
  بسم هللا الرحمن الرحيم     

 

 

  ) ٢٠١٠( لسنة (    )  قانون األحوال الشخصية رقم 

م يسمى ھذا القانون قانون األحوال الشخصية   ):١( الـمادة ه من  ٢٠١٠لسنة (     ) رق اريخويعمل ب  ت

 .نشره بالجريدة الرسمية

 -:الزواج ومقدماته /  الباب األول 
 -:ج مقدمات الزوا –الفصل األول 

 .طلب التزوج أو الوعد به: الخطبة  ):٢( الـمادة

ى حساب   ):٣( الـمادة راءة الفاتحة وال بقبض أي شيء عل د وال بق ة وال بالوع زواج بالخطب د ال ال ينعق

 .المھر وال بقبول الھدية

 .لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة .أ ):٤( الـمادة

اة فللخاطب إذا عدل أحد الطرفين ع .ب     ه الحق في استرداد  ن الخطبة أو انتھت بالوف أو ورثت

ذر رد  وم قبضه إن تع ه ي اً أو قيمت ان قائم د أو عين إن ك مـا دفع على حساب المھر من نق

 .عينه أو مثله

ادة  .ج     ين إع إذا اشترت المخطوبة بما قبضته على حساب المھر أو ببعضه جھازاً فلھا الخيار ب

ل ما قبضته أو تس ليم ما يساويه كال أو بعضا من الجھاز وقت الشراء إذا كان العدول من قب

 .الخاطب ويسقط حقھا في الخيار إذا كان العدول من قبلھا

مثلھا أو قيمتھا يوم القبض وال تسترد فيرد من عدل عن الخطبة الھدايا إن كانت قائمة وإال  .د    

 .نھا قائمةاعيأتكن ستھلك بطبيعتھا ما لم تالھدايا إذا كانت مما 

ه عقد بسبب عارض حال دون أو إذا انتھت الخطبة بالوفاة  .ھـ     د ألحد الطرفين في زواج  ال ي ال

 .فال يسترد  شيء من الھدايا

  
 -:الزواج وشروطه  –الفصل الثاني 

 .الزواج عقد بين رجل وامرأة  تحل له شرعا لتكوين أسرة  ):٥( الـمادة

د  ):٦( الـمادة ي مجلس  ينعق ه ف ن اآلخر أو وكيل ول م ه وقب اطبين أو وكيل د الخ ن أح زواج بإيجاب م ال

 .العقد

الصريحة كاإلنكاح والتزويج وللعاجز عنھما بكتابته  باأللفاظاإليجاب والقبول كل من يكون   ):٧( الـمادة



 .أو بإشارته المعلومة

رأتين يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاھدين رجلين   ):٨( الـمادة لمين من الأو رجل وام إذا (مس

لمين ان مس ان الزوج ود) ك اھمين المقص ول ف اب والقب امعين اإليج الغين س اقلين ب ا  ع بھم

 .على العقد الخاطب والمخطوبة وفروع كل منھماكل من وتجوز شھادة أصول 

 .ال ينعقد الزواج المضاف إلى المستقبل وال المعلق على شرط غير متحقق  ):٩( الـمادة

نة  ):١٠( الـمادة ا الس ل منھم تم ك اقلين وأن ي ة ع ون الخاطب والمخطوب زواج أن يك ة ال ي أھلي ترط ف يش

كمل  الخامسة عشرة إذا أالثامنة عشرة من عمره إال انه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من 

ة  ذه الغاي كان في زواجه مصلحة تحدد أسسھا بمقتضى تعليمات يصدرھا قاضي القضاة  لھ

 .ماوآثارھوالفرقة التقاضي في كل ما له عالقة بالزواج  ةسب من تزوج وفق ذلك أھليويكت

د أن  ):١١( الـمادة اً إال بع أكثر من عشرين عام ا ب ا يكبرھ ان خاطبھ رأة إذا ك ى ام د عل ع إجراء العق يمن

 .يتحقق القاضي من رضاھا واختيارھا

ه للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أ  ):١٢(  الـمادة و عته إذا ثبت بتقرير طبي أن في زواجه مصلحة ل

ى ، ن ما به من جنون أو عته غير قابل لالنتقال إلى نسله أو وبعد اطالع الطرف اآلخر عل

  .حالته

  :يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي  .أ):١٣(  الـمادة

  .قدرة الزوج المالية على المھر والنفقة .١

  .المخطوبة بأن خاطبھا متزوج بأخرىإفھام  .٢
 . على المحكمة إعالم الزوجة األولى بعقد الزواج بعد إجرائه .ب  

  -:ج والية التزوي –الفصل الثالث 
راجح من  ):١٤( الـمادة ول ال ه في الق ى الترتيب المنصوص علي الولي في الزواج ھو العصبة بنفسه عل

 .مذھب أبي حنيفة

 .رط في الولي أن يكون عاقالً بالغاً وأن يكون مسلماً إذا كانت المخطوبة مسلمةيشت ):١٥( الـمادة

رضا أحد األولياء بالخاطب يسقط اعتراض اآلخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضا  ):١٦( الـمادة

ة  ولي دالل ولي الغائب ورضاء ال راض ال ولي األقرب يسقط اعت الولي األبعد عند غياب ال

   . حةكرضاه صرا

ى  ):١٧( الـمادة ة ال إذا غاب الولي األقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الوالي

 .من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الوالية إلى القاضي 

شرة من عمرھا من الكفؤ في عند الطلب بتزويج البكر التي أتمت الخامسة عيأذن القاضي  ):١٨( المادة



ان عضلھا  ا اذا ك حال عضل الولي غير األب أو الجد من األولياء بال سبب مشروع ، أم

من قبل األب أو الجد فال ينظر في طلبھا إال إذا كانت قد أتمت ثمانية عشر عاما من العمر 

 .وكان العضل بال سبب مشروع 

ولي في زوا ):١٩( المادة ة عشر ال تشترط موافقة ال ة المتجاوزة من العمر ثماني رأة الثيب العاقل ج الم

 .عاما 

ل المھر  من ھذا القانون) ١٨( المادةاذن القاضي بالتزويج بموجب  ):٢٠( المادة عن مشروط بأن ال يق

 . مھر المثل
  

  -:الكفاءة في الزواج  –الفصل الرابع 
ال أن  يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل .أ):٢١( الـمادة اءة الم ال ، وكف دين والم رأة في الت ؤاً للم كف

 .يكون الزوج قادراً على المھر المعجل ونفقة الزوجة

ك في ، وتراعى عند العقد ، الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي  .ب    ؤثر ذل ده فال ي فإذا زالت بع

 .الزواج

يس إذا زوج الولي البكر أو الثيب برضاھا لرجل ال  .أ):٢٢( الـمادة يعلمان كفاءته ثم تبين أنه غير كفء فل

 .  ضمنھما حق االعترا يأل

ن  .ب    ل م ك فلك ر ذل ه غي ين أن م تب ٌؤ ث ه كف زوج أن ر ال د أو أخب ين العق اءة ح ترطت الكف إذا اش

ا  فإنحق طلب فسخ الزواج  الزوجة والولي ؤاً حين الخصومة فال يحق ألحد منھم كان كف

 .طلب الفسخ

زوج إذا حملت الزوجة أو سبق الرضا أو يس ):٢٣( الـمادة اءة ال قط حق فسخ عقد الزواج بسبب عدم كف

 . الزواج بالولي علم على  أشھرثالثة  مرت
  

 -:المحرمات  –الفصل الخامس 

    -:على التأبيد بسبب القرابة النسبية تزوج الشخص من يحرم  ):٢٤( الـمادة

  .أصله وإن عال  .١

 .فرعه وإن نزل  .٢

 .  ألبوين أو كليھما وإن نزلوا فروع أحد ا .٣

 . الطبقة األولى من فروع أجداده أو جداته  .٤

  الـمادة

  

  

)٢٥:( 

  

  

  

      -: منيحرم على التأبيد بسبب المصاھرة تزوج الرجل 

  . ة أحد أصوله وإن علوا زوج .١



  

  

 

  

  

  

  

  

 

  .زوجة أحد فروعه وإن نزلوا  .٢

  .  نأصول زوجته وإن علو .٣

 . نن نزلفروع زوجته التي دخل بھا وإ .٤

 .غير الزوجة يوجب حرمة المصاھرة دون دواعيه  المرأة وطء ):٢٦( مادة ـال

  .د بسبب الرضاع ما يحرم من النسبحرم على التأبيي -أ):٢٧( الـمادة

ات  -ب   الرضاع المحرم ھو ما كان في العامين األولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرق

دارھا يترك الرضيع الرضاعة في كل منھا من ت لقاء نفسه دون أن يعود إليھا قل مق

 .أو كثر

           -:يحرم بصورة مؤقتة ما يلي  ):٢٨( الـمادة

  .  كتابيةغير غير مسلمة أو بامرأة زواج المسلم  .١

  . زواج المسلمة بغير المسلم .٢

  .زواج المرتد عن اإلسالم أو المرتدة ولو كان الطرف اآلخر غير مسلم .٣

  . زوجة الغير أو معتدته .٤

ا  .٥ و فرضت أي منھم رأتين ل ين ام الجمع ولو في العدة من طالق رجعي ب

  .ألخرىاذكراً لحرم عليه التزوج ب

  . الجمع بين أكثر من أربع زوجات أو معتدات من طالق رجعي  .٦

د انقضاء  .٧ رى إال بع ة كب ا بينون ا بائن ه طالق رأة طلقت من زوج الرجل ام ت

  .زواج صحيح فيبھا دخوال حقيقيا  عدتھا من زوج آخر دخل

 .الزواج ممن العنھا إال إذا أكذب نفسه .٨
  

 -: أنواع الزواج وأحكامه /  الباب الثاني 

 -:أنواع الزواج  –الفصل األول 

ً ):٢٩( الـمادة  .إذا توفرت فيه أركانه وسائر شروط صحته يكون عقد الزواج صحيحا

  -:يةفي الحاالت التال يكون عقد الزواج باطالً ):٣٠( الـمادة

  .تزوج الرجل بمن تحرم عليه على التأبيد بسبب النسب أو المصاھرة .١

 .تزوج الرجل بزوجة الغير أو معتدته .٢

  .كتابية غير مسلمة أو  تزوج المسلم بغير .٣

  .تزوج المسلمة بغير المسلم .٤



ببه وال ) ٢،٣، ١(يشترط في الفقرات  .٥ التحريم وس م ب وت العل ادة ثب دمن ھذه الم  يع

 .ان ادعاؤه ال يقبل من مثل مدعيهالجھل عذراً إذا ك

  -: فاسداًفيھا يكون عقد الزواج الحاالت التالية  ):٣١( الـمادة

  .تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع .١

  .بامرأة يحرم عليه الجمع بينھا وبين زوجته تزوج الرجل  .٢

  .تزوج الرجل بامرأة فوق أربع نسوة .٣

  .زوجاً غيرهتزوج الرجل بمطلقته ثالثاً ما لم تنكح  .٤

ً بالزواج بال شھود أو  .٥   .شھود غير حائزين لألوصاف المطلوبة شرعا

  .زواج المتعة والزواج المؤقت .٦

 .إذا كان العاقدان أو أحدھما غير حائز على شروط األھلية حين العقد أو مكرھا .٧

 -: أحكام الزواج –الفصل الثاني 

 .منذ انعقادهره إذا وقع العقد صحيحاً ترتبت عليه آثا ):٣٢( الـمادة

ً ):٣٣( الـمادة را من إذا وقع العقد باطالً سواء تم به دخول أم لم يتم ال يفيد حكما ة أصال وال يرتب أث نفق

 .إرثأو   حرمة مصاھرة وأعدة أو نسب أو 

اً أصال ):٣٤( الـمادة د حكم ه دخول ال يفي تم ب م ي داً ول د فاس ع العق را ، إذا وق موال يرتب أث ا إذا ت ه  أم ب

ام  ة األحك ه بقي زم ب ة المصاھرة وال تل دخول فيلزم به المھر والعدة ويثبت به النسب وحرم

 .كاإلرث والنفقة 

 .على قضاء القاضي التفريق بين الرجل والمرأة في الزواج الفاسد أو الباطل يتوقف  .أ):٣٥( الـمادة

بب  .ب     ان س قإذا ك رم التفري رأة يح ى  الم اعل ت الحيل زوجھ ود وجب ت وج ن وق ا م ة بينھم ول

 .حتى حكم القاضي  التفريقموجب 

ان  .ج     دت الزوجة أو كانت حامال أو ك ال تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ول

