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 م١٩٩٢لسنة ) ٢٠(قرار جمهوري بالقانون رقم 
 بشان االحوال الشخصية

 :رئيس مجلس الرئاسة
 .طالع على اتفاق اعالن الجمهورية اليمنيةبعد اال

 .وعلى دستور الجمهورية اليمنية
 .م بتشكيل مجلس الوزراء١٩٩٠لسنة ) ١(وعلى القرار الجمهوري رقم 
 .وبعد موافقة مجلس الرئاسة

 )قـــــــرر(
 )).قانون االحوال الشخصية((يسمى هذا القانون ) ١(مادة

 الكتاب االول
 الخطبة وعقد الزواج

 باب االولال
 الخطبة

الخطبة طلب التزوج والوعد به، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل           ) ٢(مادة
 .الهدايا

 .تمنع خطبة المراة المحرمة حرمة مؤبدة او مؤقتة) ٣(مادة
 . لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة-١)٤(مادة
ال فمثلها او    يرد كل من عدل عن الخطبة الهدايا بعينها اذا كانت قائمة وا            -٢

 .قيمتها يوم القبض
 اذا انتهت الخطبة بالوفاة او بسبب ال يد الحد الطرفين فيه او بعـارض               -٣

 .حال دون الزواج فال يسترد شيء من الهدايا
 .اذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب التعويض) ٥(مادة

 الباب الثاني
 عقد الزواج
 الفصل االول

 ارآانه وشروطهانعقاد الزواج و
الزواج هو ارتباط بين زوجين بميثاق شرعي تحل به المـراة للرجـل             ) ٦(مادة

 .شرعا وغايته انشاء اسرة قوامها حسن العشرة
يتم الزواج في مجلس واحد بايجاب من مكلف ذكر غير محرم بلفظ يفيد             ) ٧(مادة

التزويج حسب العرف وقبول مثله من مثله قبل االعراض ويجب ان يكون        
اليجاب والقبول منجزين غير دالين على التوقيت ويلغى كـل شـرط ال             ا

 .يتعلق به غرض الحد الزوجين
يتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلـوغ الخبـر             ) ٨(مادة

 .ويصح العقد من المصمت واالخرس باالشارة المفهمة
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 عـدلين او رجـل      يشترط لتمام عقد الزواج حضور شاهدين مسـلمين       ) ٩(مادة
وامراتين وان يسمعا كالم المتعاقدين او الكتابة او الرسالة او االشارة من            

 .االخرس والمصمت
 .كل عقد بني على اكراه الزوج او الزوجة ال اعتبار له) ١٠(مادة
ال يعقد زواج المجنون او المعتوه اال من وليه بعد صدور اذن من             -١) ١١(مادة

 .القاضي بذلك
 -:القاضي بزواج المجنون او المعتوه اال بتوافر الشروط التالية ال ياذن -٢
 . قبول الطرف االخر التزوج من بعد اطالعه على حالته-ا
 . كون مرضه ال ينتقل منه الى نسله-ب
 . كون زواجه فيه مصلحة له وال ضرر لغيره-ج
  يتم التثبت من الشرطين االخيرين المذكورين في الفقرة السابقة من هذه           -٣

 .المادة بتقرير من ذوي االختصاص
يجوز للرجل تعدد الزوجات الى اربع مع القدرة على العـدل واال            -١) ١٢(مادة

 .فواحدة
 -:يعقد على زوجة اخرى مع تحقق الشروط التالية-٢
 .ان تكون هناك مصلحة مشروعة-ا
 .ان تكون للزوج كفاية مالية العالة اكثر من زوجة-ب
 .يد الزواج بها متزوج بغيرهاان تشعر المراة بان مر-ج
 . ان تخبر الزوجة بان زوجها يرغب في الزواج عليها-د
اذا اسلم غير المسلمين مع زوجاتهم اقروا على انكحتهم اال فيما حرمه            ) ١٣(مادة

 .االسالم
يجب على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة ان            ) ١٤(مادة

لجهة المختصة في الدفتر المعد لذلك خالل       يقيدوا ورقة عقد الزواج لدى ا     
اسبوع من تاريخ العقد واال عوقب كل منهم طبقا لما هو مقرر في القانون              
واذا قام احد ممن تقدم ذكرهم بقيد الورقة سقط االلتزام علـى االخـرين،              
ويجب ان تتضمن ورقة عقد الزواج المعلومات الالزمة مثل سن الزوجين           

 .ومقدار المهر المعجل منه والمؤجلوارقام بطاقات الهوية 
 الفصل الثاني

 الوالية في الزواج
ال يصح تزويج الصغير ذكرا كان او انثى دون بلوغه خمسة عشـرة             ) ١٥(مادة

 .سنة
االب وان عال ثم    . ولي عقد الزواج هو االقرب فاالقرب على الترتيب       ) ١٦(مادة

بناؤهم ثم اعمام االب    االبن وان سفل ثم االخوة ثم ابناؤهم ثم االعمام ثم ا          
ثم ابناؤهم كذلك وقدم من تكون قرابته الب وام واذا تعدد من هـم فـي                
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درجة واحدة كانت الوالية لكل منهم ويصح عقد من سبق مـنهم ويبطـل              
عقد من تاخروا اذا عقدوا الكثر من شخص واحد في وقـت واحـد واذا               

 .اشكل ذلك بطل العقد
ه، واذا ادعت امراة مجهولة النسب بان ال        القاضي ولي من ال والية ل     ) ١٧(مادة

 .ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتاكد بيمينها
 اذا كان الولي االقرب مخالفا في الملة او مجنونا او تعذر االتصال             -١) ١٨(مادة

 .به او اخفى مكانه انتقلت الوالية لمن يليه
ا فان امتنع زوجها القاضـي      اذا عضل ولي المراة امره القاضي بتزويجه      -٢

 .بمهر امثالها لرجل كفء لها
ال يقبل قول المراة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هـذه المـادة اال               -٣

 .ببرهان
يعتبر الولي عاضال اذا امتنع عن تزويج المراة وهـي بالغـة عاقلـة            ) ١٩(مادة

اطب، راضية من كفء اال ان يكون ذلك منه تريثا للتعرف على حال الخ            
 .على ان ال تزيد مدة التريث على شهر

يصح ان يتولى عقد الزواج عن طرفيه شخص واحد ينطق بصـيغة             ) ٢٠(مادة
 .االيجاب والقبول في مجلس العقد

تصح الوكالة في الزواج ولو كان الولي الموكل غائبا غيبة منقطعـة            ) ٢١(مادة
ط غير ذلك،   ويجوز للوكيل ان يزوج نفسه بمن وكل بتزويجها اال اذا شر          

كما يصح للولي ان يزوج نفسه بمن له الوالية عليها وكل ذلـك فيمـا ال                
 .من هذا القانون) ٢٣(يتعارض مع احكام المادة

من اجرى عقد زواج دون والية او وكالة فهو فضولي، وعقد الزواج            ) ٢٢(مادة
 .من الفضولي يعتبر كال عقد

 .ا ورضاء الثيب نطقهايشترط رضا المراة، ورضا البكر سكوته)  ٢٣(مادة
 الفصل الثالث
 في موانع الزواج

يحرم على المرء من النسب اصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من           ) ٢٤(مادة
ابويه واول درجة من نسل اجداده وجداته وان علون واصـول زوجتـه             
لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بهـا ويشـترط لتحـريم غيـر              

 . النسب من نكاح صحيحاالصول والفروع ان يكون
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتثبت الحرمة مـن المرضـع             ) ٢٥(مادة

وزوجها حال الرضاع وال يثبت الرضاع اال بامتصاص الرضيع من ثدي           
 .المرضع في الحولين االولين خمس رضعات متفرقات

 -:يحرم على الرجل الزواج من) ٢٦(مادة
 .كتابية المخالفة في الملة مالم تكن -ا
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 . المرتدة عن دين االسالم-٢
 . المتزوجة بغيره-٣
 . المالعنة ممن ال عنها-٤
 . المطلقة منه ثالثا قبل ان تدخل بزوج اخر وتعتد منه-٥
 . المعتدة لغير من تعتد منه في طالق رجعي او بينونة صغرى-٦
 . المحرمة بحج او عمرة-٧
 . الخنثى المشكل-٨
 .م بارتفاع الزواج امراة المفقود قبل الحك-٩
يحرم على الرجل الجمع بين امراتين لو فـرض ان احـدهما ذكـر              ) ٢٧(مادة

 .حرمت عليه االخرى من الطرفين
تعتبر المعتدة من طالق رجعي في عصمة مطلقها الـى ان تنقضـي             ) ٢٨(مادة

 .عدتها
 .يحرم على المسلمة الزواج بغير مسلم) ٢٩(مادة

 الباب الثالث
 في احكام الزواج

 فصل االولال
 احكام عامة

كل زواج استوفى اركانه وشرائطه المبينة في البـاب السـابق فهـو             ) ٣٠(مادة
صحيح وتترتب عليه منذ انعقاده جميع اثار الزواج المنصوص عليها في           

ويعتبر الزواج موقوفـا    . هذا القانون مالم يكن موقوفا ولو لم يعقبه دخول        
رت اثار الـزواج مـن وقـت        قبل الرضاء ممن يملكه واذا تم الرضاء س       

 .العقد
الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل           )٣١(مادة

وال تترتب عليه قبل الدخول اية اثار ويجب التفريق بين الطرفين قضـاء             
 .ان لم ين قد تم رضاء

 -:تترتب على الزواج الباطل اذا اعقبه دخول االثار االتية) ٣٢(مادة
 .جوب مهر المثل او المهر المسمى ايهما اقل و-١
 . ثبوت النسب على الوجه المبين في هذا القانون-٢
 . وجوب العدة عقب المفارقة رضاء او قضاء وعقب الموت-٣
 . حرمة المصاهرة-٤
 . سقوط الحد عمن دخل جاهال-٥

 الفصل الثاني
 المهر
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حصل عليه التراضي   يلزم المهر المعقود بها بعقد صحيح وهو ما         -١) ٣٣(مادة
معينا ماال او منفعة فاذا لم يسم تسمية صحيحة او نسي ما سمي بحيث لم               

 .يعرف وجب مهر المثل
 . المهر ملك للمراة تتصرف فيه كيفما شاءت وال يعتد باي شرط مخالف-٢
يجوز تعجيل المهر او تاجيله كله او بعضه وال يمنع تاجيل ولي المراة             ) ٣٤(مادة

 . به مالم يكن التاجيل برضاهاللمهر مطالبتها
 .يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين او احدهما) ٣٥(مادة
يستحق نصف المهر المسمى بالطالق او بالفسخ اذا كان مـن جهـة             ) ٣٦(مادة

الزوج قبل الدخول فاذا كان الفسخ من جهة الزوجين معا او مـن جهـة               
يء ويكون علـى الزوجـة رد مـا         الزوجة فقط فال يستحق من المهر ش      

 .قبضته مما ال يستحق لها وال يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها
اذا لم يسم المهر تسمية صحيحة فللمراة المطلقة قبل الدخول المتعـة            ) ٣٧(مادة

 .وهي كسوة مثلها من مثله بما ال يزيد على نصف مهر المثل
 .يلزم للمغلوط بها مهر المثل)  ٣٨(مادة
 يجوز للمراة قبل الدخول ان تمتنع على الدخول الى ان يسمى لها مهر              )٣٩(مادة

ويسلم ما لم يؤجل منه فاذا اجل لمدة معلومة او بحسب ما جـرى عليـه                
العرف فليس لها االمتناع قبل حلول االجل مع مراعاة ما هو منصـوص             

 ).٣٤(عليه في المادة
 الفصل الثالث

 في العشرة الحسنة
الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصـلحة االسـرة علـى           للزوج على   ) ٤٠(مادة

 -:االخص فيما يلي
 االنتقال معه الى منزل الزوجية مالم  تكن قد اشترطت عليه في العقـد               -١

البقاء في منزلها ومنزل اسرتها فيكون عليها تمكينه مـن السـكن معهـا              
 .والدخول عليها

 . تمكينه منها صالحة للوطء المشروع في غير حضور احد-٢
 . امتثال امره والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها-٣
 عدم الخروج من منزل الزوجية اال باذنه وليس للزوج منع زوجته مـن            -٤

الخروج لعذر شرعي او ما جرى به العرف بمثله مما ليس فيه االخـالل              
بالشرف وال بواجباتها نحوه وعلى االخص الخروج في اصالح مالهـا او            

ها ويعتبر عذرا شرعيا للمراة خدمة والديها العاجزين ولـيس          اداء وظيفت 
 .لهما من يقوم بخدمتهما او احدهما غيرها

 -:يجب على الزوج لزوجته ما يلي) ٤١(مادة
 . اعداد سكن شرعي مما يليق مثله من مثله-١
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 . نفقة وكسوة مثلها من مثله-٢
 . زوجة العدل بينها وبين سائر زوجاته اذا كان للزوج اكثر من-٣
 . عدم التعرض الموالها الخاصة-٤
 . عدم اضرارها ماديا او معنويا-٥
يشترط في المسكن الشرعي ان يكون مستقال تامن فيه الزوجة علـى            -)٤٢(مادة

نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن امثاله وعرف البلد وعدم            
 غيرهـا   مضارة الزوجة وللزوج ان يسكن مع زوجته واوالده منها ومن         

ولو كانوا بالغين وابويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجبا عليـه   
بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان ال تكـون قـد             

 .اشترطت غير ذلك عند العقد
ال يحق للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لهـا فـي دار واحـدة اال اذا                 -٢

 .رضيت بذلك ويحق لها العدول متى شاءت
 الكتاب الثاني

 انحالل الزواج واحكامه
 الباب االول
 فسخ الزواج

 .ينتهي الزواج بالفسخ او بالطالق او بالموت) ٤٣(مادة
 .يشترط في الفسخ لفظه او ما يدل عليه) ٤٤(مادة
ال يفسخ الزواج اال بحكم المحكمة، وال يترتب على الفسخ شيء قبـل             ) ٤٥(مادة

ما يجعل المراة غير حل للرجل امتنعـت        الحكم به واذا كان سبب الفسخ م      
المعاشرة الزوجية ووجب الحيلولة بينهما الى حين الحكم بالفسـخ وفـي            
جميع االحوال اذا كان الفسخ بعد الدخول تجب العدة او االسـتبراء عنـد              

 .الحكم به
 .اذا كان بين الزوجين سبب من اسباب التحريم حكم بفسخ الزواج) ٤٦(مادة
الزوجين طلب الفسخ اذا وجد بزوجه عيبا منفردا سواء كـان           لكل من   ) ٤٧(مادة

. ويعتبر عيبـا فـي الـزوجين معـا        . العيب قائما قبل العقد او طرا بعده      
القـرن والرتـق    (ويعتبر عيبا في الزوجـة      ) الجنون والجذام والبرص  (

ويسقط الحق في طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة او ضمنا          ). والعفل
ذام والبـرص وغيرهـا مـن االمـراض المعديـة           اال في الجنون والج   

ويثبـت  . المستعصي عالجها فانه يتجدد الخيار فيها وان سبق الرضـاء         
 .العيب اما باالقرار ممن هو موجود به او بتقرير من طبيب مختص

الكفاءة معتبرة في الدين والخلق وعمادها التراضي ولكل من الزوجين          ) ٤٨(مادة
 .طلب الفسخ النعدام الكفاءة
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اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وابت االسـالم او اعتنـاق             ) ٤٩(مادة
دين كتابي حكم بالفسخ واذا اسلمت الزوجة وابى الزوج االسـالم حكـم             

 .بالفسخ واذا ارتد الزوج او الزوجة عن االسالم حكم بالفسخ
يفاء لزوجة المتمرد عن االنفاق في حالة اليسار الفسخ اذا تعـذر اسـت            ) ٥٠(مادة

 .حقها في النفقة منه او من ماله
لزوجة المعسر المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه او العـاجز عنـه             ) ٥١(مادة

 .الفسخ اذا امتنع عن الطالق
لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها           -١) ٥٢(مادة

 .بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق
 المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سـنوات             لزوجة-٢

طلب فسخ عقد نكاحها وال يحكم لها بذلك اال اذا مضى على حبس الزوج              
 .مدة ال تقل عن سنة

اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على االنفـاق             ) ٥٣(مادة
القاضي بين االمسـاك    والسكن فلكل منهن طلب الفسخ وبعد الطلب يخيره         

 .بواحدة وطالق االخريات فاذا امتنع فسخ القاضي زواج من طلبت
اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي ان يتحرى           ) ٥٤(مادة

السبب فان ثبت له عين حكما من اهل الزوج وحكما من اهلها لالصـالح              
لفسخ وعليها ان ترجـع     بينهما واال امر الزوج بالطالق فان امتنع حكم با        

 .المهر
اذا طلبت المراة الحكم بالفسخ الدمان الزوج الخمر او المواد المخدرة           ) ٥٥(مادة

 .وثبت ذلك تحكم المحكمة بفسخ الزواج وال يرد المهر
الفسخ لالسباب المتقدمة والمبينة في هذا الباب يعتبر بينونة صـغرى           ) ٥٦(مادة

 .وال يهدم عدد الطلقات وال يعد طلقة
اذا اختلف الرجل والمراة في عقد الـزواج او فسـخه او بطالنـه او               ) ٥٧(مادة

تسمية المهر او تعيينه او قبضه او زيادته او نقصه فالبينة على المـدعي              
 .والقول للمنكر مع يمينه

 الباب الثاني
 الطالق والخلع
 الفصل االول
 الطالق واحكامه

به يفك االرتباط بين الزوجين     الطالق قول مخصوص او ما في معناه        ) ٥٨(مادة
ويقع الطالق باللغة العربية وبغيرهـا لمـن        . وهو صريح ال يحتمل غيره    

 .يعرف معناه وبالكتابة واالشارة المفهومة عند العاجز عن النطق



 

 ١٩٢

 يةاحوال شخص

يملك الزوج على زوجته ثالث طلقات تتجدد بدخول زوج اخـر بهـا             ) ٥٩(مادة
 .دخوال حقيقيا

.  مختار مكلف او من وكيله ولو كانت الزوجـة         يقع الطالق من زوج   ) ٦٠(مادة
وللحاكم ان ياذن لولي المجنون او المعتوه بايقاع الطالق  عنه اذا وجـد              

 .سببا يدعو لذلك وتحققت المصلحة
ال يقع طالق السكران الذي فقد ادراكه ولم يبق له اي تمييز متى دلت              ) ٦١(مادة

 .ايقاع الطالقعلى ذلك قرائن االحوال من اقواله وافعاله حين 
 .يقع الطالق سنيا كان او بدعيا) ٦٢(مادة
 .الطالق ال يتبع الطالق مالم تتخلله رجعة قولية او فعلية) ٦٣(مادة
 .الطالق المقترن بعدد قل او كثر يقع طلقة واحدة) ٦٤(مادة
الطالق المعلق على فعل شيء او تركه ال يقع اال اذا قصـد اساسـا               ) ٦٥(مادة

 .النيةالطالق والعبرة ب
 .ال يقع الطالق بالحنث بيمين الطالق او الحرام) ٦٦(مادة
يقع الطالق رجعيا اذا حصل بعد دخول حقيقي على غير عوض مال            ) ٦٧(مادة

او منفعة ولم يكن مكمال للثالث فاذا انتهت العدة ولم تحصل مراجعة كان             
 الطالق بائنا بينونة صغرى واذا كان الطالق مكمال للـثالث كـان بائنـا             

 .بينونة كبرى
الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية وللزوج ان يراجع زوجتـه خـالل            ) ٦٨(مادة

 .العدة فاذا انقضت العدة دون مراجعة اصبح الطالق بائنا بينونة صغرى
الطالق البائن يزيل الزوجية حاال فان كان بائنا بينونة صغرى فانه ال            ) ٦٩(مادة

مهر جديدين خالل العدة او بعدها      يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد و      
واذا كان بائنا بينونة كبرى بان كان مكمال للثالث حرمت المـراة علـى              
مطلقها ما لم تتزوج باخر يدخل بها دخوال حقيقيا وتعتد منه فيجوز لالول             

 .ان يتزوجها بعقد ومهر جديدين
 ام بائنا   اذا اتفق الزوجان على وقوع الطالق واختلفا على كونه رجعيا         ) ٧٠(مادة

فالقول لمنكر البائن اال ان يكون الزوج مقرا بانه طلقها ثالث فالقول قوله             
واذا اختلف الزوجان على وقوع الطالق في وقت مضى فـالقول لمنكـر             

 .وقوعه
اذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي ان الزوج متعسف في طالقهـا            ) ٧١(مادة

وفاقة جاز للقاضي ان    دون سبب معقول وان الزوجة سيصيبها بذلك بؤس         
يحكم لها على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه بتعويض ال يتجاوز مبلغ            
نفقة سنة المثالها فوق نفقة العدة وللقاضي ان يجعل دفع هـذا التعـويض              

 .جملة او شهريا بحسب مقتضى الحال



 

 ١٩٣

 يةاحوال شخص

 الفصل الثاني
 الخلع واحكامه

من الزوجـة او مـن      الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض         ) ٧٢(مادة
 .غيرها ماال او منفعة ولو كان باكثر مما يلزم بالعقد او كان مجهوال

