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 :باسم الشعب 

 :رئيس جملس النواب 

 . دستور اجلمهورية اليمنيـة  بعد االطالع على     -

 . م بشأن الالئحة الداخلية لس النواب١٩٩٠لسنة ) ٥(وعلى القانون رقم      -

م بشأن  ١٩٩٢لسنة  ) ٢٠(وبـناًء علـى املداولـة اليت أجراها الس حول القرار اجلمهوري بالقانون رقم                    -
 .األحوال الشخصيـــة 

 )اب 	� ���أ�� 	��� ا���(

وافق جملس النواب يف جلسته الثانية عشرة من الفترة األوىل للدورة الثانية من دور االنعقاد السنوي الرابع                 ) : ١(مادة  
لسنة )٢٠(م على القرار اجلمهوري بالقانون رقم     ٧/١٢/١٩٩٦هـ املوافق   ٢٧/٧/١٤١٧املنعقدة بتاريخ   

 .م بشأن األحوال الشخصية ٩٢

 . ذا القرار من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية يعمل  ) :٢(مادة 

  بصنعاء -  صدر مبجلس النــــــواب

 هـ١٤١٧/رجــــــب/٢٧   بتاريخ

 م١٩٩٦/ديسمرب / ٧   املوافق

  

 عبد اهللا بن حسني األمحر 

 رئيس جملس النــــواب 
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 :رئيس جملس الرئاسة 

 . بعد اإلطالع على إتفاق إعالن اجلمهورية اليمنية      -

 .وعلى دستور اجلمهورية اليمنية       -

 . م بتشكيل جملس الوزراء١٩٩٠لسنة ) ١(وعلى القرار اجلمهوري رقم       -

 .وبعد موافقة جملس الرئاسة       -

 )�ـــــــــــ�ر(

 ) .قانون األحوال الشخصية( يسمى هذا القانون  ) :١(دة ما

  

 ا��56ب ا+ول

 ا�0ِ>;& و:�9 ا�8واج

 ا�;�ب ا+ول

 ا�0ِ>;ـــــــــ&

 اخلطـبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إىل ويل املرأة لطلب التزوج ا وحترم خطبة املسلم على                      ) :٢(مـادة   
 . يف حال العدة إال عدة البائن تعريضاً رك كما حترمأخيه املسلم إال أن يأذن له أو يت

 . متنع خطبة املرأة احملرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة) : ٣(مادة 

 . لكل من اخلاطبني العدول عن اخلطبة  -١   ) :٤(مادة 

إذا كـان العـدول من جانب املخطوبة وجب عليها رد اهلدايا بعينها إذا كانت قائمة وإال فمثلها أو                     -٢
 متها يوم القبض ، وإذا كان العدول من جانب اخلاطب فال جيب إعادة اهلدايا إليهقي

إذا أنـتهت اخلطبة بالوفاة أو بسبب ال يد ألحد الطرفني فيه أو بعارض حال دون الزواج فال يسترد                      -٣
 .شئ من اهلدايا املستهلكة عادة

سبب ما ترى احملكمة لزومه ومقداره من التعويض إن          إذا ترتب على العدول عن اخلطبة ضرر يتحمل املت          ) :٥(مـادة   
 .ترافعا

 الباب الثاين

 عقــد الــزواج

 الفصل األول

 انعقاد الزواج وأركانه وشروطه
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 بعقد شرعي حتل به املرأة للرجل شرعاً وغايته حتصني الفروج وإنشاء أسرة               الزواج هو ارتباط بني زوجني      ) :٦(مادة  
 .قوامها حسن العشرة

 :يشترط لصحة العقد ما يلي) : ٧(مادة 

 .أن يكون يف جملس واحد   -١

 .إجياب مبا يفيد التزوج عرفاً من ويل للمعقود ا، مكلف ، ذكر ، غري حمرم، أو بإجازته أو من وكيله   -٢

 .قبول التزوج قبل اإلعراض من زوج مكلف غري حمرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته   -٣

 .لزوجني حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو حنو ذلك مما مييزمها عن غريمهاتعريف ا   -٤

أن يكون اإلجياب والقبول منجزين ومتطابقني وغري دالني على التوقيت مبدة، ويلغى كل شرط ال يتعلق                  -٥
 .به غرض مشروع ألحد الزوجني أو خيالف موجب العقد

 .ج املذكورة يف الفصل الثالث من هذا البابخلو الزوجني حال العقد من موانع الزوا   -٦

 : أركان العقد اليت التتم ماهيته بدوا أربعة  ) :٨(مادة

زوج وزوجـة ومها حمل العقد واجياب وقبول، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب يف جملس                 
 .بلوغ اخلرب ، ويصح العقد من املصمت واألخرس باإلشارة املفهمة 

 يسمعان لفظ االجياب والقبول من املتعاقدين      يتم العقد حبضور شاهدين عدلني مسلمني أو رجل وامرأتني        ) : ٩ ( مـادة 
 .بالس أو الكتابة أو الرسالة أو اإلشارة من األخرس واملصمت

 . كل عقـــد بين على إكــراه الــــزوج أو الزوجــــة ال اعتبار له) : ١٠(مادة 

 .  يعقد زواج انون أو املعتوه إال من وليه بعد صدور إذن من القاضي بذلك ال-١) : ١١(مادة 

 : بتوافر الشروط التالية   ال يأذن القاضي بزواج انون أو املعتوه إالَّ- ٢

 . قبول الطرف اآلخر التزوج من بعد اطالعه على حالته       - أ

 . كون مرضه ال ينتقل منه إىل نسله  - ب

 . زواجه فيه مصلحة له وال ضرر لغريهكون     - ج

 يـتم التثـبت مـن الشرطني األخريين املذكورين يف الفقرة السابقة من هذه املادة بتقرير من ذوي                   - ٣
 . االختصاص

 :جيوز للرجل تعدد الزوجات اىل أربع مع حتقق ما يلي) : ١٢(مادة 

 .القدرة على العدل وإالّ فواحدة      - أ

 . القدرة على اإلعالةأن يكون للزوج  - ب

 .إشعار املرأة بأنه متزوج بغريها   - ج

 .  إذا أسلم غري املسلمني مع زوجام أقروا على أنكحتهم إال فيما حرمه اإلسالم ) :١٣(مادة 

علـى مـن يتوىل صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ويل الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى اجلهة                ) : ١٤(مـادة   
 السجل املعد لذلك خالل شهر وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن اآلخرين ،                  املختصة يف 
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 تتضمن وثيقة عقد الزواج املعلومات الالزمة مثل سن الزوجني وأرقام بطاقات اهلوية إن وجدت           علـى أن  
 .ومقدار املهر املعجل منه واملؤجل

�� ا�A/B ا�@�

 ا���C &�D ا�8واج

د ويل الصغرية ا صحيح وال ميكن املعقود له من الدخول ا وال تزف إليه إال بعد أن تكون صاحلة                    عق) :١٥(مـادة   
 .للوطىء ولو جتاوز عمرها مخس عشرة سنه وال يصح العقد للصغري إال لثبوت مصلحة

 مث االخوة ، مث األب وان عال مث األبن وان سفل ،: ويل عقد الزواج هو األقرب فاألقرب على الترتيب    ) : ١٦(مـادة   
أبناؤهم ، مث األعمام ، مث أبناؤهم ، مث أعمام األب ، مث أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته ألب وام                  
وإذا تعـدد من هم يف درجة واحدة كانت الوالية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به                     

 واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد ،        ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا ألكثر من شخص واحد يف وقت           
 .إالَّ إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غريه

القاضي ويل من ال ويل له ، وإذا ادعت امرأة جمهولة النسب بأن ال ويل هلا مع عدم املنازع صدقت بعد                     ) : ١٧(مـادة   
 .حبث القاضي والتأكد بيمينها

 امللة أو جمنوناً أو تعذر االتصال به أو خفي مكانه انتقلت الوالية ملن               إذا كان الويل األقرب خمالفاً يف      -١): ١٨(مـادة   
 .يليه

 أمر القاضي من يليه من األولياء األقرب         إذا عـضل ويل املـرأة أمـره القاضي بتزوجيها فان امتنع              -٢
 .فاألقرب بتزوجيها فإن فقدوا أو عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها

 .املرأة فيما ذكر يف الفقرتني السابقتني من هذه املادة اال بربهانال يقبل قول       -٣

 أن يكون ذلك منه   إذا أمتنع عن تزويج املرأة وهي بالغة عاقلة راضية من كفء إال        يعترب الويل عاضالً    ) :١٩(مـادة   
 .  للتعرف على حال اخلاطب ، على أن ال تزيد مدة التريث على شهر تريثا

 . أن يتوىل عقد الزواج عن طرفية شخص واحد ينطق بصيغة اإلجياب والقبول يف جملس العقديصح ) : ٢٠(مادة 

 غيبه منقطعة وجيوز للوكيل أن يزوج نفسه مبن           تـصح الوكالة يف الزواج ولو كان الويل املوكل غائبا           ) :٢١(مـادة   
الوالية عليها وكل ذلك     إذا شرط غري ذلك ، كما يصح للويل أن يزوج نفسه مبن له                وكـل بتزوجيها إال   

 . من هذا القانون) ٢٣(فيما ال يتعارض مع أحكام املادة 

 . من أجرى عقد زواج دون والية أو وكالة فهو فضويل ، وعقد الزواج من الفضويل يعترب كال عقد) : ٢٢(مادة 

 . يشترط رضا املرأة ورضا البكر سكوا ورضا الثيب نطقها) : ٢٣(مادة 

E��@�ا A/B�ا 

 �Cا�8واج F� 	�ا

حيرم على املرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده ) : ٢٤( مـادة   
 .وجداته وان علون وأصول زوجته رد العقد عليها وفروعها بعد الدخول ا 
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ها حال الرضاع وال يثبت الرضاع حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب وتثبت احلرمة من املرضع وزوج  ) : ٢٥(مـادة   
 .  بامتصاص الرضيع من ثدي املرضع يف احلولني األولني مخس رضعات متفرقات إال

 :حيرم على الرجل الزواج من ) : ٢٦(مادة 

 .املخالفة يف امللة ما مل تكن كتابية   -١

 .املرتدة عن دين اإلسالم   -٢

 .املتزوجة بغريه   -٣

 .ااملالعنة ممن العنه   -٤

 .املطلقة منه ثالثاً قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه   -٥

 .املعتدة إالّ ممن تعتد منه يف طالق رجعي أو بينونه صغرى يف اخللع بعد عقد   -٦

 .احملرمة حبج أو عمرة   -٧

 .اخلنثى املشكل   -٨

 .امرأة املفقود قبل احلكم بارتفاع الزواج   -٩

 . جلمع بني امرأتني لو فرض أن أحدمها ذكر حرمت عليه األخرى من الطرفني حيرم على الرجل ا ) :٢٧(مادة 

 . تعترب املعتدة من طالق رجعي يف عصمة مطلقها إىل أن تنقضي عدا) : ٢٨(مادة 

 . حيرم على املسلمة الزواج بغري مسلم) : ٢٩(مادة 

E��@�ا�;�ب ا 

 �C أ�62م ا�8واج

 ا�A/B ا+ول

H	�: أ�62م 

ل زواج استوىف أركانه وشرائطه املبينة يف الباب السابق فهو صحيح ولو مل يعقبه دخول ، وتترتب عليه                  ك) : ٣٠(مادة  
مـنذ انعقـاده مجيع أثار الزواج املنصوص عليها يف هذا القانون ما مل يكن موقوفاً حقيقة ، ويعترب الزواج                    

قت العقد ، أما املوقوف جمازاً وهو       موقـوفاً قبل الرضاء ممن ميلكه وإذا مت الرضاء سرت أثار الزواج من و             
 العقد على الصغري وانون فتترتب آثاره من عند العقد وهلما فسخة عند البلوغ أو اإلفاقة

الزواج الذي مل يستوف أركانه وشرائطه املبينة يف الباب السابق باطل وال تترتب عليه قبل الدخول أية                 ) : ٣١(مـادة   
 قضاء أن مل يكن قد مت برضامها ما مل يكن الشرط املفقود يف العقد جائزاً                أثـار ، وجيب التفريق بني الطرفني      

 .يف مذهبيهما أو دخال فيه جاهلني ومل خيرق االمجاع املعترب يف احلالني

 : تترتب على الزواج الباطل إذا أعقبه دخول اآلثار اآلتية) :٣٢(مادة 

 . لوجوب مهر املثل أو املهر املسمى أيهما أق          -١

 . ثبوت النسب على الوجه املبني يف هذا القانون          -٢

 . وجوب العدة عقب املفارقة رضاء أو قضاء وعقب املوت          -٣

 . حرمة املصاهرة          -٤
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 . سقوط احلد عمن دخل جاهال           -٥

�� ا�A/B ا�@�

 ا�#"ــــــــــ�

   بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً ماالً يصح هلما متلكه أو منفعة               يلزم املهر للمعقود ا     -١) :٣٣(مادة  
 .غري حمرمة فإذا مل يسم أو مسي تسمية غري صحيحة أو نسي ما مسي حبيث مل يعرف وجب مهر املثل 

 .املهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت وال يعتد بأي شرط خمالف     -٢

هر أو تأجيله كله أو بعضه وال مينع تأجيل ويل املرأة للمهر مطالبتها به ما مل يكن التأجيل                  جيوز تعجيل امل  ) : ٣٤(مـادة   
 . برضاها

 .جيب املهر كله بالدخول احلقيقي ويستحق مبوت الزوجني أو أحدمها ولو قبل الدخول) : ٣٥(مادة 

ج قبل الدخول فإذا كان الفسخ      يستحق نصف املهر املسمى بالطالق أو بالفسخ إذا كان من جهة الزو           ) : ٣٦(مـادة   
 أو من جهة الزوجة فقط فال يستحق من املهر شئ ويكون على الزوجة رد ما قبضته                  من جهة الزوجني معا   

 . مما ال يستحق هلا وال يلزمها رد مثل ما وهبته لزوجها

 مثله مبا ال يزيد      مثلها من  اذا مل يسم املهر أو مسى تسمية غري صحيحة فللمرأة املطلقة قبل الدخول متعة             ) : ٣٧(مـادة   
 .على نصف مهر املثل

 . يلزم للمغلوط ا مهر املثل) : ٣٨(مادة 

 برضاها فإذا    جيوز للمرأة قبل الدخول أن متتنع على الدخول اىل أن يسمى هلا مهر ويسلم ما مل يؤجل                ) : ٣٩(مـادة   
 .من هذا القانون) ٣٤( املادة   أجل ملدة معلومة فليس هلا االمتناع قبل حلول األجل مع مراعاة

E��@�ا A/B�ا 

H�'��ة ا�-K�ا �C 

 :للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما حيقق مصلحة األسرة على األخص فيما يلي ): ٤٠(مادة 

االنـتقال معه إىل مرتل الزوجية ما مل تكن قد اشترطت عليه يف العقد البقاء يف مرتهلا أو مرتل أسرا                      -١
 .كينه من السكن معها والدخول عليهافيكون عليها مت

 .متكينه منها صاحله للوطء املشروع    -٢

 .امتثال أمره يف غري معصية والقيام بعملها يف بيت الزوجية مثل غريها   -٣

عدم اخلروج من مرتل الزوجية االّ باذنه أو لعذر شرعي او ما جرى العرف مبثله مما ليس فيه االخالل                  -٤
جباا حنوه وعلى االخص اخلروج يف اصالح ماهلا أو أداء وظيفتها املتفق عليها واليت              بالشرف وال بوا  

ال تتـناىف مع الشرع ويعترب عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديهــا العاجزين وليس هلما من يقـوم                
 .خبدمـتهـما أو أحدمها غريها 
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 ـ : جيب على الزوج لزوجته ما يلي ) :٤١(مادة 