 .الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط األھلية
  

 -: توثيق العقد –الفصل الثالث 

 .القاضي أو نائبه قبل إجراء عقد الزواج يجب على الخاطب مراجعة .أ):٣٦( الـمادة
 .عقد الزواج بوثيقة رسميه يوثق القاضي أو من يأذن له .ب  

ن ال .ج     ل م ب ك مياً يعاق ق رس م يوث زواج ول رى ال دإذا ج ة  عاق ھود بالعقوب زوجين والش وال

ى  د عل نھم ال تزي ى كل واحد م ه عل ي وبغرام المنصوص عليھا في قانون العقوبات األردن

 .دينار يائتم



العقوبتين المنصوص  .د     ذلك ب دة ل ة الرسمية المع ي الوثيق د ف أذون ال يسجل العق يعاقب كل م

 .عليھما في الفقرة السابقة مع العزل من الوظيفة

 .قاضي القضاة وتنظم أعمالھم وفق تعليمات يصدرھاعقود الزواج  و توثيقيعين مأذون .ھـ    

د زواج المع .و     ا يمنع إجراء عق ل مضي تسعين يوم دة من طالق أو فسخ أو وطء بشبھة قب ت

 .اعتدت منه بينھا ومن ويستثنى من ذلك العقد  منقضيةعلى موجب العدة  ولو كانت 

زواج  .ز     ود ال ق عق ة توثي يتولى قناصل المملكة األردنية الھاشمية المسلمون في خارج المملك

ين الموج ا األردني ائق وسماع تقارير الطالق للرعاي ذه الوث ة وتسجيل ھ ودين خارج المملك

 .في سجالتھا الخاصة

ذه  .ح     ال ھ ـائمين بأعم مية المفوضين والق ة الھاش ة األردني ة القنصل وزراء المملك مل كلم تش

 .المفوضيات ومستشاريھا أو من يقوم مقامھم
  

 -: االشتراط في عقد الزواج –الفصل الرابع 

ولم يلتزم  ، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج ، زوجينلعقد شرط نافع ألحد الإذا اشترط حين ا ):٣٧( الـمادة

  -:وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي، فيه بما ھو محظور شرعاً 

ر  .١ لحة غي ه مص ا ب ق لھ رطاً تتحق ا ش ى زوجھ ة عل ترطت الزوج إذا اش

ا من كأن تشترط عليه أن ال ي ، محظورة شرعاً وال يمس حق الغير خرجھ

دھا  ا ، بل زوج عليھ ين، أو أن ال يت د مع ي بل كنھا ف أو أن ال  ، أو أن يس

ت  ارج البي ل خ ن العم ا م رط صحيحاً ، يمنعھ ان الش ه ، ك ف ب م ي إن ل ف

  .         الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولھا مطالبته بسائر حقوقھا الزوجية

ه مصل .٢ ه ب ر محظورة إذا اشترط الزوج على زوجته شرطاً تتحقق ل حة غي

ا أن ال تعمل خارج البيت أو  أن يشترط عليھ شرعاً وال يمس حق الغير ك

إذا  اً ف أن تسكن معه في البلد الذي يعمل ھو فيه كان الشرط صحيحاً وملزم

زوج  ـھرھا المؤجـل ولم تف به الزوجة فسخ النكاح بطلب من ال  وسقط م

  . نفقة عدتھا

أن  إذا قيد العقد بشرط ينافي مقاصده أو .٣ ـاً ك يلتزم فيه بما ھو محظور شرع

رة  ره معاش اكنه أو أن ال يعاش ى اآلخر أن ال يس زوجين عل د ال يشترط أح

ـاطالً  ـان الشـرط ب ه ك األزواج أو أن يشرب الخمر أو أن يقاطع أحد والدي

 ً  .والعقد صحيحا

المشروط عليه ليترتب  ينبغي أن تكون عبارة الشرط واضحة مشتملة على تصرف يلتزم به .أ):٣٨( الـمادة



 .على عدم الوفاء به أحكامه وآثاره

زوج  .ب     ه ال زم ب ى تصرف يلت ه عل ة ، يستثنى شرط العصمة من اشتمال عبارت ويكون بمثاب

 .بائنا به التفويض بالطالق ، وصالحيته مستمرة بعد مجلس العقد ويكون الطالق
  

 -:آثار عقد الزواج / الباب الثالث 

 -:المھر والجھاز  –الفصل األول 

راً : لمھر نوعانا ):٣٩( الـمادة ان أو كثي يالً ك د قل ومھر ، مھر مسمى وھو الذي يسميه الطرفان حين العق

ران من  ال وأق ا أمث المثل وھو مھر مثل الزوجة وأقرانھا من أقارب أبيــھا وإذا لـم يوجد لھ

  .قبل أبيھا فمن مثيالتھا وأقرانھا من أھل بلدتھا

 

 .جب للزوجة المھر المسمى بمجرد العقد الصحيحي ):٤٠( ةالـماد

م  ):٤١( الـمادة ة وإذا ل يجوز تعجيل المھر المسمى وتأجيله كله أو بعضه على أن يؤيـد ذلـك بوثيقـة خطي

 .يصرح بالتأجيل يعتبر المھر معجالً 

ع الطالق إذا عينت مدة للمھر المؤجل فليس للزوجة المطالبة به قبل  ):٤٢( الـمادة ـو وق ول األجـل ول حل

ل  ة مث ـة فاحش والً جھال ل مجھ ان األج ل  وإذا ك قط األج زوج فيس وفي ال ا إذا ت ى ( أم إل

اف  ين الزف ى ح ب أو إل ين الطل ى ح رة أو إل ر ): الميس ون المھ ر صحيح ويك ل غي فاألج

اة أ الق أو وف وع الط ى وق ؤجالً إل ر م ر المھ اً اعتب ل معين ن األج م يك الً وإذا ل د معج ح

       .الزوجين

دخول  ):٤٣( الـمادة ـل ال ـو قب زوجين ول ـاة أحد ال أو إذا سمي مھر في العقد الصحيح لزم أداؤه كامالً بوف

 .و بالطالق بعد الخلوة الصحيحةالخلوة 

الق إذ ):٤٤( الـمادة ع الط ر ا وق زم نصف المھ حيحة ل وة الص وطء والخل ل ال حيح وقب د الص د العق بع

 .المسمى

ي  ):٤٥( مادةالـ ة الت وة ھـي الفرق ل الدخـول والخل ـھا قب ي يجب نصف المھر المسمى بوقوع ة الت الفرق

اء  ردة وإب ان وال اإليالء واللع ة ب ا أم فسخاً كالفرق زوج سواء أكانت طالق ل ال جاءت من قب

 .الزوج اإلسالم إذا أسلمت زوجته وبفعله ما يوجـب حرمـة المصاھرة

يسم  المھر في العقد الصحيح أو تزوجھا على أنه ال مھر لـھا أو سـمي المھر وكانت  إذا لم ):٤٦( الـمادة

  :التسمية فاسدة أو وقـع خالف في تسمية المھـر ولم تثبت التسمية

دار  .١ إذا تم الدخول أو الخلوة الصحيحة يلزم مھر المثل على أال يتجاوز المق



  . ه الزوجالذي ادعتـه الزوجة وال يقل عن المقدار الذي ادعا

إذا لم يتم الدخول أو الخلوة الصحيحة ووقع الطالق تستحق المطلقة نصف  .٢

 .مھر المثل 

ل  ):٤٧( الـمادة يسقط حق الزوجة في المھر إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علـة فـي الزوجة قب

 .الوطء وللزوج أن يرجع عليھا بما دفع من المھـر

ر ):٤٨( الـمادة ة  يسقط المھ ا يوجب حرم ا م ا أو بفعلھ ة كردتھ ن الزوج ة بسبب م اءت الفرق ه إذا ج كل

 .المصاھرة وإن قبضت شيئاً من المھر ترده

ولي  ):٤٩( الـمادة ـزوج أو طلب ال ـي ال ة ف إذا وقع االفتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو عل

 .الصحيحة يسقط المھر كلهالتفريق بسبب عدم الكفـاءة وكـان ذلـك قبل الدخـول والخلـوة 

ا قبضته من المھر  ):٥٠( الـمادة إذا قتلت الزوجة زوجھا قتالً مانعاً من اإلرث قبل الدخول استرد منھا م

 .وسقط ما بقي منه وإذا كان القتل بعد الدخول فال تستحق شيئاً مـن المھر الباقي

ل من ذا وقع االفتراق بعد الدخول في العقد الفإ ):٥١( الـمادة زم األق د سمي يل اسد ينظر فإن كان المھر ق

ل  زم مھر المث ـمية فاسدة يل ـانت التس المھرين المسمى والمثل وإن كان المھر لم يسم  أو ك

 .بالغاً ما بلغ أما إذا وقع االفتراق قبل الدخول فال يلـزم المھر أصالً 

ه ينفذ على البكر ولو كانت كاملة األھلية قبض ول ):٥٢( الـمادة م تن يھا لمھرھا إن كان أبا أو جـدا ألب ول

 . الزوج عن الدفع إليه

  .أ):٥٣( الـمادة

  

 

ى أن  ة التصرف عل للزوج الزيادة في المھر بعد العقد وللمرأة الحط منه إذا كانا كاملي أھلي

ه الطرف اآلخر في مجلس  ، يوثق ذلك رسمياً أمام القاضي ل ب د إذا قب ويلحق بأصل العق

 .و الحط منه  الزيادة أ
ه  .ب   م توثيق ال يعتد بالسند المتضمن اقرار الزوجة بقبض مھرھا أو ابرائھا زوجھا منه إال إذا ت

 رسميا

ل  ):٥٤( الـمادة ودا أو أي شـئ آخر مقاب زوج نق ذ من ال ا أن يأخ د أقاربھ وي الزوجة أو أح ال يجوز ألب

ه إن وللزوج استرداد ما أخ، تزويجھا أو إتمام زفافھا له  اً أو قيمت ـان قائم ـاً إن ك ه عين ذ من

 ً  .                             كان ھالكا

ـل، إذا تزوج أحد في مرض موته ينظر  ):٥٥( الـمادة اوياً لمھر مث ان المھر المسمى مس الزوجة  فإن ك

     .           وإن كان زائداً عليه يجري فـي الزيادة حكم الوصية ، من تركة الزوج أخذته

ة  ):٥٦( الـمادة دعوى إذا خالفت وثيق د ال تسـمع ال عند اختالف الزوجين في المـھر الذي جرى عليه العق

العقد المعتبرة ما لم يكن ھناك سند كتابي يتضمن اتفاقـھما حيـن الزواج على مھر آخر غير 



 .ما ذكر في الوثيقة

 .على عمل الجھاز منه المھر مال الزوجة فال تجبر .أ):٥٧( الـمادة

ا أم   .ب     ا يشمل الجھاز ما تحضره الزوجة إلى بيت الزوجية سواء أكان من مالھ امم ، وھب لھ

  .اشتراه الزوج من مالھا بتفويض منھا مھرا كان أو غيرهما أو 

ة ويضمنه  .ج     ـة قائم ا دامـت الزوجي ا م از بإذنھ ا تحضره الزوجة من جھ ع بم للزوج أن ينتف

 .بالتعدي
د قبضه فال  ):٥٨( المـادة ة اآلخر بشأن المھر بع ين أحدھما مع ورث زوجين أو ب إذا حصل نزاع بين ال

 .تخرج المطالبة به عن كونه مھراً 
  

 -:النفقة الزوجية  –الفصل الثاني 

 .نفقة كل إنسان في ماله إال الزوجة فنفقتھا على زوجھا .أ):٥٩( الـمادة

ة الزوجة نفقة الزوجة تشمل ا .ب     ـروف وخدم ـالقدر المع لطعام والكسوة والسكنى والتطبيب ب

 .التي يكون ألمثالھا خدم

 .يلزم الزوج بدفع النفقة إلى زوجته إذا امتنع عن اإلنفـاق عليـھا أو ثبت تقصيره .ج    

ة في بيت تجب النفقة للزوجة ولو مع اختالف الدين من حين العقد الصحيـح ولو كانت مقيم ):٦٠( الـمادة

ا ، امتنعت بغير حق شـرعي إلى بيت الزوجية فبالنقلة الزوج إذا طالبھا  وأھلھا  ة لھ فال نفق

 .ولھا حق االمتناع عند عدم دفع الزوج مھرھا المعجل أو عدم تھيئته مسكنا شرعياً لھا

  -:النفقة بشرطين  جة التي تعمل خارج البيتتستحق الزو .أ):٦١( الـمادة

ً أن يكون العم - ١   .ل مشروعا

 .                     الزوج على العمل صراحة أو داللة أن يوافق - ٢

ال يجوز للزوج الرجوع عن موافقته على عمل زوجته إال بسـبب مشـروع ودون أن يلحق  .ب    

 .بھا ضرراً 

  .أ):٦٢( الـمادة

  