يتم الخلع بالرضا بين الزوجين او ما يدل عليه عقدا كـان او شـرطا               ) ٧٣(مادة
ويشترط في الخلع ما يشترط في الطـالق وان تكـون الزوجـة حـائزة               

 .التصرف بالنسبة للعوض
 بائنا بينونة صغرى مالم يكن مكمال للثالث فبائنـا          يعتبر الخلع طالقا  ) ٧٤(مادة

 .بينونة كبرى ويجب في الخلع الوفاء بالبدل
 الباب الثالث

 الرجعة والعدة واالستبراء
 الفصل االول
 الرجعة

تتم الرجعة بالقول ولو هازال او بالفعل غير مشروطة بوقت او بغيره            ) ٧٥(مادة
 .وتصح بغير رضاء الزوجة واوليائها

اذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج االشـهاد عليهـا واعـالم             ) ٧٦(مادة
 .الزوجة بها فان كانت مجنونة فاعالم وليها

اذا اختلف الرجل والمراة بعد انقضاء العدة علـى حصـول الرجعـة             ) ٧٧(مادة
 .فالقول لمنكرها

اذا ادعت المراة ان عدتها قد انقضت وال منازع لها في ذلك صـدقت              ) ٧٨(مادة
 .يمينها مالم يغلب على الظن كذبهاب

 
 الفصل الثاني

 العدة
 .العدة اما عن طالق او فسخ او موت) ٧٩(مادة
عدة الطالق او الفسخ ال تجب اال بعد الدخول وتبدا في الطالق مـن               ) ٨٠(مادة

تاريخ وقوعه اال ان تكون المراة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبـدا              
 .ه وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعدهفي الفسخ من تاريخ الحكم ب

تنقضي عدة الحمل في جميع االحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة           ) ٨١(مادة
 .المتوفي عنها زوجها غير الحامل اربعة اشهر وعشرة ايام

 -:عدة الطالق لغير الحامل كاالتي) ٨٢(مادة
 . ذات الحيض ثالث حيض غير التي طلقت وهي فيها-ا
 .لحيض كااليسة ثالثة اشهرلغير ذات ا-ب
المنقطعة لعارض تتربص ثالثة اشهر فاذا لم يعد فيها الحيض انقضـت            -ج

 .عدتها بها وان عاودها الحيض خاللها استانفت ثالث حيض



 

 ١٩٤

 يةاحوال شخص

عدة المستحاضة ثالث حيض ان كانت ذاكرة لوقتها وعددها واال فثالثـة            -د
نفت المراة عدة   اشهر واذا  توفى الزوج اثناء العدة من طالق رجعي استا          

 .الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها
 .المخالعة تعتد بحيضة ان كانت من ذوات الحيض واال فثالثة اشهر) ٨٣(مادة
 -:العدة في الفسخ كاالتي) ٨٤(مادة

المنكوحة باطالً  تستبري بحيضة ان كانت من ذوات الحيض واال فثالثة            -١
 .اشهر

 ).٨٢(قات على ما هو مبين بالمادةسائر المفسوخات حكمهن حكم المطل-٢
في االحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القـول فـي ذلـك              ) ٨٥(مادة

للمراة مع يمينها اذا ادعت المعتاد فان ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في             
 .كل شهر حيضة

 -:العدة من طالق رجعي لها ثمانية احكام هي) ٨٦(مادة
 .الرجعة-١
 .الزوجينالتوارث بين -٢
 .عدم جواز الخروج اال باذنه-٣
 .وجوب السكن-٤
 .وجوب النفقة-٥
 .تحريم من يحرم الجمع بينها وبين المطلق-٦
 .تحريم الزواج بخامسة-٧
استئناف العدة لو مات او راجع ثم طلق مع مراعاة ما هـو منصـوص               -٨

 ).٨٢(عليه في الفقرة االخيرة من المادة
 -:بائن لها ستة احكام هيالعدة من الطالق ال) ٨٧(مادة

 .عدم الرجعة-١
 .عدم االرث-٢
 .جواز الخروج بدون اذن-٣
 .عدم وجوب السكن-٤
 .عدم وجوب النفقة-٥
 .جواز نكاح من يحرم الجمع بينها وبين المطلقة-٦

 الفصل الثالث
 االستبراء

تستبري الحامل من زنى بوضع حملها وغير الحامل بحيضة ان كانت           ) ٨٨(مادة
 .الحيض واال فثالثة اشهرمن ذوات 

من اسلمت دون زوجها تستبري ان كانت حامال بوضع حملها وغيـر            ) ٨٩(مادة
 .الحامل بحيضة ان كانت من ذوات الحيض واال فبثالثة اشهر



 

 ١٩٥

 يةاحوال شخص

 الباب الرابع
 الظهار وااليالء واللعان والمفقود

 الفصل االول
 الظهار واحكامه

 
ة يشبه به الرجل زوجته التـي تحتـه   الظهار قول يتم بلفظ او ما شاكل   ) ٩٠(مادة

ويقع الظهار صريحا او كتابة ويكون مطلقـا او         . بامه نسبا او جزء منها    
 .مؤقتا

يشترط للظهار ان يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التـي تحتـه             ) ٩١(مادة
 .ويشترط النية مع المنكح فان نوى غير الظهار ال تترتب احكامه

فظه كقوله ظاهرتك او انت مظاهرة ويكـون        يكون الظهار صريحا بل   ) ٩٢(مادة
: كناية كان يشبه الرجل زوجته بامه او بجزء منها ويكون مؤقتا كان يقول            

 .ظاهرتك شهرا
 .يقع الظهار ولو قيده الزوج بوقت او بشرط) ٩٣(مادة
يترتب على الظهار تحريم وطء الزوجة المظاهرة ومقدماته وللزوجة         ) ٩٤(مادة

 . ذلكالمظاهرة منع زوجها من
يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد ارادة الوطء واذا اتى الرجـل            ) ٩٥(مادة

زوجته قبل الكفارة فال ينقض التحريم عليه االستمرار في الـوطء حتـى             
 .يكفر

ينقضي التحريم في المؤقت والمشروط بانقضـاء الوقـت او وقـوع            ) ٩٦(مادة
 . تقدمالشروط وال كفارة اما قبل ذلك فبالكفارة حسبما

 .للزوجة طلب التطليق للظهار-١) ٩٧(مادة
ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خالل اربعة اشهر من تـاريخ            -٢

 .االنذار فاذا امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق
تتعدد الكفارات بتعدد المظاهرات من الزوجات ولو تم الظهار بالنسبة          ) ٩٨(مادة

 .للفظ قبل ان يتماسالهن بلفظ واحد وال بتعدد ا
كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين فان لم يسـتطع فاطعـام سـتين             ) ٩٩(مادة

 .مسكينا
 الفصل الثاني
 االيالء واحكامه

االيالء يمين يصدر من الزوج بان ال يطا زوجته، ويكون صـريحا            ) ١٠٠(مادة
 .ًاو كناية مطلقا او مؤقتا

ين من زوج مكلف مختـار غيـر        يشترط في االيالء ان يصدر اليم     ) ١٠١(مادة
 .اخرس بلفظ صريح او ما يفيده لزوجته



 

 ١٩٦

 يةاحوال شخص

اذا الى الرجل من زوجته ثم عطف على اخرى فال يقع االيالء على             ) ١٠٢(مادة
 .االخرى بالعطف ويقع في حق االولى

يكون االيالء صريحا بان يحلف الرجل بان ال يجامع زوجتـه فـي             ) ١٠٣(مادة
ان ال يقرب منها او بان ال يجمع راسيهما         قبلها، ويكون كناية كان يحلف      

 .وسادة
يلزم المولى من زوجته الرجوع الى ما كان عليه فان رجـع فعليـه              ) ١٠٤(مادة

 .كفارة الحنث
للزوجة تربص اربعة اشهر من وقت االيالء فان لم يرجـع الـزوج           ) ١٠٥(مادة

فللزوجة طلب التطليق عند القاضي فان استعد للفيء حدد القاضـي مـدة             
 .ناسبة فان لم يفئ طلقها عليهم

يكون الرجوع من الزوج القادر بالوطء وعليه كفارة الحنث، ويكون          ) ١٠٦(مادة
 .من العاجز باللفظ وال كفارة اال اذا وطئها

اذا اختلفا فالقول لمن يفني االيالء او عدم مضي الوقت والبينة على            ) ١٠٧(مادة
 .مدعي وقوعه او مضي الوقت

 
 الفصل الثالث

 لعان واحكامهال
اللعان ايمان يكذب بها كل من الزوجين االخر، به يرتفـع النكـاح             ) ١٠٨(مادة

بينهما بحكم المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته العفيفة فـي            
الظاهر الصالحة للوطء والباقية تحته عن نكاح صحيح او شبهة ولو فـي             

لزنا الى ما قبـل     العدة ذلك الرمي بزنا في حال يوجب الحد ولو اضاف ا          
العقد له بها او لم يرمها بالزنا ولكن وقعت نسبة ولده منهـا الـى الزنـا                 

 .مصرحا ال كانيا وال بينة له وال اقرار منه بالولد وال منها بالزنا
يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي ان           ) ١٠٩(مادة

 بتحليف الزوج اربعا بـان      يعظمها ويحثهما على التصادق فان امتنعا بدا      
واهللا العظيم اني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هـذا             : (يقول

ويزاد في الخامسة بان لعنة اهللا عليـه ان كـان مـن     ). ان كان هناك ولد   
ويزاد في الخامسة ان غضـب اهللا       . ثم تحلف المراة اربعا كذلك    . الكاذبين

تيب في الحلف بحيـث اذا حلفـت        عليها ان كان من الصادقين ويزاد التر      
 .اوال وجب اعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم

اذا تم الحلف على الوجه المبين في المادة السابقة تحكـم المحكمـة             ) ١١٠(مادة
بالتفريق بين المتالعنين ونفي نسب الولد من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط           

 .الحد عن الرجل وتحرم عليه المراة ابدا



 

 ١٩٧

 يةاحوال شخص

اذا امتنع الرجل عن االيمان ولو مرة واحدة حد للقذف واذا امتنعـت    ) ١١١(دةما
 .المراة كذلك حدت للزنا

اذا رجع المالعن عن نفي الولد في حياته صح الرجوع ولحق الولد            ) ١١٢(مادة
 .به ويحد للقذف ويبقى التحريم مؤبدا

 الفصل الرابع
 المفقود واحكامه

 .ذي ال يعرف موطنه وال محل اقامتهالغائب هو الشخص ال-١) ١١٣(مادة
 .المفقود هو الغائب الذي ال تعرف حياته وال وفاته-٢
اذا لم يكن للغائب او المفقود وكيل، يعتمد له القاضي مقـدما الدارة             ) ١١٤(مادة

 .امواله
تحصى اموال الغائب، او المفقود، عند تعيين مقدم عليه وتدار وفـق            ) ١١٥(مادة

 .ادارة اموال القاصر
 -:ينتهي الفقدان في الحاالت االتية) ١١٦(مادة
 .عودة المفقود حيا-ا
 .ثبوت وفاته-ب
 .الحكم باعتباره ميتا-ج
 -:للقاضي ان يحكم بموت المفقود في الحاالت التالية) ١١٧(مادة
 .اذا قام دليل على وفاته-ا
اذا مرت فترة كافية على اعالن فقده في ظروف ال يغلب فيها الهـالك              -ب

 . ال تقل المدة عن اربع سنواتعلى ان
 .اذا فقد في ظروف يغلب فيها هالكه ومضت سنتان على اعالن فقده-ج
على القاضي في جميع االحوال ان يبحث عن المفقود بكل الوسـائل            ) ١١٨(مادة

 .للوصول الى معرفة ما اذا كان حيا او ميتا قبل ان يحكم بوفاته
 .مفقود تاريخا لوفاتهيعتبر يوم صدور الحكم بموت ال) ١١٩(مادة
 -:اذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فانه) ١٢٠(مادة
 .يستحق ما بقي من ماله في ايدي ورثته-ا
 .تعود زوجته الى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها-ب

 الكتاب الثالث
 القرابة واحكامها

 النسب والرضاعة والحضانة
 الفصل االول
 ثبوت النسب

 يثبت نسب الولد البيه بالفراش وهو الزواج الصـحيح المسـتوفي            ) ١٢١(مادة
مع ) ١٣٤(الركانه وشرائطه وما يلحق به وهو المنصوص عليه في المادة         

 .امكان الوطء والبلوغ ومضي اقل مدة الحمل من يوم امكان الوطء
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ولو بغير اقرارها وبدون    (تثبت بنوة الولد المه بمجرد ثبوت الوالدة        ) ١٢٢(مادة
 ). او شرطقيد

تثبت بنوة مجهول النسب او الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولو فـي             ) ١٢٣(مادة
 -:مرض الموت بشروط هي

 .ان ال يكذبه العقل او العادة او الشرع-ا
 .ان ال يقر الرجل بانه ولده من زنا-ب
ان ال يرد المقر له ان كان بالغا اوال يرد بعد البلوغ ان كان صغيرا واذا                -ج

قر امراة متزوجة او معتدة ولم تتوافر شروط النسب لزوجها طبقا           كان الم 
 .فال يثبت نسب الولد من زوجها اال بتصديقه) ١٢١(لما هو مبين بالمادة

اذا اقر مجهول النسب باالبوة او االمومة الخر يثبت نسبه للمقر لـه             ) ١٢٤(مادة
ع وان ال   بتصديق االخير له ويشرط ان ال يكذبه العقل او العادة او الشـر            

 .يصرح الرجل بان ولده من زنا
اذا كان االقرار لمجهول النسب باالبوة او االمومة فال يثبت النسـب            ) ١٢٥(مادة

في حق غير المقر اال بتصديق االصـل المشـترك او الفـرع المتصـل            
 ).١٢٤(مع توافر الشروط المنصوص عليها في المادة) الواسطة(

فال رجوع عنه وتترتب عليه جميع احكام       متى ثبت النسب باالقرار     ) ١٢٦(مادة
النسب ويعتبر السكوت تصديقا اذا علم المقر له باالقرار وعرف ان لـه             

 .االنكار وان السكوت تصديق ال ملجا اليه
يعتبر الرجل بالغا اذا ادعى االحتالم مع االحتمال وكان ابن عشـر            ) ١٢٧(مادة

الحتالم مـع االحتمـال     سنوات فما فوقها وتعتبر المراة بالغة اذا ادعت ا        
وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع االحوال يعتبـر الشـخص             
بالغا اذا كان ابن خمس عشرة فما فوقها وعند االخـتالف فـي احتمـال               
البلوغ او في تقدير السن لعدم وجود اثبـات رسـمي يسـتعان بطبيـب               

 .مختص
ال حد الكثرها مـع     اقل مدة الحمل ستة اشهر واغلبها تسعة اشهر و        ) ١٢٨(مادة

 .ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقرير الطبيب المختص
اذا وضعت المراة وادعت بقاء حمل اخر ودلت القرائن على صدقها           ) ١٢٩(مادة

 .وايدها طبيب مختص الحق الولد بالزوج
ما ولدته المراة حيا قبل انقضاء العدة من طالق رجعي ثبت نسـبه             ) ١٣٠(مادة

وما ولدته قبل انقضاء العدة من طالق بائن يلحق بمطلقها اذا اتت            لمطلقها  
 ).١٢٨(به من يوم الطالق في مدة الحمل المبينة في المادة
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اذا اتت المراة  بالولد بعد اقرارها بانقضاء العدة لدون ستة اشهر من             ) ١٣١(مادة
االقرار الحق الولد بمطلقها في الطالق الرجعي  مطلقا ويلحق بـه فـي              

 ).١٢٨(بائن اذا اتت به من يقوم الطالق في مدة الحمل المبينة في المادةال
اذا اتفق فراشان مترتبان وعادت الزوجة الى زوجها االول فيلحـق           ) ١٣٢(مادة

الولد بالزوج االخر اذا اتت به لستة اشهر من يوم امكان وطئه لهاه فـان               
 .اتت به لدون ستة اشهر الحق بالزوج االول

حق الولد بالزوج المتوفى اذا اتت به المراة من تاريخ الوفاة فـي             يل) ١٣٣(مادة
 ).١٢٨(مدة الحمل المبينة في المادة

يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الـذي لـم يسـتوف اركانـه              ) ١٣٤(مادة
وشرائطه وفي المغلوط بها اذا اتت به المراة لستة اشـهر فـاكثر بعـد               

 به بعد المفارقة او التفريق الحـق        الدخول الحقيقي وقبل المفارقة فان اتت     
بالرجل اذا اتت به من تاريخ المفارقة او التفريق في مدة الحمل المبينـة              

 ).١٢٨(في المادة
 .ال يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب) ١٣٥(مادة

 الفصل الثاني
 الرضاعة واحكامها

عه من اخـرى وهـي      يجب على االم ارضاع ولدها اذا تعذر ارضا       ) ١٣٦(مادة
احق بارضاع ولدها مالم تطلب اجراء يزيد على المعتاد من مثلها لمثلـه             

 .واذا ارضعته اخرى يكون ذلك عند امه مالم تسقط حقها في الحضانة
تستحق المرضع نفقة وكسوة مثلها من مثله لمدة ال تزيد على عامين            ) ١٣٧(مادة

 .ء او االبراءمن وقت الوالدة وتكون دينا ال يسقط اال باالدا
 الفصل الثالث

 الحضانة واحكامها
الحضانة هي حفظ الصغير الذي ال يستقل بامر نفسه وتربيته ووقايته           ) ١٣٨(مادة

مما يهلكه او يضره بما ال يتعارض مع حق وليه، وهي حق للصغير فال              
 .يجوز النزول عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها

 سنوات للذكر واثنا عشر لالنثى مالم يقدر القاضي         مدة الحضانة تسع  ) ١٣٩(مادة
 .خالفه لمصلحة المحضون

يشترط في الحاضن البلوغ والعقل واالمانة على الصـغير والقـدرة           ) ١٤٠(مادة
على تربيته وصيانته بدنيا واخالقيا وان كانت الحاضن امـراة فيشـترط            

كه عند من   زيادة على ما تقدم ان ال تكون مرتدة عن االسالم وان ال تمس            
يبغضه وان ال تشغل عن الحضانة خارج البيت اال اذا وجد مـن يقـوم               

 .بحاجته وان كان رجال فيشترط ايضا اتحاد الدين
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االم اولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت اهليتها للحضانة واذا اسقطت          ) ١٤١(مادة
حقها فال يسقط اال اذا قبل الولد غيرها واال اجبرت؛ الن الحق للصـغير              

جوز لزوجها االخر منعها حيث ال يوجد غيرها وال يمنع سوء خلقها            وال ي 
 .من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة من عمره

اذا ماتت االم او بطلت حضانتها انتقلت الحضانة الى امهاتهـا وان            ) ١٤٢(مادة
علون ثم خاالت الصغير ثم االب المسلم ثم امهات االب وان علـون ثـم               

م ثم االخوات ثم بنات الخاالت ثم بنات االخوات ثم بنـات            امهات اب اال  
االخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات االب ثم بناتهن ثم بنات               

واذا انعدم النساء انتقلت الحضانة الى االقرب فاالقرب مـن          . اعمام االب 
الذكور العصبة المحارم فان لم يوجد فاالقرب من ذوي الـرحم المحـارم         

. ان عدموا فالعصبة غير المحارم فان عدموا فذوي االرحـام المحـارم           ف
ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي االم على              
ذوي االب فاذا كانا على سواء كانت الحضانة لالصلح فان تسـاويا فـي              
الصالح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي ان يتجاوز عـن الترتيـب فـي             

 .اى في ذلك مصلحة الصغيرالحضانة اذا ر
تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه باحد امور هـي الجنـون             ) ١٤٣(مادة

ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى واالهمال والفسق وترك          
 .حفظ الصغير والزواج اال ان يكون بذي رحم للصغير

حاضنه اولى الى   يجوز لالب وسائر االولياء نقل الطفل من حضانة         ) ١٤٤(مادة
 :حاضنة اخرى بشرطين

 .ان تكون الحاضنة االخرى مثل االولى في الحفظ والتربية او احسن منها-ا
ان تكون الحاضنة االولى قد طلبت اجرا فوق اجر المثل والبينة في ذلك             -ب

 .على الولي
على الحاضن القيام بما يصلح الطفل اال النفقة وتوابعها فهي علـى            ) ١٤٥(مادة

زمه طبقا للمبين في باب النفقات ويجوز للحاضن نقل الطفل الى بلده            من تل 
ما لم يكن فيه ضرر على الطفل ماديا او معنويـا او اخالقيـا واذا كـان                 
الصغير عند احد والديه كان لالخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها            

 .او بما يراه القاضي
الطفل ان كان له ما او ممن       يستحق الحاضن اجرة حضانة من مال       ) ١٤٦(مادة

تلزمه نفقته كما هو مبين في باب النفقات وتقدر اجرة الحاضنة بقدر حال             
من تلزمه، وال تستحق الحاضنة اجرة اذا كانت في عصمة اب الصـغير             
واذا كان االب معسرا تكون اجرة الحضانة من مال االم وال رجوع لهـا              

 .له الرجوع بهاوان كانت من مال غير االم فباذن المحكمة و
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يضمن الحاضن اذا فرط عالما كل جناية في الطفل ويكون ضـمان            ) ١٤٧(مادة
 .الخطا مع الجهل على العاقلة

