ًیشترط لقبول دعوى التطلیق ممن لم یبلغ سن الرشد، أو كان محجورا علیھ للغفلة، أو لسفھ، 

وفي حال عدم موافقتھم یرفع األمر إلى القاضي لإلذن برفع . موافقة الولي، أو الوصي، أو القیم
 .الدعوى

 
 ٦٥٠المادة 

 .نون، أو عتھ، وال من القیم علیھال تقبل دعوى التطلیق من المحجور علیھ لج
 

 ٦٥١المادة 
ال تقبل دعوى التطلیق من القیم على المحجور علیھ بسبب تنفیذ عقوبة، إذا كانت طلبھ، أو 

 .بتصریح منھ
 

 ٦٥٢المادة 
 .تعین المحكمة عند الحكم بالتطلیق الزوج الذي تسبب بخطئھ في وقوعھ

 .أصابھ من ضررویجوز لھا أن تقضي للزوج اآلخر بتعویض عما 
ویجوز لھا في جمیع األحوال أن تقضي بتعویض عادل عما یترتب من أضرار بسبب انقضاء 

 .العالقة الزوجیة
 

 ٦٥٣المادة 
یجوز للمحكمة في أثناء نظر دعوى التطلیق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجین بصفة مؤقتة، 

ن إقامة الزوجین، أو حصانة األوالد، أو ًوحتى تفصل بالنزاع، بما تراه الزما من التدابیر في شأ
 .تقدیر نفقة وقتیة لھم أو للزوجة

 
 ٦٥٤المادة 

 ..ال تجوز الرجعة بین الزوجین بعد التطلیق، إال بإجراء زواج جدید
 

 ٦٥٥المادة 
 .مدة العدة سنة من تاریخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملھا-١
 .نھتنفذ الوصیة للوارث ولغیره بالثلث وبأكثر م-٢
 
 

 الباب الرابع
 األحكام الخاصة بالطائفة الیھودیة

 ٦٥٦المادة 
 :ال ینعقد الزواج وال یعد األوالد فیھ شرعیین من المحرمات التالیة

 .حالة مع عدم ثبوت النسب) ١٦(المحرمات في الزواج * 
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ة، أمھا، األم، البنت، بنت البنت، بنت االبن، امرأة العم ألب، بنت الزوجة، بنت بنتھا، الحما
األخت، العمة، الخالة، زوجة األب، زوجة االبن، امرأة األخ الذي لھ أوالد، أخت الزوجة ولو 

 .كانت مطلقة إال من بعد وفاتھا
 
 

 الفصل األول
 حالة) ١٨(التفریق نسب األوالد 

 ٦٥٧المادة 
ًالمحرمات التي یعتبر فیھا الزواج باطال مشتبھا، ویجبر الرجل على الفراق وثبوت  نسب األوالد ً

الجدة، امرأة الجد، امرأة ابن االبن، امرأة ابن البنت، بنت بنت االبن، بنت بنت الزوجة، جد أبي 
الزوجة، جدة أبي الزوجة، جدة أم الزوجة، جدة الجد، امرأة العم األم، امرأة الخال، بنت األخ، 

 .بنت األخت، ربیبة األب
 

 ٦٥٨المادة 
 :قدتثبت حرمة المصاھرة بمجرد الع

 .زواج بنات الزوجة وبنات أوالدھا وأحفادھا-أ
 .في الزواج الباطل المشتبھ قبل الدخول أم بعده-ب
 

 ٦٥٩المادة 
 ً:یقع الزواج مشتبھا

 .زواج الرجل بزوجة غیره أو معتدتھ-أ
 .ًالجمع بین امرأتین لو فرضت كل منھما ذكرا حرمت علیھ األخرى-ب
 .تھ أربع زوجاتزواج امرأة خامسة إذا كان في عصم-جـ
 

 ٦٦٠المادة 
 .ال یجوز للرجل أن یتزوج مطلقتھ ولو تزوجت آخر ثم فارقھا

 
 ٦٦١المادة 

 .الرضاع ال یحرم الزواج
 

 ٦٦٢المادة 
 .ال یجوز تزوج المرأة التي فرقت من زوجھا بسبب الزنا مرة أخرى

 
 ٦٦٣المادة 

 :یجوز طلب فسخ الزواج
 .فیھا فائدة ألحد الزوجین الشروط العقدیة التي إذا لم تراع-أ

إذا كان الشاھدان على عقد الزواج غیر أھل للتكلیف ویجوز أن یونا من أصول وفوروع -ب
 .الخاطبین

 
 ٦٦٤المادة 

للزوجة أن تطلب التطلیق إذا سافر الزوج إلى جھة تراھا المحكمة غیر موافقة مھما كان 
 .اضراره
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 ٩٩

 ٦٦٥المادة 
ًلفسخ أو وفاة الزوج مطلقا في العقد الصحیح أو الفاسد ومدة تجب العدة عند وقوع الطالق أو ا

ًواحد وتسعون یوما إال إذا كانت المرأة حامال أو ذات ولد فتمتد عدتھا إلى أن یكمل الولد سنتین  ً
 .ًمن العمر وإذا توفى الولد فعدتھا واحد وتسعون یوما من تاریخ الوفاة

 
 
 
 
 

 ريتم مشروع قانون األحوال الشخصیة السو
 ھـ١٤٣٠ ربیع اآلخر ١٠م الموافق ٢٠٠٩نیسان ٥

 
--------------------------------------------------------------------- 
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