  

  

ة للحمل  م تكن حامال فتكون النفق ا ل ا م ة لھ ناشز ھي التي وال ،إذا نشزت الزوجة فال نفق

ـا  ل طلبھ ا قب ى بيتھ دخول إل زوج من ال ع ال ة بال مسـوغ شرعي أو تمن تترك بيت الزوجي

ـذاء  ـكن إي ن المس ـخروجھا م روعة ل وغات المش ن المس ر م ـر ويعتب ـت آخ ى بي ـلة إل النق

 .الـزوج لـھا أو إساءة المعاشرة

 . ب سجنھاالتي دخلت السجن إذا كانت متعدية في سبال نفقة للزوجة  .ب    

وتجوز زيادتھا ونقصـھا تبعاً لحالته ، تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً  ):٦٣( الـمادة

ى أن  ال،  ا  عل ة إم زم النفق ـن، وتل ـوة الضروريي ـوت والكس ن الق ى م د األدن ل عن الح تق



ـاضي ـم الق ين أو بحك ـدر مع ى ق زوجين عل دة الت ، بتراضي ال ة الم قط نفق بقت وتس ي س

 .التراضي أو الطلب من القاضي

م القاضي  ):٦٤( الـمادة ة يحك ة النفق ت الزوج ه وطلب ى زوجت اق عل زوج الحاضر عن اإلنف ع ال إذا امتن

 .       بنفقتھا اعتباراً من يوم الطلب ويأمره بدفعھا لھا

ـھا ):٦٥( الـمادة ة ل ه وطلبت الزوجة نفق ى زوجت ا القاضي من  إذا عجز الزوج عن اإلنفاق عل م بھ يحك

تسـتدين على تنفق من مالھا أو أن يوم الطلب على أن تكون ديناً في ذمته ويأذن للزوجة أن 

 . حساب الزوج

و  ):٦٦( الـمادة إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج وتعذر تحصيلھا منه يلزم بالنفقة من تجـب عليه نفقتھا ل

 .ھا على الزوجفرضت غير ذات زوج  ويكون له حق الرجوع ب

م  ):٦٧( الـمادة د يحك د أو فق ب أو بعي ل قري ى مح افر إل ة أو س ال نفق ه ب رك زوجت زوج وت ب ال إذا تغي

ة  ام الزوجي ـى قي ـزوجة عل ا ال ي تقيمھ ة الت ى البين اًء عل وم الطلب بن ن ي ا م القاضي بنفقتھ

ا  ـة وأنھ م بينھما بعد أن يحلفھا اليمين على أن زوجـھا لم يترك لـھا نفق ليست ناشزاً وال عل

 .لھا بأنھا مطلقة انقضت عدتھا

ه أو  ):٦٨( الـمادة ى مدين ه أو عل ود في مال ة لزوجة الغائب أو المفق يفرض القاضي من حين الطلب نفق

ه  ى مودع ي حكمھعل ن ف انوا أو م ا إذا ك ا أو م ـن لھم ـة أو منكري ال والزوجي رين بالم مق

ار وبع ع اإلنك ات مواق د إثب دھما بع االألح ع الح ي جمي ا ف رعية  تد تحليفھ ين الش اليم

 .السابقةالمنصوص عليھا في المادة 

ه وثمن العالج وأجور   ):٦٩( الـمادة د الحاجة إلي والدة عن أجرة القابلة والطبيب الذي يستحضر ألجل ال

والدة ـلزمھا ال ي تست ات الت فى والنفق ببھا المستش أ بس ي تنش ا أو الت زم بھ در  يل زوج بالق ال

 .      كانت الزوجية قائمه أو غير قائمةأ عروف حسب حاله سواء الم

ر من  ): ٧٠( الـمادة ذ ألكث ر المطروحة للتنفي ليس للزوجة أن تطالب بما تراكم من نفقتھا المحكوم بھا غي

 خمس سنوات

 .بعد موتھا ھاوتكفينزوجته على الزوج نفقات تجھيز  ):٧١( الـمادة
  

 -:المسكن والمتابعة  –لثالث الفصل ا

ه  ):٧٢( الـمادة يھيئ الزوج المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفـي محـل إقامته أو عمل

 .وعلى الزوجة مساكنته فيه 

ة وأن  ):٧٣( الـمادة ـة والدنيوي ـھا الديني يجب أن يكون المسكن بحالة تستطيع الزوجة معھا القيام بمصالح

 .يه على نفسھا ومالھاتأمن ف



ا  ):٧٤( الـمادة أه لھ ـذي ھي كن ال ي المس ه ف ا زوجت ه دون رض ه مع ه وأقارب كن أھل زوج أن يس يس لل ل

ا  اق عليھم ه اإلنف ـم يمكن ـيران إذا ل ـواه الفق ه وأب الغين وبنات ر الب ويستثنى من ذلك أبناؤه غي

رارھم  ـدم إض ـرط ع ـك بش ـده وذل ا عنـ ين وجودھم تقالالً وتع ول اس ة وأن ال يح بالزوج

 .وجودھم في المسكن دون المعاشرة الزوجيـة

 .ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لھا في مسكن واحد بغير رضاھا ):٧٥( الـمادة

ان  ):٧٦( الـمادة ا إذا ك ا دون رضـا زوجھ ليس للزوجة أن تسكن معھا أوالدھا من زوج آخـر أو أقاربھ

 .ما إذا كان المسكن لـھا فلھا أن تسـكن فيه أوالدھا وأبويھاأ ، المسكن مھيئـاً من قبله

رعي  ):٧٧( الـمادة ـكنه الش ي مس ـة ف ـھا واإلقام ة زوج ـل متابع ا المعج بض مھرھ د ق ة بع ى الزوج عل

واالنتقال إلى أي جھة أرادھا ولو خارج المملكة بشرط أن يكون مأموناً عليھا وأن ال يكون 

 .خالف ذلك ، فإذا امتنعت عن الطاعة يسقط حقھا في النفقة في وثيقة العقد شرط يقتضي

ا  ):٧٨( الـمادة ه ومعاملتھ رة زوجت ن معاش زوج أن يحس ى ال ولھا ، عل ارة أص ن زي ا م وأن ال يمنعھ

 .وعلى المـرأة أن تطيع زوجھا في األمور المباحة ، وفروعھا وإخوتھا بالمعروف

  .وجة أن يعدل بينھن على من له أكثر من ز ): ٧٩( الـمادة
  
  
 انحالل عقد الزواج : الباب الرابع 

 -:الطالق  –الفصل األول 

 .يكون الزوج أھالً للطالق إذا كان مكلفاً واعيا مختارا  ):٨٠( الـمادة

 . ال يقع الطالق على الزوجة إال إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة  ):٨١( الـمادة

 .ج على زوجته ثالث طلقات متفرقات يملك الزو  ):٨٢( الـمادة

 .يقع الطالق باللفظ أو الكتابة وللعاجز عنھما بإشارته المعلومة .أ   ):٨٣( الـمادة
 .ال يقع الطالق بالكتابة إال بالنية .ب   

ة   ):٨٤( الـمادة ة، يقع الطالق باأللفاظ الصريحة دون الحاجة إلى ني اظ الكنائي وھي التي تحتمل  -وباأللف

 . بالنية -عنى الطالق وغيره م

ك  ، للزوج أن يوكل غيره بالتطليق .أ ):٨٥( الـمادة ى أن يكون ذل ه بتطليق نفسھا عل وله أن يفوض زوجت

 .بمستند رسمي
 . قع الطالق بائنا وإذا طلقت الزوجة نفسھا بتفويض من زوجھا وفق أحكام ھذه المادة  .ب   

 .وال المكره وال المعتوه وال المغمى عليه وال النائم شان وال المدھوال يقع طالق السكر .أ ):٨٦( الـمادة

ره أقواله وأفعاله فيالمدھوش ھو الذي غلب الخلل  .ب     بحيث تخرجه عن  نتيجة غضب أو غي



 .عادته

 .ال يقع الطالق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه .أ ):٨٧( الـمادة
 .لمضاف الى المستقبل ال يقع الطالق ا .ب   

 .تعليق الطالق بالشرط صحيح ورجوع الزوج عنه غير مقبول .أ ):٨٨( الـمادة
وععليه الطالق  الذي علقإذا كان الشرط  .ب     ادر الوق ادة أو ن ً  مستحيالً عقال أو ع  أو مشكوكا

 .في تحققه عند التلفظ به كان الطالق لغوا
والطالق المكرر في مجلس واحد ال يقع به إال طلقة ، د لفظاً أو إشارةالطالق المقترن بالعد  ):٨٩( الـمادة

 .واحدة
م تتضمن صيغة  الطالق وعليَ  اليمين بلفظ عليَ   ):٩٠( الـمادة ا ل ا م ع الطالق بھم الحرام وأمثالھما ال يق

 .الطالق مخاطبة الزوجة أو إضافته إليھا وبنية إيقاع الطالق 
وة  ، ع رجعياً إال المكمل للثالثكل طالق يق  ):٩١( الـمادة د الخل و بع دخول ول والطالق ، والطالق قبل ال

 .      والطالق الذي نص على أنه بائن في ھذا القانون، على مال 
ادة   ):٩٢( الـمادة ه الم ا نصت علي اة م ع مراع ل  )٨١(م ي ال يزي الق الرجع إن الط انون ف ذا الق ن ھ م

 .اجعة زوجته أثناء العدة قوالً أو فعالً وللزوج حق مر، الزوجية في الحال 
ا برضا   ):٩٣( الـمادة زواج بينھم د ال إذا كان الطالق بائناً بطلقة واحدة أو بطلقتين فال مانع من إجراء عق

 .أثناء العدة  الطرفين
 .وتقع به البينونة الكبرى ، الطالق المكمل للثالث يزيل الزوجية في الحال  ):٩٤( الـمادة
ة   ):٩٥( ةالـماد ائنال تحل المطلق دخل ب الب ره وي اً غي نكح زوج ى ت ا حت رى لمطلقھ ة كب وال بينون ـھا دخ

 .حقيقيا
 .زواج المطلقة بآخر يھدم بدخوله بھا طالقات الزوج السابق ولو كانت دون الثالث  ):٩٦( الـمادة
ي   ):٩٧( الـمادة ام القاض ه أم ه ورجعت جل طالق زوج أن يس ى ال ب عل ارج  وإذا، يج ه خ ق زوجت طل

ة لتسجيل الطالق خالل شھر وكل من تخلف  المحكمة ولم يسجله فعليه أن يراجع المحكم

وعلى المحكمة أن ، عن ذلك يعاقب بالعقوبة المنصوص عليھا في قانون العقوبات األردني 

 .للزوجـة خالل أسبوع من تسجيلهالغيابـي والرجعة تقوم بتبليغ الطـالق 
  

 -:أحكام الرجعة  –الفصل الثاني 

ـقاط ، للزوج حق إرجاع مطلقته رجعياً أثناء العدة قوال أو فعال   ):٩٨( الـمادة ، وھذا الحق ال يسقط باإلس

 .وال يلزم بھا مھر جديد، وال تتوقف الرجعة على رضا الزوجة 

 .تبين المطلقة رجعياً بانقضاء عدتھا دون رجعة  ):٩٩( الـمادة



ـھا في إذا  ):١٠٠( الـمادة الحيض انقضاء عدت دة ب وقع نزاع بين الزوجين في صحة الرجعة فادعـت المعت

ك  ا ذل ل منھ مدة تحتمل انقضاءھا وادعى الزوج عدم انقضائھا تصدق المرأة بيمينھا وال يقب

 .قبل مضي ستين يوما على الطالق 

بعد انقضاء عدتھا وزواجھا من  ال تسمع عند اإلنكار دعوى المطلق إثبات مراجعته مطلقته ):١٠١( المـادة

 .غيره بمضي تسعين يوما على الطالق ما لم تكن الرجعة مسجلة رسميا 
  

 -: الخلع الرضائي والطالق على مال –الفصل الثالث 

ع أو الطالق  ):١٠٢( الـمادة ه بلفظ الخل الخلع الرضائي ھو طالق الزوج زوجته نظير عوض تراضيا علي

 .معناھا أو المبارأة  أو ما في

زام  .أ):١٠٣( الـمادة ه وأھالً لاللت رأة محالً ل اع الطالق والم يشترط لصحة الخلع أن يكون الزوج أھالً إليق