 الفصل الرابع
 الكفالة بعد انتهاء الحضانة واحكامها

متى استغنى بنفسه الولد ذكرا او انثى خير بين ابيـه وامـه عنـد               ) ١٤٨(مادة
اختلف من لهم الكفالة غير االب واالم       اختالفهما مع وجود المصلحة واذا      

 .اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطالع رايه
 الباب الثاني

 النفقات واحكامها
النفقة هي المؤن الالزمة في مال الشخص لغيره لسـبب او نسـب             ) ١٤٩(مادة

 .وتشمل الغذاء والكسوة والسكن والمعالجة واالخدام ونحو ذلك
 الفصل االول

  الزوجيةنفقة
تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد            ) ١٥٠(مادة

غذاء وكساء ومسكنا وفراشا ومعالجة واخداما والعبرة بحال الزوج يسرا          
 .وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات

لى تجب على الزوج نفقة زوجته المطلقة منه رجعيا والحامل مطلقا ا          ) ١٥١(مادة
 .ان تنتهي العدة

 -:ال نفقة للزوجة في االحوال التالية) ١٥٢(مادة
 .اذا امتنعت عن االنتقال الى بيت الزوجية من دون عذر شرعي-ا
 .اذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي-ب
 .اذا امتنعت الزوجة من الدخول الى بيت الزوجية من دون عذر شرعي-ج
قة زوجها مالم يكن متعسفا في منعها من        اذا عملت خارج البيت دون مواف     -د

 .العمل
 .اذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر-هـ

ال يسقط حق الزوجة في الماضي بالمطل وال في المستقبل بـاالبراء            ) ١٥٣(مادة
ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما استهلكته واسقاطا للنفقـة وال            

 .تسقط اال باالبراء
جة ابراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضي واذا تبرع           ويجوز للزو  

 .شخص بنفقة الزوجة فال تسقط اال اذا كان المتبرع عن الزوج
اذا تمرد الزوج عن االنفاق على زوجته او غاب وثبت انه ال ينفـق              ) ١٥٤(مادة

) ١٤٩(عليها قرر لها القاضي نفقة من مال زوجها وفقا لما تقدم في المادة            
 .ل للزوجة في نفي االنفاق في الماضيوالقو

اذا تعذر حصول المراة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من            ) ١٥٥(مادة
ويجوز ان تقترض ن النفقة القدرة      . تجب عليه فيما لو كانت غير متزوجة      
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ويكون لمن ادى النفقة    . لها قضاء او رضاء من غير من تجب نفقتها عليه         
 .ى الزوجة بما اداه وهي ترجع على الزوجفي الحالتين الرجوع عل

ال يحكم للزوجة باكثر من نفقة سنة سابقة على المطالبـة القضـائية             ) ١٥٦(مادة
 .مالم يتفق الزوجان على خالف ذلك

 الفصل الثاني
 نفقة االقارب

ال نفقة لالقارب مع اختالف الدين اال لالصول وتقدر نفقة االقـارب            ) ١٥٧(مادة
 .ليه من قبل المنفقينفور حاجة المنفق ع

نفقة الولد المعسر الصغير او المجنون على ابيه وان عال االقـرب            ) ١٥٨(مادة
المؤسر او المعسر القادر على الكسب فان كان االب وان عال معسرا غير             
قادر على الكسب فعلى االم المؤسرة ثم على سائر االقـارب بالشـروط             

واذا كان الولد مؤسرا فنفقته من      من هذا القانون،    ) ١٦٤(المبينة في المادة  
 .ماله

نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب او المشغول بطلب           ) ١٥٩(مادة
العلم الى الثانوية العامة او ما في مستواها بشـرط ان ال يتجـاوز سـن                
العشرين لنيلها على ابويه اثالثا حسب االرث ان كانا مؤسرين، فان كـان             

لى المؤسر منهما اال ان يكون له ولد مؤسر فنفقته على           احدهما معسرا فع  
ولده المؤسر، وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قـادرة علـى             
الكسب ولكنها ال تتكسب اذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين            

 .في المادة السابقة
 .عند الحاجةعلى االب المؤسر ان يزوج ولده المعسر زوجة واحدة ) ١٦٠(مادة
نفقة االب وان عال واالم وان علت المعسرين ولو كانا قادرين على            ) ١٦١(مادة

الكسب على الولد وان نزل االقرب المؤسر ذكرا كان او انثى كبيـرا او              
وتقـدم  . صغيرا وتقسم بين اوالد الطبقة الواحدة المؤسرين بحسب االرث        

 .نفقة االم ثم نفقة االب على نفقة سائر االقارب
تلزم نفقة زوجة االب المعسر على ابنه المؤسر واذا تعددت زوجات           ) ١٦٢(مادة

ويجب على االبن المؤسر ان     . االب فال تلزم االبن غير نفقة واحدة منهن       
يسعف اباه المعسر بزوجة واذا كان االب مزمنا او مريضاً ويحوجه ذلك            

لخادم علـى   الى زوجة تقوم بشانه او خادم يخدمه وجبت نفقة الزوجة او ا           
 .ولده المؤسر

لالب المعسر ان يستنفق من مال ولده الصـغير والمجنـون بقـدر             ) ١٦٣(مادة
حاجته ولو بالبيع دون اذن القاضي وليس لالب ان ياخذ من مـال ابنـه               

 .البالغ حاضرا او غائبا ان لم يتعود اال باذن القاضي
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يبـه المؤسـر    تجب نفقة القريب المعسر العاجز عن الكسب على قر        ) ١٦٤(مادة
الوارث لو فرض موته واذا تعدد الورثة المؤسرون تكون النفقـة علـيهم             
 .جميعا كل بقدر حصته في الميراث واالخدام لالقارب ال يجب اال للعجز

تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة           ) ١٦٥(مادة
وال يجـوز   . ا او مجنونـا   اال اذا كان المنفق عليه والدا او ولدا صـغير         

للقاضي ان يحكم بها في حالة الطلب الكثر من شهرين سابقين على رفع             
 .الدعوى

في حكم النفقة يعتبر الشخص مؤسرا اذا كان يملك من المال زائـدا             ) ١٦٦(مادة
على ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو اخص من القريب المعسر الى              

يه من وظيفة او غلة او تجارة او صناعة         وقت الدخل الدائم الذي يدخل عل     
وينفق على القريب المعسر من الزيادة وان لم يكن له دخل دائـم فـالى               
الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسرا اذا كان            

 .عكس ما سبق وال يعطى اال اذا لم يبق له قوت يوم وليلة
نة على طالب النفقة مـع اللـبس فـي    اذا اختلف القريبان وجبت البي ) ١٦٧(مادة

 .االعسار وااليسار
 

 الكتاب الرابع
 الهبة ومشتبهاتها
 الباب االول
 في الهبة

 الفصل االول
 ارآان الهبة وشروطها

 .الهبة هي عقد تبرعي يملك به مال او تباح به منفعة حال الحياة) ١٦٨(مادة
 .ال يشترط في الهبة القربة) ١٦٩(مادة
 -:الهبة اربعة وهياركان ) ١٧٠(مادة

 . صيغة العقد-١
 . الواهب-٢
 . الموهوب-٣
 . الموهوب له-٤
تكون الهبة بايجاب من الواهب او نائبه، وقبول من الموهوب لـه او      ) ١٧١(مادة

نائبه قبل االعراض وال يشترط في االيجاب والقبول ان يكونا صـريحين            
ضمنا بما  او في مجلس واحد وانما يشترط التراضي صراحة واضحة او           

وتصح الهبـة بالكتابـة وبالرسـالة واالشـارة     . تدل عليه قرائن االحوال  
وال تتم الهبة اال بقول الموهوب له او نائبـه ويقـوم            . المفهمة من اخرس  
 .القبض مقام القبول



 

 ٢٠٤

 يةاحوال شخص

يقبل عن الصغير او من في حكمه وليه او وصيه، فاذا كان الولي او              ) ١٧٢(مادة
 في القبول وقـبض الموهـوب ويـتم         الوصي هو الواهب ناب عنه ايضا     

االيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة، ويجـوز ان يقبـل مـن              
الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف، كما يجوز للمجيـز             

 .ان يقبل الهبة بنفسه
يجب االشهاد على الهبة مالم تكن بخط الواهب اال ما جرى العـرف        ) ١٧٣(مادة

 .ه، مثل العينيات البسيطة والنقودعلى عدم االشهاد في
 -:يشترط في الواهب ما ياتي) ١٧٤(مادة

 .ان يكون مكلفا مختارا مطلق التصرف-١
 .ان يكون مالكا للشيء الموهوب-٢
ان ال يكون مدينا بدين مستغرق لماله او ال يكفي ما تبقي من ماله بعـد                -٣

 .الهبة لسداده اال ان يجيز الهبة صاحب الدين
 -: يشترط في الموهوب ما ياتي)١٧٥(مادة

 .ان يكون مما يجوز تملكه-١
 .ان يكون معينا بما يميزه كلقب او اشارة-٢
 .ان يكون موجودا-٣
 .ال يصح هبة الشيء المستقبل ولو كان سببه موجودا) ١٧٦(مادة
اذا وهب الواهب ما يصح هبته وما ال يصح صحت الهبة فيما يصح             ) ١٧٧(مادة

 .وبطلت فيما ال يصح
يشترط في الموهوب له ان يكون موجودا له اهلية التملك فان كـان             ) ١٧٨(مادة

من هذا القانون بشـان     ) ١٧٢(صغيرا او من كان في حكمه طبقت المادة       
 .قبول الهبة

تصح الهبة للمساجد وجهات البر وغيرها، ويقبل عنها من له الوالية           ) ١٧٩(مادة
 .عليها

ول الهبة بطلت، اما اذا مات بعد القبول        اذا مات الموهوب له قبل قب     ) ١٨٠(مادة
 .قام ورثته مقامه في قبض الموهوب

تصح الهبة بعوض ولو من غير الموهوب لـه مـاال او منفعـة او               ) ١٨١(مادة
 .ظاهرا او من تدل عليه قرائن الحال للواهب او لغيره) مصلحة(غرضا 

 .يصح تبعيض الهبة تبرعا او بعوض) ١٨٢(مادة
اواة في الهبة والمشتبهات بها بين االوالد وبـين الورثـة           تجب المس ) ١٨٣(مادة

 .بحسب الفريضة الشرعية
 الفصل الثاني

 احكام الهبة واثارها



 

 ٢٠٥

 يةاحوال شخص

اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل السـابق           ) ١٨٤(مادة
فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب           

منفعة في الحال والتزامه باداء العوض مـاال او منفعـة او            او استباحة ال  
 .غيرها مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية

ومـرض المـوت هـو      . الهبة في مرض الموت تاخذ حكم الوصية      ) ١٨٥(مادة
المرض الذي يتصل بالوفاة وما في حكمه كالمبارز، ومن خرج لمالقـاة            

 .العدو ومن اصيب في حادث مهلك
الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية اال فيما اسـتهلكه            ) ١٨٦(مادة

 .الموهوب له في حياة الواهب حقيقة او حكما
الهبة المنجزة في حال الصحة لغير من ذكر في المادة السابقة تنفـذ             ) ١٨٧(مادة

 .من راس المال ويكون حكم المرض المخوف اذا برئ منه حكم الصحة
ى عوض مشترط ان كان ماال او منفعة تاخذ حكم البيع وان            الهبة عل ) ١٨٨(مادة

 .كان غرضا تبقى على حكم الهبة التبرعية
الهبة التبرعية يجوز الرجوع فيها في االحوال وبالشروط المنصوص         ) ١٨٩(مادة

 .عليها في الفصل الثالث من هذا الباب
 .تمكينه منهيلزم الواهب بعد القبول بتسليم الموهوب للموهوب له و) ١٩٠(مادة
للواهب التصرف في الموهوب قبل القبول فهو على ملكـه لهـا اذا             ) ١٩١(مادة

تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع تطبق عليه احكام الرجوع المبينة           
 .في الفصل الثالث من هذا الباب

اذا استحقت العين الموهوبة او ظهر فيها عيب فال ضمان اال اذا كان            ) ١٩٢(مادة
خفى سبب االستحقاق او العيب فيقدر الحاكم للموهوب له على          الواهب قد ا  

الواهب غرامة مالية بمقدار ما انفق الموهوب له او غـرم، واذا كانـت              
 .الهبة بعوض فيلزم الواهب بمقدار ما اداه الموهوب له من عوض

يلزم الموهوب له اداء ما اشترط عليه من عوض ماال او منفعـة او              ) ١٩٣(مادة
 .غرضا

اذا اشترط الواهب عوضا وفاء ديونه فال يكون الموهوب له ملزمـا            ) ١٩٤(مادة
 .اال بوفاء الديون المعلومة وقت الهبة

اذا كان الموهوب مثقال بضمان او رهن لدين توقف نفوذ الهبة فـي   )  ١٩٥(مادة
 .حق الدائن على اجازته او سداد دينه

 الفصل الثالث
 امهالرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحك

 :ال يجوز الرجوع في الهبة التبرعية اال في االحوال االتية) ١٩٦(مادة
ظاهر او مضمر تـدل عليـه       ) مصلحة(ان تكون الهبة التبرعية لغرض      -١

 .قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض



 

 ٢٠٦

 يةاحوال شخص

 .ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له-٢
ا عـن   ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيـرا عـاجز            -٣

 .الكسب
في احوال الرجوع في الهبة التبرعية في المـادة السـابقة يشـترط             ) ١٩٧(مادة

 -:للرجوع ما ياتي
 .بقاء الواهب والموهوب له على قيد الحياة-١
ان ال يكون المال الموهوب قد هلك في يد الموهوب له حقيقة او حكمـا               -٢

رجوع في  كان يكون تصرف فيه للغير، واذا هلك بعض الموهوب جاز ال          
 .الباقي مع تحقق باقي الشروط

ان ال يكون المال الموهوب قد زاد زيادة متصلة بما ال يتسامح في مثلـه               -٣
اال اذا كان الواهب ابا او اما فيجوز الرجوع بشرط تعويض الموهوب له             

 .بقيمة ما زاد في الموهوب
يـز  ان ال يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بدين اال ان يج             -٤

 .صاحب الدين او يوفى الدين
يشترط عدم الحيلة ومع مراعـاة      .. ان ال تكون الهبة بين زوج وزوجته      -٥

 ).١٩٦(من المادة) ١(الفقرة 
 .ان ال تكون الهبة لذي رحم محرم غير الولد-٦
 .ان ال تكون الهبة صدقة-٧
 .الرجوع في الهبة بعد نفوذها يعتبر فسخا) ١٩٨(مادة
هب عند الرجوع تسليم ما انفقه الموهوب له علـى العـين            يلزم الوا ) ١٩٩(مادة

الموهوبة اال ان تكون الهبة على عوض لم يسلم او غرض لم يتحقق فـال        
 .رجوع للموهوب له بالنفقة

يرد الموهوب له الغالت التي استولى عليها عند الرجوع في الهبـة            ) ٢٠٠(مادة
 .من وقت المطالبة بها قضائيا

شيء الموهوب في يد الموهوب له بعـد مطالبتـه عنـد            اذا تلف ال  ) ٢٠١(مادة
القاضي بالرجوع في الهبة كان ضامنا سواء اكان التلف بتفريطه او بغيره            

 .، ويضمن للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت المطالبة
اذا استولى الواهب على الشيء الموهوب بغير رضاء الموهوب لـه           ) ٢٠٢(مادة

ضامنا لتلف الشيء الموهوب فـي يـده      وبدون ان يحكم له بالرجوع كان       
بتفريطه او بغيره اذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له قيمة            

 .الشيء الموهوب وقت التلف
 الباب الثاني

 المشتبهات بالهبة واحكامها
 الفصل االول



 

 ٢٠٧

 يةاحوال شخص

 الهدية
الهدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي ان يحملها الى المهدي اليـه             ) ٢٠٣(مادة

 .مميز
تحرم الهدية اذا وقعت في مقابل واجـب او محظـور مشـروط او              ) ٢٠٤(مادة

 .مضمر ويعاقب الطرفان بحسب القانون
وهو ما يقدمه العريس او غيـره       (الجهاز للعروس ياخذ حكم العرف      ) ٢٠٥(مادة

 ).للعروسة
 الفصل الثاني
 في الصدقة

ها القـبض مقـام     الصدقة كالهبة اال انها ال تقتضي العوض ويقوم في        ) ٢٠٦(مادة
 .القبول ويمتنع فيها الرجوع بعد القبول او القبض

تصح الصدقة بدين على الميت او بكفنـه ويقـبض الـدائن الـدين              ) ٢٠٧(مادة
 .والمجهز الكفن

 الفصل الثالث
 النذر

النذر هو ايجاب مكلف مختار على نفسه بلفظه او ما في معناه بمال             ) ٢٠٨(مادة
 به دون توقف على قبول، ويصح بكل لفـظ          او فعل او ترك يلزمه الوفاء     

يدل عليه او بالكناية او بالكتابة باالشارة المفهمة من االخرس ويقع مطلقا            
 .او مقيدا بشرط او مضافا الى اجل

 .يشترط في الناذر ان يكون مكلفا مختارا مسلما) ٢٠٩(مادة
 .يشترط في المنذور  عليه ان ال يكون جهة معصية) ٢١٠(مادة
يشترط في المال المنذور به ان يكون مملوكا للناذر حال النذر هو او             ) ٢١١(مادة

 .سببه واصله ال يصح تعليق تعيينه بالذمة
النذر ينفذ من ثلث المال مطلقا سواء اكان حال المرض مشروطا او            ) ٢١٢(مادة

 .غير مشروط ما لم يكن قد اخرجه في حياته مخرج التصرف
 .نذر وانما يبطل بردهال يجوز الرجوع في ال) ٢١٣(مادة
ال يجوز لذي الوالية او الوصاية رد نذر لمـن لـه الواليـة عليـه          ) ٢١٤(مادة

وللصغير ومن في حكمه رده اذا بلغ رشده ولو كان وليه قد قبلـه نيابـة                
 .عنه

اذا تلفت العين المنذور بها حقيقة بعد النذر قبل تحقـق شـرطه او              ) ٢١٥(مادة
تلفت حكما فتعوض طبقا لما هو منصـوص     حلول اجله بطل النذر اما اذا       

 .عليه في المادة التالية



 

 ٢٠٨

 يةاحوال شخص

يضمن الناذر العين المنذور بها اذا تلفت بعد النذر بسبب منـه مـع              ) ٢١٦(مادة
حلول االجل او تحقق الشرط ويعوض المنذور له بعين مثلها مـن نفـس              

 .جنسها فان تعذر فبقيمتها وقت النذر
ناذر فان لم يعين كان له التعين في حياتـه          يصرف النذر فيما عين ال    ) ٢١٧(مادة

 .فان مات ولم يعين تعين المصرف في الفقراء
اذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي اعتاد الصـالة             ) ٢١٨(مادة

 .فيه ثم في المسجد المشهور لكثرة صالة الناس فيه
ه علـى المسـجد     اذا مات الناذر ولم يعين واليا او وصيا للمنذور ب         ) ٢١٩(مادة

 .ونحوه كانت الوالية عليه لذي الوالية العامة
 
 
 

 الفصل الرابع
 العمرى والرقبى

العمرى تمليك عين او اباحة منفعة لشخص بغير عوض وهي امـا            ) ٢٢٠(مادة
 .مؤبدة او مؤقتة او مطلقة وال يشترط فيها اللفظ فتتم بما يدل على المعنى

 .بيل التابيدالعمرى المطلقة تقع على س) ٢٢١(مادة
 .العمرى المؤبدة تعتبر هبة وتاخذ احكام الهبة وشروطها) ٢٢٢(مادة
 .العمرى المؤقتة تعتبر عارية وتاخذ حكم العارية وشروطها) ٢٢٣(مادة
الرقبى كالعمرى تاخذ حكمها اما الرقبى بان يتفق المتعاقدان على ان           ) ٢٢٤(مادة

 .يكون مال من مات منهما اوال لالخر فهي باطلة
 الفصل الخامس
 االختالف في الهبة

 -:اذا اختلف الواهب والموهوب له تتبع االحكام االتية) ٢٢٥(مادة
 -:القول لمن يدعي صحة الهبة ولوارثه، اال في حالتين: اوال
 ان يدعي الواهب فسادها لصغر او انه كان ال يعلم بلوغه وقـت تمـام                -١

 .ةالهبة ولو تصادقا على وقت متقدم تمت فيه الهب
 ان يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلـك،             -٢

 .فالقول في هاتين الحالتين للواهب
 .القول للموهوب في نفي شرط العوض مطلقا: ثانيا
 .القول للموهوب له في نفي ارادته العوض في الموهوب اذا كان تالفا: ثالثا
ب حصلت بعد نفوذ الهبـة اال       القول للموهوب له في ان ثمرة الموهو      : رابعا

 .لقرينة قاضية فيكون القول للواهب
 .القول للموهوب له في انه قبل الهبة: خامسا



 

 ٢٠٩

 يةاحوال شخص

 .من كان القول قوله فاليمين عليه والبينة على االخر) ٢٢٦(مادة
 الكتاب الخامس

 الوصية
 الباب االول

 ارآان الوصية وشروطها ومبطالتها،
 ة الواجبة واحكامها، والرجوع فيها والوصي

 الفصل االول
 ارآان الوصية وشروطها

الوصية تصرف مضاف الى ما بعد المـوت، ويخـرج مـا يجـب              ) ٢٢٧(مادة
االيصاء به كتجهيز الميت والزكاة والحج والديون المتعلقة بالذمـة مـن            