 . شرعي مما يليق مثله من مثلهإعداد سكن   -١

 . نفقة وكسوة مثلها من مثله  -٢

 . العدل بينها وبني سائر زوجاته إذا كان للزوج اكثر من زوجه  -٣

 . عدم التعرض ألمواهلا اخلاصة  -٤

 .  أو معنويا  عدم إضرارها ماديا  -٥

وجه على نفسها وماهلا ، ويعترب يف ذلك  يـشترط يف املسكن الشرعي أن يكون مستقالً تأمن فيه الز -١) :٤٢(مـادة   
حـال الـزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجه ، وللزوج أن يسكّن مع زوجته                 
أوالده مـنها ومـن غريها ولو كانوا بالغني وأبويه وحمارمه من النساء اذا كان اسكام واجباً عليه                  

وان ال تكون قد اشترطت غري ذلك عند        بـشرط اتساع املسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجه ،          
 .العقد

ال حيق للزوج أن يسكَّن مع زوجته ضره هلا يف مسكن واحد ، االّ اذا رضيتا بذلك وحيق هلا العدول                          -٢
 .مىت شاءت

  

�� ا��56ب ا�@�

H	�62ل ا�8واج وأM�� ا

 ا�;�ب ا+ول

 N'C ا�ـــ8واج

 . الق أو باملوت ينتهي الزواج بالفسخ أو بالط ) :٤٣(مادة 

   .يشترط يف الفسخ لفظه أو ما يدل عليه) : ٤٤(مادة 

ال ينفـسخ الزواج بفسخ أحد الزوجني لألخر بعيب من العيوب وحنوها من األسباب املختلف يف ثبوت                 ):٤٥(مـادة   
الفـسخ ـا إالّ حبكـم احملكمة وال يترتب على الفسخ شيء قبل احلكم به فإذا حكم بالفسخ وكان بعد       

 .دخول وجبت العدة أو االسترباء من حني احلكم بهال

اذا تبني بني الزوجني سبب من األسباب القاطعة بالتحرمي إنفسخ النكاح بينهما حبكم الشرع دون حاجة                ): ٤٦(مـادة   
اىل احلكم بالفسخ على أن تدون القضية بنظر احملكمة ، أما اذا انكر أحدمها وجود السبب احملرم فالبد من                   

 .كم من احملكمةإثباته حب

لكل من الزوجني طلب الفسخ إذا وجد بزوجه عيباً منفراً سواًء كان العيب قائماً قبل العقد أو طرأ بعده                   ) : ٤٧(مادة  
] القرن والرتق والعفل[، ويعترب عيباً يف الزوجة ] اجلنون واجلذام والربص  [ويعتـرب عيـباً يف الزوجني معاً        

ويسقط احلق يف طلب الفسخ بالرضاء بالعيب صراحة أو         ] جلب والسل اخلصي وا [ويعتـرب عيباً يف الزوج      
ضـمناً إال يف اجلنون واجلذام والربص وغريها من األمراض املعدية أو املستعصي عالجها فإنه يتجدد اخليار                 

 .فيها وإن سبق الرضاء ويثبت العيب أما باإلقرار ممن هو موجود به أو بتقرير من طبيب خمتص 

 .  الكفاءة معتربة يف الدين واخللق وعمادها التراضي ولكل من الزوجني طلب الفسخ النعدام الكفاءة ) :٤٨(مادة 
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اذا أسـلم الزوج وكانت الزوجه غري كتابيه وأبت االسالم أو أسلمت هي وأىب الزوج االسالم يف مدة        ): ٤٩(مـادة   
 .يع الصورعدا أو إرتد أحد الزوجني عن االسالم إنفسخ النكاح بينهما يف مج

 .  لزوجة املتمرد عن اإلنفاق يف حال اليسار الفسخ إذا تعذر استيفاء حقها يف النفقة منه أو من ماله ) :٥٠(مادة 

لزوجة املعسر عن اإلنفاق املتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ اذا أمتنع عن الطالق                  ): ٥١(مادة  
. 

 مكان جمهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغري               لـزوجة الغائب يف    - ١) : ٥٢(مـادة   
املنفق وبعد سنتني للمنفق ، على أن تنصب احملكمة األقرب فاألقرب ليتمكن من إعالن الغائب يف حمل                 

 .معلوم يف ظرف شهر بأي وسيلة

لب فسخ عقد نكاحها وال     لزوجة احملكوم عليه ائياً بعقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات ط             -٢
 ٠حيكم هلا بذلك إالّ إذا مضى على حبس الزوج مدة ال تقل عن سنة

اذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على اإلنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ                 ) : ٥٣(مادة  
 من يقدر على   إمساك فـإن كان له قدرة على إنفاق وإسكان البعض فقط ، فبعد طلبهن خيريه القاضي بني               
 .اإلنفاق عليهن وإسكان وطالق األخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت

  إذا طلبت املرأة احلكم بالفسخ للكراهية وجب على القاضي أن يتحرى السبب فان ثبت له عني حكما                ) : ٥٤(مادة  
بالطالق فان امتنع حكم بالفسخ وعليها  من أهلها لإلصالح بينهما وإالَّ أمر الزوج  من أهل الزوج وحكما   

 . أن ترجع املهر

إذا طلبت املرأة احلكم بالفسخ إلدمان الزوج اخلمر أو املواد املخدرة وثبت ذلك حتكم احملكمة بفسخ                ) : ٥٥(مـادة   
 . الزواج وال يرد املهر

 . ال يهدم عدد الطلقات وال يعد طلقهالفسخ لألسباب املتقدمة واملبينة يف هذا الباب يعترب بينونة صغرى و) : ٥٦(مادة 

إذا أختلف الرجل واملرأة يف عقد الزواج أو فسخه أو بطالنه أو تسمية املهر أو تعيينه أو قبضه أو زيادته                    )  :  ٥٧(مادة  
 . أو نقصه فالبينة على املدعي والقول للمنكر مع ميينه

�� ا�;�ب ا�@�

F�0�ق واM<�ا 

 ا�A/B ا+ول

H	�62ق وأM<�ا 

الطـالق قول خمصوص به يفك االرتباط بني الزوجني وهو إما صريح ال حيتمل غريه أو كناية تفتقر اىل                   ) : ٥٨ (مـادة 
النية، ويقع الطالق باللغة العربية أو بغريها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو اإلشارة املفهومة من العاجز عن                  

 .النطق 

 . تتجدد بدخول زوج آخر ا دخوالً حقيقياً  ميلك الزوج على زوجته ثالث طلقات  ) :٥٩(مادة 

 يقع الطالق من زوج خمتار مكلف أو من وكيله ولو كانت الزوجة ، وللحاكم أن يأذن لويل انون أو                     ) :٦٠(مـادة   
 . املعتوه بايقاع الطالق عنه إذا وجد سبباً يدعو لذلك وحتققت املصلحة 
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دراكه ومل يبق له أي متييز مىت دلت على ذلك قرائن األحوال من أقواله  ال يقع طالق السكران الذي فقد إ      ) : ٦١(مادة  
 . وأفعاله حني ايقاع الطالق

 .  كان أو بدعياً  يقع الطالق سنياً) : ٦٢(مادة 

 . الطالق ال يتبع الطالق ما مل تتخلله رجعه قولية أو فعلية) : ٦٣(مادة 

 . لقه واحدةالطالق املقترن بعدد قل أو كثر يقع ط) : ٦٤(مادة 

 . الطالق املعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به ) :٦٥(مادة 

 .ال يقع الطالق باحلنث بيمني الطالق أو احلرام ويلزمه الكفارة إن مل ينو الطالق) : ٦٦(مادة 

مل يكن مكمالً للثالث     إذا حصل بعد دخول حقيقي على غري عوض مال أو منفعة و             يقع الطالق رجعياً  ) : ٦٧(مـادة   
 بينونة صغرى ، وإذا كان الطالق مكمالً للثالث          فـإذا أنتهت العدة ومل حتصل مراجعة كان الطالق بائناً         

 . كان بائناً بينونة كربى

الطـالق الرجعي ال يزيل الزوجية ، وللزوج أن يراجع زوجته خالل العدة ، فإذا أنقضت العدة دون                  ) : ٦٨(مـادة   
 . طالق بائناً بينونة صغرىمراجعة أصبح ال

الطالق البائن يزيل الزوجية حاالً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه ال مينع املطلق من الزواج مبطلقته بعقد                  ): ٦٩(مـادة   
ومهـر جديدين خالل العدة يف اخللع أو بعدها مطلقاً وإذا كان بائناً بينونة كربى بأن كان مكمالً للثالث                   

لقها مامل تتزوج بآخر يدخل ا دخوالً حقيقياً وتعتد منه فيجوز لألول أن يتزوجها              حـرمت املرأة على مط    
 .بعقد ومهر جديدين 

 فالقول ملنكر البائن إال أن يكون        إذا أتفق الزوجان على وقوع الطالق وأختلفا على كونه رجعياً أم بائناً           ) : ٧٠(مادة  
 أختلف الزوجان على وقوع الطالق يف وقت مضى     الـزوج مقـراً بأنه طلقها ثالث فالقول قولـه ، وإذا          

 . فالقول ملنكر وقوعه

  ملغية) : ٧١(مادة 

�� ا�A/B ا�@�

Hـــــــ	وأ�62 F�0�ا 

 .اخللع هو فرقة بني الزوجني يف مقابل عوض من الزوجة أو من غريها ماالً أو منفعة ولو كان جمهوالً) : ٧٢(دة ما

 كان أو شرطا ، ويشترط يف اخللع ما يشترط يف            يـتم اخللع بالرضا بني الزوجني أو ما يدل عليه عقدا          ) :٧٣(مـادة   
  .الطالق وأن تكون الزوجة حائزة التصرف بالنسبة للعوض

يعترب اخللع طالقاً بائناً بينونة صغرى ما مل يكن مكمالً للثالث فبائناً بينونة كربى ، وجيب يف اخللع الوفاء                   ) : ٧٤(مادة  
 . بالبدل 

E��@�ا�;�ب ا 

 ا��KT& وا�9Kة وا5SD;�اء

 ا�A/B ا+ول
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 ا��KTـــــــ&

 . وقت أو بغريه وتصح بغري رضاء الزوجة وأوليائهاتتم الرجعة بالقول ولو هازالً أو بالفعل غري مشروطة ب) : ٧٥(مادة 

إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج اإلشهاد عليها وإعالم الزوجة ا فإن كانت جمنونة فإعالم                ) : ٧٦(مـادة   
 . وليها

 . إذا أختلف الرجل واملرأة بعد إنقضاء العدة على حصول الرجعة فالقول ملنكرها) : ٧٧(مادة 

إذا أدعت املرأة أن عدا قد أنقضت وال منازع هلا يف ذلك صدقت بيمينها مــا مل يغلب على الظن                    : )٧٨(مـادة   
 . كذا

�� ا�A/B ا�@�

 ا�Kـــــــ9ة

 . العدة أما عن طالق أو فسخ أو موت) : ٧٩(مادة 

ه إال أن تكون املرأة غري      عدة الطالق أو الفسخ ال جتب إال بعد الدخول وتبدأ يف الطالق من تاريخ وقوع              ) : ٨٠(مادة  
عاملـه بـه فمن تاريخ علمها وتبدأ يف الفسخ من تاريخ احلكم به ، وعدة املوت جتب قبل الدخول وبعده                     

 . وتبدأ من تاريخ علم املرأة بوفاة زوجها ، وجيب اإلسترباء يف الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم باملانع

ألحوال بوضع مجيع محلها متخلفا وعدة املتوىف عنها زوجها غري احلامل أربعة            تنقضي عدة احلمل يف مجيع ا     ) : ٨١(مادة  
 . أشهر وعشرة أيام

 ـ :عدة الطالق لغري احلامل كاآليت ) : ٨٢(مادة 

 . لذات احليض ثالث حيض غري اليت طلقت وهي فيها      - أ

 . لغري ذات احليض كاآليسة ثالثة أشهر  - ب

 ثالثة أشهر فإذا مل يعد فيها احليض أنقضت عدا ا وأن عاودها احليض خالهلا               املنقطعة لعارض تتربص     - ج 
 . استأنفت ثالث حيض

عدة املستحاضه ثالث حيض أن كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإال فثالثة أشهر ، وإذا توىف الزوج أثناء                   - د 
 . ة زوجهاالعدة من طالق رجعي استأنفت املرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفا

 .  أن كانت من ذوات احليض وإال فثالثة أشهر املخالعة تعتد حبيضة) : ٨٣(مادة 

 ـ :العدة يف الفسخ كاآليت ) : ٨٤(مادة 

 .  تستربىء حبيضة أن كانت من ذوات احليض وإال فثالثة أشهر املنكوحة باطال -١

 ). ٨٢(سائر املفسوخات حكمهن حكم املطلقات على ماهو مبني باملادة  -٢

يف األحوال اليت تنقضي فيها العدة باحليض يكون القول يف ذلك للمرأة مع ميينها إذا ادعت املعتاد فأن                  ) : ٨٥(مـادة   
 . ادعت غري املعتاد حكم بالغالب يف كل شهر حيضة

 ـ :العدة من طالق رجعي هلا مثانية أحكام هي ) : ٨٦(مادة 

 . الرجعة  -١

 . التوارث بني الزوجني  -٢
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 . عدم جواز اخلروج إال بإذنه  -٣

 . وجوب السكن  -٤

 . وجوب النفقة  -٥

 . حترمي من حيرم اجلمع بينها وبني املطلقة   -٦

 . حترمي الزواج خبامسه  -٧

اسـتئناف العـدة لـو مات أو راجع مث طلق مع مراعاة ما هو منصوص عليه يف الفقرة األخرية من                       -٨
 ). ٨٢(الـمــادة 

 ـ :عدة من الطالق البائن هلا ستة أحكام هي ال) : ٨٧(مادة 

 . عدم الرجعة   -١

 . عدم اإلرث  -٢

 . جواز اخلروج دون إذن  -٣

 . عدم وجوب السكن  -٤

 . عدم وجوب النفقة  -٥

 . جواز نكاح من حيرم اجلمع بينها وبني املطلقة  -٦

E��@�ا A/B�ا 

 اSDــــــ5;�اء

 . بوضع محلها وغري احلامل حبيضة أن كانت من ذوات احليض وإال فثالثة أشهرتستربي احلامل من زىن ) : ٨٨(مادة 

 بوضع محلها وغري احلامل حبيضة أن كانت من ذوات           من أسلمت دون زوجها تستربىء أن كانت حامال       ) : ٨٩(مادة  
 . احليض وإال فثالثة أشهر

F ا�ا�;�ب ا� 

 ا�V"�ر واM�Dء وا���Kن وا�#B��د

 ا�A/B ا+ول

"V�اH	�62ر وأ� 

 منها ، ويقع الظهار   أو جزء الظهار قول يتم بلفظ أو ما شاكله يشبه به الرجل زوجته اليت حتته بأمه نسبا         ) : ٩٠(مادة  
 .  أو مؤقتا   أو كتابة ويكون مطلقا صرحيا

ن نوى غري   يشترط للظهار أن يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته اليت حتته ويشترط النية يف الكنايه فأ               ) :٩١(مـادة   
 .الظهار ال تترتب أحكامه 

 بلفظه كقوله ظاهرتك أو أنت مظاهرة ويكون كناية كان يشبه الرجل زوجته بأمه               يكون الظهار صرحيا  ) : ٩٢(مـادة   
 . أو جبزء منها ويكون مؤقتاً كأن يقول ظاهرتك شهراً
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 . يقع الظهار ولو قيده الزوج بوقت أو بشرط ) : ٩٣(مادة 

 . تب على الظهار حترمي وطء الزوجة املظاهرة ومقدماته وللزوجة املظاهرة منع زوجها من ذلكيتر) : ٩٤(مادة 

يـرتفع التحـرمي يف املطلق بالكفارة بعد إرادة الوطء وإذا أتى الرجل زوجته قبل الكفارة أمث وال يرفع                   ) : ٩٥(مـادة   
 .التحرمي عليه اإلستمرار يف الوطء حىت يكفر 