 .بالعوض وفق أحكام ھذا القانون

 .ما لم يكن مكمال للثالث رجعيا وقع الطالق في الخلع إذا بطل العوض .ب    

 .يجابه في المخالعة قبل قبول الطرف اآلخر لكل من الطرفين الرجوع عن إ ):١٠٤( الـمادة

 .كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون عوضاً في الخلع ):١٠٥( الـمادة

ق  ):١٠٦( الـمادة العين من كل حق يتعل ة المتخ زم أداؤه وبرئت ذم ر المھر ل ال غي ى م إذا كان الخلع عل

 .بالمھر ونفقة الزوجية

المھر إذا لم يسم ال ):١٠٧( الـمادة ة ب ـوق اآلخـر المتعلق ـن حق ا م ـل منھم متخالعان شيئاً وقت الخلع برئ ك

 .والنفقة الزوجية

إذا صرح المتخالعان بنفي العوض وقت الخلع كان الخلع في حكم الطالق المحض ووقعت  ):١٠٨( الـمادة

 .ما لم يكن مكمال للثالث به طلقة رجعية

 .إال إذا نص عليھا صراحة في الخلعنفقة العدة ال تسقط  ):١٠٩( الـمادة

دة  .أ ):١١٠( الـمادة ه م اق علي إذا اشترط في الخلع أن تقوم األم بإرضاع الولد أو حضانته دون أجر أو اإلنف

رة  د أو أج ة الول ادل نفق ا يع ا بم ع عليھ ألب أن يرج ان ل ه ك ت ب ا التزم م بم م تق ة فل معين

مات الولد فليس لألب الرجوع عليھا بشيء من  رضاعه أو حضانته عن المدة الباقية أما إذا

 .ذلـك عـن المدة الواقعة بعد الموت

د  .ب   ة الول ى نفق ـبر األب عل د يج إذا كانت األم المخالعة معسرة وقت الخلع أو أعسرت فيما بع

 .وتكون ديناً له على األم

دة الح ):١١١( الـمادة ده م د عن اك الول ع إمس ي الخل ل ف ترط الرج رط إذا اش ل الش ع وبط ضانة صح الخل

 . ولحاضنته عندئذ المطالبة بنفقته فقط



 .ال يجري التقاص بين نفقة الولد المستحقة على أبيه ودين األب على حاضنته ):١١٢( الـمادة

ً   ):١١٣( الـمادة  .الخلع والطالق على مال يقع بھما الطالق بائنا
  

  :التفريق القضائي  –الفصل الرابع 
  

 قبل الدخول  التفريق
  

ا اھإذا طلبت الزوجة التفريق قبل الدخول و أودعت ما قبضته من مھر  )١١٤( الـمادة دايا  وم ه من ھ أخذت

ي  دھا ف ة جھ ذلت المحكم ك ب ن ذل زوج ع ع ال زواج  وامتن ل ال ن أج زوج م ه ال ا أنفق وم

واالة مساعي الصلح بي ين لم ى حكم م يصطلحا أحالت األمر ال إن ل ا االصالح بينھما ف نھم

  :خالل مدة ثالثين يوماً فإذا لم يتم الصلح 

ا قبضته الزوجة من المھر  .١ ادة م د إع زوجين بع حكمت المحكمة بفسخ العقد بين ال

  .وما أخذته من ھدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج 

. نيالحكمجعل تقدير ذلك إلى مقدار نفقات الزواج والھدايا  فيإذا اختلف الزوجان  .٢
  

  اإلنفاقلعدم التفريق 
  

ذ   ):١١٥( الـمادة ال يمكن تنفي ـه م إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجتـه بعد الحكم عليه بنفقتھا وكـان ل

ذ  ال يمكن تنفي زوج الحاضر م حكم النفقة فيه نفذ الحكم عليه بالنفقة في مالـه وإن لم يكن لل

و أصر على عدم  اإلنفاق طلق  حكم النفقة فيه وطلبت الزوجة التفريق فإن ادعى أنه موسر

ه حاالً وإن  ق علي ه طل م يثبت ان ل عليه القاضي في الحال ، وإذا ادعى  العجز واإلعسار ف

ا من  وم بھ ة المحك دفع النفق ة أشھر ل ـى  ثالث ـد عل أثبته أمھله مدة ال تقل عن شھر وال تزي

 .فعل طلق عليه بعد ذلكتاريخ رفع دعوى التفريق وتقديم كفيـل بنفقتھا المستقبلية فإن لم ي

ذر   ):١١٦( الـمادة ا وتع ه بنفقتھ م علي د الحك ا بع اق عليھ إذا ادعت الزوجة عجز الزوج وإعساره عن اإلنف

ق تحصيلھا  ل عن وطلبت التفري ده ال تق ـھل م ه أم م يثبت ك أو ادعى اليسار ول إن ثبت ذل ف

ار ن ت ا م وم بھ ة المحك دفع النفق ة أشھر ل ى ثالث د عل ق شھر وال تزي ع دعوى التفري يخ رف

ة  دفع نفق ه وإذا أثبت اليسار يكلف ب ق علي م يفعل طل إن ل تقبلية ف ا المس وتقديـم كفيـل بنفقتھ

ه القاضي  ستة أشھر مما تراكم لھا عليه وتقديم كفيل بنفقتھا المستقبلية فإن لم يفعل طلق علي

 .في الحال

م إذا كان الزوج غائباً و كان له مال يم  ):١١٧( الـمادة ه وإن ل كن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في مال



  :وطلبت الزوجة التفريق  يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه يكن له مال 

إن كان معلوم محل االقامة ويمكن وصول الرسائل اليه أعذر القاضي إليه وضرب  .١

اق ع م يحضر لإلنف ى نفسھا أو ل ا له أجالً فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة عل ليھ

  .طلق عليه القاضي بعد األجل 

ة  .٢ ت المدعي ه وأثبت ائل إلي ھل وصول الرس ة أو ال يس ل االقام ول مح ان مجھ إن ك

 .ضرب أجـل ال دعواھا طلق عليه القاضي بال إعذار و

 .تسري أحكام ھذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة .٣

ل تطليق القاضي لعدم اإلنفاق يقع رجعي .أ ):١١٨( الـمادة ثالث أو قب اً إذا كان بعد الدخول ما لم يكن مكمال لل

 ً  .الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائنا

إذا كان الطالق رجعياً فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة ويحكم بصحة الرجعة إذا أرجعھا .ب    

بنفقتھا المستقبلية  خالل العدة ودفع نفقة ثالثة أشھر مما تراكم لھا عليه من نفقتھا وقدم كفيالً 

 .فإذا لم يدفع النفقة أو لم يقدم كفيالً فال تصح الرجعة

دعوى  )٣٢٠(وفق أحكام المادة استيفاء الزوجة النفقة  .ج     ة ال من ھذا القانون ال يمنعھا من إقام

 . من ھذا القانون ) ١١٧(و ) ١١٦(و ) ١١٥(بطلب التفريق وفق أحكام المواد 
  

   ھجرالتفريق للغياب وال
ه أن   ):١١٩( الـمادة ة جاز لزوجت إذا أثبتت الزوجة غياب زوجھا عنھا سنة فأكثر وكان معلوم محل اإلقام

تطلب من القاضي فسخ عقد زواجھما إذا تضررت من غيابه عنھا ولو كان له مال تستطيع 

 .اإلنفاق منه

ه القاضي   ):١٢٠( الـمادة ب ضرب ل ى الغائ ائل إل ن وصول الرس أن يحضر إذا أمك ه ب ذر إلي أجالً وأع

لإلقامة معھا أو ينقلھا إليه أو يطلقھا  فإذا انقضى األجل ولم يفعل ولم يبد عذراً مقبوالً فرق 

 .القاضي بينھما بفسخ عقد زواجھما بعد تحليفھا اليمين

ان مج  ):١٢١( الـمادة ه أو ك ھول محل إذا كان الزوج غائباً في مكان معلوم وال يمكن وصول الرسائل إلي

ا  رق القاضي بينھم دعوى ف ق ال ين وف ة وحلفت اليم ا بالبين ة دعواھ ة وأثبتت الزوج اإلقام

ا عن  ات أو نكولھ ا عن اإلثب بفسخ عقد زواجھما بال إعذار وضرب أجل وفي حال عجزھ

 .اليمين ترد الدعوى

ا في بيت ا  ):١٢٢( الـمادة أكثر إذا أثبتت الزوجة ھجر زوجھا لھا وامتناعه عن قربانھ دة سنة ف ة م لزوجي

إن  وطلبت فسخ عقد زواجھا منه أمھله القاضي مدة ال تقل عن شھر ليفيء إليھا أو يطلقھا ف

 .لم يفعل ولم يبد عذرا مقبوال فرق القاضي بينھما بفسخ عقد زواجھما



  
  التفريق لإليالء والظھار

دة إذا حلف الزوج على ما يفيد ترك وطئ زوجته مدة  .أ):١٢٣( الـمادة د م أكثر أو دون تحدي ة أشھر ف أربع

 .عليه القاضي طلقة رجعية بطلبھا ى يمينه حتى مضت أربعة أشھر طلقواستمر عل

ق .ب     م يفئ طل إن ل د عن شھر ف دة ال تزي إذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق أجله القاضي م

  . ما لم تكن مكملة للثالث طلقة رجعية عليه

ة  .ج     دة إال أن يوجد يشترط لصحة الرجع اء الع الفيء فعالً أثن الء أن تكون ب في التطليق لإلي

 .عذر فتصح بالقول

دم  ):١٢٤( الـمادة ق لع ة التفري ت الزوج ار وطلب ين الظھ ن يم ر ع م يكف ه ول ن زوجت زوج م اھر ال إذا ظ

إن  تكفيره عن يمينه أنذره القاضي بالتكفير عنه خالل أربعة أشھر من تاريخ تبلغه اإلنذار ف

 .ما لم تكن مكملة للثالث رجعية طلقة عليه امتنع لغير عذر حكم القاضي بالتطليق 
  

  التفريق للحبس
أكثر أن   ):١٢٥( الـمادة نوات ف الث س دة ث ة م دة للحري ة مقي اً بعقوب ه نھائي وم علي وس المحك ة المحب لزوج

د زواج ه فسخ عق د حريت اريخ حبسه وتقيي ه تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من ت ا من ھ

 .ولو كان له مال تستطيع اإلنفـاق منه فإذا أفـرج عنه قبل صدور حكم الفسخ يرد الطلب
  

  التفريق للشقاق والنزاع
  

ه إضرارا   ):١٢٦( الـمادة زاع والشقاق إذا ادعى إضرار اآلخر ب ق للن زوجين أن يطلب التفري ألي من ال