 .راس التركة
 -:اركان الوصية اربعة) ٢٢٨(مادة
 .صيغة الوصية-ا
 .الموصي-ب
 .الموصى له-ج
 .ى بهالموص-د
تنعقد الوصية باللفظ او بالكتابة وعند العجز باالشارة المفهمة وتـتم           )  ٢٢٩(مادة

بااليجاب فيما ال محظور فيه وال حيلة وال يشترط فيها القبـول ويجـب              
 .االشهاد على الوصية ما لم يثبت انها بخط الموصي

 :يشترط في الموصي) ٢٣٠(مادة
 .ر عليهان يكون بالغا عاقال مختارا غير محجو-ا
 .ان ال يكون مدينا بدين مستغرق-ب
 :يشترط في الموصى له) ٢٣١(مادة
 .ان ال يكون جهة معصية-ا
 .ان يكون معلوما-ب
 .ان يكون موجودا وقت انشاء الوصية-ج
 .ان ال يكون وارثا عند موت الموصي-د

 .ان ال يكون قاتال للموصي اال اذا تقدمت الجناية الوصية-هـ
 :ي الموصى بهيشترط ف) ٢٣٢(مادة

 .ان يكون ماال له قيمة، او منفعة لمثلها اجره-١
 .ان يكون موجودا ومملوكا لموصي عند موته-٢
 .ان يكون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي ورثة-٣

 الفصل الثاني
 مبطالت الوصية

 -:تبطل الوصية بامور هي)  ٢٣٣(مادة



 

 ٢١٠

 يةاحوال شخص

 .تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي-١
الموصى له الوصية بعد وفاة الموصي على ما سـياتي بيانـه فـي              رد  -٢

 .من هذا القانون) ٢٥٨(المادة
 .موت الموصى له او اكتشاف موته قبل وفاة الموصي-٣
موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث ال يعرف من منهما             -٤

 .مات اوال
لغى التوقيـت   انقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع ال في االعيان في         -٥

 .ويؤبد
رجوع الموصي عما اوصى به قوال او فعال على ما سياتي بيانـه فـي               -٦

 .من هذا القانون) ٢٥٦(المادة
 .جنون الموصي جنونا استمر حتى موته-٧
قتل الموصى له الموصي عمدا او خطا او شهادة زور ادت الى قتله اال              -٨

 .اذا تقدمت الجناية الوصية
 .ا بدين يستغرق كل مالهاذا كان الموصي مدين-٩
 .رجوع المجيز عن اجازة تمت في حياة الموصى-١٠

 الفصل الثالث
 احكام الوصية
 الفرع االول

 احكام تتعلق بالموصى له
 .ال تصح الوصية للوارث اال باجازة الورثة) ٢٣٤(مادة
ال تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه اال لمبـرر يعوقـه             ) ٢٣٥(مادة

 .كاالعمى واالشل وامثالهاعن التكسب 
ال تصح الوصية لغير الوارث فيما زاد على ثلث التركة اال باجـازة             ) ٢٣٦(مادة

ويخرج الثلث من ثلث المال     . الورثة وتصح بكل التركة لمن ال وارث له       
 .الحاضر فان كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره

 .عاقل مختار بعد وفاة الموصيال تصح اجازة الوصية اال من بالغ ) ٢٣٧(مادة
ال تصح الوصية اال لمعين، شخصا كان او جهة عامة، او خاصـة             ) ٢٣٨(مادة

 .فاذا لم يمكن تعيين الموصى له لن تصح له الوصية
تصح الوصية للحمل وال تنفذ اال اذا انفصل حيا لدون ستة اشهر من             ) ٢٣٩(مادة

 .بقول طبيب مختصحين الوصية اال اذا علم وجوده بقرائن ظاهرة او 
تصح الوصية لمختلف الملَّة غير الحربي وكذا لالجنبي غير اليمنـي      ) ٢٤٠(مادة

 .وانتقال االموال والمعاملة بالمثل متروك لولي االمر
االيصاء من افضل انواع البر يحمل على الجهاد او علـى العلـم او        ) ٢٤١(مادة

 .سائر المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات االحوال



 

 ٢١١

 يةاحوال شخص

 الفرع الثاني
 احكام تتعلق بالموصى به

تصح الوصية بالمنافع كما تصح باالعيان وال تتـوارث المنـافع اال            ) ٢٤٢(مادة
 .بنص من الموصي

اذا مضت المدة المعينة لالنتفاع قبل موت الموصي او مات الموصى           ) ٢٤٣(مادة
 له قبل بدء مدة االنتفاع فال وصية ويسقط حق الموصى له بعدم االنتفـاع             

 .في المدة المحددة
االيصاء بمطلق الغلة او الثمرة او النتاج يحمل على الموجود منهـا            ) ٢٤٤(مادة

عند وفاة الموصى فان لم يكن ثمة موجود فالول غلة او ثمرة او انتاج اال               
 .اذا ظهر من قصد الموصي االستمرار فتاخذ الوصية حكم الوقف

يحمل على مثـل اقـل الورثـة        االيصاء بالنصيب والسهم من ماله      ) ٢٤٥(مادة
نصيبا وسهما ان كان له ورثة وال يزاد السهم على السدس وال النصـيب              

 .حيث ال ورثة مالم يكن ثمة عرف قائم. على النصف
 .االيصاء بشيء او بجزء غير معين معلق على تفسير الورثة) ٢٤٦(مادة
بر هذا فـي    اذا اوصى بان يعطى فالن ما ادعى او ما في دفتره فيعت           ) ٢٤٧(مادة

حكم االقرار بالدين مالم يكذبه الظاهر، ويخرج من راس التركة فاذا كذبه            
 .الظاهر اعتبر وصية ويخرج من الثلث لغير الوارث

اذا اوصى بعين لجهة تباع كانت غلتها للموصى له من وقت الوفـاة             ) ٢٤٨(مادة
 .الى البيع مالم يقصد الثمن فتكون الغلة للورثة

ى بارض وعينها باشارة او لقب او يحج عنه بثمنهـا فـان             اذا اوص ) ٢٤٩(مادة
 .الغلة قبل البيع للورثة

اذا اوصى بعين لمعين تخرج من ثلث التركة استحقها الموصى لـه            ) ٢٥٠(مادة
واذا اوصى بعين يحـج بهـا او تصـرف لجهـة            . وال حق للوارث فيها   

اذا عرف  واستاجر الوصي بالعين او صرفها بعينها فال اولوية للوارث اال           
 .من قصد الموصي التخلص فتكون االولوية في شرائها للوارث ووارثه

اذا اوصى بثلث ماله وعينه في كرائم االموال فال ينفذ من المعين اال             ) ٢٥١(مادة
 .بقدر ثلثه ويستوفي الموصى له الباقي من التركة

يستحق الوارث البالغ العاقل او وصي القاصر عن القاصـر شـفعة            ) ٢٥٢(مادة
االولوية فيما باعه الوصي لقضاء الديون او تنفيذ الوصايا اذا لم يكن قـد              

. اذن بالبيع من قبل او اجاز من بعد، ولكل وارث الشفعة بمقدار نصـيبه             
وياخذ الوارث المال بقيمته ال بالثمن الذي دفع فيه اال ان تكـون التركـة               

المـال  بالدين او تنقص عن تنفيذ الوصـايا فياخـذ الـوارث            (مستغرقة  
 .وعلى الوارث عند الطلب التسليم واال نفذ تصرف الوصي). باالكثر



 

 ٢١٢

 يةاحوال شخص

واذا قصر وصي القاصـر فـي       . وتبطل شفعة الورثة بالتراخي كالشفعة     
 .طلب الشفعة للقاصر فللقاصر الطلب عند البلوغ

 الفرع الثالث
 تزاحم الوصايا

لفـالن  االيصاء بالتشريك كما اذا اوصى لفالن وفـالن واوصـى           ) ٢٥٣(مادة
 .والمسجد يحمل على التنصيف

 .اذا تواردت الوصايا على عين معينة فالعمل بالوصية االخيرة) ٢٥٤(مادة
اذا تزاحمت الوصايا التبرعية دون تعيين فتعتبر من الثلـث ويقسـم            ) ٢٥٥(مادة

 .بينها
اذا اوصى بالثلث لشخص ثم اوصى بالثلث لشخص اخر اشتركا معا           ) ٢٥٦(مادة

ينص الموصي على ان ما اوصى به لالخر هو عـين مـا             في الثلث مالم    
 .اوصى به لالول فانه يكون رجوعا

 الفصل الرابع
 الرجوع عن الوصية وردها وقبولها

للموصي الى حين موته الرجوع عن الوصية قوال او فعال كمـا اذا             ) ٢٥٧(مادة
وال يعتبـر   . تصرف في المعين الموصى بها او هدمها او غير معالمهـا          

واذا اضاف الموصـي    . سم العين الموصى بها او صفاتها رجوعا      تغيير ا 
الى العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى            

والتصرف المنجز ال رجوع فيه اال ان يكون في         . له  فيما تناولته االضافة    
 .مرض لموت او كانت فيه حيلة فياخذ حكم الوصية

وت الموصي رد الوصية او قبولهـا بعـد مـوت           للموصى له بعد م   ) ٢٥٨(مادة
الموصي ويبطل رد الوصية قبل موت الموصي ويجوز الرجـوع عـن            

واذا علم الموصى له بالوصية بعـد وفـاة         . القبول ويعتبر فسخا للوصية   
الموصي ولم يحضر عند حصر االموال او قسمتها وطلبه الوارث عنـد            

كت حكمت المحكمة   القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر او حضر وس        
ويقوم وصي القاصر والمجنون مقام القاصر فـي        . باعتباره رادا للوصية  

 .رد الوصية وقبولها ويلزم اذن القاضي لرد الوصية
 الفصل الخامس
 الوصية الواجبة

اذا توفى شخص ذكرا كان او انثى عن اوالد ابن غير وارثين له او              ) ٢٥٩(مادة
ن ميراث ابيهم فيه لو كان حيا عنـد    كانوا وارثين موصى لهم بقدر يقل ع      

موته وكانوا فقراء او اوالد بنت من الطبقة االولى والدهم فقيـر وكـانوا              
فقراء ولم يقعدهم المتوفى او يوصي لهم او اوصى لهم باقل من نصـيب              
مؤرثهم فيه لو فرض حيا فيرضخ لهم من تركته بقدر نصيب مؤرثهم لو             

واذا  تعـدد    . جاوز ذلك ثلث التركة   فرض حيا او ما يمكنه بشرط ان ال يت        



 

 ٢١٣

 يةاحوال شخص

االبناء المتوفون بنون وبنات على النحو المتقدم ذكره، اشـترك ابنـاؤهم            
. وابناء البنات من الطبقة االولى في ثلث التركة كل بقدر نصـيب اصـله   

وتقدم الوصية الواجبـة علـى      . ويحجب كل اصل من ابناء االبناء فرعه      
 .غيرها من الوصايا التبرعية

تجب التسوية بين االوالد في الزواج والتعليم فاذا لم يـوص سـوى             ) ٢٦٠(مادة
 .القاضي بينهم وتخرج التسوية من راس التركة
 الباب الثاني
 في الوصي
 الفصل االول

 تعريف الوصي وشروطه
الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصـاياه بقضـاء            ) ٢٦١(مادة

ز للوصي ان يوصي غيره فيما هـو      ديونه ورعاية قصارة واموالهم ويجو    
 .وصي فيه ويقوم وصيه مكانه

الوصي مقدم على القاضي واذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار           ) ٢٦٢(مادة
 .واموالهم يقدم االب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه

 .لمن ال وصاية له) وصيا(تعين المحكمة منصوبا ) ٢٦٣(مادة
او افلس فعلى المحكمـة ان تعـين        اذا توفى الوصي او حجر عليه       ) ٢٦٤(مادة

عن القاصر واذا غاب الوصي او اعتقل وخشـي مـن           ) وصيا(منصوبا  
غيابه او اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعـين      

 .مؤقتا) وصيا(منصوبا 
اذا مات المورث عن ورثة بالغين دون ان يوصي الحد منهم وعليه            ) ٢٦٥(مادة

اختالف الورثة تعين المحكمة من بينهم مـن يقـوم          ديون وله حقوق فعند     
واذا قبض احد الورثة شيئا فليس له ان يستبد به ولو بقدر            . بهذه الواجبات 

نصيبه في التركة واذا اشترى الوارث بمال من التركة وطلـب الورثـة             
اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه اجيبوا الى ذلك واال كان لهم الرجوع بعين             

 .مالهم
اذا مات وهو مسافر ولم يوص احدا فلرفيقه في السفر والية تجهيزه            ) ٢٦٦(مادة

 .ودفنه وحفظ ماله وتسليمه الى الورثة
المشرف والرقيب والمشروط عليه ورايـه يقتصـر عملهـم علـى            ) ٢٦٧(مادة

 .االشراف او الرقابة او العلم والراي اال اذا نص الموصي على غير ذلك
ون بالغا عاقال امينا مقتدرا علـى حملهـا         يشترط في الوصي ان يك    ) ٢٦٨(مادة

 .حسن التصرف والسلوك
من بطلت وصايته بشرط من الشروط المذكورة في المادة السـابقة           ) ٢٦٩(مادة

 .بدله) وصيا(فعلى القاضي ان يعين منصوبا 



 

 ٢١٤
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اذا رفع الى المحكمة انه يخشى من تصرف وصـي فـي امـوال              ) ٢٧٠(مادة
ك توقف  تصرف الوصي على اذن       القاصر الضرر وقامت قرائن على ذل     

المحكمة اما اذا ثبت الضرر بطلت وصايته وعينت  المحكمـة منصـوبا             
 .بدله)وصيا(

اذا راى القاضي من الوصي ما يهدد مصلحة القاصر او راي عنـد             ) ٢٧١(مادة
 .غيره) وصي(محاسبته له خيانة كان عليه عزله وتعيين منصوب 

تكون المحكمة  ) وصيا( المحكمة منصوبا    في االحوال التي تعين فيها    ) ٢٧٢(مادة
 .هي المسئولة االولى على اموال القاصر

 الفصل الثاني
 والية الوصي واجره

تثبت الوصاية للموصي بتعيين مـن جهـة الموصـي، وعـدم رده             ) ٢٧٣(مادة
 .الوصية وتوفر شروط الوصاية فيه

ى وقيد  واذا اوص . اذا اوصى واطلق عمت الوصاية جميع التصرفات      ) ٢٧٤(مادة
 .بوقت او بغيره او عين فليس للوصي ان يتعدى ما قيد به او ما عين له

اذا تعدد االوصياء فليس الحدهم االنفراد في غيـر تجهيـز الميـت             ) ٢٧٥(مادة
وشراء حاجة الطفل والخصومة في الحقوق ورد الوديعة وقضاء الـديون           

 االمـوال   وتنفيذ الوصايا من الثلث وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمـع           
 .الضائعة اال بنص من الموصي

اذا اختلف االوصياء فليس الحدهم ان ينفرد وينوب القاضي عـنهم           ) ٢٧٦(مادة
 .الى ان يجتمعوا

اذا اشترط الموصي اجتماع الوصيين ومات احدهما بطلت وصـاية          ) ٢٧٧(مادة
االخر اما اذا غاب احد الوصيين او تمرد كانت الوالية للقاضي الـى ان              

 . او يعود الغائبيجتمعا
 .ال والية للوارث مع وجود الوصي فيما اوصى به) ٢٧٨(مادة
قضاء الفضولي دين الموصي او تنفيذ وصاياه متوقف على اجـازة           ) ٢٧٩(مادة

 .الوصي، فاذا اجاز كان للفضولي الرجوع بما سلمه في ذلك
تكون الوصاية تبرعا بغير اجر اال اذا نـص الموصـي او طلـب              ) ٢٨٠(مادة

وصى واذا طلب الوصي اجرا قدره له القاضي باجر المثـل ويسـري             الم
 .االجر من تاريخ الطلب

اجرة الوصي تخرج من راس المال مطلقا اذا كانت اجرة المثل فاذا            ) ٢٨١(مادة
 .زاد الموصي كانت الزيادة وصية

كل ما يغرمه الوصي في حفظ مال القاصر والدفاع عنه يحسب على            ) ٢٨٢(مادة
 .رط تجويز القاضي فيما خالف المعتاد او زاد على المثلالقاصر ويشت
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 الفصل الثالث

 ما يجوز للوصي وما ال يجوز
ال يصح للوصي التبرع من مال القاصر اال فيما جرى به العـرف             ) ٢٨٣(مادة

من رد تبرعات هبات كانت قد وصلت الى والده في االعراس والمـوت             
 .ونحو ذلك بما ال يجحف

التصرف فيما فيه مصلحة القاصر او كـان الزمـا الدارة           للوصي  ) ٢٨٤(مادة
 .المال الذي في يده وال يصح التصرف في غير ذلك اال باذن المحكمة

 .ال يجوز للوصي تاجير اموال القاصر الكثر من ثالث سنوات) ٢٨٥(مادة
 .ال يجوز  للوصي تاجير اموال القاصر باقل من اجر المثل)٢٨٦(مادة
ال .  ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسـبة لـالب           مع مراعاة ) ٢٨٧(مادة

يصح للوصي االنفاق على القاصر او على من تجب على القاصر نفقتـه             
 .اال بتقدير من القاضي

ال يجوز للوصي ان يتنازل عن دعاوى القاصر او اسقاط حقوقه اال            ) ٢٨٨(مادة
 .باذن من المحكمة

ة ايداع احـد المصـارف مـال        يجب على الوصي باذن من المحكم     ) ٢٨٩(مادة
القاصر من نقد للمضاربة وحلي للخشية عليها ويكون االيداع مضمونا من           

وال يجوز للوصي سحب شيء من المـودع اال بـاذن           . البنك النه مؤجر  
 .المحكمة

القول في التصرف قول الوصي فيما ظاهره المصلحة وذلك كالشراء          ) ٢٩٠(مادة
واما فيما عـدا    . لنفيس واالنفاق المعتاد  وبيع سريع الفساد والمنقول غير ا     

ذلك فالظاهر عدم المصلحة وعلى الوصي البينة للحصول علـى موافقـة            
المحكمة وكل تصرف من الوصي في كرائم االموال من المنقـول وفـي             
العقار مطلقا متوقف نفوذه على صدور اذن المحكمة مسبقا في ضوء مـا             

 .يثبت لديها من المصلحة للقاصر
 رابعالفصل ال

 ما يجب  عمل الوصي ابالغ المحكمة به
يجب على الوصي  وعلى الورثة البالغين وعلى كل من في يده مال             ) ٢٩١(مادة

من التركة اذا مات الميت وله قصار ابالغ القاضي لحصر اموالهم فـي             
دفتر المحكمة وتسليمه للوصي ويجب على المحكمة المبادرة الى ذلك متى           

 .رين في صدر هذه المادةطلب منها اي من المذكو
يجب على الوصي على الحمل ان يبلغ القاضي بانفصال الحمل حيا           ) ٢٩٢(مادة

 .او ميتا او بانقضاء مدة الحمل طبقا لما هو مقرر في هذا القانون



 

 ٢١٦

 يةاحوال شخص

يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن ادارته الموال القاصر          ) ٢٩٣(مادة
داع الفائض من واقـع كشـف       ويجب عليه اي  . مؤيدا بالمستندات كل عام   

الحساب الذي يقدمه او ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسـم             
وللقاضي اعفاء الوصي من المحاسبة مستقبال      . القاصر في احد المصارف   

 .اذا كان مال القاصر ال يغل ما يفيض عن حاجته
 الفصل الخامس

 فيما يضمنه الوصي
دى او فرط او صرف المال في غيـر         يضمن الوصي اذا خان او تع     ) ٢٩٤(مادة

 .مصرفه الذي عينه الموصي
 .اذا اجر الوصي مال القاصر باقل من اجر المثل ضمن) ٢٩٥(مادة
اذا مات الوصي ولم يعلم مصير مال القاصر كان ما تسلمه بسـبب             ) ٢٩٦(مادة

 .الوصاية دينا على تركته
 الفصل السادس

 في انتهاء وصية الوصي
ية الوصي بموته او بعزله او باستعفائه لعذر مقبول مالم          تنتهي وصا ) ٢٩٧(مادة

يتعين عليه وجوب القيام بالوصية او خشي على المال تلفـه، وبالنسـبة             
 .للقاصر ايضا بموت القاصر او ببلوغه سن الرشد

متى انتهت وصاية الوصي الزم هو او ورثته بتقديم حساب ختـامي            ) ٢٩٨(مادة
ليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده مـن         مؤيد بالمستندات عن وصايته بتس    

وال تبرا ذمة الوصي او ورثته اال باعتماد الحساب الختامي مـن            (اموال  
 .المحكمة او القاصر بعد بلوغه سن الرشد

 الكتاب السادس
 المواريث
 الباب االول
 احكام عامة

 يقصد بااللفاظ والتعابير التالية الواردة في هـذا الكتـاب المعـاني           ) ٢٩٩(مادة
 .الموضحة امام كل واحد منها

هو عبارة عن انتقال االموال والحقوق الخاصة بالميـت الـى مـن            : االرث
 .يرثه
 .هو الشخص الذي يتوفى او حكم بموته: المورث
 .هو من يستحق نصيبا في تركة الميت بسبب القرابة او الزوجية: الوارث