تحرمي يف املؤقت واملشروط بإنقضاء الوقت أو وقوع الشروط وال كفارة أما قبل ذلك فبالكفارة               ينقضي ال ) : ٩٦(مادة  
 . حسبما تقدم

 .  للزوجة طلب التطليق للظهار-١) :٩٧(مادة 

 ينذر القاضي الزوج بالتكفري عن الظهار خالل أربعة أشهر من تاريخ اإلنذار فإذا أمتنع لغري عذر حكم  - ٢
 . القاضي بالتطليق

تتعدد الكفارات بتعدد املظاهرات من الزوجات ولو مت الظهار بالنسبة هلن بلفظ واحد وال يتعدد اللفظ                ) : ٩٨(مـادة   
 . قبل أن يتماسا 

عتق رقبة فأن مل جيد أو ال يستطيع العتق فصيام شهرين متتابعني فإن مل يستطع فإطعام ستني       ( كفارة الظهار   ) : ٩٩(مادة  
 ).مسكيناً

��ا�A/B ا�@� 

H	�62ء وأM�Dا 

 .  أو مؤقتا   أو كناية مطلقا اإليالء ميني يصدر من الزوج بأن ال يطأ زوجته ، ويكون صرحيا) : ١٠٠(مادة 

 . يشترط يف اإليالء أن يصدر اليمني من زوج مكلف خمتار غري أخرس بلفظ صريح أو ما يفيده لزوجته) : ١٠١(مادة 

ـــه مث عطف على أخرى فال يقع اإليالء على األخـرى بالعطف ويقع يف             إذا آىل الرجل من زوجت    ) : ١٠٢(مادة  
 . حق األوىل 

يكون اإليالء صرحياً بأن حيلف الرجل بأن ال جيامع زوجته ، ويكون كناية كان حيلف أن ال يقرب منها                   ) : ١٠٣(مادة  
 .أو بأن ال جيمع رأسيهما وساده

 .  ما كان عليه فأن رجع فعليه كفارة احلنثيلزم املوىل من زوجته الرجوع إىل) : ١٠٤(مادة 

للزوجة تربص أربعة أشهر من وقت اإليالء فأن مل يرجع الزوج فللزوجة طلب التطليق عند القاضي فأن                 ) : ١٠٥(مادة  
 . أستعد للفيء حدد القاضي مدة مناسبة فأن مل يفء طلقها عليه

ه كفارة احلنث ، ويكون من العاجز باللفظ وال كفارة إال           يكون الرجوع من الزوج القادر بالوطء وعلي      ) : ١٠٦(مادة  
 . إذا وطئها

 . إذا اختلفا فالقول ملن ينفى اإليالء أو عدم مضى الوقت والبينة على مدعي وقوعه أو مضي الوقت) : ١٠٧(مادة 

E��@�ا A/B�ا 

H	�62ن وأ�K��ا 

ع النكاح بينهما بنظر احملكمة ويوجبه رمي زوج اللعـان أميان يكذب ا كل من الزوجني اآلخر به يرتف       ):١٠٨(مـادة   
مكلف مسلم لزوجته الصاحلة للوطء والباقيه حتته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو يف العدة ذلك الرمي بزىن   
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يف حـال يـوجب احلد ولو أضاف الزىن إىل ما قبل العقد له ا أو مل يرمها بالزىن ولكن وقعت نسبة ولده             
 . كانياً وال بينه له وال إقرار منه بالولد وال منها بالزىنمنها إىل الزنا مصرحاً ال

جيوز لكل من الزوجني طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي أن يعظهما وحيثهما على التصادق فأن                ): ١٠٩(مـادة   
 واهللا العظيم أين لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك          : أمتـنعا بدأ بتحليف الزوج أربعاً بأن يقول         

 ويزاد يف اخلامسة بأن لعنة اهللا عليه أن كان من الكاذبني ، مث حتلف املرأة أربعاً                 -إن كان هناك ولد     -هذا  
 ويزاد يف   -إن كان هناك ولد     -واهللا أنـه لكاذب فيما رماين به من الزنا ونفي ولده هذا             : تقـول فـيها     

يف احللف حبيث إذا حلفت أوالً وجب       اخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني ، وجيب الترتيب             
 .إعادة حتليفها بعد حتليف الزوج مامل حيكم

إذا مت احللف على الوجه املبني يف املادة السابقة حتكم احملكمة بالتفريق بني املتالعنني ونفي نسب الولد                 ) : ١١٠(مـادة   
 . من الزوج ويرتفع النكاح ويسقط احلد عن الرجل وحترم عليه املرأة أبدا 

 . إذا أمتنع الرجل عن األميان ولو مرة واحدة حد للقذف وإذا أمتنعت املرأة كذلك حدت للزىن) : ١١١(مادة 

إذا رجع املالعن عن نفي الولد يف حياته صح الرجوع وحلق الولد به وحيد للقذف ويبقى التحرمي مؤبدا                  ) : ١١٢(مادة  
 . 

F ا�ا� A/B�ا 

Hـــ	د وأ�62��B#�ا 

 . غائب هو الشخص الذي ال يعرف موطنه وال حمل إقامته ال-١):١١٣(مادة 

 .  املفقود هو الغائب الذي ال تعرف حياته وال وفاته- ٢

 .  إلدارة أمواله  يعتمد له القاضي مقدما إذا مل يكن للغائب أو املفقود وكيل) : ١١٤(مادة 

 . ر وفق إدارة أموال القاصرحتصى أموال الغائب أو املفقود عند تعيني مقدم عليه وتدا) : ١١٥(مادة 

 :ينتهي الفقدان يف احلاالت اآلتية ) : ١١٦(مادة 

 . عودة املفقود حياً          - أ

 . ثبوت وفاته     - ب

 . احلكم بإعتباره ميتاً       - ج

 :للقاضي أن حيكم مبوت املفقود يف احلاالت التالية) : ١١٧(مادة 
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 . إذا قام دليل على وفاته    - أ

إذا مرت فترة كافية على إعالن فقده يف ظروف ال يغلب فيها اهلالك على أن ال تقل املدة عن أربع                   - ب 
 . سنوات

 . إذا فقد يف ظروف يغلب فيها هالكه ومضت سنتان على إعالن فقده - ج

  ا إذا كان حيا   على القاضي يف مجيع األحوال أن يبحث عن املفقود بكل الوسائل للوصول إىل معرفة م              ) : ١١٨(مادة  
 .  قبل أن حيكم بوفاته أو ميتا

 .  لوفاته يعترب يوم صدور احلكم مبوت املفقود تارخيا) : ١١٩(مادة 

 :إذا حكـم بإعتبار املفقود ميتاً مث ظهر حياً فأنه ):١٢٠(مادة 

 . يستحق مجيع ماله-أ 

 . تعترب زوجته باقية يف عصمته-ب

  

E��@�ا��56ب ا 

 ا���ا & وأ�62	"�

�&ا�W��وا &:�X��وا Y'�� 

 ا�A/B ا+ول

Yت ا��'ــــ�;Z 

يثـبت نسب الولد ألبيه بالفراش وهو الزواج الصحيح املستوىف ألركانه وشرائطه وما يلحق به وهو                ) : ١٢١(مـادة   
 . مع إمكان الوطء والبلوغ ومضي أقل مدة احلمل من يوم إمكان الوطء) ١٣٤(املنصوص عليه يف املادة 

 ) . ولو بغري إقرارها وبدون قيد أو شرط (تثبت بنوة الولد ألمه مبجرد ثبوت الوالدة ) : ١٢٢(مادة 

 ـ :تثبت بنوة جمهول النسب أو احلمل احملقق ملن يقر ببنوته ولو يف مرض املوت بشروط هي ) : ١٢٣(مادة 

 . أن ال يكذبه العقل أو العادة أو الشرع    - أ

 . من زناأن ال يقر الرجل بأنه ولده      - ب

 وإذا كان املقر امرأة متزوجة   أو ال يرد بعد البلوغ أن كان صغريا   أن ال يـرد املقر له أن كان بالغا         - ج 
فال يثبت نسب الولد من     ) ١٢١( ملا هو مبني باملادة       أو معتدة ومل تتوافر شروط النسب لزوجها طبقا       

 . زوجها إال بتصديقه

ألبوة أو األمومة آلخر يثبت نسبه للمقر له بتصديق األخري له ويشرط أن ال              إذا أقر جمهول النسب با    ) : ١٢٤(مـادة   
 . يكذبه العقل أو العادة أو الشرع وأن ال يصرح الرجل بأنه ولده من زنا
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إذا كان اإلقرار هول النسب باألبوة أو األمومة فال يثبت النسب يف حق غري املقر إال بتصديق األصل                  ) : ١٢٥(مادة  
 ). ١٢٣(مع توافر الشروط املنصوص عليها يف املادة ) الواسطة(و الفرع املتصل املشترك أ

 إذا  مىت ثبت النسب باإلقرار فال رجوع عنه وتترتب عليه مجيع أحكام النسب ويعترب السكوت تصديقا           ) : ١٢٦(مادة  
 . علم املقر له باإلقرار وعرف أن له اإلنكار وأن السكوت تصديق ال ملجأ إليه

يعترب الرجل بالغاً إذا ادعى اإلحتالم مع اإلحتمال وكان إبن عشر سنوات فما فوقها وتعترب املرأة بالغه                 ) : ١٢٧(مادة  
إذا أدعـت اإلحتالم مع اإلحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها ويف مجيع األحوال يعترب الشخص                 

ا واحليض أو احلمل يف املرأة وعند       بالغـاً إذا كـان إبن مخس عشرة سنه فما فوقها أو ثبوت اإلنبات فيهم              
 .اإلختالف يف إحتمال البلوغ أو يف تقدير السن لعدم وجود إثبات رمسي يستعان بطبيب خمتص

أقـل مـدة احلمـل سـتة أشهر وأغلبها تسعة أشهر وال حد ألكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه        ) : ١٢٨(مـادة   
 . وإستمرارها وتقرير الطبيب املختص

إذا وضعت املرأة وأدعت بقاء محل آخر ودلت القرائن على صدقها ومن القرائن قرار الطبيب املختص                ) : ١٢٩(مادة  
 .أُحلق الولد بالزوج

ما ولدته املرأة حيا قبل إنقضاء العدة من طالق رجعي ثبت نسبه ملطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة                  ) : ١٣٠(مـادة   
 ). ١٢٨( من يوم الطالق يف مدة احلمل املبينة باملادة من طالق بائن يلحق مبطلقها إذا أتت به

إذا أتت املرأة بالولد بعد إقرارها بانقضاء العدة لدون ستة أشهر من وقت اإلقرار احلق الولد مبطلقها يف                  ) : ١٣١(مادة  
  ويلحق به يف البائن إذا أتت به من يوم الطــالق يف مــدة احلمل املبينـــة               الطالق الرجعي مطلقا  

 ). ١٢٨(يف املادة 

إذا أتفق فراشان مترتبان فيلحق الولد بالزوج اآلخر إذا أتت به لستة أشهر من يوم إمكان وطئه هلا فإن                   ) : ١٣٢(مادة  
 .أتت به لدون ستة أشهر احلق بالزوج األول

 ). ١٢٨(بينة يف املادة يلحق الولد بالزوج املتوىف إذا أتت به املرأة من تاريخ الوفاة يف مدة احلمل امل) : ١٣٣(مادة 

يلحق نسب الولد بالرجل يف الزواج الذي مل يستوف أركانه وشرائطه ويف املغلوط ا إذا أتت به املرأة                  ) : ١٣٤(مادة  
لـستة أشهر فأكثر بعد الدخول احلقيقي وقبل املفارقة فأن أتت به بعد املفارقة أو التفريق أ حلق بالرجل إذا         

 ) . ١٢٨(ة أو التفريق يف مدة احلمل املبينة يف املادة أتت به من تاريخ املفارق

 . ال يثبت النسب بالتبين ولو كان املتبىن جمهول النسب) : ١٣٥(مادة 

  

  

�� ا�A/B ا�@�

 ا���X:& وأ�62	"�

  جيب على األم إرضاع ولدها إذا تعذر إرضاعه من أخرى وهي أحق بإرضاع ولدها ما مل تطلب أجرا                 ) : ١٣٦(مـادة   
 .  على املعتاد من مثلها ملثله وإذا أرضعته أخرى يكون ذلك عند أمه ما مل تسقط حقها يف احلضانةيزيد

تستحق األم املرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله باملعروف ملدة ال تزيد على عامني من وقت الوالدة                 ) : ١٣٧(مـادة   
 .وتكون ديناً ال يسقط إال باألداء أو باإلبراء 
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E��@�ا A/B�ا 

�& وأ�62	"�ا�W�� 

احلضانة هي حفظ الصغري الذي ال يستقل بأمر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه أو يضره مبا ال يتعارض                  ) : ١٣٨(مـادة   
 . مع حق وليه ، وهي حق للصغري فال جيوز الرتول عنها وامنا متتنع مبوانعها وتعود بزواهلا

شر لألنثى ما مل يقدر القاضي خالفه ملصلحة احملضون مع  مـدة احلـضانة تسع سنوات للذكر وإثنا ع        ) : ١٣٩(مـادة   
 ) .١٤٨(مراعاة أحكام املادة 

   وأخالقيا  يشترط يف احلاضن البلوغ والعقل واألمانة على الصغري والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا            ) : ١٤٠(مـادة   
سالم وأن ال متسكه عند     وأن كانـت احلاضن امرأة فيشترط زيادة على ما تقدم أن ال تكون مرتدة عن اإل               

 فيشترط   مـن يبغضه وأن ال تشغل عن احلضانة خارج البيت إال إذا وجد من يقوم حباجته وإن كان رجال                  
 .  إحتاد الدين أيضا

األم أوىل حبضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة وإذا أسقطت حقها فال يسقط إال إذا قبل الولد      ) : ١٤١(مـادة   
ألن احلق للصغري وال جيوز لزوجها اآلخر منعها حيث ال يوجد غريها وال مينع سوء               غريهـا وإال أجـربت      

 . خلقها من حقها يف احلضانة حىت يبلغ الصغري اخلامسة من عمره

إذا ماتـت األم أو بطلت حضانتها أنتقلت احلضانة إىل أمهاا وأن علون مث خاالت الصغري مث األب                  ) : ١٤٢(مـادة   
ب وأن علون مث أمهات أب األم مث األخوات مث بنات اخلاالت مث بنات األخوات مث                املـسلم مث أمهات األ    

بـنات األخوة مث العمات مث بنان مث بنات العم مث عمات األب مث بنان مث بنات أعمام األب ، وإذا أنعدم                      
قرب من ذوي   النـساء انـتقلت احلضانة إىل األقرب فاألقرب من الذكور العصبة احملارم فأن مل يوجد فاأل               

الـرحم احملارم فأن عدموا فالعصبة غري احملارم فأن عدموا فذوي األرحام احملارم ، ويقدم يف كل درجة ذو                   
السببني على ذي السبب الواحد مث ذوي األم على ذوي األب فإذا كانا على سواء كانت احلضانة لألصلح                 

عن الترتيب يف احلضانة إذا رأى يف ذلك فـأن تساويا يف الصالح يرجع للقاضي وجيوز للقاضي أن يتجاوز       
 . مصلحة الصغري

 : تنتقل احلضانة من احلاضن اىل من يليه بأحد أمورهي) : ١٤٣(مادة 

اجلـنون وحنـوه من املنفرات كاجلذام وكذا العمى واإلمهال والفسق وترك حفظ الصغري والزواج إال أن                 
 .يكون بذي رحم للصغري

 ـ :األولياء نقل الطفل من حضانة حاضنة أوىل إىل حاضنة أخرى بشرطني جيوز لألب وسائر ) : ١٤٤(مادة 