  -:ذر معه استمرار الحياة الزوجيةحسيا كاإليذاء بالفعل أو بالقول أو معنويا بحيث يتع

ذلت  .١ ا ب إذا كان طلب التفريق من الزوجة وتحقق القاضي من صحة ادعائھ

ذر القاضي  م يمكن اإلصالح أن إذا ل ا ف المحكمة جھدھا في اإلصالح بينھم

تم  الزوج بأن يصلح حاله معھا وأجل الدعوى مدة ال تقل عن شھر فإذا لم ي

  .الحكمين اإلصالح بينھما أحال األمر إلى

ة  .٢ ذلت  المحكم زاع والشقاق ب زوج واثبت وجود الن إذا كان المدعي ھو ال

دعوى  م يمكن اإلصالح أجل القاضي ال إذا ل ا ف جھدھا في اإلصالح بينھم

زوج  اء األجل إذا أصر ال د انتھ مدة ال تقل عن شھر أمالً بالمصالحة وبع

  .على دعواه ولم يتم الصلح أحال القاضي األمر إلى حكمين

ى اإلصالح وأن  .٣ ادرين عل دلين ق ين ع ا رجل ين أن يكون ي الحكم ترط ف يش



م  زوج إن أمكن وإن ل ون أحدھما من أھل الزوجة واآلخر من أھل ال يك

ى  درة عل ة والق رة والعدال ن ذوي الخب ين م م القاضي رجل ك حك ر ذل يتيس

  اإلصالح

ين ا .٤ زاع ب ان أسباب الخالف والن زوجين يبحث الحكم ا أو مع أي ، ل معھم

ان ش رى الحكم ا خص ي دونا تحقيقاتھم ا أن ي ه وعليھم ا مع ي بحثھ دة ف فائ

بمحضر يوقع عليه فإذا رأيا إمكان التوفيق واإلصالح على طريقة مرضية 

  .أقراھا

ن  .٥ ا م اءة جميعھ ا أن اإلس ر لھم الح وظھ ن اإلص ان ع ز الحكم إذا عج

د ى أن ال يزي ه عل ذي يريان ى العوض ال ا عل ق بينھم ررا التفري ة ق  الزوج

ا  لىع المھر وتوابعه وإذا كانت اإلساءة كلھا من الزوج قررا التفريق بينھم

ا  بطلقة بائنة على أن للزوجة أن ُتطالبه بسائر حقوقھا الزوجية كما لو طلقھ

  .بنفسه

ى قسم  .٦ ا عل ق بينھم ررا التفري زوجين ق إذا ظھر للحكمين أن اإلساءة من ال

ا اءة كل منھم ا من وإن ج لآلخر من المھر بنسبة إس م يتمكن ھل الحال ول

ن  ه م ذي يريان ى العوض ال ا عل ق بينھم ررا التفري اءة ق بة اإلس دير نس تق

  .أيھما

ؤمن  .٧ ا أن ت ق فعليھ ة التفري أي عوض وكانت طالب ى الزوجة ب م عل إذا حك

ال  ي ح ه وف زوج بتأجيل م يرض ال ا ل التفريق م ين ب رار الحكم ل ق ه قب دفع

ان رر الحكم ل يق ى التأجي زوج عل ة ال م  موافق دل ويحك ى الب ق عل التفري

دفع  ان أن ت القاضي بذلك أما إن كان الزوج ھو طالب التفريق وقرر الحكم

  .الزوجة عوضاً فيحكم القاضي بالتفريق والعوض وفق قرار الحكمين

اً وفي إذا اختلف الحكمان حكّ  .٨ اً مرجح ا ثالث م القاضي غيرھما أو ضم إليھم

  .الحالة األخيرة يؤخذ بقرار األكثرية

ى ع .٩ ا وعل ى القاضي بالنتيجة التي توصال إليھ ر إل لى الحكمين رفع التقري

 .القاضي أن يحكم بمقتضاه إذا كان موافقاً ألحكام ھذه المادة

ين أو  )١( مراعاة الفقرةمع  .أ ):١٢٧( الـمادة زاع والشقاق والضرر بشھادة رجل ابقة يثبت الن من المادة الس

 .التسامع المبني على الشھرة في نطاق حياة الزوجينرجل وامرأتين ويكفي فيه الشھادة ب

 .الحكم الصادر بالتفريق للنزاع والشقاق يتضمن الطالق البائن.ب    
  



   التفريق للعيوب

للمرأة السالمة من كل عيب يحول دون الدخول بھا أن تراجع القاضي وتطلب التفريق بينھا   ):١٢٨( الـمادة

ة والخصا وال يسمع وبين زوجھا إذا علمت أن فيه ع ا كالجب والعن ه بھ لة تحول دون بنائ

 .كالرتق والقرنالتي تحول دون الدخول بھا طلب المرأة التي فيھا عيب من العيوب 

دخول   ):١٢٩( الـمادة انع من ال ا الم زواج بعيب زوجھ د ال ل عق م قب ا الزوجة التي تعل أو التي ترضى بھ

إن في ط حقھا يسق عقدبعد ال بالعيب صراحة أو داللة  ة ف دا العن مالتفريق ما ع ا العل ل  بھ قب

 .الزواج ال يسقط حقھا ولو سلمت نفسھاعقد 

ـان الإذا راجعت الزوجة القاضي وطلبت التف  ):١٣٠( الـمادة ـب ريق لوجود عيب في الزوج ينظر فإن ك عي

زوج غير قابل للزوال يحكم بالتفريق بينھما في الحال وإن كان قابالً للزوال كال عنة يمھل ال

ان مريضاً وإذا مرض أحد  زوج إن ك رء ال ه أو من وقت ب ليمھا نفسھا ل وم تس سنة من ي

دخول أو غابت الزوجة  ع من ال الزوجين أثناء األجل مدة قليلة كانت أو كثيرة بصورة تمن

ام الحيض  زوج وأي ة  ال دة األجل لكن غيب فالمدة التي تمر على ھذا الوجه ال تحسب من م

الطالق والزوجة مصرة تحسب فإ ر راض ب ذا لم يزل العيب في ھذه المدة وكان الزوج غي

ا  على طلبھا يحكم القاضي بالتفريق فإذا ادعى في بدء المرافعة أو في ختامھا الوصول إليھ

ي زوج مع اليم ول ال القول ق ا ف ا ينظر فإذا كانت الزوجة ثيب القول قولھ راً ف ن وإن كانت بك

 .ھايمينب

ه   ):١٣١( الـمادة ة مع إذا ظھر للزوجة قبل الدخول أو بعده أن الزوج مبتلى بعلة أو مرض ال يمكن اإلقام

ذام أو البرص أو السل أو الزھري  دز بال ضـرر كالج ـل أو االي ذه العل ـثل ھ أو طرأت م

رة  ـل الخب تعانة بأھ د االس ق والقاضي بع واألمراض فلھا أن تراجع القاضي وتطلب التفري

ا  ينظر واالختصاص زواج بينھم د ال م بفسخ عق فاء يحك فإن كان يغلب على الظن تعذر الش

نة  ق س ة يؤجل التفري فاء أو زوال العل ى الظن حصول الش ب عل ان يغل ال وإن ك ـي الح ف

ا  فيواحدة فإذا لم تزل  ى طلبھ الطالق وأصرت الزوجة عل زوج ب م يرض ال دة ول ھذه الم

ا ب ك ود عي ا وج اً أم التفريق أيض م القاضي ب ب يحك ال يوج زوج ف ي ال رج ف لعمى والع

 .التفريق

ا   ):١٣٢( الـمادة للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيباً جنسياً مانعاً من الوصول إليھ

زوج  م يكن ال كالرتق والقرن أو مرضاً منفراً بحيث ال يمكن المقام معھا عليه بال ضرر ول

ً قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صر  .احة أو ضمنا

 .العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول ال تسمع فيھا دعوى طلب الفسخ من الزوج  ):١٣٣( الـمادة



 .ته مؤيد بشھاد طبيب المختصيثبت العيب المانع من الدخول بتقرير من ال  ):١٣٤( الـمادة

زواج وطلبت الزوجة من القاضي  ):١٣٥( الـمادة دة  إذا جن الزوج بعد عقد ال ـق لم ق يؤجل التفري التفري

 .سنة فإذا لم تزل الجنة في ھذه المدة وأصرت الزوجة على طلبھا يحكم القاضي بالتـفريق

ا حق   ):١٣٦(  الـمادة  م تتجاوز خمسين سنة من عمرھ للزوجة القادرة على االنجاب إن لم يكن لھا ولد ول

د مضي على اإلنجاب وقدرتھا طلب فسخ عقد زواجھا إذا ثبت بتقرير طبي عقمه  ك بع وذل

 . خمس سنوات من تاريخ دخوله بھا 

ق   ):١٣٧( الـمادة ا طلب التفري يس ألي منھم ة فل ق بسبب العيب أو العل د التفري د بع ان العق إذا جدد الطرف

 .للسبب نفسه

 . تكون الفرقة للعيوب فسخا   )١٣٨( المادة
  

  التفريق للعجز عن دفع المھر

ذا ثبت قبل الدخول عجز الزوج عن دفـع المھـر المعجل كلـه أو بعضه فللزوجة أن تطلب إ  ):١٣٩( الـمادة

زواج  ك يفسخ ال د ذل من القاضي فسخ الزواج والقاضي يمھـله شھـراً فإذا لم يدفع المھر بع

ه بينھما أما إذا كان الزوج غائباً ولم يعلم له محل إقامة وال  مال له يمكن تحصيل المھر من

 .دون إمھال يفسخ  فإن العقد
  

  والردة اإلسالمإلباء التفريق 

 .إذا كان الزوجان غير مسلمين وأسلما معاً فزواجھما باق .أ ):١٤٠( الـمادة

ا .ب   ة عرض عليھ ر كتابي ت غي اق وإن كان الزواج ب ة ف ه كتابي ده وزوجت زوج وح لم ال إذا أس

 .سخ الزواجاإلسالم فإن أسلمت أو صارت كتابية بقي الزواج وإن أبت ف

ى فسخ  .ج     زواج وإن أب إذا أسلمت الزوجة وحدھا يعرض اإلسالم على الزوج فإن أسلم بقي ال

  .الزواج

ان  يمھل من أبى .د     ه إذا ك م يكن اغالباقال عتسعين يوما من تاريخ عرض اإلسالم علي إن ل  ف

  .فسخ العقد في الحال كذلك

ة في األ  ):١٤١( الـمادة زوجين يشترط لبقاء الزوجي ين ال ابقة أن ال يكون ب ادة الس ذكورة في الم حوال الم

 .سبب من أسباب التحريم المبينة في ھذا القانون

  :ينظر أحد الزوجين  ردة تثبتإذا  ):١٤٢( المادة

ارا بينھما  الزواج عقد فإن كانت الردة قبل الدخول حكم القاضي بفسخ .١ اعتب

  .من تاريخ الردة 



ه المرتد عليھا وأصر خول وإن كانت الردة بعد الد .٢ ورفض العودة عن ردت

 .بينھما  عقد الزواجحكم القاضي بفسخ 
  
  التفريق للفقد

ذي ال   ):١٤٣(  الـمادة ود ال ة المفق ا تلزوج د زواجھم ن القاضي فسخ عق ب م ه الطل ن ممات ه م عرف حيات

م تعرف ح لتضررھا من بعده عنھا إذا ل ه ف ى نفسھا من اال تنفق عل ه من ولو ترك لھا م يات

ع سنوات  وارث يؤجل األمر أرب مماته بعد البحث والتحري عنه ففي حالة األمن وعدم الك

ا  ى طلبھ ود وأصرت الزوجة عل زوج المفق ر عن ال م يمكن أخذ خب إذا ل من تاريخ فقده، ف

ة أو  ده في معرك ا كفق ه فيھ ى الظن ھالك يفسخ عقد زواجھما، أما إذا فقد في حال يغلب عل

دة ال إثر غارة جوية  د مضي م ا بع د زواجھم ك فللقاضي فسخ عق أو زلزال أو ما شابه ذل

 .تقل عن سنة من تاريخ فقده بعد البحث والتحري عنه
  

 .للزوجة في األحوال التي تعطيھا حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركھا مدة بعد إقامتھا  ):١٤٤( الـمادة
  

  - : آثار انحالل عقد الزواج/ الباب الخامس 

  
 - :العدة –الفصل األول 

 .العدة مدة تربص تلزم المرأة إثر الفرقة من فسخ أو طالق أو وفاة أو وطء بشبھة  .أ ):١٤٥( الـمادة

 .تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.ب    

وة الصحيحة  .ج     إذا وقع الطالق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فال تلزم العدة إال بالدخول أو الخل

 .ع بعد العقد الفاسد فال تلزم العدة إال بالدخول وأما إذا وق

عدة المتوفى عنھا زوجھا في زواج صحيح سواء أدخل بھا أم لم يدخل أربعة أشھر وعشرة  ):١٤٦( الـمادة

 .فإن كانت حامال تعتد بأبعد األجلين  أيام ما لم تكن حامال

  .أو إسقاطه مستبين الخلقة عدة الحامل لغير الوفاة تنقضي بوضع حملھا  ):١٤٧( الـمادة

  -:عدة غير الحامل ألي سبب غير الوفاة  ):١٤٨( الـمادة

  .ثالث حيضات كوامل لذوات الحيض .١

ا  .٢ ا منھم اء أي إذا ج اس ف ن اإلي ت س ر الحيض أصال أو بلغ م ت ن ل ھر لم ة أش ثالث

  .الحيض قبل انقضائھا استأنفتا العدة بثالث حيضات كوامل 

تتربص تسعة  حيضھا لحيض مرة أو مرتين ثم انقطعممتدة الطھر وھي من رأت ا .٣



 .أشھر تتمة للسنة

 .المطلقة رجعيا إذا توفي عنھا زوجھا خالل عدتھا انتقلت من عدة الطالق إلى عدة الوفاة  ):١٤٩( الـمادة

ة وإن  ):١٥٠( الـمادة ل الفرق زوجين بالسكنى قب اة في البيت المضاف لل  تعتد معتدة الطالق الرجعي والوف

دة الطالق من  وراً وال تخرج معت ه ف ر مسكنھا عادت إلي طلقت أو مات عنھا وھي في غي

ا وإذا اضطر  بيتھا إال لحاجة ولمعتدة الوفاة الخروج لقضاء مصلحتھا وال تبيت خارج بيتھ