 .تهو عبارة عن الحقوق واالموال التي تركها المي: الموروث
 .هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم: السبب
 .هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم: المانع



 

 ٢١٧

 يةاحوال شخص

هو النصيب الذي قدرته الشريعة االسالمية للـوارث ال يزيـد اال            : الفرض
 .بالرد وال ينقص اال بالعول

هو من ليس لهم سهم مقدر في التركة وياخذ ما يفي عـن سـهام               : العاصب
 . واذا انفرد اخذ المال كلهذوي الفروض
هو كل ذكر ال يدخل فيه نسبه الى الميت انثى وال يحتـاج             : العاصب بنفسه 

 .في التعصيب الى غيره
هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها          : العاصب بغيره 

 .وتشاركه في العصوبة
هو كل انثى صاحبة  فرض تحتاج في التعصـيب الـى         : العاصب مع غيره  

 .يرها وال تشاركه في العصوبةغ
هو منع من قام به سبب االرث من نصيبه كـل او بعضـه، مـن                : الحجب

 .مقادير انصبائهم في التركة
) مـن مقـادير   (هو زيادة في عدد سهام ذوي الفـروض ونقصـان           : العول

 .انصبائهم في التركة
هو ضم الباقي من التركة على اصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة           : الرد
 .روضهم حيث ال عاصبف

 .المراد به كل قريب ليس بذي سهم وال عصبة: ذو الرحم
 ).الجد العصبي(هو الذي ال يتوسط بينه وبين الميت انثى : الجد الصحيح

 .هي التي ال يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث: الجدة الصحيحة
 .هو من له الة ذكر وانثى ولم يتبين حاله: الخنثى المشكل

 .هو الغائب الذي لم تعلم حياته وال موته: دالمفقو
 .هو من لم يثبت له نسب بعقد صحيح: ولد الزنا
هو من ولد على فراش زوجية وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم           :  ولد اللعان

 .بنفي نسبه
 .هو اقل عدد يمكن ان تؤخذ منه سهام الورثة: اصل المسالة

ها في اقل عدد يمكن معه ان       هو ان يضرب اصل المسالة او عول      : التصحيح
يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب           

 .هو المسالة بعد التصحيح
ال استحقاق الحد في تركة المورث اال بعد تحقق وفاته او صـدور             ) ٣٠٠(مادة

حكم من القضاء باعتباره ميتا مع مراعاة حياة الوارث عند الوفاة حقيقة ام             
 .حكما

اذا مات اثنان ولم يعلم ايهما مات االول فال استحقاق الحدهما فـي             ) ٣٠١(دةما
 .تركة االخر سواء كان موتهما في حادث واحد ام ال



 

 ٢١٨

 يةاحوال شخص

 :يتعلق بتركة الميت حقوق اربعة مقدم بعضها على بعض) ٣٠٢(مادة
 .اخراج مؤن التجهيز من الموت الى الدفن ونفقة معتدة-ا
 .قضاء ما ثبت عليه من دين-ب
 .تنفيذ ما يصح من الوصايا-ج
 .تقسيم الباقي بين الورثة-د
االرث بالنكاح يكون بطريق الفرض امـا االرث بالنسـب فيكـون            ) ٣٠٣(مادة

بطريق الفرض او التعصيب ايهما معا او بالرحم مـع مراعـاة قواعـد              
 .الحجب والعول والرد، اما الوالء فقد ترك الكالم عنه لعدم وجوده حاليا

قتل مانع من الميراث اال ان يكون منفذا لحد او قصاص شريطة ان             ال) ٣٠٤(مادة
 .يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقال بالغا سن المسئولية الجنائية

 .ال توارث بين اهل ملتين واختالف الدارين ال يمنع االرث) ٣٠٥(مادة
اذا كان لوارث جهتا ارث ورث بهما معـا، مـع مراعـاة احكـام               ) ٣٠٦(مادة

 .من هذا القانون) ٣٢١(ةالماد
المستحقون للتركة في هذا القانون ستة اصناف مقدم بعضـها علـى            ) ٣٠٧(مادة

 -:بعض على النحو التالي
 :اصحاب الفروض-ا
 .البنات وبنات االبن وان نزلن-١
 .االخوات الشقيقات-٢
 .االخوات الب-٣
 .االم-٤
 .االخ الم او االخت الم-٥
 .الزوج او الزوجة-٦
 .م او البالجدة ال-٧
 .من هذا القانون) ٣٢١(االب وابوه وان عال في حالة المادة-٨
 :العصبات النسبية-ب
االبن، وابن االبن وان نزل، االب وابـوه وان عـال، االخ            (الذكور هم   -١

الشقيق، واالخ الب، وابن االخ الشقيق وان نزل، ابن االخ الب وان نزل،             
 ).ق وان بعد، ابن العم الب وان بعدالعم الشقيق، العم الب، ابن العم الشقي

البنات وبنات االبن، االخوات الشقيقات، االخوات الب، كل ذلك         : االناث-٢
 .اذا وجد معهم من يعصبهن

 .ذو االرحام-ج
 .المقر له بنسب-د

 .الموصى له باكثر من الثلث حيث ال وارث-هـ



 

 ٢١٩

 يةاحوال شخص

 ).بيت المال(الخزانة العامة -و
 الباب الثاني

 واصحابهاالفروض المقدرة 
 -:تحدد الفروض على النحو التالي) ٣٠٨(مادة
 . النصف-١
 . الربع-٢
 . الثمن-٣
 . الثلثان-٤
 . الثلث-٥
 . السدس-٦
 :النصف وهو لخمسة اصناف)  ٣٠٩(مادة
 .الزوج اذا لم يكن للميت فرع وارث-١
 .البنت الواحدة اذا لم يكن لها معصب-٢
 .ب ولم تحجببنت االبن الواحدة اذا لم يكن لها معص-٣
 .االخت الشقيقة الواحدة اذا لم يكن لها معصب ولم تحجب-٤
 .االخت لالب الواحدة اذا لم يكن معها معصب ولم تحجب-٥
 -:الربع ويستحقه ثالثة اصناف)  ٣١٠(مادة
 .الزوج اذا كان للميت فرع وارث-١
 .الزوجة او الزوجات اذا لم يكن للميت فرع وارث-٢
 .ا كان الورثة زوجة وابويناالم في حالة ما اذ-٣
 .الثمن وهو فرض الزوجة او الزوجات اذا كان للميت فرع وارث) ٣١١(مادة
 -:الثلثان وهو الربعة اصناف) ٣١٢(مادة
 .البنتان فاكثر اذا لم يكن معهن معصب-١
 .بنتا االبن فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن-٢
 .عهن معصب ولم يحجبناالختان الشقيقتان فاكثر اذا لم يكن م-٣
 .االختان الب فاكثر اذا لم يكن معهن معصب ولم يحجبن-٤
 -:الثلث وهو لصنفين)  ٣١٣(مادة
االم اذا لم يكن للميت فـرع وارث وال اثنـان فصـاعدا مـن االخـوة                 -١

 .واالخوات
االخوان الم فاكثر اذا لم يكن للميت فرع وارث وال اصـل ذكـر مـع                -٢

استغرقت السهام التركة وكان مع االخـوة الم اخ         مراعاة انه في حالة اذا      
 .شقيق او اكثر فانه يشاركهم في الثلث

 -:السدس ويستحقه من ياتي)  ٣١٤(مادة
 .االب اذا كان للميت فرع وارث-١



 

 ٢٢٠

 يةاحوال شخص

 .الجد الصحيح اذا كان للميت فرع وارث ولم يحجب-٢
 وهو  االم اذا وجد للميت فرع وارث او اثنان فاكثر من االخوة واالخوات           -٣

 .لها في مسالة زوج وابوين
 .بنت االبن فاكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين اذا لم تعصب-٤
 .االخت الب فاكثر مع االخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين اذا ورثت-٥
االخ الم او الخت الم اذا كان واحدا ولم يكن للميـت فـرع وارث وال                -٦

 .اصل ذكر
 . يحجبنالجدة او الجدات اذا لم-٧

 الباب الثالث
 التعصيب

 -:العصبة من النسب ثالثة انواع) ٣١٥(مادة
 .عاصب بنفسه-١
 .عاصب بغيره-٢
 .عاصب مع غيره-٣
جهات اربع مقدم بعضها على بعض فـي االرث،         : للعصبة بالنفس )  ٣١٦(مادة

 -:على الترتيب االتي
 .االبن ثم ابن االبن وان نزل-١
 .االب ثم الجد الصحيح وان عال-٢
االخوة االشقاء ثم االخوة الب ثم بنوا االخوة االشقاء ثم االب وان نـزل              -٣

 .كل منهم
 .العم البوين ثم الب ثم ابن العم البوين ثم الب وان بعدوا-٤
كل من كان اقرب الى الميت درجة من العصبة بالنفس فهـو اولـى      ) ٣١٧(مادة

ولى من ذي قرابـة     بالميراث كاالبن واالب ولك من كان ذا قرابتين فانه ا         
واحدة سواء كان ذو القرابتين ذكرا او انثى فاذا اتحدوا في الجهة والدرجة             

 .والقوة كان االرث بينهم
 -:العصبة بالغير) ٣١٨(مادة
 .البنات مع االبناء-ا
بنات االبن وان نزلن مع ابناء االبن وان نزلوا اذا كانوا فـي درجـتهن               -ب

 .يرثن بغير ذلكمطلقا او كانوا انزل منهن اذا لم 
 االخوات البوين مع االخوة البوين واالخوات الب مع االخوة الب مـع             -ج

 .مراعاة ان يكون االرث في هذه االحوال للذكر مثل حظ االنثيين
 .العصبة مع الغير) ٣١٩(مادة

االخوات البوين او الب مع البنات او بنات االبن وان نزلن مع مراعاة ان              
ركة بعد الفروض وفي هذه الحالة تعتبر االخوات        يكون لهن الباقي في الت    



 

 ٢٢١

 يةاحوال شخص

البوين كاالخوة البوين واالخوات الب كاالخوة الب وياخـذن احكـامهم           
 .بالنسبة لباقي العصبات في التقديم بالجهة والدرجة او القوة

مع االخوة واالخـوات البـوين او الب   ) الجد العصبي(اذا اجتمع   -ا) ٣٢٠(مادة
نقصه المقاسمة عن السدس فيرد اليـه ان كـانوا          فانه يقاسمهم كاخ مالم ت    

 .ذكورا او ذكورا واناثا او اناثا عصبهن البنات او بنات االبن
اذا كان الجد مع اخوات لم يعصبن بالذكور وال مع البنات او بنات االبن              -ب

فانه يستحق الباقي بعد اصحاب الفروض بطريق التعصيب واما اذا كانت           
يب على الوجه المتقدم تحرم الجد مع االرث او         المقاسمة او االرث التعص   

 .تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض السدس
اذا اجتمع االب او الجد مع البنت او بنت االبن وان نزلت استحق             -ا) ٣٢١(مادة

 .الجد السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب
فرضا اذا اجتمع االب او الجد مع االبن او ابن االبن فليس له اال السدس               -ب

 .والباقي للورثة تعصيبا
 .اذا انفرد االب او الجد بنفسه فانه ياخذ المال كله بالتعصيب-ج

 الباب الرابع
 الحجب

 :الحجب نوعان هما) ٣٢٢(مادة
 .حجب نقصان-ا
 .حجب حرمان-ب
 .حجب النقصان مقصور على ذوي الفروض الخمسة) ٣٢٣(مادة
 .رثالزوج ويحجب من النصف الى الربع بالفرع الوا-ا
تحجب او يحجبن من الربع الـى الـثمن بـالفرع           : الزوجة او الزوجات  -ب

 .الوارث
االم وتحجب من الثلث الى السدس بالفرع الوارث وباالثنين فـاكثر مـن      -ج

االخوة واالخوات مطلقا ولو لم يرثوا وتحجب من ثلث المال الـى ثلـث              
 .الباقي باحد الزوجين مع االب

نهن من النصف الى السدس والمتعدد مـنهن        بنات االبن تحجب الواحدة م    -د
 .يحجبن من الثلثين الى السدس بالبنت

 االخوات الب تحجب الواحدة مـنهن مـن النصـف الـى السـدس               -هـ
 .والمتعددات من الثلثين الى السدس باالخت الشقيقة

يدخل على احد عشر صنفا علـى النحـو         ) االسقاط(حجب الحرمان   ) ٣٢٤(مادة
 -:التالي

 االبن ومن تحته من االوالد باالبن واالعلى من اوالد االبنـاء            يحجب ولد -١
 .يحجب من تحته



 

 ٢٢٢

 يةاحوال شخص

يحجب الجد ومن فوقه من االجداد والجدات من قبله بـاالب وكـل جـد               -٢
 .قريب يحجب الجد البعيد

 .تحجب الجدات من اي جهة باالم-٣
 .يحجب االخ الب وام باالبن وابن االبن وان نزل واالب-٤
 باالبن وابـن االبـن وان نـزل واالب واالخ الب وام             يحجب االخ الب  -٥

 .واالخت الب وام اذا عصبتها البنت او بنت االبن وان نزل
يحجب االخ الم بالولد وولد االبن وان نزل ذكرا كـان او انثـى واالب               -٦

 .والجد وان عال
يحجب ابن االخ الب وام باالبن وابن االبن وان نزل واالب والجـد وان              -٧

 الب وام واالخ الب او االخت البوين او الب اذا عصـبتهما             عال واالخ 
 .البنت او بنت االبن

٨-             يحجب ابن االخ الب باالبن وابن االبن وان نزل واالب والجد وان على
واالخ الب وام واالخ الب وابن االخ الب وام واالخت البوين اذا عصبت             

 .بالفرع الوارث
ان عال، واالبن وابـن االبـن وان        يحجب االعمام وبنوهم باالب والجد و     -٩

نزل واالخ الشقيق واالخ الب وابن االخ الشقيق وابـن االخ الب وام او              
 .الب اذا عصبت

 .تحجب بنات االبن بالبنتين فاكثر اذا لم يكن معهن معصب-١٠
تحجب االخوات الب باالختين البوين فاكثر اذا لـم يكـن معهـن اخ              -١١

 .معصب
 الباب الخامس

 الرد
اذا لم توجد عصبة من النسب ولم تستغرق الفروض للتركـة فيـرد             ) ٣٢٥(مادة

الباقي على اصحاب الفروض بنسبة فروضهم باستثناء الزوجين فـال رد           
 .عليهما

 الباب السادس
 في ارث ذوي االرحام

 -:ذووا االرحام اربعة اصناف على النحو التالي) ٣٢٦(مادة
 :من ينتمي الى الميت وهم: الصنف االول

 .الد البنت ذكورا كانوا او اناثا لهم ميراثها ويقسم بينهم بالسويةاو-ا
اوالد بنت االبن واوالد بنات االبن ذكورا كانوا او اناثاً لهم ميراثهـا او              -ب

 ).النصف او الثلثان او السدس اذا كانوا مع من يدلي بالبنت(ميراثهن 
 .من ينتمي الى ابوي الميت: الصنف الثاني
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ب وام او الحدهما لكل ميراث امه مع االجتماع واالنفراد          اوالد االخت ال  -ا
 .فرضا وردا

اوالد بنات االخ الب وام حكمهم حكم من يدلي بهن الى الميت اجتماعا             -ب
 .وانفرادا

 .بنات ابن االخ البوين او الب حكمهن حكم من ادلى بهن-ج
نهم على  اوالد االخ الم حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بي           -د

 .عدد رؤوسهم ويستوي فيه الذكر واالنثى
 -:من ينتمي الى جد الميت او جدته وهم: الصنف الثالث 
بنت العم الب وام او الب وبنت ابن العم البوين او الب وحكمهن حكـم               -ا

من يدلين به من ابائهن ويعامل معاملتهن اوالد العـم الم واوالد العمـات            
 .اعمام االم وكل من يدلي باالبوعمات االب والعمة الم وبنات 

العم الم والعمة مطلقا سواء كانت البوين او الحدهما ينزلـون منزلـة             -ب
 .االب

االخوال والخاالت البوين او الحدهما وحكمهم انهم ينزلون منزلـة االم           -ج
وياخذون ما تاخذه ويقسم المال بينهم اذا انفردوا فرضا وردا ونصيب االم            

او السدس اذا كان هناك حاجب مع مراعاة انه في          الثلث مع عدم الحاجب     
حالة ما اذا اجتمع ثالثة اخوال متفرقين فانه يكون للخال من االم السـدس              
والباقي للخال الشقيق، اما اخوال االب وخاالته واخـوال االم واعمامهـا            

زلة من  -وعماتها واوالدهم فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلون به ال من           
 .جداد والجداتيدلون من اال

 -:من ينتمي اليهم الميت وهم:  الصنف الرابع 
 .اب االم ينزل منزلة االم-ا
 .اب ام االب ينزل منزلة بنته ام االب. ام االب تنزل منزلة االم-ب
االجداد والجدات المحجوبون ينزلون منزلة اوالدهم ولهم ميـراث مـن           -ج

 .ينزلون منزلته
االرحام يتساوون في االرث اذا كـانوا فـي         الذكر واالنثى من ذوي     ) ٣٢٧(مادة

درجة واحدة متفقين باالدالء بنسب واحد، اما اذا اختلفوا فلكل ميراث من            
يدلي به مع مراعاة تفاضلهم باسبابهم ويرثون ما يرثه اسبابهم تسـهيما او         

 .تعصيبا فيحجبون من يحبجه سببه ويعصبون من يعصبه سببه
 الباب السابع

  للمقر له بنسبفي استحقاق الترآة
يستحق المقر له بنسب التركة او جزءا منها اذا كان مجهول النسـب    ) ٣٢٨(مادة

ولم يقم به مانع من موانع االرث مع مراعاة ان يكون المقر له حيا حقيقة               
او حكما عند موت المؤرث وان ال يرد االقرار اذا كان بالغا وان ال يدخل               
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قر مكلفا مختارا ال يعلم هزله وال       االقرار على المقر ضررا وان يكون الم      
 .كذبه عقال وال شرعا

 الباب الثامن
 في احكام متنوعة

يؤخر للحمل من تركة المتوفى نصيب ذكر حتى يتبين نوع الحمـل            ) ٣٢٩(مادة
وال يرث الحمل اال اذا ولد اكثره حيا لستة اشهر على االقل مع مراعـاة               

 .القرائنانه ال حد الكثر مدة الحمل في حالة استمرار 
اذا زاد المؤخر للحمل عما يستحقه رد على من يستحقه من الورثـة             ) ٣٣٠(مادة

 .اما اذا نقص المؤخر فيرجع على من دخلت عليه الزيادة في نصيبه
نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فان ظهر حيـا حقيقـة او             ) ٣٣١(مادة

 مـن   بحكم المحكمة وقت موت المؤرث اخذه واال وزع الموقوف علـى          
 .يستحقه من الورثة وقت وفاة المؤرث

ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب االنثـى          ) ٣٣٢(مادة
 .وما بقي فيعطى للورثة

 .ولد الزنا وولد اللعان يرث امه وقرابتها وترثهم هي وقرابتها) ٣٣٣(مادة
نهـا  على متولي القسمة ان ينظر اوال الى سهام الورثة ويستخرج م          ) ٣٣٤(مادة

المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حسـاب الفـرائض ومنـه يقسـم              
 :والمخرج الجامع يخرج بطريقتين

بطريقة القيراط وهو ما تجري به المعاملة في اليمن والواحدة فيه اربعـة             -ا
 .وعشرون قيراطا يقسم ولو بكسر

استخراج الوحدة الجامعة من مخارج ذوي السهام السـت التـي سـبق             -ب
ث يصير نصيب كل وارث جبرا ال كسر فيـه حسـبما هـو       تفصيلها بحي 

معروف في علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فمسالتهم تخـرج            
 .من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ االنثيين

بنتان (او ثلثان وما بقي     ) ام واخ (كل تركة اجتمع فيها ثلث وما بقي        )  ٣٣٥(مادة
فاصل مخرجهـا مـن     )  شقيقتان واختان الم   اختان(او ثلث وثلثان    ) واخ
 .ثالثة

بنت (او نصف وما بقي     ) اخت وزوج (كل تركة اجتمع فيها نصفان      ) ٣٣٦(مادة
 .فاصل مخرجها من اثنين) زوج وابوان(او نصف وثلث ما بقي ) واخ

او ربع ونصف وما    ) زوج وابن (كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي        ) ٣٣٧(مادة
فاصـل  ) زوجـة وابـوان   (و ربع وثلث ما بقي      ا) زوج وبنت واخ  (بقي  

 .مخرجها من اربعة
او ثمن ونصـف    ) زوجة  وابن  (كل تركه اجتمع فيها ثمن وما بقي        ) ٢٣٨(مادة

 .فاصل مخرجها من ثمانية)زوجة وبنت واخ(وما بقي 
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زوج واخـوان الم    (كل تركة اجتمع فيها السدس والثلث والنصـف         ) ٣٣٩(مادة
زوج واخـت البـوين     (تعول الى سـبعة     فاصل مخرجها من ستة و    ) وام

زوج واخـت   (او الى تسعة    ) زوج وام واخت  (او الى ثمانية    ) واخت الب 
 ).زوج وام واخوان الم واخت البوين واخت الب(او الى عشرة ) وجد