 . أن تكون احلاضنة األخرى مثل األوىل يف احلفظ والتربية أو أحسن منها - أ

 .  فوق أجر املثل والبينة يف ذلك على الويل أن تكون احلاضنة األوىل قد طلبت أجرا       - ب

ا يصلح الطفل إال النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقاً للمبني يف باب النفقات               على احلاضن القيام مب   ) : ١٤٥(مادة  
 وإذا كان     أو أخالقيا    أو معنويا   وجيوز للحاضن نقل الطفل إىل بلده ما مل يكن فيه ضرر على الطفل ماديا             

 . ه القاضيالصغري عند أحد والديه كان لآلخر حق رؤيته بالطريقة اليت يتفقان عليها أو مبا يرا

يستحق احلاضن أجرة حضانة من مال الطفل أن كان له مال أو ممن تلزمه نفقته كما هو مبني يف باب                    ) : ١٤٦(مـادة   
الـنفقات وتقدر أجرة احلاضنة بقدر حال من تلزمه ، وال تستحق احلاضن أجرة إذا كانت يف عصمة أب                   
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ألم وال رجوع هلا وأن كانت من مال غري          تكون أجرة احلضانة من مال ا       الـصغري وإذا كان األب معسرا     
 . األم فبإذن احملكمة وله الرجوع ا

 .  كل جناية يف الطفل ويكون ضمان اخلطأ مع اجلهل على العاقلة يضمن احلاضن إذا فرط عاملا) : ١٤٧(مادة 

  

F ا�ا� A/B�ا 

�& وأ�62	"��W��5"�ء ا� .ا�9K  &��B6 إ

 أو أنثى خري بني أبيه وأمه عند اختالفهما مع وجود املصلحة وإذا أختلف               لد ذكرا مىت أستغىن بنفسه الو   ) : ١٤٨(مادة  
 . من هلم الكفالة غري األب واألم أختار القاضي من فيه املصلحة للولد بعد إستطالع رأيه

  

�� ا�;�ب ا�@�

 ا��B��ت وأ�62	"�

سب وتشمل الغذاء والكسوة والسكن الـنفقة هـي املؤن الالزمة يف مال الشخص لغريه لسبب أو ن   ) : ١٤٩(مـادة   
 . واملعاجلة واألخدام وحنو ذلك

  

 ا�A/B ا+ول

&�Tــــ& ا�8و�B� 

جتـب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد إن شرطت وإالّ فمن تاريخ               ) : ١٥٠(مـادة   
يسرا وعسرا وتقدم نفقة     غـذاء وكساء ومسكناً وفراشا ومعاجلة وأخداما والعربه حبال الزوج             الـزفاف 

 .الزوجة على غريها من النفقات

 .  إىل أن تنتهي العدة  واحلامل مطلقا جتب على الزوج نفقة زوجته املطلقة منه رجعيا) : ١٥١(مادة 

 :ال نفقة للزوجة يف األحوال التالية ) : ١٥٢(مادة 

 . إذا أمتنعت عن اإلنتقال اىل بيت الزوجيه من دون عذر شرعي-أ 

 .إذا تركت بيت الزوجيه من دون عذر شرعي -ب

  ).٤٠( إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة أحكام املادة -ج

  ).٤٠( إذا أمتنعت من السفر مع زوجها دون عذر مع مراعاة أحكام املادة-د 

 تعجيل النفقة للزوجه متليكاً هلا      ال يسقط حق الزوجه يف املاضي باملطل وال يف املستقبل باإلبراء ويعترب           ) : ١٥٣(مـادة   
فـيما أستهلكته وأستيفاءاً للنفقة بقدرها وجيوز للزوجة إبراء الزوج مما أستحقته من النفقة يف املاضي وإذا                 

 .تربع شخص بنفقة الزوجة فال تسقط إال إذا كان املتربع عن الزوج

 أنه ال ينفق عليها قرر هلا القاضي نفقة من مال           إذا مترد الزوج عن اإلنفاق على زوجته أو غاب وثبت         ) : ١٥٤(مـادة   
 . والقول للزوجة يف نفى اإلنفاق يف املاضي) ١٤٩( ملا تقدم يف املادة  زوجها وفقاً
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إذا تعـذر حـصول املرأة على النفقة من زوجها كانت نفقتها على من جتب عليه فيما لو كانت غري                    ) : ١٥٥(مـادة   
 املقدرة هلا قضاء أو رضاء من غري من جتب نفقتها عليه ، ويكون ملن               متزوجة، وجيوز أن تقترض من النفقة     

 . أدى النفقة يف احلالتني الرجوع على الزوجة مبا أداه وهي ترجع على الزوج

 ملغية) : ١٥٦(مادة 

�� ا�A/B ا�@�

�B�& ا+�ــــــ�رب 

ـ  ال نفقـة لألقارب مع إختالف الدين إال لألصول وتقدر نفقة األقارب فور حاجة املنفق عليه من قبل                  ) : ١٥٧(ادة  م
 . املنفقني

نفقة الولد املعسر الصغري أو انون على أبيه وأن عال األقرب املوسر أو املعسر القادر على الكسب فأن                  ) : ١٥٨(مادة  
 على الكسب فعلى األم املوسرة مث على سائر األقارب بالشروط املبينة            كان األب وأن عال معسراً غري قادر      

 . من هذا القانون ، وإذا كان الولد موسراً فنفقته من ماله) ١٦٤(يف الـمـادة 

نفقة الولد البالغ العاقل املعسر العاجز عن الكسب أو املشغول بطلب العلم إىل الثانوية العامة أو ما يف         ) : ١٥٩(مـادة   
ها بشرط أن ال يتجاوز سن العشرين لنيلها على أبيه أن كان موسراً، فإن كان معسراً فعلى األم أن                   مستوا

كانت موسرة إال أن يكون له ولد موسر فنفقته على ولده املوسر ، وحكم نفقة البنت البالغة املعسرة ولو                   
غري املبني يف املادة    كانـت قـادرة على الكسب ولكنها ال تتكسب إذا كانت غري متزوجة حكم نفقة الص               

 .السابقة

 . على األب املوسر أن يزوج ولده املعسر زوجة واحدة عند احلاجة) : ١٦٠(مادة 

نفقـة األب وأن عـال واألم وأن علت املعسرين ولو كانا قادرين على الكسب على الولد وأن نزل                   ) : ١٦١(مـادة   
بني أوالد الطبقة الواحدة املوسرين حبسب       وتقسم     أو صغريا    كان أو أنثى كبريا     األقـرب املوسـر ذكرا    

 . اإلرث ، وتقدم نفقة األم مث نفقة األب على نفقة سائر األقارب

تلـزم نفقـة زوجة األب املعسر على أبنه املوسر وإذا تعددت زوجات األب فال تلزم األبن غري نفقة    ) : ١٦٢(مـادة   
بزوجة خاصة إذا كان األب مزمناً أو مريضاً        وجيب على األبن املوسر أن يسعف أباه املعسر         ..واحدة منهن 

حيـوجه ذلـك اىل زوجه تقوم بشأنه أو خادم خيدمه أو كليهما وجبت نفقة الزوجة أو اخلادم على ولده                    
 .املوسر

لألب املعسر أن يستنفق من مال ولده الصغري وانون بقدر حاجته ولو بالبيع دون إذن القاضي إال يف                  ) : ١٦٣(مادة  
وه فال بد من أذن القاضي وليس لألب أن يأخذ من مال أبنه البالغ حاضراً أو غائباً أن مل يتمرد                    العقـار وحن  

 .عن إنفاقه إال بأذن القاضي إن دعت الضرورة

جتب نفقة القريب املعسر العاجز عن الكسب على قريبه املوسر الوارث لو فرض موته وإذا تعدد الورثة                 ) : ١٦٤(مادة  
 .  كل بقدر حصته يف املرياث واإلخدام لألقارب ال جيب إال للعجز ة عليهم مجيعااملوسرون تكون النفق

تسقط نفقة القريب عن املدة املاضية بعدم املطالبة ممن تلزمه النفقة إال إذا كان املنفق عليه والداً أو ولداً                   ) : ١٦٥(مادة  
 . صغرياً أو جمنوناً

 إذا كان ميلك من املال زائداً على ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته ممن              يف حكم النفقة يعترب الشخص موسراً     ): ١٦٦(مادة  
هو أخص من القريب املعسر اىل وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة أو غلة أو جتارة أو صناعة             
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ويـنفق علـى القريب املعسر من الزيادة وأن مل يكن له دخل دائم فإىل احلول ينفق من الزيادة على كفاية                     
احلول ويعترب الشخص معسراً إذا كان عكس ما سبق وال يلزمـه إعطاء القريب إال إذا مل يبق له قوت يوم                    

 .وليله

 . إذا أختلف القريبان وجبت البينة على طالب النفقة مع اللبس يف اإلعسار واإليسار) : ١٦٧(مادة 

F ا�ا��56ب ا� 

 ا�";& و	-5;"��"�

 ا�;�ب ا+ول

 �C ا�";ـــــــ&

/B�ا+ولا A 

  و_�و^"�  ا�";& أرآ�ن

 . اهلبة هي عقد تربعي ميلك به مال أو تباح به منفعة حال احلياة) : ١٦٨(مادة 

 . ال يشترط يف اهلبة القربة) : ١٦٩(مادة 

 :أركان اهلبة أربعة وهي ) : ١٧٠(مادة 

 . صيغة العقد   -١

 . الواهب   -٢

 . املوهوب   -٣

 . املوهوب له   -٤

تكـون اهلبة بإجياب من الواهب أو نائبه وقبول من املوهوب له أو نائبه قبل األعراض وال يشترط يف                    : )١٧١(مـادة   
اإلجيـاب والقبول أن يكونا صرحيني أو يف جملس واحد وإمنا يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً مبا                  

مة من أخرس ، وال تتم اهلبة إال        تـدل عليه قرائن األحوال ، وتصح اهلبة بالكتابة وبالرسالة واإلشارة املفه           
 .بقبول املوهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول

  يقبل عن الصغري أو من يف حكمه وليه أو وصيه ، فإذا كان الويل أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا                    ) : ١٧٢(مادة  
 ، وجيوز أن يقبل من الصغري       يف القبول وقبض املوهوب ويتم اإلجياب والقبول يف هذه احلالة بصيغة واحدة           

 . ومن يف حكمه خاصة فيما جرى به العرف ، كما جيوز للمجيز أن يقبل اهلبة بنفسه

جيـب اإلشـهاد على اهلبة ما مل تكن خبط الواهب إال ما جرى العرف على عدم اإلشهاد فيه ، مثل                     ) : ١٧٣(مـادة   
 . العينيات البسيطة والنقود

 ـ : ما يأيت يشترط يف الواهب) : ١٧٤(مادة 

 .  مطلق التصرف  خمتارا أن يكون مكلفا-١

 .  للشيء املوهوب أن يكون مالكا-٢

 بدين مستغرق ملاله أو ال يكفي ما تبقى من ماله بعد اهلبة لسداده إال أن جييز اهلبة                   أن ال يكون مدينا   -٣
 . صاحب الدين
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 ـ :يشترط يف املوهوب ما يأيت ) : ١٧٥(مادة 

 .  جيوز متلكهأن يكون مما   -١

 .  مبا مييزه كلقب أو إشارة أن يكون معينا   -٢

 . أن يكون موجودا    -٣

 . ال يصح هبة الشيء املستقبل ولو كان سببه موجودا) : ١٧٦(مادة 

 . إذا وهب الواهب ما يصح هبته وما ال يصح صحت اهلبة فيما يصح وبطلت فيما ال يصح) : ١٧٧(مادة 

 له أهلية التملك فإن كان صغري أو من كان يف حكمه طبقت              املوهوب له أن يكون موجودا    يشترط يف   ) : ١٧٨(مادة  
 . من هذا القانون بشأن قبول اهلبة) : ١٧٢(املادة 

 . تصح اهلبة للمساجد وجهات الرب وغريها ، ويقبل عنها من له الوالية عليها) : ١٧٩(مادة 

 . ة بطلت ، أما إذا مات بعد القبول قام ورثته مقامه يف قبض املوهوبإذا مات املوهوب له قبل قبول اهلب) : ١٨٠(مادة 

 أو من تدل عليه      ظاهرا) مصلحة( أو منفعة أو غرضا       تصح اهلبة بعوض ولو من غري املوهوب له ماال        ) : ١٨١(مـادة   
 . قرائن احلال للواهب أو لغريه

 .  أو بعوض يصح تبعيض اهلبة تربعا) : ١٨٢(مادة 

 .  جتب املساواة يف اهلبة واملشتبهات ا بني األوالد وبني الورثة حبسب الفريضة الشرعية) :١٨٣(مادة 

�� ا�A/B ا�@�

 أ�62م ا�";& وأ�Zره�

إذا متت اهلبة مستوفية أركاا وشروطها املبينة يف الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها آثارها من                ) : ١٨٤(مادة  
و إستباحة املنفعة يف احلال والتزامه بأداء العوض ماالً أو منفعة أو غريها إن              متلك املوهوب له املال املوهوب      

 .كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه يف املواد التالية

اهلبة يف مرض املوت وما يف حكمه كاملبارز ، ومن خرج ملالقاة العدو ومن أصيب يف حادث مهلك تأخذ                   ): ١٨٥(مادة  
 .ملرض املخوف املتصل بالوفاة حكم الوصية ، ومرض املوت هو ا

اهلبة للوارث ووارثه يف حياته تأخذ حكم الوصية إالّ فيما أستهلكه املوهوب له يف حياة الواهب حقيقة أو                  ):١٨٦(مادة  
 ).١٨٣(حكما مع مراعاة أحكام املادة 

ال ويكون حكم املرض    اهلـبة املنجزة يف حال الصحة لغري من ذكر يف املادة السابقة تنفذ من رأس امل               ): ١٨٧(مـادة   
 . املخوف إذا برئ منه حكم الصحة

 تبقى على حكم اهلبة       أو منفعة تأخذ حكم البيع وأن كان غرضا         اهلبة على عوض مشترط أن كان ماال      ): ١٨٨(مادة  
 . التربعية

 . ث من هذا الباباهلبة التربعية جيوز الرجوع فيها يف األحوال وبالشروط املنصوص عليها يف الفصل الثال): ١٨٩(مادة 

 . يلزم الواهب بعد القبول بتسليم املوهوب للموهوب له ومتكينه منه): ١٩٠(مادة 

للواهب التصرف يف املوهوب قبل القبول فهو على ملكه ، أما إذا تصرف فيه بعد القبول فتصرفه رجوع      ): ١٩١(مادة  
 . تطبق عليه أحكام الرجوع املبينة يف الفصل الثالث من هذا الباب
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 إذا كان الواهب قد أخفى سبب        إذا أسـتحقت العـني املوهـوبة أو ظهر فيها عيب فال ضمان إال             ): ١٩٢(مـادة   
اإلسـتحقاق أو العيب فيقدر احلاكم للموهوب له على الواهب غرامة مالية مبقدار ما أنفق املوهوب له أو                  

 .  من عوضغرم ، وإذا كانت اهلبة بعوض فيلزم الواهب مبقدار ما أداه املوهوب له

 .  أو منفعة أو غرضا  يلزم املوهوب له أداء ما أشترط عليه من عوض ماال): ١٩٣(مادة 

 بوفاء الديون املعلومة وقت       إال   وفاء ديونه فال يكون املوهوب له ملزما        إذا أشـترط الواهب عوضا    ): ١٩٤(مـادة   
 . اهلبة

 . وقف نفوذ اهلبة يف حق الدائن على إجازته أو سداد دينه بضمان أو رهن لدين ت إذا كان املوهوب مثقال): ١٩٥(مادة 

E��@�ا A/B�ا 

 ا���Tع �C ا�";& ا�5;�:�&

H	�62وأ H^و�_ 

 :ال جيوز الرجوع يف اهلبة التربعية إالّ يف األحوال اآلتية ):١٩٦(مادة 

 .يق الغرض أن تكون اهلبة التربعية لغرض مصلحة ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن احلال وتعذر حتق- ١