زوج وإذا اضطرت  اء ال ى حيث يش دة الطـالق إل ل معت ن البيت فتنتق الزوجان للخروج م

  .ج فتنتقل إلى أقرب موضع منهمعتدة الوفاة إلى الخرو
  

 -: نفقة العدة –الفصل الثاني 

اب تجب على الزوج نفقة معتدته من طالق أو فسخ   ):١٥١( الـمادة اني من الب مع مراعاة أحكام الفصل الث

 .الثاني

ة نفقة زوجية نفقة العدة كالنفقة الزوجية ويحكم بھا من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلق .أ ):١٥٢( الـمادة

 .مفروضة فإذا كان لھا نفقة فإنھا تمتد إلى انتھاء العدة على أن ال تزيد مدة العدة عن سنة

 .ال تسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطالق.ب    

إ السابقةمراعاة أحكام المادة مع   ):١٥٣( الـمادة ى زمن سابق ف ه ال زوج طالق زوجت ن صدقته إذا أسند ال

اريخ السابق  الزوجة أو أقيمت بينة على علمھا  به فيكون مبتدأ استحقاقھا لنفقة العدة من الت

ة من  دأ استحقاقھا النفق المسند إليه الطالق وإن أكذبته ولم تقم بينة على علمھا به فيكون مبت

 . تاريخ إقراره بالطالق

 .حامال أم غير حاملكانت سواء فقة عدة نليس للمرأة التي توفي عنھا زوجھا   ):١٥٤( الـمادة
  

  -: متعة الطالق –الفصل الثالث 
ق ا ):١٥٥( المـادة دخول إذا طل د ال ه بع زوج زوجت فال ن  تعس ت م ول وطلب بب معق ر س ا لغي أن طلقھ ً◌ ك

ة  ى نفق د عل ة سنة وال يزي ل عن نفق القاضي التعويض حكم لھا على مطلقھا بتعويض ال يق

زوج عسرا ويسرا  زوج ثالث سنوات ويراعى في فرضھا حال  ال ان ال ة إذا ك دفع جمل وي

 .موسرا وأقساطا إذا كان معسرا ، وال يؤثر ذلك على حقوقھا األخرى 

 -: حقوق األوالد واألقارب / ب السادس البا

 النسب  : الفصل األول 

  



 .أقل مدة الحمل ستة أشھر وأكثرھا سنة  ):١٥٦( الـمادة

 .يثبت نسب المولود ألمه بالوالدة .أ ):١٥٧( الـمادة

ه إال بال.ب     ود ألبي راش يثبت نسب المول ة ف ة أو بالوسائل العلمي الزوجي اإلقرار أو بالبين  ةأو ب

  . الزوجية فراشالحديثة القطعية مع اقترانھا ب

التالقي بينھا وبين زوجھا من حين  ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم .ج    

وفى  ة أو المت د المطلق ا وال لول زوج عنھ ة ال د سنة من غيب العقد، وال لولد زوجة أتت به بع

  .ريخ الطالق أو الوفاةعنھا زوجھا إذا أتت به ألكثر من سنة من تا

 .الولد لصاحب الفراش إن مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل .أ ):١٥٨( الـمادة

د .ب     د الفاس ي العق ود ف بھةيثبت نسب المول وطء بش اريخ  أو ال ن ت ل م دة الحم ل م د ألق إذا ول

 . أو الوطء بشبھة الدخول

راق بطالق أو فسخ يثبت نسب المولود ألبيه إذ  ):١٥٩( الـمادة اريخ الف ا جاءت به الزوجة خالل سنة من ت

 .أو وفاة 

  :التالية الشروطيثبت نسب المولود ألبيه باإلقرار ولو في مرض الموت ب  ):١٦٠( الـمادة

 . أن يكون المقر له حيا مجھول النسب .١

  .أن ال يكذبه ظاھر الحال  .٢

  .أن يكون المقر بالغاً عاقالً  .٣

  .ين المقر والمقر له يحتمل صحة اإلقرارأن يكون فارق السن ب .٤

 .البالغ العاقل  المقر  هأن يصدق المقر ل .٥

ً   ):١٦١( الـمادة  .اإلقرار بالنسب يجوز أن يكون صريحاً أو ضمنيا
 .ال يثبت النسب بالتبني ، ولو كان الولد المتبنى مجھول النسب   ): ١٦٢( المادة 

زوج من النسب الث ال ينتفي .أ ):١٦٣( الـمادة ان ال ام لع د تم ه إال بع ى نفي زوجين عل الفراش بتصادق ال ابت ب

 .غير توقف على لعان الزوجة

د  من ھذا القانون ١٥٧مع مراعاة الفقرة ب من المادة .ب     في األحوال التي يثبت فيھا نسب الول

وطء أوبالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد  بشبھة يجوز  ب

د  انللرجل أن ينفي عنه نسب الول د اعترف بالنسب صراحة أو  باللع بشرط أن ال يكون ق

 .ضمناً 

 .ال تسمع دعوى اللعان لنفي نسب المولود بعد مرور شھر على وقت الوالدة أو العلم بھا  .ج    

ه .أ ):١٦٤( الـمادة ه ب ا رمى زوجت ه صادق فيم ا إن ان ب ا أو نفي  اللعان أن يقسم الرجل أربعة أيم من الزن



ـه  ولدال ا إن ان ب ة أيم رأة أربع اذبين وتقسم الم ان من الك ه إن ك ة هللا علي والخامسة أن لعن

 .لمن الكـاذبين والخامسة أن غضب هللا عليھا إن كان من الصادقين
 .بالزنا  المرأةأن يالعن بمفرده لنفي النسب حال اقرار  للرجل.ب  

 .على اللعان الفرقة بين الزوجين بطلقة بائنة يترتب  .أ ):١٦٥( الـمادة
ه .ب   د عن الرجل  وال تجب نفقت إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القاضي به انتفى نسب الول

 .عليه وال يرث أحدھما اآلخر وألحق نسبه بأمه 

 .نفسه ولو بعد الحكم بنفي النسب يثبت نسب الولد له الرجلإذا أكذب  .ج    
  
  

 -:  الرضاع –ثاني الفصل ال

ه   ):١٦٦( الـمادة تأجر ب ال يس ه م د وال ألبي ن للول م يك ك إذا ل ى ذل ر عل دھا وتجب ين األم إلرضاع ول تتع

ـان ال  ـه أو إذا ك ـر أم ـه غي ن ترضع ـد األب م ـم يج ـة أو إذا ل د متبرع م توج ـة ول مرضع

 .يـقبل غيرھا إلرضاعه

في األحوال التي ال يتعين عليھا إرضاعه فعـلى األب أن يستأجر  إذا أبت األم إرضاع ابنھا  ):١٦٧( الـمادة

 .مرضعة ترضعه عندھا

ـرة عـلى إرضاع   ):١٦٨( الـمادة دة الطالق الرجعي أج ة أو في ع ال تستحق أم الصغير حال قيام الزوجي

 .ولدھا وتستحقھا في عدة الطالق البائن وبعدھا

ه األم أحق بإرضاع ولدھا   ):١٦٩( الـمادة ومقدمة على غيرھا بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقت

ما لم تطلب أجرة أكثر ففي ھذه الحالة ال يضـار المكلف بـالنفقة وتفـرض األجرة من تاريخ 

 .الطلب إلى إكمال الولد سنتين إن لم يفطم قبل ذلك
  

 -: الحضانة والضم والمشاھدة –الفصل الثالث 

د األم األ  ):١٧٠( الـمادة م بع ة ث د الفرق ة وبع ام الزوجي ه حال قي لم النسبية أحق بحضانة ولدھا وتربيت  ينتق

رائن لصالح  ديھا من ق ا ل ى م اء عل الحق ألمھا ثم ألم األب ثم لألب ثم للمحكمة أن تقرر بن

 .رعاية المحضون إسناد الحضانة ألحد األقارب األكثر أھلية

ي مستحق ال .أ ):١٧١( الـمادة اقاليشترط ف ا ع ون بالغ رة حضانة أن يك ة الخطي ليماً من األمراض المعدي  س

يع  ا وأن ال يض حة وخلق ا وص يانته دين ه وص ى تربيت ادرا عل ون ق ى المحض ا عل أمين

 .المحضون عنده النشغاله عنه وأن ال يسكنه في بيت مبغضيه أو من يؤذيه

رة مع مراعاة .ب     ذه) أ(ما جاء في فق ادة يشترط في م من ھ ان من الم ستحق الحضانة إذا ك

 .النساء أن ال تكون متزوجة بغير محرم من الصغير



 .أن يكون الحاضن ذا رحم محرم للمحضون حال اختالف الجنس  .ج    

  :يسقط حق الحضانة في الحاالت التالية  ):١٧٢( الـمادة

  .فرھا في مستحق الحضانةاإذا اختل أحد الشروط المطلوب تو -أ 

 .غير مسلمةعة من عمره وكانت الحاضنة ن السابإذا تجاوز المحضون س -ب 

هسقطت حضانته بسبب سلوكه أو من مع إذا سكن الحاضن الجديد  -ج  أو إصابته  ردت

 .بمرض معد خطير 

  .أ):١٧٣( الـمادة

 

ى  خمستستمر حضانة األم إلى إتمام المحضون  ام عشرة سنة من عمره ، ولغير األم إل إتم

 .المحضون عشر سنوات

ا إذا اقتضت ضي حق تمديد حضانة األم لألنثى إلى إتمامھا ثماني عشرة للقا .ب   سنة من عمرھ

  . ذلك ةمصلحة المحضون

ا  .ج   ا مرض ا أو مريض ان المحضون معتوھ اء إذا ك د حضانة النس ن تمت ببه ع تغني بس ال يس

 .ما لم تقتض مصلحته خالف ذلك خدمة النساء 

 .ال سبب سقوطهيعود حق الحضانة إذا ز ):١٧٤( الـمادة

اك  ):١٧٥( الـمادة ي إمس ه ف ى حق ة عل د داخل المملك ى بل ولي أو الحاضنة بالمحضون إل فر ال ؤثر س ال ي

أثير  المحضون ما لم يكن لھذا السفر تأثير على رجحان مصلحة المحضون معـه فـإن ثبت ت

 .السفر على مصلحة المحضون يمنع سفر المحضون ويسلم للطرف اآلخر

ان  ):١٧٦( الـمادة ل المحضون إذا ك ية يحم مح لحاضنالجنس ال يس ة ف ة تاألردني ارج المملك ه خ فر ب ه الس

 . إال بموافقة الولي وبعد التحقق من تأمين مصلحة المحضونلغايات اإلقامة 

ى سفرهإذا كان ال ):١٧٧( الـمادة ولي عل  سفر بالمحضون خارج المملكة لغاية مشروعة مؤقتة ولم يوافق ال

دة  بعد أن يتحقق من تأمين مصلحته يأذن للحاضن بالسفر بالمحضون  ضي أنفللقا ان م وبي

على أن تتضمن تقديم كفالة يستعد  الزيارة وأخذ الضمانات الكافية لعودته بعد انتھاء الزيارة

 .فيھا الكفيل بالحبس حتى اذعان الحاضن بعودة الصغير  

د أجـرة الحضانة على المكلف ب ):١٧٨( الـمادة ى أن ال تزي ل الحاضنة عل أجرة مث در ب نفقة المحضون وتق

ة  ام المحضون سن الثاني ى إتم تمر ال اريخ الطلب وتس ن ت ا م م بھ ق ويحك درة المنف ى ق عل

 .عشرة من عمره 

 .ال تستحق األم أجرة للحضانة حال قيام الزوجية أو في عدة الطالق أو الفسخ  ):١٧٩( الـمادة

ـھا أو تستحق  ):١٨٠( الـمادة ـن ل م يك ا ل ه م ى المكلف بنفقت الحاضنة أجرة مسكن لحضانة المحضون عل

 .للصغير مسكن يمكنھا أن تحضنه فيه



 .تفرض أجرة مسكن الحاضنة حسب قدرة المنفق يسراً وعسراً من تـاريخ الطلب ):١٨١( المـادة

ن األ .أ):١٨٢( المـادة ل م دم األب لك د ع د ألب عن ق م واألب والج يالح تزارته  ف ون واس ة المحض رؤي

دما  وفرة عن ة المت ائل االتصال الحديث ر وس ه عب واستصحابه مرة في األسبوع واالتصال ب

دھ د أح ي ي ون ف ة يك ق رؤي دات ح داد والج انة و لألج ق الحض ه ح ن ل ا مم ما او غيرھم