كل تركة اجتمع فيها الربع والسدس او الثلث فاصل مخرجهـا مـن             ) ٣٤٠(مادة
قد تعول الى ثالثـة عشـر   و) زوجة واخوان الم وام وعصبة(اثني عشر  

او ) زوج وابوان وبنتان  (او الى خمسة عشر     ) زوج وام وبنت وبنت ابن    (
 ).وام وزوجة واخوان الم واختان الب واختان الب وام(الى سبعة عشر 

كل تركة اجتمع فيها الثمن مع السدس او الثلث فاصل مخرجها مـن             ) ٣٤١(مادة
ابوان (ى سبعة وعشرين    وتعول ال ) ابوان وبنت وزوجة  (اربعة وعشرين   
 ).وبنتان وزوجة

كل تركة اجتمع فيها نصف وما بقـي ورد علـى صـنف فاصـل               ) ٣٤٢(مادة
او ربع وما بقي ورد على صنف فاصـل         ) زوج وام (مخرجها من اثنين    
او ثمن وما بقي ورد على صنف فاصل        ) زوج وبنت (مخرجها من اربعة    
ف وما بقـي ورد     وكل تركة فيها نص   ) زوجة وبنت (مخرجها من ثمانية    

 ).زوج واخ الم وجدة(على صنفين فاصلها من اربعة 
كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على اثنين فاصل مخرجهـا             ) ٣٤٣(مادة

 ).زوجة واخ الم وجدة(من ثمانية 
كل تركة اجتمع فيه ربع وما بقي ورد على ثالثة فاصل مخرجهـا             ) ٣٤٤(مادة

كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقـي        و) زوجة واخوان الم وام   (من اربعة   
 ).زوج وبنت وام(ورد على اربعة فاصلها من ستة عشر 

كل تركة فيها ثمن وما بقي ورد على اربعة فاصـلها مـن اثنـين               ) ٣٤٥(مادة
 ).زوجة وبنت وام(وثالثين 

كل تركه فيما ثمن وما بقي ورد على خمسة فاصلها مـن اربعـين              ) ٢٤٦(مادة
 ).مزوجه وبنت وبنت ابن وا(

المناسخة هي ان يموت وارث من الورثة او اكثر قبل قسمة تركـة             ) ٣٤٧(مادة
المؤرث االول فانه ال يمكن قسمة تركة الميت الثاني اال بعد قسمة الدرجة             

 .االولى ولالختصار فانه ال بد لمثل هذه المسالة من صورتين
 :الصورة االولى

رج مسالة الميت الثـاني     وهي اذا كان مخرج مسالة الميت االول موافقة لمخ        
كان توفى شخص عن اب وام وابنتـين فلكـل مـن االب واالم سـدس                
فمخرجها من ستة ثم توفت احدى االبنتين عن جـدها وجـدتها واختهـا              
فمخرج هذه المسالة ايضا من ستة منكسرة على ثالثة راس الجد براسين            
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مـن  واالخت براس فيضرب الثالثة في الستة اصل المسالة االولى تصح           
ثمانية عشر للجدة السدس من كال المسالتين والجد عشرة وخمسة لالخت            

 .فالجد عصب االخت
 :الصورة الثانية

اذا كان مخرج المسالة الثانية يبين مخرج المسالة االولى كان يتوفى شخص            
عن ام وابنين فالمسالة من ستة وتصح من اثني عشر ثم توفى احد االبنين              

يهما خمسة ال توافق مخرج المسالة االولى وال        عن ولدين وبيدهما حصة اب    
تنقسم فمخرج ذلك من عدد رؤوسهما اثنان منكسرة على اربعة فتضـرب            
االربعة في مخرج االولى ستة تصح من اربعة وعشرين لـالم السـدس             

 .ولعمهما عشرة ولكل من االثنين في المسالة الثانية خمسة) اربعة(
تنظيم اعمال امناء التوثيـق االجـراءات       توضح الالئحة الخاصة ب   -ا) ٣٤٨(مادة

 .التي يجب على موثقي عقود الزواج والطالق مراعاتها في اعمالها
يجب على كل زوج طلق زوجته ان يبلغ الجهة المختصة بـذلك خـالل              -ب

اسبوع من تاريخ وقوعه وذلك تحت طائلة التعرض للعقوبات القانونية في           
 .حالة عدم االلتزام بذلك

 ما لم يرد به نص في هذا القانون يعمل فيه باقوى االدلـة فـي                كل) ٣٤٩(مادة
 .الشريعة االسالمية

يلغى اي قانون او قرار او الئحة او قاعدة او نظام يتعـارض مـع               ) ٣٥٠(مادة
 -:نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى ما يلي

 .م الصادر في عدن١٩٧٤لسنة ) ١( قانون االسرة رقم -
م بشـان المواريـث     ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(ادة بالقانون رقم     قرار مجلس القي   -

 .الشرعية الصادر في صنعاء
 في شـان الوصـية      ١٩٧٦لسنة  ) ١٤٢( قرار مجلس القيادة بالقانون رقم       -

 .الصادر في صنعاء
 بشان الهبة الصـادر     ١٩٧٦لسنة  ) ٧٧( قرار مجلس القيادة بالقانون رقم       -

 .في صنعاء
م بشان االسرة الصادر    ١٩٧٨لسنة  ) ٣( رقم    قرار مجلس القيادة بالقانون    -

 .في صنعاء
يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشـر فـي الجريـدة             ) ٣٥١(مادة

 .الرسمية
  بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية

 هـ١٤١٢رمضان/ ٢٥: بتاريخ
 -م١٩٩٢/مارس/٢٩: الموافق
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 علي عبد اهللا صالح/ الفريق   حيدر ابو بكر العطاس
 رئيس مجلس الرئاســـة   لس الوزراءرئيس مج

 
 م١٩٩٨لسنة ) 27(قانون رقم 

 م ١٩٩٢لسنة ) ٢٠(بتعديل  بعض مود القرار الجمهوري بالقانون رقم 
 بشان االحوال الشخصية

 -:باسم الشعب
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية
م بشان االحوال ١٩٩٢نة لس) ٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 

 .الشخصية
 .وبعد موافقة مجلس النواب

 -:اصدرنا القانون االتي نصه
-٢٦-٢٤-١٨-١٧-١٦-١٤-١٢-٩-٨-٧-٦-٥-٤-٢(تعدل المواد ) ١(مادة

٥٣-٥٢-٥١-٤٩-٤٦-٤٥-٤٢-٤٠-٣٩-٣٧-٣٥-٣٣-٣١-٣٠-
١٢٧-١٢٠-١٠٩-١٠٨-١٠٣-٩٩-٩٥-٩١-٧٢-٦٩-٦٦-٦٥-٥٨-
١٦٣-١٦٢-١٥٩-١٥٣-١٥٢-١٥٠-١٤٣-١٣٩-١٣٧-١٣٢-١٢٩-
٢١١-٢٠٩-٢٠٧-١٩٧-١٩٦-١٨٦-١٨٥-١٨٤-١٧١-١٦٦-١٦٥-
٢٣٨-٢٣٥-٢٣٣-٢٣٢-٢٢٩-٢٢٥-٢٢٤-٢٢٣-٢١٨-٢١٣-٢١٢-
٢٦٤-٢٦٣-٢٦٢-٢٦١-٢٦٠-٢٥٨-٢٥٧-٢٥٥-٢٤٩-٢٤١-٢٤٠-
٢٩٥-٢٩٣-٢٨٩-٢٨٨-٢٨٧-٢٨١-٢٧٧-٢٧٥-٢٧٣-٢٦٧-٢٦٥-
٣٢٩-٣٢٨-٣٢٦-٣٢٤-٣١٤-٣٠٧-٣٠٣-٣٠١-٢٩٩-٢٩٨-٢٩٧-
من القرار الجمهوري بالقانون رقم     )٣٤٧-٣٤٠-٣٣٩-٣٣٤-٣٣٣-٣٣١

 -:م بشان االحوال الشخصية على النحو التالي١٩٩٢لسنة ) ٢٠(
 لكتاب االولا

 الخطبة وعقد الزواج
 الباب االول
 الخطبة

التقدم من الراغب او من يقوم عنه الى ولي المراة بطلـب            : الخطبة هي ) ٢(مادة
ال ان ياذن له او يترك      التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على اخيه المسلم ا        
 .، كما تحرم في حال العدة اال عدة البائن تعريضا

 .لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة-١) ٤(مادة
اذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهـدايا بعينهـا اذا              -٢

كانت قائمة واال فمثلها  او قيمتها يوم القبض ، واذا كان العدول من جانب             
 .فال يجب اعادة الهدايا اليهالخاطب 
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اذا انتهت الخطبة بالوفاة او بسبب ال يد الحد الطرفين فيه او بعـارض              -٣
 .حال دون الزواج فال يسترد شيء من الهدايا المستهلكة عادة

اذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسـبب مـا تـرى              ) ٥(مادة
 .المحكمة لزومه ومقداره من التعويض ان ترافعا

 الباب الثاني
 عقد الزواج
 الفصل االول

 انعقاد الزواج وارآانه وشروطه
الزواج هو ارتباط بين زوجين بعقد شرعي تحل به المراة للرجل شرعا            ) ٦(مادة

 .وغايته تحصين الفروج انشاء اسرة قوامها حسن العشرة
 -:يشترط لصحة العقد ما يلي) ٧(مادة

 .ان يكون في مجلس واحد .١
د التزوج عرفا من ولي للمعقود بها ، مكلف ،ذكر ، غير ايجاب بما يفي .٢

 .محرم،او باجازته او من وكيله
قبول التزوج قبل االعراض من زوج مكلف غير محرم او ممن يقوم  .٣

 .مقامه شرعا او باجازته
تعريف الزوجين حال العقد باسم او لقب او اشارة او نحو ذلك مما  .٤

 .يميزهما عن غيرهما
القبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت ان يكون االيجاب و .٥

بمدة ، ويلغى كل شرط  ال يتعلق به غرض مشروع الحد الزوجين او 
 .يخالف موجب العقد

خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من  .٦
 .هذا الباب

 -:اركان العقد التي ال تتم ماهيته بدونها اربعة) ٨(مادة
وج وزوجه وهما محل العقد، وايجاب وقبول ، ويتم العقد باللفظ والكتابة            ز

وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت             
 .واالخرس باالشارة المفهمة

يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين او رجل وامراتين يسـمعان           )  ٩(مادة
ن بالمجلس او الكتابـة او الرسـالة او         لفظ االيجاب والقبول من المتعاقدي    
 .االشارة من االخرس والمصمت

 -:يجوز للرجل تعدد الزوجات الى اربع  مع تحقق ما يلي) ١٢(مادة
 .القدرة على العدل واال فواحدة-١
 .ان يكون للزوج القدرة على االعالة-٢
 .اشعار المراة بانه متزوج بغيرها-٣



 

 ٢٢٩

 يةاحوال شخص

 وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة ان يقيدوا        على من يتولى صيغة العقد    ) ١٤(مادة
وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خالل شهر            
واذا قام احد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن االخـرين، علـى ان               
تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات الالزمة مثل سن الزوجين وارقـام           

 .ر المهر المعجل منه والمؤجلبطاقات الهوية ان وجدت ومقدا
 الفصل الثاني

 الوالية في الزواج
االب وان عال ثم    . ولي عقد الزواج هو االقرب فاالقرب على الترتيب       ) ١٦(مادة

االبن وان سفل ثم االخوة ثم ابناؤهم ثم االعمام ثم ابناؤهم ثم اعمام االب              
من هـم فـي     ثم ابناؤهم كذلك ويقدم من تكون قرابته الب وام واذا تعدد            

درجة واحدة كانت الوالية لكل منهم ويصح عقد مـن سـبق مـنهم مـع      
رضاها به ويبطل عقد من تاخروا اذا عقدوا الكثر من شخص واحد فـي              
وقت واحد واذا اشكل ذلك بطل العقد اال اذا ارتضت  احد هـذه العقـود                

 .صح وبطل غيره
ولة النسب بـان ال     القاضي ولي من ال ولي له، واذا ادعت امراة مجه         ) ١٧(مادة

 .ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتاكيد بيمينها
اذا كان الولي االقرب مخالفا في الملة او مجنونا او تعذر االتصال            -١) ١٨(مادة

 .به او خفى مكانه انتقلت الوالية لمن يليه
من اذا عضل ولي المراة امره القاضي بتزويجها فان امتنع امر القاضي -٢

يليه من االولياء االقرب فاالقرب بتزويجها فان فقدوا او عضلوا  زوجها 
 .القاضي بكفء ومهر مثلها

ال يقبل قول المراة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة اال -٣
 .ببرهان

 الفصل الثالث
 في موانع الزواج

من تناسل من   يحرم على المرء من النسب اصوله وفروعه ونساؤهم و        ) ٢٤(مادة
ابويه واول درجة من نسل اجداده وجداته وان علون واصـول زوجتـه             

 .لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها
 -:يحرم على الرجل الزواج من) ٢٦(مادة
 .المخالفة في الملة مالم تكن كتابية-ا
 .المرتدة عن دين االسالم-٢
 .المتزوجة بغيره-٣
 .المالعنة ممن ال عنها-٤
 .لمطلقة منه ثالثا قبل ان تدخل بزوج اخر وتعتد منها-٥



 

 ٢٣٠

 يةاحوال شخص

المعتدة اال ممن تعتد منه في طالق رجعي او بينونة صغرى في الخلع -٦
 .بعد عقد

 .المحرمة بحج او عمرة-٧
 .الخنثى المشكل-٨
 .امراة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج-٩

 الباب الثالث
 في احكام الزواج
 الفصل االول
 احكام عامة

كل زواج استوفى اركانه وشرائطه المبينة في البـاب السـابق فهـو             ) ٣٠(مادة
صحيح ولو لم يعقبه دخول ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع اثار الزواج             
المنصوص عليها في هذا القانون مالم يكن موقوفا حقيقة ويعتبر الـزواج            

 مـن   موقوفا قبل الرضاء ممن يملكه واذا تم الرضاء سرت اثار الـزواج           
وقت العقد اما الموقوف مجازا وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب           

 .اثاره من عند العقد ولهما فسخه عند البلوغ او االفاقة
الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه المبينة في البـاب السـابق            ) ٣١(مادة

باطل وال تترتب عليه قبل الدخول اية اثار ويجب التفريق بين الطـرفين             
قضاء ان لم يكن قد تم برضاهما ما لم يكن الشرط المفقود في العقد جائزا               
 .في مذهبيهما او دخال فيه جاهلين ولم يخرق االجماع المعتبر في الحالين

 الفصل الثاني
 المهر

يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي           -١) ٣٣(مادة
ة غير محرمة فاذا لم يسم  او سـمي          معينا ماال يصح لهما تمكله او منفع      

 .تسمية غير صحيحة او نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل
 .المهر ملك للمراة تتصرف فيه كيفما شاءت وال يعتد باي شرط مخالف-٢
يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين او احدهما          ) ٣٥(مادة

 .ولو قبل الدخول
سم المهر او سمي تسمية غير صحيحة فللمراة المطلقـة قبـل            اذا لم ي  ) ٣٧(مادة

 .الدخول متعة مثلها من مثله بما ال يزيد على نصف مهر المثل
يجوز للمراة قبل الدخول ان تمتنع على الدخول الى ان يسمى لها مهر             ) ٣٩(مادة

ويسلم ما لم يؤجل برضاها فاذا اجل لمدة معلومة فليس لها االمتناع قبـل              
 .من هذا القانون) ٣٤(جل مع مراعاة  المادةحلول اال

 الفصل الثالث
 في العشرة الحسنة
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للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصـلحة االسـرة علـى             ) ٤٠(مادة
 -:االخص فيما يلي

االنتقال معه الى منزل الزوجية مالم  تكن قد اشترطت عليه فـي العقـد               -١
ليها تمكينه من السـكن معهـا       البقاء في منزلها او منزل اسرتها فيكون ع       

 .والدخول عليها
 .تمكينه منها صالحة للوطء المشروع-٢
 .امتثال امره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها-٣
عدم الخروج من منزل الزوجية اال باذنه او لعذر شرعي او مـا جـرى     -٤

تها نحوه وعلـى    مما ليس فيه االخالل بالشرف وال بواجبا      . العرف بمثله 
االخص الخروج في اصالح مالها او اداء وظيفتها  المتفق عليها  والتـي              
ال تتنافى مع الشرع ،ويعتبر عذرا شرعيا للمراة خدمة والديها العـاجزين            

 .وليس لهما من يقوم بخدمتهما او احدهما غيرها
يشترط في المسكن الشرعي ان يكون مستقال تامن فيـه الزوجـة            -١) ٤٢(مادة

لى نفسها ومالها ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن امثاله وعرف البلد            ع
وعدم مضارة الزوجة وللزوج ان يسكن مع زوجته واوالده منهـا اومـن     
غيرها ولو كانوا بالغين وابويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجبا            

د عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجة وان ال تكون ق           
 .اشترطت غير ذلك عند العقد

ال يحق للزوج ان يسكن مع زوجته ضرة لها في مسـكن  واحـد اال اذا              -٢
 .رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت
 الكتاب الثاني

 انحالل الزواج واحكامه
 الباب االول
 فسخ الزواج

ال ينفسخ الزواج بفسخ احد الزوجين لالخر بعيب من العيوب ونحوها           ) ٤٥(مادة
من االسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها اال بحكم المحكمة، وال يترتـب             
على الفسخ شيء قبل الحكم به فاذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول  وجبت              

 . العدة او االستبراء من حين الحكم به
اذا تبين  بين الزوجين سبب من االسباب القاطعة بـالتحريم انفسـخ             ) ٤٦(مادة

لشرع دون حاجه الى الحكم بالفسخ  على ان تـدون           النكاح بينهما بحكم ا   
القضية بنظر المحكمة، اما اذا انكر احدهما وجود السبب المحرم فال بـد             

 .من اثباته بحكم من المحكمة



 

 ٢٣٢
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اذا اسلم الزوج وكانت الزوجة غير كتابية وابت االسـالم او اسـلمت             ) ٤٩(مادة
. زوجين عن االسالم  هي وابى الزوج االسالم في مدة عدتها او ارتد احد ال          

 .انفسخ النكاح بينهما في جميع الصور
لزوجة المعسر عن االنفاق المتمرد عن الكسب وهو قـادر عليـه او             ) ٥١(مادة

 .العاجز عنه الفسخ اذا امتنع عن الطالق
لزوجة الغائب في مكان مجهول او خارج الوطن فسخ عقد نكاحها           -١) ٥٢(مادة

ق وبعد سنتين للمنفق علـى ان تنصـب   بعد انقضاء سنة واحدة لغير المنف 
المحكمة االقرب فاالقرب ليتمكن من اعالن الغائب  في محل معلوم فـي             

 .ظرف شهر باي وسيلة
لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن ثالث سـنوات             -٢

طلب فسخ عقد نكاحها وال يحكم لها بذلك اال اذا مضى على حبس الزوج              
 . سنةمدة ال تقل عن

اذا كان الرجل متزوجا باكثر من واحدة مع عدم القدرة على االنفـاق             ) ٥٣(مادة
والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فان كان له قدره علـى انفـاق واسـكان               
البعض فقط فبعد طلبهن يخيره القاضي بين امساك من يقدر على االنفاق            

واج مـن   عليهن واسكانهن  وطالق االخريات  فاذا امتنع فسخ القاضي ز          
 .طلبت

 الباب الثاني
 الطالق والخلع
 الفصل االول
 الطالق واحكامه

الطالق قول مخصوص به يفك االرتباط بين الزوجين وهو اما صريح           ) ٥٨(مادة
ال يحتمل غيره او كناية تفتقر الى النية ، ويقع الطالق باللغـة العربيـة               

ن العاجز عـن  وبغيرها ممن يعرف معناه او بالكتابة واالشارة المفهومة م      
 .النطق

الطالق المعلق على فعل شيء او تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقـه             ) ٦٥(مادة
 .به

ال يقع الطالق بالحنث بيمين الطالق او الحرام ويلزمه الكفارة ان لـم             ) ٦٦(مادة
 .ينو الطالق

الطالق البائن يزيل الزوجية حاال فان كان بائنا بينونة صغرى فانه ال            ) ٦٩(مادة
 المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خالل العدة في الخلع            يمنع

او بعدها مطلقا واذا كان بائنا بينونة كبرى بان كان مكمال للثالث حرمت             
المراة على مطلقها ما لم تتزوج باخر يدخل بها دخوال حقيقيا وتعتد منـه              

 .فيجوز لالول ان يتزوجها بعقد ومهر جديدين
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 الفصل الثاني
 ع واحكامهالخل

الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجـة او مـن              ) ٧٢(مادة
 .غيرها ماال او منفعة ولو كان مجهوال

 الباب الرابع
 الظهار وااليالء واللعان والمفقود

 الفصل االول
 الظهار واحكامه

يشترط للظهار ان يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التـي تحتـه             ) ٩١(مادة
 .نية في الكناية فان نوى غير الظهار ال تترتب احكامهويشترط ال

يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد ارادة الوطء واذا اتى الرجـل            ) ٩٥(مادة
زوجته قبل الكفارة اثم وال يرفع التحريم عليه االستمرار في الوطء حتـى             

 .يكفر
تـق فصـيام    عتق رقبة فان لم يجد او ال يسـتطيع الع         (كفارة الظهار   ) ٩٩(مادة