 . أن يكون الواهب أباً أو أماً للموهوب له-٢

 أن يكون للواهب عذر حتقق بعد اهلبة بأن أصبح فقرياً عاجزاً عن الكسب مامل يكن املوهوب له قد                   -٣
 .قبل

 من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع يف اهلبة التربعية اليت ال غرض           ) ١٩٦(مع مراعاة ما جاء يف املادة       ):١٩٧(مادة  
 :فيها ما يأيت 

 .بقاء املوهوب له على قيد احلياة     -١

أن ال يكون قد أستهلك املوهوب يف يد املوهوب له حقيقة أو حكماً كأن يكون قد تصرف به للغري                      -٢
 .فإن بقي البعض صح الرجوع فيه مع حتقق باقي الشروط

ا وإال فال رجوع إالّ مع تعويض       أن ال يكـون قـد زاد املوهـوب زيادة متصلة ال يتسامح مبثله                  -٣
 .املوهوب له بقيمة الزيادة

أن ال يكـون قـد تعلق باملال املوهوب ضمان أو رهن بدين وإالّ توقف نفوذ الرجوع على إجازة                      -٤
 .صاحب الضمان أو الرهن أو إىل الوفاء مبا هلما من ضمانه أو دين

 للواهب ورثه غري املوهوب له ومل يعطهم ما         إذا أمتـنع الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فإن كان            -٥
توجبه املساواة وجب عليه التسوية حبسب املرياث فإن مل يفعلها أو تعذرت لزم إحتساب ذلك املال      

 .املوهوب من مرياث املوهوب له بعد وفاة املؤرث 

 . الرجوع يف اهلبة بعد نفوذها يعترب فسخا ) : ١٩٨(مادة 

ند الرجوع تسليم ما أنفقه املوهوب له على العني املوهوبة إال أن تكون اهلبة على عوض                يلزم الواهب ع  ) : ١٩٩(مادة  
 . مل يسلم أو غرض مل يتحقق فال رجوع للموهوب له بالنفقة

 . يرد املوهوب له الغالت اليت استوىل عليها عند الرجوع يف اهلبة من وقت املطالبة ا قضائيا ): ٢٠٠(مادة 
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   الـشيء املوهوب يف يد املوهوب له بعد مطالبته عند القاضي بالرجوع يف اهلبة كان ضامنا إذا تلـف  ): ٢٠١(مـادة   
 .  أكان التلف بتفريطه أو بغريه ، ويضمن للواهب قيمة الشيء املوهوب وقت املطالبة  سواء

رجوع كان إذا أسـتوىل الـواهب على الشيء املوهوب بغري رضاء املوهوب له وبدون أن حيكم له بال        ): ٢٠٢(مـادة   
 لتلف الشيء املوهوب يف يده بتفريطه أو بغريه إذا حكم بعدم صحة الرجوع ويضمن للموهوب له                  ضامنا

 . قيمة الشيء املوهوب وقت التلف 

�� ا�;�ب ا�@�

 ا�#-5;"�ت  ��";& وأ�62	"�

 ا�A/B ا+ول

 ا�"�9ـــــــــــــ&

 . حيملها إىل املهدى إليه مميزاهلدية هبة فيما ينقل تتم بالقبض ويكفي أن ): ٢٠٣(مادة 

 . حترم اهلدية إذا وقعت يف مقابل واجب أو حمظور مشروط أو مضمر ويعاقب الطرفان حبسب القانون): ٢٠٤(مادة 

 ). وهو ما يقدمه العريس أو غريه للعروسة(اجلهاز للعروس يأخذ حكم العرف ): ٢٠٥(مادة 

�� ا�A/B ا�@�

 �C ا�/�9ــــــــــــ&

 أا ال تقتضي العوض ويقوم فيها القبض مقام القبول وميتنع فيها الرجوع بعد القبول                الصدقة كاهلبة إال   : )٢٠٦(مادة  
 . أو القبض

 تصح الصدقة لقضاء دين على امليت أو بكفنه ويقبض الدائن الدين واهز الكفن) : ٢٠٧(مادة 

E��@�ا A/B�ا 

 ا��ــــــــــــــــــbر

إجياب مكلف خمتار على نفسه بلفظه أو ما يف معناه مبال أو فعل أو ترك يلزمه الوفاء به دون                   النذر هو   ): ٢٠٨(مـادة   
توقف على قبول ، ويصح بكل لفظ يدل عليه أو بالكناية أو بالكتابة أو باإلشارة املفهمة من األخرس ويقع              

 .  إىل أجل  بشرط أو مضافا  أو مقيدا مطلقا

 .يكون مكلفاً خمتاراً وأن يكون مسلماً عند الوفاء بنذره وإن كان عند النذر كافراًيشترط يف الناذر أن ): ٢٠٩(مادة 

 . يشترط يف املنذور عليه أن ال يكون جهة معصية): ٢١٠(مادة 

يـشترط يف املال املنذور به أن يكون مملوكاً للناذر حال النذر هو أو سببه وأصله ويصح تعليق تعيينه                   ): ٢١١(مـادة   
 .بالذمة

الـنذر ينفذ من ثلث املال مطلقاً سواًء أكان حال الصحة أو حال املرض مشروطاً أو غري مشروط مامل       ): ٢١٢(مـادة   
 .يكن قد أخرجه يف حياته خمرج التصرف

 .ال جيوز الرجوع يف النذر وإمنا يبطل برده من املنذور له أو من يقوم مقامه عند حتقق املصلحة بالرد): ٢١٣(مادة 

وز لذي الوالية أو الوصاية رد نذر ملن له الوالية عليه وللصغري ومن يف حكمه رده إذا بلغ رشده                   ال جي ): ٢١٤(مـادة   
 . ولو كان وليه قد قبله نيابة عنه
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إذا تلفـت العني املنذور ا حقيقة بعد النذر قبل حتقق شرطه أو حلول أجله بطل النذر أما إذا تلفت                    ): ٢١٥(مـادة   
 . ص عليه يف املادة التالية ملا هو منصو حكما فتعوض طبقا

يضمن الناذر العني املنذور ا إذا تلفت بعد النذر بسبب منه مع حلول األجل أو حتقق الشرط ويعوض        ): ٢١٦(مـادة   
 . املنذور له بعني مثلها من نفس جنسها فأن تعذر فبقيمتها وقت النذر

تعني يف حياته فأن مات ومل يعني تعني املصرف يف          يـصرف النذر فيما عني الناذر فإن مل يعني كان له ال           ): ٢١٧(مـادة   
 . الفقراء

إذا نذر على املسجد ومل يعني تعني يف املسجد الذي أعتاد الصالة فيه فإن مل يعتد مسجداً معيناً فألحوج      ): ٢١٨(مـادة   
 .مسجد يف منطقته مث يف املسجد املشهور لكثرة صالة الناس فيه

عني والياً أو وصياً للمنذور به على املسجد وحنوه كانت الوالية عليه لذي الوالية              إذا مات الناذر ومل ي    ): ٢١٩(مـادة   
 . العامة

F ا�ا� A/B�ا 

c;ـــ��ى وا��ـــ#K�ا 

العـمرى متليك عني أو إباحة منفعة لشخص بغري عوض وهي إما مؤبدة أو مؤقتة أو مطلقة وال يشترط                  ): ٢٢٠(مادة  
 . فيها اللفظ فتتم مبا يدل على املعىن

 . العمرى املطلقة تقع على سبيل التأبيد): ٢٢١(مادة 

 . العمرى املؤبدة تعترب هبة وتأخذ أحكام اهلبة وشروطها): ٢٢٢(مادة 

العمرى املؤقتة مبدة غري العمر تعترب عارية وتأخذ حكم العارية وشروطها ال املقيدة بالعمر كأعمرتك أو      ): ٢٢٣(مـادة   
 .حكمها موروثة كاملطلقةأرقبتك الدار عمرك أو ما عشت ف

 . الرقىب كالعمرى مطلقة أو مؤبدة أو مقيدة تأخذ أحكامها املبينة يف املواد السابقة ): ٢٢٤(مادة 

 ا�A/B ا��0	�

 اM5fgف �C ا�";&

 :إذا أختلف الواهب واملوهوب له تتبع األحكام اآلتية): ٢٢٥(مادة 

 : يف حالتني القول ملن يدعى صحة اهلبة له ولوارثة، إال: أوالً 

أن يدعى الواهب فسادها لصغر أو أنه كان ال يعلم بلوغه وقت متام اهلبة لو تصادقا على وقت                 -١
 .متقدم متت فيه اهلبة

أن يدعـي الـواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر احلال تغلب ذلك ، فالقول يف هاتني       -٢
 .احلالتني للواهب

 .ط العوض مطلقاًالقول للموهوب له يف نفي شر: ثانياً 
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 .القول للموهب له يف نفي إرادة الواهب العوض يف املوهوب : ثالثاً 

القول للموهوب له يف أن مثرة املوهوب حصلت بعد نفوذ اهلبة إال لقرينه قاضية فيكون القول                : رابعـاً   
 .للواهب

 .القول للموهوب له يف أنه قبل اهلبة: خامساً 

 . ه فاليمني عليه والبينة على اآلخرمن كان القول قولـ) : ٢٢٦(مادة 

 ا��56ب ا��0	�

 ا���hـــــ&

 ا�;�ب ا+ول

 أرآ�ن ا���h& و_�و^"� و	;>�M"� وأ�62	"�

&;Tا��ا &�h��وا �"�C ع�T��وا 

 ا�A/B ا+ول

 أرآ�ن ا���h& و_�و^"�

يت والزكاة واحلج   الوصـية تصرف مضاف إىل ما بعد املوت ، وخيرج ما جيب اإليصاء به كتجهيز امل               ): ٢٢٧(مـادة   
 . والديون املتعلقة بالذمة من رأس التركة 

 :أركان الوصية أربعة ): ٢٢٨(مادة 

 . صيغة الوصية      - أ

 . املوصـــــــــــي  - ب

 . املوصــى لــــــه   - ج

 . املوصى بـــــــه     - د

 املفهمة وتتم فيما ال حمظور فيه وال حيلة بقبول          تنعقد الوصية باللفظ أو بالكتابة وعند العجز باإلشارة       ): ٢٢٩(مـادة   
املوصـى لـه وجيـب اإلشـهاد عليها إذا كانت تتعلق حبقوق تتعرض للضياع إال أن تكون خبط املوصى                    

 .املعروف

 :يشترط يف املوصي ): ٢٣٠(مادة 

 . أن يكون بالغاً عاقالً خمتاراً غري حمجور عليه      - أ

 . مستغرقأن ال يكون مديناً بدين   - ب

 :يشترط يف املوصى له ): ٢٣١(مادة 

 . أن ال يكون جهة معصية      - أ

 . أن يكون معلوماً   - ب

 . أن يكون موجوداً وقت إنشاء الوصية   - ج
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 . أن ال يكون وارثاً عند موت املوصي     - د

 . أن ال يكون قاتالً للموصى إالَّ إذا تقدمت اجلناية الوصية     - �

 :يشترط يف املوصى به ): ٢٣٢(مادة 

 .أن يكون ماالً له قيمة ، أو منفعة هلا أجره    -١

 .أن يكون موجوداً ومملوكاً للموصي عند موته    -٢

 .أن يكون يف حدود ثلث التركه إذا كان للموصي ورثه    -٣

�� ا�A/B ا�@�

&�h��ت اM<;	 

 -:تبطل الوصية بأمور هي ): ٢٣٣(مادة 

 .وصى ا قبل وفاة املوصيتلف العني امل   -١

 .من هذا القانون) ٢٥٨(رد املوصى له الوصية بعد وفــاة املوصي طبقاً للمادة    -٢

 .موت املوصى له أو إكتشاف موته قبل وفاة املوصي   -٣

 .موت املوصى له مع املوصي يف وقت واحد حبيث ال يعرف من منهما مات أوالً   -٤

 .قتة يف املنافع ال يف األعيان فيلغى التوقيت ويؤبدإنقضاء وقت الوصية املؤ   -٥

 .من هذا القانون) ٢٥٩(رجوع املوصي عما أوصى به قوالً أو فعالً طبقاً للمادة    -٦

 .قتل املوصى له املوصي عمداً أو بشهادة زور أدت إىل قتله إال إذا تقدمت اجلناية الوصية   -٧

 . كل مالهإذا كان املوصي مديناً بدين يستغرق   -٨

 .رجوع ايز عن إجازة متت يف حياة املوصي   -٩

E��@�ا A/B�ا 

&�h��أ�62م ا 

 ا�B�ع ا+ول

H� ch�#��  i�K5� أ�62م 

 . ال تصح الوصية للوارث إال بإجازة الورثة): ٢٣٤(مادة 

 واألشل وأمثاهلما   ال تصح الوصية لوارث الوارث يف حياة مورثه إال ملربر يعوقه عن التكسب كاألعمى             ): ٢٣٥(مـادة   
 .مع الفقر

ال تـصح الوصية لغري الوارث فيما زاد على ثلث التركة إالَّ بإجازة الورثة وتصح بكل التركة ملن ال                   ) : ٢٣٦(مـادة   
 . وارث له ، وخيرج الثلث من ثلث املال احلاضر فإن كان له مال غائب فيخرج الثلث منه عند حضوره

 . إالَّ من بالغ عاقل خمتار بعد وفاة املوصي ال تصح إجازة الوصية ): ٢٣٧(مادة 

 .ال تصح الوصية إال ملعني ، شخصاً كان أو جهة عامة ، أو خاصة ): ٢٣٨(مادة 
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 لدون ستة أشهر من حني الوصية إالَّ إذا علم وجوده            تصح الوصية للحمل وال تنفذ إال إذا أنفصل حياً        ): ٢٣٩(مادة  
 . بقرائن ظاهرة أو بقول طبيب خمتص

 .تصح الوصية ملختلف امللة من الكتابيني غري احلرىب فيما مل يكن حمظوراً): ٢٤٠(ادة م

اإليـصاء بأفـضل أنـواع الرب حيمل على اجلهاد أو على العلم أو سائر املربآت واملرجع هو الظروف                   ):٢٤١(مـادة   
 .ومقتضيات األحوال

�� ا�B�ع ا�@�

H  ch�#��  i�K5� أ�62م 

 . باملنافع كما تصح باألعيان وال تتوارث املنافع إال بنص من املوصيتصح الوصية ): ٢٤٢(مادة 

إذا مـضت املدة املعينة لإلنتفاع قبل موت املوصى أو مات املوصى له قبل بدء مدة اإلنتفاع فال وصية    ): ٢٤٣(مـادة   
 . ويسقط حق املوصى له بعدم اإلنتفاع يف املدة احملددة

 الثمرة أو النتاج حيمل على املوجود منها عند وفاة املوصي فإن مل يكن مثة موجود                اإليصاء مبطلق الغلة أو   ): ٢٤٤(مادة  
 . فألول غلة أو مثرة أو إنتاج إال إذا ظهر من قصد املوصي اإلستمرار فتأخذ الوصية حكم الوقف

ورثة وال يزاد    إن كان له       وسهما  اإليصاء بالنصيب والسهم من ماله حيمل على مثل أقل الورثة نصيبا          ): ٢٤٥(مـادة   
 . السهم على السدس وال النصيب على النصف حيث ال ورثة ما مل يكن مثة عرف قائم

 . اإليصاء بشيء أو جبزء غري معني معلق على تفسري الورثة): ٢٤٦(مادة 

 الظاهر  إذا أوصى بأن يعطى فالن ما أدعى أو ما يف دفتره فيعترب هذا يف حكم اإلقرار بالدين ما مل يكذبه                   ): ٢٤٧(مادة  
 . وخيرج من رأس التركة فإذا كذبه الظاهر أعترب وصية وخيرج من الثلث لغري الوارث