دعوى والمحضون داخل المحضون مرة في الشھر  ة طرفي ال وذلك كله إذا كان محل إقام

 . المملكة 

ديل  .ب   د أو تع ة تحدي ة فللمحكم ولي الحاضن والمحضون خارج المملك ة ال ان محل إقام إذا ك

تزارته واستصحابه  ة المحضون واس ة رؤي ان وكيفي ان وزم ل مك ى األق نة عل ي الس رة ف م

 . بما تراه محققا لمصلحة المحضون وطرفي الدعوىو

رتين  .ج   اة الفق ع مراع ادة لطا) ب أ ،(م ذه الم ن ھ حاب م تزارة واالستص ة واالس ب الرؤي ل

ا  م يتفق إذا ل االتفاق مع الحاضن على تحديد زمان ذلك ومكانه وكيفية االتصال بالمحضون ف

 .حدد القاضي ذلك وكيفيته على أن يراعى في ذلك كله مصلحة المحضون

م ا .د   ة ويتضمن حك تزارة واالستصحاب  لرؤي ه االس وم ل زام المحك ادة المحضون إل  ىإلبإع

 . حاضنه بعد انتھاء المدة المقررة

 .يلزم طالب الرؤية بدفع ما تكلفه الحاضن من نفقات لتنفيذ الرؤية عند الطلب  .ه  

ك للقاضي تعديل زمان الرؤية واالستزارة واالستصحاب واالتصال بالمحضون  .ز   ان ذل ومك

 .إذا وجد ما يبرر ذلك عند الطلب وكيفيته 

ه إذ .أ):١٨٣( المـادة وم ل ين المحك ع الحاضن عن تمك ن ا امتن تزارة أو االستصحاب دون م ة أو االس الرؤي

ى  اًء عل عذر وتكرر تخلفه أو امتناعه بعد إنذار قاضي التنفيذ له جاز لقاضي الموضوع وبن

دة محدودة  الطلب إسقاط الحضانة مؤقتاً ونقلھا إلى من يليه من أصحاب حق الحضانة ولم

  .ال تزيد عن ستة أشھر 

ه  .ب   على من انتقل إليه حق الحضانة مؤقتاً تنفيذ حكم الرؤية أو االستزارة أو االستصحاب كأن

 .صادر بحقه 

ة أو االستزارة أو تكرر إذا  .ج   م بالرؤي ذ الحك ه عن الموعد المضروب لتنفي وم ل تخلف المحك

د جاز لقاضي التنفيذ بناء على الطلب  وقف تنفيذ الحكدون عذر االستصحاب  دة ال تزي م لم

 .عن ستة أشھر 

ى مع مراعاة أحكام الحضانة  ):١٨٤( الـمادة ده وفي  شؤون المحضونللولي الحق في اإلشراف عل وتعھ

ـھا  ه من محل إقامت اختيار نـوع التعليـم ومكانه وذلك في محل إقامة الحاضنة وال يجوز نقل



 .المحضون إال بموافقتـھا أو لضرورة تحقق مصلحة 

ين من للولي المحرم أن يضم إليه األنثى   ):١٨٥(  دةالـما اعمرإذا كانت دون الثالث ة و  ھ ر مأمون كانت غي

 .على نفسھا ما لم يقصد بالضم الكيد واالضرار بھا 

ا   ):١٨٦(  الـمادة ين ورفضت حضانة أوالدھ م تتع ا وإذا ل ت لھ زم األم بالحضانة إذا تعين زم تل القاضي يل

 .ضانة بھااألصلح ممن له حق الح
  

 -: نفقات األوالد –الفصل الرابع 

راً عاجزاً عن   ):١٨٧( الـمادة م يكن األب فقي ا ل إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه ال يشاركه فيھا أحد م

 .النفقة والكسب آلفة بدنية أو عقلية

ى الكسب كان اأو  ، إذا كان األب غائباً ويتعذر تحصيل النفقة للولد منه  ):١٨٨( الـمادة ادراً عل ألب فقيراً ق

ة ، أو كان ال يجد كسباً  كفايته ،ال يزيد عن  لكن كسبه ه النفق يكلف بنفقة الولد من تجب علي

 .عند عدم األب وتكون ھذه النفقة ديناً للمنفق على األب يرجع بھا عليه متى حضر أو أيسر

 .ب يسراً أو عسراً على أن ال تقل عن حد الكفايةر نفقة األوالد  حال األيتقديراعى في   ):١٨٩( الـمادة

في جميع المراحل التعليمية بما في ذلك السنة التمھيدية  يلزم األب الموسر بنفقة تعليم أوالده  ):١٩٠( الـمادة

ة  د أول شھادة جامعي ال الول ى أن ين دقبل الصف األول األساسي وإل ى أن يكون الول ذا  عل

 .أھلية للتعلم

ك   ):١٩١( الـمادة ال يمل ة ف دارس الخاص ي الم ه ف غير تعليم ى الص اق عل ف باإلنف ولي المكل ار ال إذا اخت

الرجوع عن ذلك إال إذا أصبح غير قادر على نفقات التعليم الخاص أو وجد مسوغ مشروع 

 .لذلك

 .بنفقة عالج أوالده الذين تلزم نفقتھم  يلزم األب   ):١٩٢( الـمادة

ت األم إذا ك  ):١٩٣( الـمادة يم وكان ة التعل الج أو نفق ب أو الع رة الطبي ى أج در عل راً ال يق ان األب معس

ـه حين اليسار  ا علي موسرة قادرة على ذلك تلزم بھا على أن تكون ديناً على األب ترجع بھ

 .وكذلك إذا كان األب غائباً يتعذر تحصيلھا منه، 

ن   ):١٩٤( الـمادة ى م رين فعل ان األب واألم معس ة أو إذا ك ة المعالج دم األب نفق د ع ة عن ه النفق تجب علي

 .التعليم على أن تكون ديناً على األب يرجع المنفق بھا عليه حين اليسار

زوج   ):١٩٥( المـادة ى أن تت بھا ال ا أوكس ى ، تستمر نفقة األنثى غير الموسرة بمالھ ة الغالم ال وتستمر نفق

 .الحد الذي يتكسب فيه أمثاله 

ى بلوغه سن الرشد   ):١٩٦( المـادة ات حت للحاضن أن يخاصم عن المحضون في دعاوى الحضانة و النفق

 .كما أن له قبض النفقة 



  
  -: نفقة الوالدين واألقارب –الفصل الخامس 

و  .أ ):١٩٧( الـمادة رين ول ـه الفقي يجب على الولد الموسر ذكراً كان أو أنثى كبيراً كـان أو صغيراً نفقـة والدي

 .قادرين على الكسبكانا 

رين.ب     ه الفقي ة والدي زم بنفق ى الكسب يل ادر عل ـان كسبه ال  ، إذا كان الولد فقيراً لكنه ق وإذا ك

 .يزيد عن حاجته وحاجة زوجته وأوالده فيلزم بضم والديه إليه وإطعامھما مع عائلته

ى من تجب نفقة الصغار الفقراء وكل كبير فقير عاجز عن الكس  ):١٩٨( الـمادة ة عل ة أو عقلي ة بدني ب بآف

راً تفرض  وارث معس ان ال ة وإذا ك اربھم الموسرين بحسب حصصھم اإلرثي ن أق رثھم م ي

 .النفقة على من يليه في اإلرث ويرجع بھا على الوارث إذا أيسر

ـي حال  ):١٩٩( الـمادة ـة اليسار إال ف رجح بين ات ت ة عند االختالف في اليسار واإلعسار في دعاوى النفق

 .إدعاء اإلعسار الطارئ فترجح بينة مدعيه

 .تفرض نفقة األقارب اعتباراً من تاريخ الطلب  ):٢٠٠( الـمادة

ن فرضت  ):٢٠١( الـمادة ان م ـر  إذا ك ـاً أو حض ـارب غائب روع أو األق ول أو الف ن األص ة م ه النفق علي

ـ ـن المحاكمة وتغيب قبل اإلجابة عن موضوع الـدعوى يحلـف طالـب النفق ه (ة اليمي ى أن عل

 ).لم يستوف النفقة سلفاً 

ل مضي سنة   ):٢٠٢( الـمادة ارب المفروضة قب ة الزوجة أواألق نقص في نفق ادة أو ال ال تسمع دعوى الزي

 .على الحكم بھا ما لم تحدث ظروف استثنائية
  

 - : والوصاية  األھليـة والـوالية/ الباب السابع 

  
 -:األھلية : الفصل األول

  .سن الرشد ثماني عشرة سنة شمسية كاملة  ):٢٠٣( ـمادةال

                                                                                -:ھو فاقد األھليــة   .أ ):٢٠٤( الـمادة

  .الصغير غير المميز .١

 .المجنـون .٢

 .المعتوه  .٣

  -:ھو ناقص األھلية  .ب    

 .الصغير المميز .١

 .سفيهال .٢



 .ذو الغفلة  .٣

 .الصغير غير المميز وفق أحكام ھذا القانون ھو من لم يتم سبع سنوات شمسية .أ ):٢٠٥( الـمادة

  .الصغير المميز ھو من أتم سبع سنوات شمسية ولم يبلغ سن الرشد .ب    
  . فاسدا وتدبيره مختلطا وكالمه قليال فھمه يكون بحيث شعوره اختل الذي ھو لمعتوها .ج   

فيه  .د     و الس ذي ھ ق ال ه  ينف يمال ر ف ذر،  موضعه غي ي ويب ه ف ه ويضيع ، نفقات ا أموال  ويتلفھ

  .خالفا لما يقتضيه الشرع والعقل  باإلسراف

  .التصرفات النافعة فيغبن في المعامالت لبله فيه إلىذو الغفلة ھو الذي ال يھتدي   ھـ    

 .لةتصرفات الصغير غير المميز باط .أ ):٢٠٦(  الـمادة

تصرفات الصغير المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً وباطلة متى كانت .ب    

 ً  .ضارة به ضرراً محضا

لحة  .ج     ال لمص ة لإلبط رر قابل ع والض ين النف رددة ب ة المت ز المالي غير الممي رفات الص تص

د بلو غه سن الرشد أو الصغير ويزول حق التمسك باإلبطال إذا أجاز الصغير التصرف بع

 .إذا صدرت اإلجازة من وليه أو من القاضي وفقاً للقوانين

اريخ باطال يقع تصرف المجنون و المعتوه   ):٢٠٧( الـمادة ى ت ره إل ود أث الحجر ويع م ب د الحك إذا صدر بع

 .إصابته بالمرض

ى تصرفات أو السفه للغفلة يسري على التصرفات المالية المحضة للمحجور   .أ ):٢٠٨( الـمادة ا يسري عل م

 .الصبي المميز من أحكام 
 .ب  

 

فه ر للس رار الحج غ ق ة  يبل دى والغفل ي إح ره ف ر نش اس ويعتب ھر للن ه ويش ور علي للمحج

 .الصحف المحلية اليومية اشھاراً 

 .للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه   ):٢٠٩( الـمادة
  

 -: الوالية: الثانيالفصل 

د   ):٢١٠( الـمادة ؤون فاق ولى ش واءيت ه س ن يمثل ة أو ناقصھا م انأ األھلي ا ك فيه وذو  ولي أم وصياً إال الس

 .الغفلة فيتولى شؤونھما أمين تعينه المحكمة

 .الوالية على النفس لألب ثم للجد ألب ثم للعاصب بنفسه على ترتيب اإلرث .أ ):٢١١( الـمادة
 .ب ثم لوصيه ثم للجد ألب ثم لوصيه ثم للقاضي الوالية على المال لأل.ب   

 .عاقالً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الواليةبالغا يشترط في الولي أن يكون  .أ ):٢١٢( الـمادة
 .ال والية لغير المسلم على المسلم.ب   

 .واستثماراً بإذن المحكمةتكون والية األب على أموال ولده القاصر حفظا وإدارة وتصرفا   ):٢١٣( الـمادة



  -:تحمل تصرفات األب على السداد في مثل الحاالت التالية  ):٢١٤( الـمادة

 .التعاقد باسم ولده والتصرف في أمواله بما فيه مصلحة ظاھرة له .١

  .النفع الظاھر لحساب ولده في حالالقيام بالتجارة  .٢

 .لتزامات مجحفةقبول التبرعات المشروعة لصالح ولده إذا كانت خالية من ا .٣

  -:ال تحمل تصرفات األب على السداد في الحاالت التالية   ):٢١٥( الـمادة

 .إذا اشترى ملك ولده لنفسه .١

 .إذا باع ملك ولده ألحد والديه أو ولده أو زوجه  .٢

 .إذا باع ملك ولده ليستثمر ثمنه لنفسه .٣

 .وجود مصلحة فيھا للقاصرتبطل تصرفات الولي كلما ثبت سوء تصرفه وعدم  .أ ):٢١٦( الـمادة