 ).شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا
 الفصل الثاني
 االيالء واحكامه

يكون االيالء صريحا بان يحلف الرجل بـان ال يجـامع زوجتـه ،              ) ١٠٣(مادة
 .ويكون كناية كان يحلف ان ال يقرب منها او بان ال يجمع راسيهما وسادة

 الفصل الثالث
 اللعان واحكامه

 اللعان ايمان يكذب بها كل من الزوجين االخر، به يرتفـع النكـاح              )١٠٨(مادة
بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجتـه الصـالحة            
للوطء والباقية تحته عن نكاح صحيح او شبهة ولو في العدة ذلك الرمـي              
بزنا في حال يوجب الحد ولو اضاف الزنا الى ما قبل العقد له بها او لـم                 

 بالزنا ولكن وقعت نسبة ولده منها الى الزنا مصرحا ال كانيـا وال              يرمها
 .بينة له وال اقرار منه بالولد وال منها بالزنا

يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي ان           ) ١٠٩(مادة
يعظمها ويحثهما على التصادق فان امتنعا بدا بتحليف الزوج اربعا بـان            

ظيم اني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هـذا            واهللا الع : (يقول
ويزاد في الخامسة بان لعنة اهللا عليـه ان كـان مـن     ). ان كان هناك ولد   

ثم تحلف المراة اربعا تقول فيها واهللا انه لكاذب فيما رماني بـه             . الكاذبين
 ويزاد فـي الخامسـة ان       – ان كان هناك ولد      –من الزنا ونفي ولده هذا      

 عليها ان كان من الصادقين  ،ويجب الترتيب في الحلف بحيث            غضب اهللا 
 .اذا حلفت اوال وجب اعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم

 -:اذا حكم باعتبار المفقود ميتا ثم ظهر حيا فانه) ١٢٠(مادة
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 ..يستحق جميع ماله-ا
 .تعتبر زوجته باقية في عصمته-ب

 الكتاب الثالث
 القرابة واحكامها

 سب والرضاعة والحضانةالن
 الفصل االول
 ثبوت النسب

يعتبر الرجل بالغا اذا ادعى االحتالم مع االحتمال وكان ابن عشـر            ) ١٢٧(مادة
سنوات فما فوقها وتعتبر المراة بالغة اذا ادعت االحتالم مـع االحتمـال             
وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع االحوال يعتبـر الشـخص             

ن خمس عشرة فما فوقها او ثبوت االنبات فيهما والحيض          بالغا اذا كان اب   
او الحمل في المراة  وعند االختالف في احتمال البلوغ او في تقدير السن              

 .لعدم وجود اثبات رسمي يستعان بطبيب مختص
اذا وضعت المراة وادعت بقاء حمل اخر ودلت القرائن على صدقها           ) ١٢٩(مادة

 . الحق الولد بالزوجومن القرائن قرار الطبيب المختص
اذا اتفق فراشان مترتبان فيلحق الولد بالزوج االخر اذا اتت به لستة            ) ١٣٢(مادة

اشهر من يوم امكان وطئه لها فان اتت به لدون ستة اشهر الحق بـالزوج      
 .االول

 الفصل الثاني
 الرضاعة واحكامها

روف لمـدة   تستحق االم المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمع        ) ١٣٧(مادة
ال تزيد على عامين من وقت الوالدة وتكون دينا ال يسقط اال بـاالداء او               

 .االبراء
 الفصل الثالث  

 الحضانة واحكامها
مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنا عشر لالنثى مالم يقدر القاضي           ) ١٣٩(مادة

 ).١٤٨(خالفه لمصلحة المحضون مع مراعاة احكام المادة
الجنـون  ( لحضانة من الحاضن الى من يليه باحد امور هـي         تنتقل ا ) ١٤٣(مادة

ونحوه من المنفرات كالجذام وكذا العمى واالهمال والفسق وتـرك حفـظ            
 ).الصغير والزواج اال ان يكون بذي رحم للصغير

 الباب الثاني
 النفقات واحكامها
 الفصل االول
 نفقة الزوجة

 كيف كان من وقت العقد      تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها      ) ١٥٠(مادة
ان شرطت واال فمن تاريخ الزفاف  غذاء وكساء ومسكنا وفراشا ومعالجة            



 

 ٢٣٥

 يةاحوال شخص

واخداما والعبرة بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها           
 .من النفقات

 -:ال نفقة للزوجة في االحوال التالية) ١٥٢(مادة
 .ن عذر شرعياذا امتنعت عن االنتقال الى بيت الزوجية من دو-ا
 .اذا تركت بيت الزوجية من دون عذر شرعي-ب
 ).٤٠(اذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة احكام المادة-ج
 ).٤٠(اذا امتنعت من السفر مع زوجها دون عذر مع مراعاة احكام المادة-د
ال يسقط حق الزوجة في الماضي بالمطل وال في المستقبل بـاالبراء            ) ١٥٣(مادة

ويعتبر تعجيل النفقة للزوجة تمليكا لها فيما اسـتهلكته واسـتيفاءا للنفقـة             
بقدرها ويجوز للزوجة ابراء الزوج مما استحقته من النفقة في الماضـي            
 .واذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فال تسقط اال اذا كان المتبرع عن الزوج

 الفصل الثاني
 نفقة االقارب

اقل المعسر العاجز عن الكسب او المشغول بطلب        نفقة الولد البالغ الع   ) ١٥٩(مادة
العلم الى الثانوية العامة او ما في مستواها بشـرط ان ال يتجـاوز سـن                
العشرين لنيلها على ابيه  ان كان مؤسرا ، فان كان معسرا فعلى االم  ان                
كانت موسرة اال ان يكون له ولد مؤسر فنفقته على ولده الموسر وحكـم              

 المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها ال تتكسب          نفقة البنت البالغة  
 .اذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة

تلزم نفقة زوجة االب المعسر على ابنه المؤسر واذا تعددت زوجات           ) ١٦٢(مادة
ويجب على االبن المؤسر ان     . االب فال تلزم االبن غير نفقة واحدة منهن       

ه المعسر بزوجة خاصة واذا كان االب مزمنا او مريضاً يحوجه           يسعف ابا 
ذلك الى زوجة تقوم بشانه او خادم يخدمه او كليهما وجب نفقة الزوجة او              

 .الخادم على ولده المؤسر
لالب المعسر ان يستنفق من مال ولده الصغير والمجنـون بقـدر            )  ١٦٣(مادة

ار ونحوه فال بد مـن اذن       حاجته ولو بالبيع دون اذن القاضي اال في العق        
القاضي وليس لالب ان ياخذ من مال ابنه البالغ حاضرا او غائبا ان لـم               

 .يتمرد عن انفاقه اال باذن القاضي ان دعت الضرورة
تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة           ) ١٦٥(مادة

 . و مجنونااال اذا كان المنفق عليه والدا او ولدا صغيرا ا
في حكم النفقة يعتبر الشخص مؤسرا اذا كان يملك من المال زائـدا             ) ١٦٦(مادة

على ما يكفه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو اخص من القريب المعسر الى              
وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة او غلة او تجارة او صناعة              



 

 ٢٣٦

 يةاحوال شخص

له دخل دائـم فـالى      وينفق على القريب المعسر من الزيادة وان لم يكن          
الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسرا اذا كان            
 .عكس ما سبق وال يلزمه اعطاء القريب اال اذا لم يبق له قوت يوم وليلة

 
 
 
 

 الكتاب الرابع
 الهبة ومشتبهاتها
 الباب االول
 في الهبة

 الفصل االول
 ارآان الهبة وشروطها

ة بايجاب من الواهب او نائبه، وقبول من الموهوب لـه او     تكون الهب ) ١٧١(مادة
نائبه قبل االعراض وال يشترط في االيجاب والقبول ان يكونا صـريحين            
او في مجلس واحد وانما يشترط التراضي صراحة واضحة او ضمنا بما            

وتصح الهبـة بالكتابـة وبالرسـالة واالشـارة     . تدل عليه قرائن االحوال  
ال تتم الهبة اال بقبول الموهوب له او نائبه ويقـوم           و. المفهمة من اخرس  
 .القبض مقام القبول

 الفصل الثاني
 احكام الهبة واثارها

اذا تمت الهبة مستوفية اركانها وشروطها المبينة في الفصل السـابق           ) ١٨٤(مادة
فهي صحيحة ويترتب عليها اثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب           

ي الحال والتزامه باداء العوض مـاال او منفعـة او           او استباحة المنفعة ف   
 .غيرها ان كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية

الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز ومن خرج لمالقـاة            ) ١٨٥(مادة
ومرض الموت هو   . العدو ومن اصيب في حادث مهلك تاخذ حكم الوصية        

 .ةالمرض المخوف المتصل بالوفا
الهبة للوارث ووارثه في حياته تاخذ حكم الوصية اال فيما اسـتهلكه            ) ١٨٦(مادة

الموهوب له في حياة الـواهب حقيقـة او حكمـا مـع مراعـاة احكـام          
 ).١٨٣(المــادة

 الفصل الثالث
 الرجوع في الهبة التبرعية، شروطه، واحكامه

 :ال االتيةال يجوز الرجوع في الهبة التبرعية اال في االحو) ١٩٦(مادة
ظاهر او مضمر تـدل عليـه       ) مصلحة(ان تكون الهبة التبرعية لغرض      -١

 .قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض



 

 ٢٣٧

 يةاحوال شخص

 .ان يكون الواهب ابا او اما للموهوب له-٢
ان يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بان اصبح فقيـرا عـاجزا عـن               -٣

 .الكسب مالم يكن الموهوب له قد قبل
من هذا القانون يشترط  لصحة      ) ١٩٦(ما جاء في المادة     مع مراعاة   ) ١٩٧(مادة

  -:الرجوع في الهبة التبرعية التي ال غرض فيها ما ياتي
 .بقاء الموهوب له على قيد الحياة-١
ان ال يكون قد استهلك الموهوب في يد الموهوب له حقيقة او حكما كان              -٢

 تحقـق   يكون قد تصرف به للغير، فان بقي البعض صح الرجوع فيه مع           
 .باقي الشروط

ان ال يكون المال قد زاد  الموهوب زيادة متصلة  ال يتسامح بمثلها و اال                 -٣
 . فال رجوع اال مع تعويض الموهوب له بقيمة الزيادة

ان ال يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان او رهن بـدين واال توقـف               -٤
فاء بما لهما  نفوذ الرجوع على اجازة صاحب الضمان او الرهن او الى الو          

 .من ضمانه او دين
اذا امتنع  الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فان كان للواهب ورثة غيـر              -٥

الموهوب له ولم يعطهم  ما توجبه المساواة وجب عليه التسوية بحسـب             
الميراث فان لم يفعلها او تعذرت لزم احتساب ذلك المال الموهـوب مـن             

 .ميراث الموهوب له بعد وفاة المورث
 باب الثالثال

 المشتبهات بالهبة واحكامها
 الفصل الثاني
 في الصدقة

تصح الصدقة لقضاء دين على الميت او بكفنه ويقبض الدائن الـدين            ) ٢٠٧(مادة
 .والمجهز الكفن

 الفصل الثالث
 النذر

يشترط في الناذر ان يكون مكلفا مختارا وان يكون مسلما عند الوفاء            ) ٢٠٩(مادة
 ذر كافرابنذره ان كان عند الن

يشترط في المال المنذور به ان يكون مملوكا للناذر حال النذر هو او             ) ٢١١(مادة
 .سببه واصله ويصح تعليق تعيينه بالذمة

النذر ينفذ من ثلث المال مطلقا سواء اكان حـال الصـحة او حـال               ) ٢١٢(مادة
المرض مشروطا او غير مشروط ما لم يكن قد اخرجه في حياته مخرج             

 .التصرف
ال يجوز الرجوع في النذر وانما يبطل برده من النذور لـه او مـن               ) ٢١٣(دةما

 .يقوم مقامه عند تحقق المصلحة بالرد



 

 ٢٣٨

 يةاحوال شخص

اذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي اعتاد الصالة            )  ٢١٨(مادة
فيه فان لم يعتد مسجدا معينا فاالحوج مسجد  في منطقته ثم في المسـجد               

 .ة الناس فيهالمشهور لكثرة صال
 الفصل الرابع
 العمرى والرقبى

العمرى المؤقتة بمدة غير العمر تعتبر عارية وتاخذ حكـم العاريـة            ) ٢٢٣(مادة
وشروطها ال المقيدة بالعمر كاعمرتك او ارقبتك الدار عمرك ما عشـت             

 .فحكمها موروثة كالمطلقة
مها المبينة فـي    الرقبى كالعمرى مطلقة او مؤبدة او مقيدة تاخذ احكا        ) ٢٢٤(مادة

 .المواد السابقة
 الفصل الخامس
 االختالف في الهبة

 -:اذا اختلف الواهب والموهوب له تتبع االحكام االتية) ٢٢٥(مادة
 -:القول لمن يدعي صحة الهبة ولوارثه، اال في حالتين: اوال
ان يدعي الواهب فسادها لصغر او انه كان ال يعلم بلوغه وقت تمام الهبة            -١

 .قا على وقت متقدم تمت فيه الهبةولو تصاد
ان يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلـك،            -٢

 .فالقول في هاتين الحالتين للواهب
 .القول للموهوب له في نفي شرط العوض مطلقا: ثانيا
 .القول للموهوب له في نفي ارادة الواهب العوض في الموهوب: ثالثا
وب له في ان ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبـة اال            القول للموه : رابعا

 .لقرينة قاضية فيكون القول للواهب
 .القول للموهوب له في انه قبل الهبة: خامسا

 الكتاب الخامس
 الوصية

 الباب االول
 ارآان الوصية وشروطها ومبطالتها،

  واحكامها، والرجوع فيها والوصية الواجبة
 الفصل االول
 روطهاارآان الوصية وش

تنعقد الوصية باللفظ او بالكتابة وعند العجز باالشارة المفهمة وتـتم           ) ٢٢٩(مادة
فيما ال محظور فيه وال حيلة  بقبول  الموصي له ويجب  االشهاد عليهـا                
اذا كانت تتعلق بحقوق تتعرض للضياع اال ان تكـون بخـط الموصـي              

 .المعروف
 :يشترط في الموصى به) ٢٣٢(مادة

 . له قيمة، او منفعة لها اجرهان يكون ماال-١



 

 ٢٣٩

 يةاحوال شخص

 .ان يكون موجودا ومملوكا لموصي عند موته-٢
 .ان يكون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي ورثة-٣

 الفصل الثاني
 مبطالت الوصية

 -:تبطل الوصية بامور هي) ٢٣٣(مادة
 .تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي-١
مـن هـذا    ) ٢٥٨(ي طبقا للمادة  رد الموصى له الوصية بعد وفاة الموص      -٢

 .القانون
 .موت الموصى له او اكتشاف موته قبل وفاة الموصي-٣
موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث ال يعرف من منهما             -٤

 .مات اوال
انقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع ال في االعيان فيلغى التوقيـت            -٥

 .ويؤبد
من هـذا   ) ٢٥٩( او فعال طبقا للمادة    رجوع الموصي عما اوصى به قوال     -٦

 .القانون
قتل الموصى له الموصي عمدا او بشهادة زور ادت الـى قتلـه اال اذا               -٧

 .تقدمت الجناية الوصية
 .اذا كان الموصي مدينا بدين يستغرق كل ماله-٨
 .رجوع المجيز عن اجازة تمت في حياة الموصى-٩

 الفصل الثالث
 احكام الوصية
 الفرع االول

 كام تتعلق بالموصى لهاح
ال تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه اال لمبـرر يعوقـه             ) ٢٣٥(مادة

 .عن التكسب كاالعمى واالشل وامثالهما مع الفقر
 .ال تصح الوصية اال لمعين، شخصا كان او جهة عامة، او خاصة) ٢٣٨(مادة
بي  فيما لم يكـن  تصح الوصية لمختلف الملَّة من الكتابيين غير الحر ) ٢٤٠(مادة

 .محظورا
االيصاء بافضل انواع البر يحمل على الجهاد او على العلم او سائر            ) ٢٤١(مادة

 .المبرات والمرجع هو الظروف ومقتضيات االحوال
 الفرع الثاني

 احكام تتعلق بالموصى به
اذا اوصى بارض وعينها باشارة او لقب يحج عنه بثمنها فان الغلـة             ) ٢٤٩(مادة

 .للورثةقبل البيع 
 الفرع الثالث
 تزاحم الوصايا



 

 ٢٤٠

 يةاحوال شخص

اذا تزاحمت الوصايا التبرعية دون تعيين فتعتبر من الثلـث ويقسـم            ) ٢٥٥(مادة
 .بينها

 الفصل الرابع
 الرجوع عن الوصية وردها وقبولها

للموصي الى حين موته الرجوع عن الوصية قوال او فعال كمـا اذا             ) ٢٥٧(مادة
وال يعتبر تغيير   . ا او غير معالمها   تصرف في العين الموصى بها او هدمه      

واذا اضاف الموصـي الـى      . اسم العين الموصى بها او صفاتها رجوعا      
العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها اشترك الورثة مع الموصى لـه              

والتصرف المنجز ال رجوع فيه اال ان يكون في         . بقدر ما تناولته االضافة   
 .ذ حكم الوصيةمرض الموت او كانت فيه حيلة فياخ

للموصى له رد الوصية او قبولها بعد موت الموصـي ال قبلـه وال              ) ٢٥٨(مادة
واذا علم الموصى له    . يصح الرجوع عن القبول اال باحدى طرق التمليك       

بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر االموال او قسمتها وال            
بغيـر عـذر    وكل عنه وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور          

ويقوم وصي القاصر والمجنون او     . حكمت المحكمة باعتباره رادا للوصية    
وليهما عنهما في رد الوصية وقبولها ويلزم اذن القاضي لرد الوصية وفي            

 .كليهما تراعى المصلحة
 الفصل الخامس
 الوصية الواجبة

ـ            ) ٢٦٠(مادة رف تجب التسوية بين االوالد في الزواج والتعليم فاذا كان  قد ص
امواال في تزويج وتعليم البعض فعليه تسوية االخرين بهم فان لـم يفعـل               
حتى مات ولم يوصى بها سوى القاضي بينهم باخراج القدر المساوي لهم            
مع وجوب التسوية ايضا بين االوالد وبقية الورثة ان كانوا طبق طريقـة             

 .المواريث
 

 الباب الثاني
 في الوصي
 الفصل االول
 روطهتعريف الوصي وش

الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه  او لقضـاء    ) ٢٦١(مادة
ديونه او استيفائها او لرعاية قصارة واموالهم او لكـل  ذلـك ويجـوز               
 .للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موته

ة الصغار  الوصي مقدم على القاضي واذا مات ولم يوص ففي رعاي         ) ٢٦٢(مادة
 .واموالهم يقدم االب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي



 

 ٢٤١

 يةاحوال شخص

لمن ال وصي لـه وال ولـي مـع          ) وصيا(تعين المحكمة منصوبا    )  ٢٦٣(مادة
 ).٢٦٢(مراعاة احكام المادة

اذا توفى الوصي او حجر عليه او افلس فعلى المحكمـة ان تعـين              ) ٢٦٤(مادة
 او اعتقل وخشـي مـن       عن القاصر واذا غاب الوصي    ) وصيا(منصوبا  

غيابه او اعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعـين      
 ).٢٦٢(مؤقتا مع مراعاة احكام المادة) وصيا(منصوبا 

اذا مات المورث عن ورثـة بـالغين دون ان يوصـي الـى احـد       ) ٢٦٥(مادة
نهم مـن   وعليه ديون وله حقوق فعند اختالف الورثة تعين المحكمة من بي          

واذا قبض احد الورثة شيئا فليس له ان يستبد به ولو           . يقوم بهذه الواجبات  
بقدر نصيبه في التركة واذا اشترى الوارث بمال مـن التركـة وطلـب              
الورثة اشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه اجيبوا الـى ذلـك واال كـان لهـم                

 .الرجوع بعين مالهم
رايـه يقتصـر عملهـم علـى        المشرف والرقيب والمشروط عليه و    ) ٢٦٧(مادة

 .االشراف او الرقابة او العلم والراي اال اذا نص الموصي على غير ذلك
 الفصل الثاني

 والية الوصي واجره
تثبت الوصاية للوصي بتعيين من جهة الموصي، وقبول الوصي لها          ) ٢٧٣(مادة

 .وتوفر شروط الوصاية فيه
د في غيـر تجهيـز الميـت        اذا تعدد االوصياء فليس الحدهم االنفرا     ) ٢٧٥(مادة

وشراء حاجة الطفل ورد الوديعة وبيع ما يخاف عليه من التلـف وجمـع              
 .االموال الضائعة اال بنص من الموصي

اذا اشترط الموصي اجتماع الوصيين ومات احدهما بطلت وصـاية          ) ٢٧٧(مادة
االخر اما اذا غاب احد الوصيين او تمرد كانت الوالية للقاضي الـى ان              

 )..٢٦٢( يعود الغائب مع مراعاة احكام المادةيجتمعا او
اجرة الوصي تخرج من راس المال مطلقا اذا كانت اجرة المثل فاذا            ) ٢٨١(مادة

زاد الموصي كانت الزيادة وصية فان كانت الوصاية  مختصـة بشـئون             
 .القاصرين  واموالهم كانت االجرة من انصبائهم ال من راس المال