إذا أوصى بعني جلهة تباع كانت غلتها للموصى له من وقت الوفاة إىل البيع ما مل يقصد الثمن فتكون                   ): ٢٤٨(مـادة   
 . الغلة للورثة

 .عنه بثمنها فإن الغلة قبل البيع للورثة أو لقب حيج  إذا أوصى بأرض وعينها بإشارة): ٢٤٩(مادة 

إذا أوصى بعني ملعني خترج من ثلث التركة أستحقها املوصى له وال حق للوارث فيها ، وإذا أوصى بعني                   ): ٢٥٠(مادة  
حيج ا أو تصرف جلهة وأستأجر الوصي بالعني أو صرفها بعينها فال أولوية للوارث إال إذا عرف من قصد                   

 . ون األولوية يف شرائها للوارث ووارثهاملوصي التخلص فتك

إذا أوصى بثلث ماله وعينه يف كرائم األموال فال ينفذ من املعني إال بقدر ثلثه ويستويف املوصى له الباقي                   ): ٢٥١(مادة  
 . من التركة

قضاء الديون يستحق الوارث البالغ العاقل أو وصي القاصر عن القاصر شفعة األولوية فيما باعه الوصي ل              ): ٢٥٢(مادة  
أو تنفيذ الوصايا إذا مل يكن قد أذن بالبيع من قبل أو أجاز من بعد ولكل وارث الشفعة بقدر نصيبه ويأخذ                     

بالدين أو تنقص عن تنفيذ     (الـوارث املـال بقيمته ال بالثمن الذي دفع فيه إال أن تكون التركة مستغرقه                
ند الطلب التسليم وإال نفذ تصرف الوصي وتبطل        ، وعلى الوارث ع   ) الوصايا فيأخذ الوارث املال باألكثر    

شـفعة الورثة بالتراخي كالشفعة ، وإذا قصر وصي القاصر يف طلب الشفعة للقاصر فللقاصر الطلب عند                 
 . البلوغ

E��@�ع ا�B�ا 
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  ا�����h  �8ا�2

 . تنصيفاإليصاء بالتشريك كما إذا أوصى لفالن وفالن وأوصي لفالن واملسجد حيمل على ال): ٢٥٣(مادة 

 . إذا تواردت الوصايا على عني معينة فالعمل بالوصية األخرية): ٢٥٤(مادة 

 .إذا تزامحت الوصايا التربعية فتعترب من الثلث ويقسم بينها): ٢٥٥(مادة 

 يف الثلث ما مل ينص املوصي على         إذا أوصي بالثلث لشخص مث أوصي بالثلث لشخص آخر اشتركا معاً          ): ٢٥٦(مادة  
 . ى به لآلخر هو عني ما أوصى به لألول فأنه يكون رجوعا أن ما أوص

F ا�ا� A/B�ا 

 ا��Tــ�ع :ـــ� ا���hــــ& ورده� و�;��"�

للموصى إىل حني موته الرجوع عن الوصية قوالً أو فعالً كما إذا تصرف يف العني املوصى ا أو هدمها                   ) : ٢٥٧(مادة  
وإذا أضاف املوصي إىل العني     .  املوصى ا أو صفاا رجوعاً       أو غـري معاملهـا ، وال يعترب تغيري أسم العني          

والتصرف املنجز ال   . املوصى ا دون ان تتغري معاملها إشترك الورثة مع املوصى له بقدر ما تناولته اإلضافة                
 .رجوع فيه إال أن يكون يف مرض املوت أو كانت فيه حيلة فيأخذ حكم الوصية

لوصيه أو قبوهلا بعد موت املوصي ال قبله وال يصح الرجوع عن القبول إال بإحدى           للموصـي له رد ا    ) : ٢٥٨(مـادة   
طرق التمليك ، وإذا علم املوصى له بالوصية بعد وفاة املوصي ومل حيضر عند حصر األموال أو قسمتها وال                  

للوصية وكـل عنه وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن احلضور بغري عذر حكمت احملكمة باعتباره راداً                 
ويقـوم وصي القاصر وانون أو وليهما عنهما يف رد الوصية وقبوهلا ويلزم أذن القاضي لرد الوصية ويف                  

 .كليهما تراعى املصلحة 

 ا�A/B ا��0	�

&;Tا��ا &�h��ا 

  نزلواإذا تـويف أي من اجلد أو اجلدة عن ولده أو أوالده الوارثني وعن أوالد أبن أو أبناء األبناء ما                     ) : ٢٥٩(مـادة   
وكانـوا فقراٍء وغري وارثني لوفاة آبائهم يف حياته وقد خلف خريا من املال ومل يقعدهم فريضخ هلم مما خلفه                    

 :بعد الدين كالتايل 

 .لبنات االبن الواحدة أو أكثر مثل نصيب بنات االبن األرثي مع بنت الصلب وهو السدس          -١

حد إذا أنفرد أو مع أخوام مبثل نصيب أبيهم لو كان حياً مبا ال يزيد               للذكـور من أوالد االبن الوا               -٢
 .على اخلمس

إذا تعدد املتوفون من األبناء عن أوالد هلم بنني وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حياً                        -٣
 أن ال تزيد    حبـيث ال يزيد ما يرضخ موع األصناف على الثلث ويف كل هذه الثالث احلاالت يشترط               

حـصة الذكر أو األنثى الواحد من أوالد املتوفني على حصة الذكر الواحد أو البنت من أوالد الصلب                  
وإال ألغـيت الزيادة وأقتصر هلم على ما يتساوون به مع أوالد أو بنات الصلب ويشترك املعتدون فيما                  

وتقدم هذه ، ال فرع غريه تعـني هلـم لكل بقدر أصله وللذكر مثل حظ األنثني وحيجب كل أصل فرعه        
 .الوصية على غريها من الوصايا التربعية
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جتب التسوية بني األوالد يف الزواج والتعليم فإذا كان قد صرف أمواالً يف تزويج وتعليم البعض فعليه                 ): ٢٦٠(مـادة   
ساوي هلم مع   تسوية اآلخرين م فإن مل يفعل حىت مات ومل يوص ا سوى القاضي بينهم بإخراج القدر امل                

 .وجوب التسوية أيضاً بني األوالد وبقية الورثة إن كانوا طبق طريقة املواريث 

  

�� ا�;�ب ا�@�

�h��ا �C 

 ا�A/B ا+ول

H^و�و_ �h��ا j��K� 

الوصي هو الذي يقيمه املورث يف تركته لتنفيذ وصاياه أو لقضاء ديونه أو إستيفائها أو لرعاية قصارة                 ): ٢٦١(مـادة   
 .أو لكل ذلك وجيوز للوصي ان يوصي غريه فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موتهوأمواهلم 

الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ومل يوص ففي رعاية الصغار وأمواهلم يقدم األب مث وصيه مث اجلد                  ): ٢٦٢(مـادة   
 .مث وصيه مث القاضي 

 ) .٢٦٢( وال ويل مع مراعاة أحكام املادة ملن ال وصي له) وصياً(تعني احملكمة منصوباً ): ٢٦٣(مادة 

عن القاصر وإذا غاب    ) وصياً(إذا تـوىف الوصي أو حجر عليه أو أفلس فعلى احملكمة أن تعني منصوباً               ): ٢٦٤(مـادة   
الوصـي أو أعـتقل وخشى من غيابه أو إعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى احملكمة ان تعني                   

 ).٢٦٢( مراعـاة أحكام املادة مؤقتاً ، مع) وصياً(منصوباً 

 وعليه ديون ولـه حقوق فعند إختالف الورثة         إذا مات املورث عن ورثة بالغني دون أن يوصي إىل أحد          ):٢٦٥(مادة  
تعـني احملكمة من بينهم من يقوم ذه الواجبات ، وإذا قبض أحد الورثة شيئاً فليس له أن يستبد به ولو                     

شترى الوارث مبال من التركة وطلب الورثة أشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه   بقدر نصيبه يف التركة ، وإذا أ      
 .أجيبوا إىل ذلك وإال كان هلم الرجوع بعني ماهلم

 فلرفيقه يف السفر والية جتهيزه ودفنه وحفظ ماله وتسليمه إىل            إذا مـات وهو مسافر ومل يوص أحدا       ): ٢٦٦(مـادة   
 . الورثة

روط علمه ورأيه يقتصر عملهم على اإلشراف أو الرقابة أو العلم أو الرأي إال              املشرف والرقيب واملش  ): ٢٦٧(مـادة   
 .إذا نص املوصي على غري ذلك

 .  على محلها حسن التصرف والسلوك  مقتدرا  أمينا  عاقال يشترط يف الوصي أن يكون بالغا): ٢٦٨(مادة 

) وصيا ( لسابقة فعلى القاضي أن يعني منصوبا     من بطلت وصايته بشرط من الشروط املذكورة يف املادة ا         ): ٢٦٩(مادة  
 . بدله

إذا رفع إىل احملكمة انه خيشى من تصرف وصي يف أموال القاصر الضرر وقامت قرائن على ذلك توقف                  ): ٢٧٠(مادة  
) وصياً( تـصرف الوصي على إذن احملكمة أما إذا ثبت الضرر بطلت وصايتــه وعينت احملكمة منصوباً                

 . بدله
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إذا رأى القاضي من الوصي ما يهدد مصلحة القاصر أو رأى عند حماسبته له خيانة كان عليه عزله وتعيني                   : )٢٧١(مادة  
 . غريه) وصي( منصوب 

 . تكون احملكمة هي املسئولة األوىل على أموال القاصر) وصيا(يف األحوال اليت تعني فيها احملكمة منصوبا ) : ٢٧٢(مادة 

�� ا�A/B ا�@�

Tوأ �h��ا &�Dوk� 

 .تثبت الوصاية للوصي بتعيني من جهة املوصي وقبول الوصي هلا ، وتوفر شروط الوصاية فيه): ٢٧٣(مادة 

إذا أوصى وأطلق عمت الوصاية مجيع التصرفات وإذا أوصى وقيد بوقت أو بغريه أو عني فليس للوصي                 ) : ٢٧٤(مادة  
 . أن يتعدى ما قيد به أو ما عني له

وصياء فليس ألحدهم اإلنفراد يف غري جتهيز امليت وشراء حاجة الطفل ورد الوديعة وبيع ما               إذا تعدد األ  ): ٢٧٥(مادة  
 .خياف عليه من التلف ومجع األموال الضائعة إال بنص من املوصي

 . إذا أختلف األوصياء فليس ألحدهم أن ينفرد وينوب القاضي عنهم إىل أن جيتمعوا): ٢٧٦(مادة 

ي إجتماع الوصيني ومات أحدمها بطلت وصاية اآلخر أما إذا غاب أحد الوصيني أو              إذا أشترط املوص  ): ٢٧٧(مـادة   
 ).٢٦٢(مترد كانت الوالية للقاضي إىل أن جيتمعا أو يعود الغائب مع مراعاة أحكام املادة 

 . ال والية للوارث مع وجود الوصي فيما أوصى به): ٢٧٨(مادة 

يذ وصاياه متوقف على إجازة الوصي ، فإذا أجاز كان للفضويل           قـضاء الفـضويل دين املوصى أو تنف       ): ٢٧٩(مـادة   
 . الرجوع مبا سلمه يف ذلك

 قدره له     بغري أجر إال إذا نص املوصي أو طلب املوصى وإذا طلب الوصي أجرا              تكون الوصاية تربعا  ): ٢٨٠(مـادة   
 . القاضي بأجر املثل ويسرى األجر من تاريخ الطلب

ج من رأس املال مطلقاً إذا كانت أجرة املثل فإذا زاد املوصي كانت الزيادة وصية فإن        أجرة الوصي ختر  ): ٢٨١(مـادة   
 .كانت الوصاية خمتصة بشئون القاصرين وأمواهلم كانت األجرة من أنصباءهم ال من رأس املال

اضي فيما  كل ما يغرمه الوصي يف حفظ مال القاصر والدفاع عنه حيسب على القاصر ويشترط جتويز الق               ): ٢٨٢(مادة  
 . خالف املعتاد أو زاد على املثل

E��@�ا A/B�ا 

 	� ���ز ����h و	� D ���ز

ال يـصح للوصي التربع من مال القاصر إالَّ فيما جرى به العرف من رد تربعات أو هبات كانت قد                    ): ٢٨٣(مـادة   
 . وصلت إىل والده يف األعراس واملوت وحنو ذلك مبا ال جيحف

صرف فيما فيه مصلحة القاصر أو كان الزما إلدارة املال الذي يف يده وال يصح التصرف يف                 للوصي الت ): ٢٨٤(مادة  
 . غري ذلك إالَّ بإذن احملكمة

 . ال جيوز للوصي تأجري أموال القاصر ألكثر من ثالث سنوات): ٢٨٥(مادة 
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 . ال جيوز للوصي تأجري أموال القاصر بأقل من أجر املثل): ٢٨٦(مادة 

ع مراعاة ما سبق النص عليه يف هذا القانون بالنسبة لألب ، ال يصح للوصي االنفاق على أب القاصر                   م): ٢٨٧(مادة  
 .أو على من جتب على القاصر نفقته االَّ بتقدير من القاضي 

ال جيوز للوصي أن يتنازل عن دعاوى القاصر أو اسقاط حقوقه االَّ بإذن من احملكمة مع حتقق املصلحة يف                   ): ٢٨٨(مادة  
 .لكذ

جيب على الوصي حفظ مال القاصر ، وكذا احللي وحنوها يف مقر أمني ، وجيوز له بإذن احملكمة إيداع                   ): ٢٨٩(مـادة   
النقود من مال القاصر الفاضل عن النفقات للمضاربة فيها بأحد املصارف غري الربوية بضمان، وال جيوز                

 .سحب شئ منه االّ بإذن احملكمة وللمصلحــة

قول يف التصرف قول الوصي فيما ظاهره املصلحة ، وذلك كالشراء وبيع سريع الفساد واملنقول غري   ال): ٢٩٠(مـادة   
النفـيس واإلنفـاق املعتاد وأما فيما عدا ذلك فالظاهر عدم املصلحة وعلى الوصي البينة للحصول على                 

 متوقف نفوذه    قامـوافقة احملكمة ، وكل تصرف من الوصي يف كرائم األموال من املنقول ويف العقار مطل               
 .  يف ضوء ما يثبت لديها من املصلحة للقاصر على صدور إذن احملكمة مسبقا

F ا�ا� A/B�ا 

H  &#6�#�غ اM إ �h��ا c�: Y�� �	 

جيب على الوصي وعلى الورثة البالغني وعلى كل من يف يده مال من التركة إذا مات امليت وله قصار                   ): ٢٩١(مـادة   
هلم يف دفتر احملكمة وتسليمه للوصي ، وجيب على احملكمة املبادرة إىل ذلك مىت              إبـالغ القاضي حلصر أموا    

 . طلب منها أي من املذكورين يف صدر هذه املادة

   أو بانقضاء مدة احلمل طبقا       أو ميتا   جيب على الوصي على احلمل أن يبلغ القاضي بانفصال احلمل حيا          ): ٢٩٢(مادة  
 . ملا هو مقرر يف هذا القانون

جيب على الوصي تقدمي حساب للمحكمة عن ادارته ألموال القاصر مؤيداً باملستندات كل عام وجيب               ): ٢٩٣(دة  مـا 
علـيه إيـداع الفائض من واقع كشف احلساب الذي يقدمه أو ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص احلساب    

ستقبالً إذا كان مال    باسـم القاصـر يف أحـد املصارف غري الربوية وللقاضي إعفاء الوصي من احملاسبة م               
 .القاصر ال يغل ما يفيض عن حاجته

 ا�A/B ا��0	�

�h��ا H�#W� �#�C 

 . يضمن الوصي إذا خان أو تعدى أو فرط أو صرف املال يف غري مصرفه الذي عينه املوصي): ٢٩٤(مادة 

 . املثلإذا اجر الوصي مال القاصر بأقل من اجر املثل ضمن مع وجود من يستأجره باجرة): ٢٩٥(مادة 

 .  على تركته إذا مات الوصي ومل يعلم مصري مال القاصر كان ما تسلمه بسبب الوصاية دينا): ٢٩٦(مادة 

 ا�A/B ا�'�دس
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تنتهي وصاية الوصي مبوته أو بعزله أو باستعفائه لعذر مقبول ما مل يتعني عليه وجوب القيام بالوصية أو                  ): ٢٩٧(مـادة   
 .ال تلفه ، وبالنسبة للقاصر أيضاً مبوت القاصر او ببلوغه الرشدخشي على امل

مىت انتهت وصاية الوصي ، ألزم هو او ورثته بتقدمي حساب ختامي مؤيداً باملستندات عن وصايته ): ٢٩٨(مادة 
 وبتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من أموال وال ترباء ذمة الوصي أو ورثته إالَّ باعتماد احلساب

 ا��56ب ا�'�دساخلتامي من احملكمة أو القاصر بعد بلوغه الرشد 

Eا�#ــــــــــ�ار� 

 ا�;�ب ا+ول

H	�: أ2ـــــــــــــ�6م 

 :يقصد باأللفاظ والتعابري التالية الواردة يف هذا الكتاب املعاين املوضحة أمام كل واحد منها):٢٩٩(مادة 

 .قوق اخلاصة بامليت إىل من يرثه هو عبارة عن انتقال األموال واحل   :اإلرث 

 .هو الشخص الذي يتوىف او حكم مبوته: املـــورث

 .هو من يستحق التركة أو نصيباً منها بسبب القرابة أو الزوجية أو الوالء: الــــوارث 

 .هو عبارة عن احلقوق واألموال اليت تركها امليت: املــــورث 

 .د ومن عدمه العدمهو ما يلزم من وجوده الوجو :  الســــبب

 .هو ما يلزم من وجوده عدم احلكم: املانـــــع 

هو النصيب الذي قدرته الشريعة اإلسالمية للوارث ال يزيد إالّ بالرد وال ينقص االّ          : الفـــــرض   
 .بالعول

هو من ليس له سهم مقدر يف التركه ويأخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض وإذا انفرد                 :العاصـــب  
 .ل كلهاخذ املا

 .هو كل ذكر ال يدخل يف نسبه اىل امليت انثى وال حيتاج يف التعصيب اىل غريه:العاصب بنفسه 

 .هو كل انثى صاحبة فرض حتتاج يف التعصيب اىل غريها وتشاركه يف العصوبه:العاصب بغريه 

 .عصوبههو كل انثى صاحبة فرض حتتاج يف التعصيب اىل غريها وال تشاركه يف ال: العاصب مع غريه 

هـو منع من قام به سبب اإلرث من نصيبه كٍل أو بعضه، من مقادير انصبائهم يف                 :احلجـــــب   
 .التركة

 .انصبائهم يف التركة) من مقادير( هو زيادة يف عدد سهام ذوي الفروض ونقصان :العـــــول 

م حيث هو ضم الباقي من التركة على أصحاب الفروض غري الزوجني بنسبة فروضه  :الــــــرد  
 .ال عاصب

 .املراد به كل قريب ليس بذي سهم وال عصبة:ذو الرحـــم 

 )اجلد العصيب(هو الذي ال يتوسط بينه وبني امليت انثى:اجلد الصحيـح 

 .هي اليت ال يدخل بينها وبني امليت جد غري وارث: اجلده الصحيحـة 

 .هو من له آله ذكر وانثى ومل يتبني حاله: اخلنثى املشكــل 
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 .هو الغائب الذي مل تعلم حياته وال موته: فقـــــود امل

 . املولود عن طريق السفاح هو: ولد الزنــــا 

 .هو من ولد على فراش زوجيه وانكر الزوج بنوته وحكم احلاكم بنفي نسبه:ولد اللعـــان 

 .هو اقل عدد ميكن أن تؤخذ منه سهام الورثة:أصل املسألــة 

أصل املسألة أو عوهلا يف أقل عدد ميكن معه أن يستحق كل وارث             هو أن يضرب    : التـصحيـــح   
 .بانفراده قدراً من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو املسألة بعد التصحيح

 مع    بعد حتقق وفاته أو صدور حكم من القضاء باعتباره ميتا           ال اسـتحقاق ألحد يف تركة املورث إال       ): ٣٠٠(مـادة   
 . لوفاة حقيقة أم حكما مراعاة حياة الوارث عند ا

 اإلرث بالنكاح يكون بطريق الفرض أما اإلرث بالنسب فيكون بطريق الفرض أو التعصيب أو ما معاً                  ):٣٠١(مادة  
 .أو بالوالء أو بالرحم عن طريق أسبابه مع مراعاة قواعد احلجب والعول والرد 

 :عض يتعلق بتركة امليت حقوق أربعة مقدم بعضها على ب): ٣٠٢(مادة 

 . إخراج مؤن التجهيز من املوت إىل الدفن ونفقة معتدة      - أ

 . قضاء ما ثبت عليه من دين  - ب

 . تنفيذ ما يصح من الوصايا   - ج

 . تقسيم الباقي بني الورثة     - د

ل أموال  يـورث األموات من بعضهم بعضا إذا كانوا متوارثني فيما بينهم مع األحياء الوارثني من أص               ): ٣٠٣(مـادة   
األموات اليت ميلكوا دون املوروثة من امليت األخر حيث ال يورث ميت مما ورثه من ميت آخر مث يورث                   

 .األحياء لكل مما كان متروكاً ملؤرثه يف األصل ومما جاء من امليت األخر

 عند ارتكابه الفعل  أن يكون منفذا حلد أو قصاص شريطة أن يكون القاتل القـتل مانع من املرياث إال  ): ٣٠٤(مـادة   
 .  بالغاسن املسئولية اجلنائية عاقال

 . ال توارث بني أهل ملتني واختالف الدارين ال مينع اإلرث): ٣٠٥(مادة 

 . من هذا القانون) ٣٢(إذا كان لوارث جهتا ارث ورث ما معا ، مع مراعاة أحكام املادة ): ٣٠٦(مادة 

 :لقانون ستة أصناف على النحو التايلاملستحقون للتركة يف هذا ا): ):٣٠٧(مادة 

 . أصحاب الفرض -أ 

 . البنات وبنات االبن وان نزلن-١

 . االخوات الشقيقات-٢

 . االخوات ألب-٣

 . االم - ٤

 . األخوة ألم-٥
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 . الزوج والزوجة -٦

 . اجلدة ألب واجلدة ألم -٧

 .من هذا القانون) ٣٢١( األب وابوه وان عال يف حالة املادة  -٨

 -: العصبات النسبية  -ب

االبن ، وابن االبن وان نزل، األب وأبوه وان عال ، األخ الشقيق ، واألخ               ( وهم    : الذكـور    -١
ألب ، وابـن األخ الشقيق وان نزل ، ابن األخ ألب وان نزل، العم الشقيق ، العم ألب ، ابن                     

 ).العم الشقيق وان بعد ، ابن العم ألب وان بعد

وبنات االبن وأن نزلن ، األخوات الشقيقات ، األخوات ألب كل ذلك إذا     البنات  : ( اإلنـاث    -٢
 ).وجد معهن من يعصبهن

 . ذو األرحام -ج

 . املقر له بنسب -د 

 . أصحاب الوصايا والديون -هـ 

 )بيت املال( اخلزانة العامة  -و 

�� ا�;�ب ا�@�

�" ��h9رة وأ�وض ا�#�B�ا 

 ـ :تايلحتدد الفروض على النحو ال): ٣٠٨(مادة 

 . النصف   -١

 . الربع   -٢

 الثمن    -٣

 . الثلثان   -٤

 . الثلث   -٥

 . السدس   -٦

 ـ :النصف وهو خلمسة أصناف ): ٣٠٩(مادة 

 . الزوج إذا مل يكن للميت فرع وارث   -١

 . البنت الواحدة إذا مل يكن هلا معصب   -٢

 . بنت االبن الواحدة إذا مل يكن هلا معصب ومل حتجب   -٣

 . األخت الشقيقة الواحدة إذا مل يكن هلا معصب ومل حتجب   -٤

 . األخت لألب الواحدة إذا مل يكن معها معصب ومل حتجب   -٥

 ـ :الربع ويستحق ثالثة أصناف): ٣١٠(مادة 

 . الزوج إذا كان للميت فرع وارث -١

 . الزوجة أو الزوجات إذا مل يكن للميت فرع وارث -٢
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 . ما إذا كان الورثة زوجة وأبويناألم يف حالة  -٣

 .  الثمن وهو فرض الزوجة أو الزوجات إذا كان للميت فرع وارث ):٣١١(مادة 

 ـ :الثلثان وهو ألربعة أصناف ): ٣١٢(مادة 

 . البنتان فأكثر إذا مل يكن معهن معصب -١

 . بنتا االبن فاكثر إذا مل يكن معهن معصب ومل حيجنب -٢

 .  فأكثر إذا مل يكن معهن معصب ومل حيجنباألختان الشقيقتان -٣

 . األختان ألب فأكثر إذا مل يكن معهن معصب ومل حيجنب -٤

 ـ :الثلث وهو لصنفني ): ٣١٣(مادة 

 .  من االخوة واألخوات األم إذا مل يكن للميت فرع وارث وال اثنان فصاعدا         -١

رث وال اصل ذكر مع مراعاة انه يف حالة إذا          اإلخـوان ألم فأكثـر إذا مل يكـن للمـيت فرع وا                 -٢
 . استغرقت السهام التركة وكان مع االخوة ألم أخ شقيق أو أكثر فانه يشاركهم يف الثلث

 -:ويستحقه من يأيت: السدس ): ٣١٤(مادة 

 .األب اذا كان للميت فرع وارث   -١

 .اجلد الصحيح اذا كان للميت فرع وارث ومل حيجب   -٢

ا وجـد للمـيت فـرع وارث أو اثنان فأكثر من االخوة واالخوات وهو هلا يف مسألة زوج                   األم اذ    -٣
 .وأبوين

 .بنت االبن فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثني إذا مل تعصب   -٤

 . ومل تعصب األخت ألب فأكثر مع األخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثني إذا ورثت   -٥

 .إذا كان واحداً ومل يكن للميت فرع وارث وال أصل ذكراألخ ألم أو األخت ألم    -٦

 .اجلدة أو اجلدات إذا مل حيجنب    -٧

E��@�ا�;�ب ا 

Yــــــــ�/K5�ا 

 ـ :العصبة من النسب ثالثة أنواع ): ٣١٥(مادة 

 . عاصب بنفسه   -١

 . عاصب بغريه   -٢

 . عاصب مع غريه   -٣

 ـ :دم بعضها على بعض يف اإلرث ، على الترتيب األيتجهات أربع مق: للعصبة بالنفس ): ٣١٦(مادة 

 . االبن مث ابن االبن وان نزل          -١

 . األب مث اجلد الصحيح وان عال          -٢

 . االخوة األشقاء مث االخوة ألب مث بنو االخوة األشقاء مث األب وان نزل كل منهم          -٣
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 . بن العم ألبوين مث ألب وان بعدواالعم ألبوين مث ألب مث ا          -٤

كل من كان أقرب إىل امليت درجة من العصبة بالنفس فهو أوىل باملرياث كاإلبن واألب وكل من كان ذا                   ): ٣١٧(مادة  
 كان ذو القرابتني ذكر أو أنثى فإذا احتدوا يف اجلهة والدرجة  قـرابتني فإنه أوىل من ذي قرابة واحدة سواء    

 . ينهموالقوة كان اإلرث ب

 ـ :العصبة بالغري ): ٣١٨(مادة 

 . البنات مع األبناء      - أ

 أو كانوا انزل منهن إذا مل        بنات االبن وان نزلن مع أبناء االبن وان نزلوا إذا كانوا يف درجتهن مطلقا               - ب 
 . يرثن بغري ذلك

عاة أن يكون اإلرث يف     األخـوات ألبوين مع االخوة ألبوين واألخوات ألب مع االخوة ألب مع مرا               - ج 
 . هذه األحوال للذكر مثل حظ االنثيني

 ـ :العصبة مع الغري ): ٣١٩(مادة 

األخوات ألبوين أو ألب مع البنات أو بنات االبن وان نزلن مع مراعاة أن يكون هلن الباقي يف التركة بعد                    
ب كاالخوة ألب ويأخذن    الفـروض ويف هذه احلالة تعترب األخوات ألبوين كاالخوة ألبوين واألخوات أل           

 . أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات يف التقدمي باجلهة والدرجة أو القوة

مع االخوة واألخوات ألبوين أو ألب فانه يقامسهم كأخ ما مل تنقصه            ) اجلد العصيب (  إذا اجـتمع     -أ): ٣٢٠(مـادة   
 عصبهن البنات أو بنات  ناثا أو إ  وإناثا  أو ذكورا   املقامسـة عـن السدس فريد إليه إن كانوا ذكورا         

 . االبن

 إذا كـان اجلـد مع أخوات مل يعصنب بالذكور وال مع البنات أو بنات االبن فانه يستحق الباقي بعد                     -ب
أصحاب الفروض بطريق التعصيب وأما إذا كانت املقامسة أو اإلرث التعصيب على الوجه املتقدم حترم               

 . احب فرض بالسدساجلد من اإلرث أو تنقصه عن السدس اعترب ص

 والباقي    إذا اجتمع األب أو اجلد مع البنت أو بنت االبن وان نزلت استحق اجلد السدس فرضا                -أ) : ٣٢١(مـادة   
 . بطريق التعصيب

 .  إذا اجتمع األب أو اجلد مع االبن أو ابن االبن فليس له إال السدس فرضا والباقي للورثة تعصيبا-ب

 . نفسه فانه يأخذ املال كله بالتعصيب إذا انفرد األب أو اجلد ب-ج

F ا�ا�;�ب ا� 

Yا���ــــــــــ 

 :احلجب نوعان مها ) : ٣٢٢(مادة 

 . حجب نقصان       - أ

 . حجب حرمان  - ب

 :حجب النقصان مقصور على ذوى الفروض اخلمسة) : ٣٢٣(مادة 

 . وحيجب من النصف إىل الربع بالفرع الوارث: الزوج       - أ
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 . حتجب أو حيجنب من الربع إىل الثمن بالفرع الوارث: جة أو الزوجات الزو  - ب

األم وحتجب من الثلث إىل السدس بالفرع الوارث وباالثنني فأكثر من األخوة واألخوات مطلقا ولو مل                  - ج 
 . يرثوا وحتجب من ثلث املال إىل ثلث الباقي بأحد الزوجني مع األب

دة منهن من النصف إىل السدس واملتعدد منهن حيجنب من الثلثني إىل            حتجـب الواح  : بـنات االبـن          - د 
 . السدس بالبنت

األخـوات ألب حتجـب الواحدة منهن من النصف إىل السدس واملتعددات من الثلثني إىل السدس                     - � 
 . باألخت الشقيقة

 :يدخل على أحد عشر صنفاً على النحو التايل) اإلسقاط(حجب احلرمان ) : ٣٢٤(مادة 

 .حيجب ولد االبن ومن حتته من األوالد باالبن واألعلى من أوالد األبناء حيجب من حتته   -١

 .حيجب اجلد ومن فوقه من األجداد واجلدات من قبله باألب وكل جد قريب حيجب اجلد البعيد   -٢

 .حتجب اجلدات من أي جهة باألم   -٣

 .زل واألبحيجب األخ ألب وأم باالبن وابن االبن وان ن   -٤

حيجـب األخ ألب بـاالبن وابن االبن وان نزل واألب واألخ ألب وأم واألخت ألب وأم إذا عصبتها                      -٥
 .البنت أو بنت االبن وان نزلت

 .حيجب األخ ألم بالولد وولد االبن وان نزل ذكراً كان أو أنثى واألب واجلد وان عال   -٦