 الفصل الثالث
 صي وما ال يجوزما يجوز للو

ال . مع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسـبة لـالب            ) ٢٨٧(مادة
يصح للوصي االنفاق على القاصر او على من تجب على القاصر نفقتـه             

 .اال بتقدير من القاضي
ال يجوز للوصي ان يتنازل عن دعاوى القاصر او اسقاط حقوقه اال            ) ٢٨٨(مادة

 .قق المصلحة في ذلكباذن من المحكمة مع تح



 

 ٢٤٢

 يةاحوال شخص

يجب على الوصي حفظ  مال القاصر وكذا الحلي ونحوها في مقـر             ) ٢٨٩(مادة
امين ، ويجوز له باذن المحكمة ايداع النقود من مال القاصر الفاضل عن             
النفقات للمضاربة فيها باحد المصارف غير الربوية بضـمان وال يجـوز            

 .سحب شيء منه اال باذن المحكمة وللمصلحة
  الرابعالفصل

 ما يجب  عمل الوصي ابالغ المحكمة به
يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن ادارته الموال القاصر          ) ٢٩٣(مادة

ويجب عليه ايداع الفائض من واقـع كشـف         . مؤيدا بالمستندات كل عام   
الحساب الذي يقدمه او ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسـم             

ر الربوية وللقاضي اعفـاء الوصـي مـن         القاصر في احد المصارف غي    
 .المحاسبة مستقبال اذا كان مال القاصر ال يغل ما يفيض عن حاجته

 الفصل الخامس
 فيما يضمنه الوصي

اذا اجر الوصي مال القاصر باقل من اجر المثل ضمن مع وجـود             ) ٢٩٥(مادة
 .من يستاجره باجرة المثل

 الفصل السادس
 في انتهاء وصية الوصي

 تنتهي وصاية الوصي بموته او بعزله او باستعفائه لعذر مقبول مالم            )٢٩٧(مادة
يتعين عليه وجوب القيام بالوصية او خشي على المال تلفـه، وبالنسـبة             

 .للقاصر ايضا بموت القاصر او ببلوغه الرشد
متى انتهت وصاية الوصي الزم هو او ورثته بتقديم حساب ختـامي            ) ٢٩٨(مادة

يته بتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده مـن          مؤيد بالمستندات عن وصا   
اموال وال تبرا ذمة الوصي او ورثته اال باعتماد الحساب الختـامي مـن              

 .المحكمة او القاصر بعد بلوغه سن الرشد
 الكتاب السادس
 المواريث
 الباب االول
 احكام عامة

لمعـاني  يقصد بااللفاظ والتعابير التالية الواردة في هـذا الكتـاب ا          ) ٢٩٩(مادة
 .الموضحة امام كل واحد منها

هو عبارة عن انتقال االموال والحقوق الخاصة بالميـت الـى مـن             : االرث
 .يرثه

 .هو الشخص الذي يتوفى او حكم بموته: المورث 
هو من يستحق التركة او نصيب منها بسبب القرابة او الزوجية او            : الوارث  
 .الوالء
 .ال التي تركها الميتهو عبارة عن الحقوق واالمو: الموروث



 

 ٢٤٣

 يةاحوال شخص

 .هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم: السبب
 .هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم: المانع
هو النصيب الذي قدرته الشريعة االسالمية للـوارث ال يزيـد اال            : الفرض

 .بالرد وال ينقص اال بالعول
ن سهام ذوي   هو من ليس له سهم مقدر في التركة وياخذ ما يفي ع           : العاصب

 .الفروض واذا انفرد اخذ المال كله
هو كل ذكر ال يدخل في نسبه الى الميت انثى وال يحتـاج             : العاصب بنفسه 

 .في التعصيب الى غيره
هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها          : العاصب بغيره 

 .وتشاركه في العصوبة
في التعصـيب الـى     هو كل انثى صاحبة  فرض تحتاج        : العاصب مع غيره  

 .غيرها وال تشاركه في العصوبة
هو منع من قام به سبب االرث من نصيبه كـل او بعضـه، مـن                : الحجب

 .مقادير انصبائهم في التركة
) مـن مقـادير   (هو زيادة في عدد سهام ذوي الفـروض ونقصـان           : العول

 .انصبائهم في التركة
 الزوجين بنسبة   هو ضم الباقي من التركة على اصحاب الفروض غير        : الرد

 .فروضهم حيث ال عاصب
 .المراد به كل قريب ليس بذي سهم وال عصبة: ذو الرحم

 ).الجد العصبي(هو الذي ال يتوسط بينه وبين الميت انثى : الجد الصحيح
 .هي التي ال يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث: الجدة الصحيحة
 .بين حالههو من له الة ذكر وانثى ولم يت: الخنثى المشكل

 .هو الغائب الذي لم تعلم حياته وال موته: المفقود
 .هو المولود عن طريق السفاح: ولد الزنا

هو من ولد على فراش زوجية وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم           : ولد اللعان 
 .بنفي نسبه
 .هو اقل عدد يمكن ان تؤخذ منه سهام الورثة: اصل المسالة

الة او عولها في اقل عدد يمكن معه ان         هو ان يضرب اصل المس    : التصحيح
يستحق كل وارث بانفراده قدرا من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب           

 .هو المسالة بعد التصحيح
االرث بالنكاح يكون بطريق الفرض امـا االرث بالنسـب فيكـون            ) ٣٠١(مادة

بطريق الفرض او التعصيب او بهما معا او الوالء او بالرحم عن طريق             
 . مراعاة قواعد الحجب والعول والرداسبابه مع



 

 ٢٤٤

 يةاحوال شخص

يورث االموات من بعضهم بعضا اذا كانوا  متوارثين فيما بينهم مع            ) ٣٠٣(مادة
االحياء الوارثين من اصل اموال االموات التي يملكونها دون الموروثـة           
من الميت االخر حيث ال يورث ميت مما ورثه من ميت اخر ثم يـورث               

لمورثه في االصل ومما جاء مـن الميـت         االحياء لكل مما كان متروكا      
 .االخر

 -:المستحقون للتركة في هذا القانون ستة اصناف على النحو التالي) ٣٠٧(مادة
 :اصحاب الفروض-ا
 .البنات وبنات االبن وان نزلن-١
 .االخوات الشقيقات-٢
 .االخوات الب-٣
 .االم-٤
 .االخوة الم-٥
 .الزوج و الزوجة-٦
 .الجدة الب والجدة الم-٧
 .من هذا القانون) ٣٢١(االب وابوه وان عال في حالة المادة-٨
 :العصبات النسبية-ب
االبن، وابن االبن وان نزل، االب وابـوه وان عـال، االخ            (الذكور هم   -١

الشقيق، واالخ الب، وابن االخ الشقيق وان نزل، ابن االخ الب وان نزل،             
 ).، ابن العم الب وان بعدالعم الشقيق، العم الب، ابن العم الشقيق وان بعد

البنات وبنات االبن وان نزلن، االخوات الشـقيقات، االخـوات          : (االناث-٢
 ).الب، كل ذلك اذا وجد معهن من يعصبهن

 .ذو االرحام-ج
 .المقر له بنسب-د

 .اصحاب الوصايا والديون-هـ
 ).بيت المال(الخزانة العامة -و

 الباب الثاني
 الفروض المقدرة واصحابها

 -:السدس ويستحقه من ياتي) ٣١٤(مادة
 .االب اذا كان للميت فرع وارث-١
 .الجد الصحيح اذا كان للميت فرع وارث ولم يحجب-٢
االم اذا وجد للميت فرع وارث او اثنان فاكثر من االخوة واالخوات وهو             -٣

 .لها في مسالة زوج وابوين
 . تعصببنت االبن فاكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين اذا لم-٤



 

 ٢٤٥
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االخت الب فاكثر مع االخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين اذا ورثت ولم            -٥
 .تعصب

االخ الم او الخت الم اذا كان واحدا ولم يكن للميـت فـرع وارث وال                -٦
 .اصل ذكر

 .الجدة او الجدات اذا لم يحجبن-٧
 الباب الرابع
 الحجب

صنفا علـى النحـو     يدخل على احد عشر     ) االسقاط(حجب الحرمان   ) ٣٢٤(مادة
 -:التالي

يحجب ولد االبن ومن تحته من االوالد باالبن واالعلى من اوالد االبنـاء             -١
 .يحجب من تحته

يحجب الجد ومن فوقه من االجداد والجدات من قبله بـاالب وكـل جـد       -٢
 .قريب يحجب الجد البعيد

 .تحجب الجدات من اي جهة باالم-٣
 .بن وان نزل واالبيحجب االخ الب وام باالبن وابن اال-٤
يحجب االخ الب باالبن وابـن االبـن وان نـزل واالب واالخ الب وام               -٥

 .واالخت الب وام اذا عصبتها البنت او بنت االبن وان نزلت
يحجب االخ الم بالولد وولد االبن وان نزل ذكرا كـان او انثـى واالب               -٦

 .والجد وان عال
ن وان نزل واالب والجـد وان       يحجب ابن االخ الب وام باالبن وابن االب       -٧

عال واالخ الب وام واالخ الب او االخت البوين او الب اذا عصـبتهما              
 .البنت او بنت االبن  وان نزلت

يحجب ابن االخ الب باالبن وابن االبن  وان نزل واالب والحد وان عال              -٨
واالخ الب وام واالخ الب وابن االخ الب وام واالخت البوين ،وباالخت            

 .ذا عصبتا بالبنت، او بنت االبن وان نزلتالب ا
يحجب االعمام وبنوهم باالب والجد وان عال، واالبن وابـن االبـن وان             -٩

نزل واالخ الشقيق واالخ الب وابـن االخ الشـقيق وابـن االخ الب ،او               
 .االخت البوين  او الب اذا عصبتا بالبنت او بنت االبن وان نزلت

 .فاكثر اذا لم يكن معهن معصبتحجب بنات االبن بالبنتين -١٠
تحجب االخوات الب باالختين البوين فاكثر اذا لـم يكـن معهـن اخ              -١١

 .معصب
 الباب السادس

 في ارث ذوي االرحام
 -:ذووا االرحام اربعة اصناف على النحو التالي) ٣٢٦(مادة



 

 ٢٤٦
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 :من ينتمي الى الميت وهم: الصنف االول
 . ميراثها ويقسم بينهم بالسويةاوالد البنت ذكورا كانوا او اناثا لهم-ا
اوالد بنت االبن واوالد بنات االبن ذكورا كانوا او اناثاً لهم ميراثهـا او              -ب

 ).النصف او الثلثان او السدس اذا كانوا مع من يدلي بالبنت(ميراثهن 
 .من ينتمي الى ابوي الميت: الصنف الثاني

 االجتماع واالنفراد   اوالد االخت الب وام او الحدهما لكل ميراث امه مع         -ا
 .فرضا وردا

اوالد بنات االخ الب وام حكمهم حكم من يدلي بهن الى الميت اجتماعـا          -ب
 .وانفرادا

 .بنات ابن االخ البوين او الب حكمهن حكم من ادلين به-ج
اوالد االخ الم حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بينهم على             -د

 .ر واالنثىعدد رؤوسهم ويستوي فيه الذك
 -:من ينتمي الى جد الميت او جدته وهم: الصنف الثالث 
بنت العم الب وام او الب وبنت ابن العم البوين او الب وحكمهن حكـم               -ا

من يدلين به من ابائهن ويعامل معاملتهن اوالد العـم الم واوالد العمـات            
 .وعمات االب والعمة الم وبنات اعمام االم وكل من يدلي باالب

عم الم والعمة مطلقا سواء كانت البوين او الحدهما ينزلـون منزلـة             ال-ب
 .االب

االخوال والخاالت البوين او الحدهما وحكمهم انهم ينزلون منزلـة االم           -ج
وياخذون ما تاخذه ويقسم المال بينهم اذا انفردوا فرضا وردا ونصيب االم            

اة انه في   الثلث مع عدم الحاجب او السدس اذا كان هناك حاجب مع مراع           
حالة ما اذا اجتمع ثالثة اخوال متفرقين فانه يكون للخال من االم السـدس              
والباقي للخال الشقيق، اما اخوال االب وخاالته واخـوال االم واعمامهـا            
وعماتها واوالدهم فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلون به ال منزلة مـن              

 .يدلون من االجداد والجدات
 -:مي اليهم الميت وهممن ينت: الصنف الرابع 
 .اب االم ينزل منزلة االم-ا
 .اب ام االب ينزل منزلة بنته ام االب-ب
االجداد والجدات اللذين ليسوا بعصبات وال ذوي سهام ينزلـون منزلـة            -ج

 .اوالدهم ولهم ميراث من ينزلون منزلته
 الباب السابع

 في استحقاق الترآة للمقر له بنسب
 بنسب او سبب التركة او جزءا منها اذا كان مجهول           يستحق المقر له  ) ٣٢٨(مادة

النسب ولم يقم به مانع من موانع االرث وكان المقر له حيـا حقيقـة او                
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حكما عند موت المؤرث وال واسطه بينه وبين المقر به ولم يرد االقـرار              
اذا كان بالغا وان يدخل االقرار ضررا على المقر في ميراثه وان يكـون              

 يعلم هزله وال كذبه شرعا وال عقال فان كان بينهم واسطة            مكلفا مختارا لم  
ولم يصدق االقرار شارك المقر به المقر في االرث ال في النسب وكانت             

 .المشاركة بقدر ما كان سينقصه من ميراثه ولو ثبت نسبه
 الباب الثامن

 في احكام متنوعة
وع الحمـل   يؤخر للحمل من تركة المتوفى نصيب ذكر حتى يتبين ن         ) ٣٢٩(مادة

وال يرث الحمل اال اذا استهل بعطاس او بكاء او حركة تدل على الحيـاة               
ولستة اشهر على االقل من تاريخ الوطئ مع مراعاة انه ال حد الكثر مدة              

 .الحمل في حالة استمرار القرائن
نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فان ظهر حيـا حقيقـة او             ) ٣٣١(مادة

 المؤرث اخذه واال وزع الموقوف علـى مـن          بحكم المحكمة وقت موت   
يستحقه من الورثة معاشا  حتى يتبين امره او يصدر حكم بمضي العمـر              
المقرر مدته  بسبعين سنه من تاريخ والدته  فيصبر لمـن يرثـه عقـب                

 .الحكم
ميراث الخنثى المشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب االنثـى          ) ٣٣٢(مادة

 .وما بقي فيعطى للورثة
 .ولد الزنا وولد اللعان يرث امه وقرابتها وترثه هي وقرابتها) ٣٣٣(مادة
على متولي القسمة ان ينظر اوال الى سهام الورثة ويستخرج منهـا            ) ٣٣٤(مادة

المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حسـاب الفـرائض ومنـه يقسـم              
 :والمخرج الجامع يخرج بطريقتين

في اليمن والواحدة فيه اربعـة      بطريقة القيراط وهو ما تجري به المعاملة        -ا
 .وعشرون قيراطا يقسم ولو بكسر

استخراج الوحدة الجامعة من مخارج ذوي السهام السـت التـي سـبق             -ب
تفصيلها بحيث يصير نصيب كل وارث جبرا ال كسر فيـه حسـبما هـو        
معروف في علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فمسالتهم تخـرج            

 .بسط للذكر مثل حظ االنثيينمن مبلغ عدد رؤوسهم بعد ال
زوج واخـوان الم    (كل تركة اجتمع فيها السدس والثلث والنصـف         ) ٣٣٩(مادة

زوج واخـت البـوين     (فاصل مخرجها من ستة وتعول الى سـبعة         ) وام
زوج واخـت   (او الى تسعة    ) زوج وام واخت  (او الى ثمانية    ) واخت الب 

 ).ن واخت البزوج وام واخوان الم واخت البوي(او الى عشرة ) وجد
كل تركة اجتمع فيها الربع والسدس او الثلث فاصل مخرجها مـن            )  ٣٤٠(مادة

وقد تعول الى ثالثـة عشـر   ) زوجة واخوان الم وام وعصبة(اثني عشر  
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او ) زوج وابوان وبنتان  (او الى خمسة عشر     ) زوج وام وبنت وبنت ابن    (
 ).الب واموام وزوجة واخوان الم واختان الب واختان (الى سبعة عشر 

المناسخة هي ان يموت وارث من الورثة او اكثر قبل قسمة تركـة             ) ٣٤٧(مادة
المؤرث االول فانه ال يمكن قسمة تركة الميت الثاني اال بعد قسمة الدرجة             

 .االولى ولالختصار فانه ال بد لمثل هذه المسالة من صورتين
 :الصورة االولى

فقة لمخـرج مسـالة الميـت       وهي اذا كان مخرج مسالة الميت االول موا        
الثاني كان توفى شخص عن اب وام وابنتين فلكل من االب واالم سـدس              
فمخرجها من ستة ولكل واحده من االبنتين اثنان ثم توفيت احد االبنتـين             
عن جدها وجدتها واختها فمخرج هذه المسالة ايضا من ستة وما بيد البنت             

ها ولكنهـا توافـق مسـالتها       من المسالة االولى اثنان ال تنقسم على ورثت       
فتضرب نصف المسالة الثانية وهي ثالث في االولى وفي ستة تصبح من            
ثمانية عشر ثم تستانف التقسيم  للمسالتين فلكل من االب واالم من االولى             
السدس ثالثة ولكل واحدة من ابنتي المتوفي ستة يصير تقسيم الستة لورثة            

 .لجدتها واثنان لجدها بالتعصيباالبنة المتوفاة ثالثة الختها وواحد 
 :الصورة الثانية

اذا كان مخرج المسالة الثانية يبين مخرج المسالة االولـى كـان يتـوفى               
شخص عن ام وابنين فالمسالة من ستة وتصح من اثني عشر ثم توفى احد        
االبنين عن ولدين وبيدهما حصة ابيهما خمسة ومسالتيهما من اثنين مـن            

م ما اتى لها من المسالة االولى وهي خمسـة علـى            عدد راسيهما ال ينقس   
مسالتيهما فتضرب المسالة الثانية وهي اثنان في المسالة االولى وهي اثني           

ولعمهما عشرة ولكل   ) اربعة(عشر تصح من اربعة وعشرين لالم السدس      
 .من االبنين  في المسالة الثانية خمسة

لسنة ) ٢٠(ي بالقانون رقم    من القرار الجمهور  )٥٩،٧١(تحذف المادتان   ) ٢(مادة
 .م بشان االحوال الشخصية١٩٩٢

 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣(مادة
  بصنعاء-صدر برئاسة الجمهورية

 هـ١٤١٩/شعبان/ ٤: بتاريخ
 م١٩٩٨/نوفمبر/٢٣: الموافق

 علي عبد اهللا صالح     
 رئيس الجمهورية     

 
 م١٩٩٩ لسنة )٢٤(قانون رقم 

 م ١٩٩٢لسنة ) ٢٠(بتعديل  بعض احكام القرار الجمهوري بالقانون رقم 
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 بشان االحوال الشخصية
 -:باسم الشعب

 :رئيس الجمهورية
 . بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية

م بشان االحوال ١٩٩٢لسنة ) ٢٠(وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم 
 .الشخصية وتعديالته

 .وافقة مجلس النوابوبعد م
 -:اصدرنا القانون االتي نصه

) ٢٠(من القرار الجمهوري بالقـانون رقـم        )٢٥٩،١٥(تعدل المادتان   )  ١(مادة
 -:م بشان االحوال الشخصية على النحو التالي١٩٩٢لسنة 

عقد ولي الصغيرة بها صحيح وال يمكن المعقود له من الـدخول بهـا    ) ١٥(مادة
 تكون صالحة للوطئ ولو تجاوز عمرها خمـس         وال تزف اليه اال بعد ان     

 .عشرة سنه ، وال يصح العقد للصغير اال لثبوت مصلحة
اذا توفي اي من الجد او الجدة عن ولده او اوالده الـوارثين وعـن               ) ٢٥٩(مادة

اوالد ابن او ابناء االبناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة ابائهم             
المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد        في حياته وقد خلف خيرا من       

 -:الدين كالتالي
لبنات االبن الواحدة او اكثر مثل نصيب بنات االبن االرثي مع بنت  .١

 .الصلب وهو السدس
للذكور من اوالد االبن الواحد اذا انفردوا او مع اخواتهم بمثل نصيب  .٢

 .ابيهم لو كان حيا بما ال يزيد على الخمس
ن من االبناء عن اوالد  لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم اذا تعدد المتوفو .٣

مثل نصيب ابيهم لو كان حيا بحيث ال يزيد ما يرضخ لمجموع االصناف 
على الثلث وفي كل هذه الثالث الحاالت يشترط ان ال تزيد حصة الذكر 
او االنثى الواحد من اوالد المتوفين على حصة الذكر الواحد او البنت من 

 واال الغيت الزيادة واقتصر لهم على ما يتساوون به مع اوالد الصلب
اوالد او بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر اصله 
وللذكر مثل حظ االنثيين ويحجب كل اصل فرعه ال فرع غيره وتقدم هذه 

 . الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية
 .قانون المشار اليهمن القرار بال) ٧١(تحذف المادة) ٢(مادة
 .يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ٣(مادة

  بصنعاء–صدر برئاسة الجمهورية 
 -ه١٤١٩/ذي الحجة/٢٤بتاريخ 
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 -م١٩٩٩/ابريل /١٠الموافق 
 علي عبد اهللا صالح
 رئيس الجمهورية

 
 