ن وان نزل واالب واجلد وان عال واألخ ألب وام ، واألخ            حيجـب ابن األخ ألب وأم باالبن وابن االب          -٧
 .ألب ،أو األخت ألبوين ،او ألب إذا عصبتهما البنت او بنت األبن وإن نزلت

حيجـب ابـن األخ ألب باالبن وابن االبن وان نزل، واألب واجلد وان عال ، واألخ ألب وام ، واألخ                       -٨
، وباألخت ألب إذا عصبتا بالبنت ، أو بنت االبن وإن              وام ، واألخت ألبوين     ألب، وابن األخ ألب   

 .نزلت

حيجـب األعمام وبنوهم باألب واجلد وان عال ، واالبن وابن االبن وان نزل واألخ الشقيق واألخ ألب                    -٩
وابـن األخ الـشقيق وابن األخ ألب أو األخت ألبوين أو ألب إذا عصبتا بالبنت أو بنت االبن وإن                    

 .نزلت

 .حتجب بنات االبن بالبنتني فاكثر اذا مل يكن معهن معصب          -١٠

 .. حتجب األخوات ألب باألختني ألبوين فاكثر إذا مل يكن معهن أخ معصب          -١١

 ا�;�ب ا��0	�

 ا�ـــــــــــ�د
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بنسبة إذا مل توجد عصبة من النسب ومل تستغرق الفروض للتركة فريد الباقي على أصحاب الفروض                ) : ٣٢٥(مـادة   
 . فروضهم باستثناء الزوجني فال رد عليهما

  

 ا�;�ب ا�'�دس

 �C إرث ذوي ا+ر�2م

 :ذوو األرحام أربعة أصناف على النحو التايل) ٣٢٦(مادة 

 -:	� ��5#� إ�c ا�#�s وه� : ا�/�j ا+ول           -١

 . اوالد البنت ذكوراً كانوا أو إناثاً هلم مرياثها ويقسم بينهم بالسوية -أ 

النصف أو الثلثان   ( أوالد بنت االبن وأوالد بنات االبن ذكوراً كانوا أو إناثا هلم مرياثها أو مرياثهن                 -ب  
 ).أو السدس إذا كانوا مع من يديل بالبنت

٢-           �� -: 	� ��5#� إ�c أ �ي ا�#�s  :ا�/�j ا�@�

 .ماع واالنفراد فرضاً ورداً أوالد األخت ألب وأم او ألحدمها لكل مرياث أمه مع االجت -أ 

 . أوالد بنات األخ ألب وام حكمهم حكم من يدلون ن اىل امليت اجتماعاً وانفراداً -ب

 . بنات ابن األخ البوين أو ألب حكمهن حكم من أدلني به -ج

 اوالد األخ ألم حكمهم حكم من يدلون به وهلم مرياثه يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم ويستوى                  -د  
 .ه الذكر واالنثىفي

٣-           E��@�ا j�/�وه�: ا H�9T او s�#�9 اT c�5#� ا�� �	: 

 بـنت العم ألب وام او ألب وبنت ابن العم ألبوين او ألب وحكمهن حكم من يدلني به من ابائهن                      -أ  
 ويعامـل معاملتهن اوالد العم ألم واوالد العمات وعمات األب والعمة ألم وبنات أعمام األم وكل               

 .من يديل باألب

 . العم ألم والعمة مطلقاً سواًء كانت ألبوين او الحدمها يرتلون مرتلة األب -ب 

 األخـوال واخلاالت ألبوين او ألحدمها وحكمهم ام يرتلون مرتلة األم ويأخذون ما تأخذه ويقسم                 -ج
سدس اذا كان هناك    املـال بينهم إذا انفردوا فرضاً ورداً ونصيب األم الثلث مع عدم احلاجب أو ال              

 .حاجب

مع مراعاة انه يف حالة ما إذا اجتمع ثالثة أخوال متفرقني فانه يكون للخال من األم السدس والباقي                   
للخـال الشقيق ، أما أخوال األب وخاالته وأخوال األم وأعمامها وعماا وأوالدهم فيرتل كل               

 .د واجلداتمنهم مرتلة ولد من يدلون به ال مرتلة من يدلون من االجدا

٤-           F ا�ا� j�/�وه� : ا s�#�5#� إ��"� ا�� �	: 

 . أب األم يرتل مرتلة األم -أ
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 . أب أم األب يرتل مرتلة بنته أم األب-ب 

 األجـداد واجلدات الذين ليسوا بعصبات وال ذوي سهام يرتلون مرتلة أوالدهم وهلم مرياث من                 -ج  
 .يرتلون مرتلته

واألنثى من ذوي األرحام يتساوون يف اإلرث إذا كانوا يف درجة واحدة متفقني باإلدالء بنسب               الذكر  ) : ٣٢٧(مـادة   
واحـد ، أمـا إذا اختلفوا فلكل مرياث من يديل به مع مراعاة تفاضلهم بأسبام ويرثون ما يرثه أسبام                    

 .  فيحجبون من حيجبه سببه ويعصبون من يعصبه سببه  أو تعصيبا تسهيما

 Fا�;�ب ا�'� 

Y'�  H� ��#�� &آ�ق ا�5���5Sإ �C 

يستحق املقر له بنسب أو سبب التركة أو جزءاً منها إذا كان جمهول النسب ومل يقم به مانع من موانع                    ): ٣٢٨(مـادة   
اإلرث وكـان املقر له حياً حقيقة أو حكماً عند موت املؤرث وال واسطة بينه وبني املقر به ومل يرد اإلقرار                     

ن يدخل اإلقرار ضرراً على املقر يف مرياثه وأن يكون مكلفاً خمتاراً مل يعلم هزله وال كذبه                 إذا كـان بالغاً وأ    
شـرعاً وال عقـالً ، فان كان بينهما واسطة ومل يصدق اإلقرار شارك املقر به املقر يف اإلرث ال يف النسب                      

 .وكانت املشاركة بقدر ما كان سينقصه من مرياثه لو ثبت نسبه

 ا�;�ب ا�@�	�

�C&:��5	 أ�62م  

يؤخر للحمل من تركة املتويف نصيب ذكر حىت يتبني نوع احلمل وال يرث احلمل إالّ إذا إستهل بعطاس  ): ٣٢٩(مـادة   
أو بكـاء أو حركة تدل على احلياة ولستة أشهر على األقل من تاريخ إمكان الوطئ مع مراعاة أنه ال حد                     

 .ألكثر مدة احلمل يف حال إستمرار القرائن

إذا زاد املؤخر للحمل عما يستحقه رد على من يستحقه من الورثة أما إذا نقص املؤخر فريجح على من                   ): ٣٣٠(مادة  
 . دخلت عليه الزيادة يف نصيبه

  نصيب املفقود خيرج من التركة ويوقف فان ظهر حياً حقيقة أو حبكم احملكمة وقت موت املؤرث أخذه                ): ٣٣١(مادة  
تحقه من الورثة معاشاً حىت يتبني أمره أو يصدر حكم مبضي العمر املقرر             وإالَّ وزع املوقـوف على من يس      

 .مدته بسبعني سنه من تاريخ والدته فيصري ملن يرثه عقب احلكم

 . مرياث اخلنثى املشكل نصف نصيب الذكر ونصف نصيب األنثى وما بقي فيعطى للورثة): ٣٣٢(مادة 

 .رابتها وترثه هي وقرابتهاولد الزنا وولد اللعان يرث أمه وق): ٣٣٣(مادة 

 على متويل القسمة أن ينظر أوالً إىل سهام الورثة ويستخرج منها املخرج اجلامع حسب تفصيل ذلك يف                  ٣٣٤(مـادة   
 :حساب الفرائض ومنه يقسم واملخرج اجلامع خيرج بطريقتني 
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ن قرياطاً يقسم ولو     بطـريقة القـرياط وهو ما جترى به املعاملة يف اليمن والوحدة فيه أربعة وعشرو                -أ
 .بكسر

استخراج الوحدة اجلامعة من خمارج ذوي السهام الست اليت سبق تفصيلها حبيث يصري نصيب كل               -ب
وارث جرباً ال كسر فيه حسبما هو معروف يف علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فمسألتهم                 

 .خترج من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ األنثيني

أختان ( أو ثلث وثلثان    ) بنتان وأخ ( أو ثلثان وما بقي     ) أم وأخ   (كل تركة اجتمع فيها ثلث وما بقي        ): ٣٣٥ (مـادة 
 . فأصل خمرجها من ثالثة) شقيقتان وأختان ألم

أو نصف وثلث ما بقي     ) بنت وأخ ( أو نصف وما بقي     ) أخت وزوج (كـل تركة اجتمع فيها نصفان       ): ٣٣٦(مـادة   
 . رجها من اثننيفأصل خم) زوج وأبوان(

أو ربع  ) زوج وبنت وأخ  (أو ربع ونصف وما بقي      ) زوج وإبن (كـل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي         ): ٣٣٧(مـادة   
 . فأصل خمرجها من أربعة) زوجة وأبوان(وثلث ما بقي 

 فأصل  )زوجه وبنت وأخ  ( أو مثن ونصف وما بقي      ) زوجة وابن   (  كل تركة اجتمع فيها مثن وما بقي          ):٣٣٨(مـادة   
 . خمرجها من مثانية

فأصل خمرجها من ستة وتعول     ) زوج وأخوان ألم وأم   ( كل تركة أجتمع فيها السدس والثلث والنصف        ): ٣٣٩(مادة  
زوج وأم وأخت   ( أو إىل تسعة  ) زوج وأم وأخت  (أو إىل مثانية    ) زوج وأخت ألبوين وأخت ألب    ( إىل سبعة 

 )ألبوين وأخت ألبزوج وأم وإخوان ألم وأخت ( أو إىل عشرة) وجد

زوجة وإخوان ألم وأم    (كـل تركة أجتمع فيها الربع والسدس أو الثلث فاصل خمرجها من أثىن عشر               ): ٣٤٠(مـادة   
أو ) زوج وأبوان وبنتان(أو إىل مخسة عشر ) زوج وأم وبنت وبنت إبن  ( وقد تعول إىل ثالثة عشر      ) وعصبة

 ).أمأم وزوجة وإخوان ألم وأختان ألب و(إىل سبعة عشـر 

أبوان وبنت  (كـل تـركة اجتمع فيها الثمن مع السدس أو الثلث فاصل خمرجها من أربعة وعشرين                 ) : ٣٤١(مـادة   
 ). أبوان وبنتان وزوجة(وتعول إىل سبعة وعشرين) وزوجة

أو ربع وما   ) زوج وأم (كل تركة اجتمع فيها نصف وما بقي ورد على صنف فاصل خمرجها من اثنني               ) : ٣٤٢(مـادة   
أو مثن وما بقي ورد على صنف فاصل خمرجها         ) زوج وبنت (د على صنف فاصل خمرجها من أربعة        بقي ور 

زوج وأخ ألم  (وكل تركة فيها نصف وما بقي ورد على صنفني فأصلها من أربعة             ) زوجة وبنت (مـن مثانية  
 ). وجده

 ). زوجة وأخ ألم وجدة(ية كل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على اثنني فأصل خمرجها من مثان) : ٣٤٣(مادة 

) زوجة وأخوان ألم وأم   (كـل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على ثالثة فأصل خمرجها من أربعة                ) : ٣٤٤(مـادة   
 ) زوج وبنت وأم(وكل تركة اجتمع فيها ربع وما بقي ورد على أربعة فأصلها من ستة عشر 

 ). زوجة وبنت وأم(ة فأصلها من اثنني وثالثني كل تركة فيها مثن وما بقي ورد على أربع) : ٣٤٥(مادة 

 ). زوجة وبنت ، وبنت ابن وأم(كل تركة فيها مثن وما بقي ورد على مخسة فأصلها من أربعني ) : ٣٤٦(مادة 

  املناسخة هي أن ميوت وارث من الورثة أو اكثر قبل قسمة تركة املؤرث األول فانه ال ميكن قسمة تركة                  ):٣٤٧(مادة  
 :ين إالَّ بعد قسمة الدرجة األوىل وباالختصار فانه البد ملثل هذه املسألة من صورتنيامليت الثا
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٥-                    cا�/�رة ا+و�ـــــــــــ:- 

 شخص عن أب وأم      وهـي إذا كان خمرج مسئلة امليت األول موافقة ملخرج مسئلة امليت الثاين ، كان يتوىف               
 وخمرجها من ستة ولكل واحدة من االبنتني اثنان مث توفيت أحد األبنتني وإبنـتني فلكل من األب واألم السدس  

 وأختها فمخرج هذه املسألة أيضاً من ستة وما بيد البنت من املسألة األوىل اثنان ال تنقسم                  عـن جدها وجدا   
ح من مثانيه   على ورثتها ولكنها توافق مسألتها فتضرب نصف املسألة الثانية وهي ثالثة يف األوىل وهي ستة تص               

 التقسيم للمسألتني فلكل من األب واألم من األوىل السدس ثالثه ولكل واحده من ابنيت                عـشر مث تـستأنف    
 .املتويف سته يصري تقسيم السته لورثة االبنه املتوفاه ثالثه ألختها وواحد جلدا واثنان جلدها بالتعصيب 

٦-                    &�� -:ا�/�رة ا�@�

ـ        شخص عن ام وابنني فاملسألة من سته         كأن يتوىف   رج املسألة الثانية يباين خمرج املسألة األوىل      اذا كـان خم
 احد االبنني عن ولدين وبيدمها حصة أبيهما مخسة ومسألتيهما من اثنني من عدد                عشر مث توىف    وتصح من اثىن  

هما فتضرب املسألة الثانية ،وهي اثنان       األوىل وهي مخسه على مسألتي      راسيهما والينقسم ما أتى هلا من املسألة      
 ولكل من     ولعمهما عشرة   )اربعه  (  وهي اثىن عشر تصح من اربعه وعشرين لألم السدس             األوىل  يف املسألة 

 . الثانيه مخسة االبنني يف املسألة

ثقي عقود الزواج    توضح الالئحة اخلاصة بتنظيم أعمال أمناء التوثيق اإلجراءات اليت جيب على مو            -أ  ): ٣٤٨(مـادة   
 .والطالق مراعاا يف أعماهلم 

 املختصة بذلك خالل أسبوع من تاريخ وقوعه          اجلهة   جيـب علـى كل زوج طلق زوجته أن يبلغ          -ب
 . وذلك حتت طائلة التعرض للعقوبات القانونية يف حالة عدم االلتزام بذلك

 . قوى األدلة يف الشريعة اإلسالمية  يعمل فيه بأ كل ما مل يرد به نص يف هذا القانون): ٣٤٩(مادة 

يلغـى أي قانـون أو قـرار أو الئحة أو قاعدة أو نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه                     ): ٣٥٠(مـادة   
 :اخلصوص يلغى ما يلي 

 . م الصادر يف عدن١٩٧٤لسنة ) ١(قانون األسرة رقم     -

 .  بشأن املواريث الشرعية الصادر يف صنعاءم١٩٧٦لسنة ) ٢٤(قرار جملس القيادة بالقانون رقم     -

 . م يف شأن الوصية الصادر يف صنعاء١٩٧٦ لسنة  )١٤٢(قرار جملس القيادة بالقانون رقم     -

 . م بشأن اهلبة الصادر يف صنعاء١٩٧٦لسنة ) ٧٧(قرار جملس القيادة بالقانون رقم     -

 . م بشأن األسرة الصادر يف صنعاء١٩٧٨لسنة ) ٣(قرار جملس القيادة بالقانون رقم     -

 . يعمل ذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر يف اجلريدة الرمسية ) : ٣٥١(مادة 

 صدر برئاسة اجلمهورية ـ بصنعاء

 هـ١٤١٢/رمضــــــان/٢٥: بتاريخ 

 م١٩٩٢/مـــــــــارس/٢٩: املوافق 

 علي عبد اهللا صاحل / الفريق 

 ـة رئيس جملس الرئاســـــ
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