 .عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر في مال ولدهالولي مسؤول .ب    

ة إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو ألي سبب آخر  .أ ):٢١٧( الـمادة فللمحكم

 .أن تسلب واليته أو تحد منھا

وليللمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على الطلب .ب     ة ال ا إذا  أن تتحرك لسلب والي أو الحد منھ

 .توافرت أسباب ذلك

 .على المال تهمدة تزيد على ستة أشھر تحكم المحكمة بوقف واليأو غاب الولي  إذا جن .أ ):٢١٨( الـمادة

 .يعين للقاصر وصي مؤقت إذا لم يكن له ولي آخر.ب    

 .إلى المحكمة به قدمتوقف واليته بطلب ي يسترد الولي الوالية على المال بعد زوال سبب .ج    

م   ):٢١٩( الـمادة ذي ل الغ ال لم للب ره أن يتس ن عم رة م ة عش تم الثامن هي وم ل ه المحك ة  نفقت ه أھلي ا ول بھ

 .التصرف فيما سلم له

ون   ):٢٢٠( الـمادة دامھا يك ه أو انع باب نقصان أھليت ن أس بب م ت س م يثب د ول ن الرش غ س ل شخص بل ك

 .رشيدا

اكثر  .أ ):٢٢١( مادةالـ ره ف ة عشرة من عم م الثامن ى طلب من أت اء عل وت الرشد بن تنظم المحكمة حجة بثب

 .وثبت حسن تصرفه، ولم يعترض الولي أو الوصي 

ة عشرة .ب     م الثامن ة أو الوصاية ، يكلف من أت ع الوالي إذا اعترض الولي أو الوصي على رف

 .فاكثر بإقامة دعوى

ه إ  ):٢٢٢( الـمادة ره فلولي ة عشرة من عم وغ الثامن ى بل ة عل ذا شارف من به عارض من عوارض األھلي

وإذا ثبت للمحكمة ،  إقامة دعوى بطلب الحجر عليه قبل ستة اشھر من بلوغه الثامنة عشرة

 .باستمرار الوالية عليه لسبب من أسباب الحجروجود العارض حكمت 
  



 .الوصاية:  الثالثالفصل 

لألب أن يعين وصيا مختارا على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أوالد ابنه   ):٢٢٣( الـمادة

 .المحجور عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع

ه القاضي   ):٢٢٤( الـمادة ين ل ه يع ن قبل ار م د ألب أو وصي مخت ار أو ج ن للقاصر وصي مخت م يك إذا ل

 .في ذلك مصلحة القاصروصيا إلدارة شؤونه مراعيا 

 .يعين القاضي وصيا مؤقتا لمھمة معينة أو لمدة محددة، وفقا لحاجة القاصر  ):٢٢٥( الـمادة

 .يكون تسجيل حجة الوصاية بناء على الطلب   ):٢٢٦( الـمادة

  -:يشترط في الوصي وقت تعيينه وأثناء وصايته ما يلي  ):٢٢٧( الـمادة

 .كمال األھلية .١

 .العدالة .٢

  .شؤون القاصرب درة على القيام الق .٣

رف أو  .٤ س الش اآلداب أو تم ة ب ة مخل ه بجريم ا علي ون محكوم أن ال يك

 .النزاھة

 .أن ال يكون محكوماً بإفالسه .٥

ى قاصر  .٦ ن الوصاية عل ه أو عزل م لبت واليت بق أن س د س ون ق أن ال يك

  .آخر

 .أن ال يكون بينه وبين القاصر نزاع قضائي .٧

 .ن يكون الوصي ذكرا أو أنثى منفردا أو متعددا مستقال أو معه مشرفيجوز أ .أ ):٢٢٨( الـمادة

 .إذا تعدد األوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منھم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.ب    
 .إذا تعدد األوصياء بأكثر من حجة فالعبرة لحجة الوصاية المسجلة أوالً  .ج  

 .والمھام المسندة إليه في حجة الوصاية يتقيد الوصي بالشروط  ):٢٢٩( الـمادة

ه أجرا   ):٢٣٠( الـمادة األصل في الوصاية أنھا حسبة وتبرع، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد ل

 .ثابتا أو مكافأة عن عمل معين

ة، وتكون   ):٢٣١( الـمادة ا لظروف كل حال ة وفق اتللمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم الضمانات الالزم  نفق

 .ھذه الضمانات على حساب القاصر

ا   ):٢٣٢( الـمادة ة م ك من العناي ذل في ذل ه أن يب ا، وعلي وال القاصر ورعايتھ يجب على الوصي إدارة أم

 .يطلب من الوكيل المأجور

 .تخضع تصرفات الوصي لرقابة المحكمة  ):٢٣٣( الـمادة



ولى  ):٢٣٤( الـمادة ال الوصي يت ة أعم ين مشرف لمراقب ؤون القاصر  إذا ع ي إدارة ش ة الوصي ف مراقب

 . وعليه إبالغ المحكمة عن كل أمر تقضي مصلحة القاصر رفعه إليھا

ر   ):٢٣٥( الـمادة ال القاص ي م رفات ف رة أي تص د مباش ة عن ى إذن المحكم ول عل زم الوصي بالحص يل

 . وحقوقه

بما   ):٢٣٦( الـمادة ل حس ى األق نوياً عل رين س ديم تقري ى الوصي تق ولى عل ذي يت ل ال ة العم تقتضيه طبيع

 .إدارته ألموال القاصرين

 .إذا تخلى الوصي عن الوصاية، فال تقبل استقالته قبل محاسبته وعندئذ يعين آخر مكانه  ):٢٣٧( الـمادة

  -:تنتھي الوصاية في األحوال التالية   ):٢٣٨( الـمادة

 .ار الوصاية عليهإتمام القاصر الثامنة عشرة من عمره إال إذا تقرر استمر .١

 .عودة الوالية للولي الشرعي .٢

 .فقد الوصي ألھليته .٣

  ثبوت غيبة الوصي .٤

 .موت الوصي .٥

 .موت القاصر .٦

 .والدة الحمل ميتا أو والدته حيا إذا وجد الولي الشرعي عليه .٧

  .انتھاء الغاية من الوصاية المؤقتة  .٨

 .قبول استقالة الوصي أو عزله .٩

  :يعزل الوصي  ):٢٣٩( الـمادة

ا وقت إذا  .١ ذا السبب قائم ان ھ و ك ه ول ا في اختل شرط من الشروط الواجب توفرھ

 .تعيينه

إذا أساء الوصي اإلدارة أو أھمل فيھا أو صار في بقاء وصايته خطر على مصلحة  .٢

 .القاصر

ائق   ):٢٤٠( الـمادة ابات ووث على الوصي عند انتھاء مھمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بھا من حس

اء  األمريعنيه  إلى من اريخ انتھ تحت إشراف المحكمة خالل مدة أقصاھا ثالثون يوما من ت

 .مھمته

ى حسب   ):٢٤١( الـمادة ه عل وب عن ه أو من ين زم ورثت ا الت ر غائب ه أو اعتب إذا مات الوصي أو حجر علي

ة  ر وحماي وال القاص لم أم ة لتس راءات الالزم اذ اإلج ورا التخ ة ف ار المحكم وال إخب األح

 .قهحقو



ه  ):٢٤٢( الـمادة ى مال  ،للقاصر بعد ثبوت رشده أن يطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة الواقعة عل

 .وله تحريك الشكوى الجزائية بحقه لدى المحكمة المختصة 

د مضي خمس   ):٢٤٣( الـمادة ال تسمع عند اإلنكار دعوى القاصر على وصيه المتعلقة بأمور الوصاية بع

 .خ ثبوت رشدهسنوات من تاري

إذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن   ):٢٤٤( المـادة

ا  إرادته جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيھ

 . ذلك
  

 -:الغائب والمفقود: الفصل الخامس

ه ھ: الغائب  ):٢٤٥( الـمادة ه و حالت ظروف دون إدارت ه أو محل إقامت ذي ال يعرف موطن و الشخص ال

ل مصالحه أو  ك تعطي ى ذل أكثر وترتب عل دة سنة ف ه م ل عن ة بنفسه أو بوكي شؤونه المالي

 .مصالح غيره

 .المفقود ھو الشخص الذي ال تعرف حياته أو مماته  ):٢٤٦( الـمادة

 .رة أموال الغائب والمفقود يعين القاضي قيما إلدا .أ):٢٤٧( الـمادة

وال الغائ.ب     وال  بتحصى أم ا أم دار بھ ي ت ة الت دار بالطريق يم وت ين ق د تعي ود عن أو المفق

 .القاصر

  :ينتھي الفقدان ):٢٤٨( الـمادة

  .إذا تحققت حياة المفقود أو وفاته .١

 .إذا حكم باعتبار المفقود ميتا .٢

ع  يحكم بموت المفقود إذا كان ):٢٤٩( الـمادة د مرور أرب ه بع ى الظن موت فقده في جھة معلومة ويغلب عل

ة  ي حال ة أو ف اره جوي زال أو غ ة كزل ر كارث ده إث ان فق ا إذا ك ده أم اريخ فق ن ت نين م س

 .اضطراب األمن وحدوث الفوضى وما شابه ذلك فيحكم بموته بعد سنة من فقده

ى ا ):٢٥٠( الـمادة ب عل ة وال يغل ر معلوم ة غي ي جھ د ف م إذا فق ي يحك دة الت ر الم ه فيفوض أم لظن ھالك

د  ه والب ى الظن موت ه في أن يغلب عل بموته فيھا إلى القاضي على أن تكون تلك المدة كافي

ا أو  عنهمن التحري  ان حي ا إذا ك ة م ى معرف بالوسائل التي يراھا القاضي كافيه للتوصل إل

 .ميتا

 .ا لوفاتهصدور الحكم بموت المفقود تاريخ دُ يع ):٢٥١( الـمادة

  :ترتب عليه ما يلي  حكم بموت المفقودال ):٢٥٢( الـمادة

  .تعتد زوجته اعتبارا من تاريخ الحكم عدة الوفاة .١



 . تقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت الحكم .٢

  :إذا حكم بوفاة المفقود ثم تحققت حياته ):٢٥٣( الـمادة

  .يرجع على الورثة بتركته ما عدا ما استھلك منھا .١

 .عود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بھات .٢
  
 -:الوصية /    الباب الثامن

  :ة أحكام عام –الفصل األول 
 .الوصية تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي ):٢٥٤( الـمادة

اة تلحق بالوصية وت ):٢٥٥( الـمادة رع والمحاب سري التصرفات التي تصدر في مرض الموت بقصد التب

 .عليھا أحكامھا

ان الموصي  ):٢٥٦( الـمادة إذا ك ة، ف ا وإال فبالكتاب ادراً عليھ ان الموصي ق ارة إن ك ية بالعب د الوص تنعق

 .عـاجزاً عنـھما انعقـدت باإلشارة المعلومة 

ا  ):٢٥٧( الـمادة رد بردھ اة الموصي، وت د وف ة بع ه صراحة أو دالل ن الموصى ل ا م زم الوصية بقبولھ تل

 .حة بعد وفاة الموصيصرا

ريحا  ):٢٥٨( الـمادة وع  ص ون الرج ى أن يك ھا عل ا أو بعض ية كلھ ن الوص وع ع وز للموصي الرج يج

 .ومسجال لدى جھة رسمية 

 .إذا كان الموصى له جنينا أو فاقد األھلية يكون قبول الوصية ممن له الوالية على ماله .أ):٢٥٩( الـمادة

 .جورا عليه لسفه أو ناقص األھلية ، صح قبوله الوصية إذا كان الموصى له مح.ب    

إذن  .ج     والھم ب ى أم ة عل ه الوالي يھم لمن ل يكون رد الوصية للجنين والقاصرين والمحجور عل

 .المحكمة

عن القاصرين والمحجور عليھم ، فيكون لھم القبول والرد بعد الوصية إذا لم يوجد من يقبل  .د    

 .رد زوال مانع القبول أو ال

ت الوصية دون   ):٢٦٠( الـمادة ه لزم ة ذات صفة اعتباري ر محصورين أو جھ م غي ان الموصى لھ إذا ك

  .سواء أكان لھم من يمثلھم قانونا أم ال، توقف على القبول 

  .في الرد أن يكون فور موت الموصي أو ال يشترط في القبول   .أ):٢٦١( الـمادة

ك ، القبول أو الرد  إذا لم يبد الموصى له رأيا ب .ب     ذ الوصية ذل واستطال الوارث أو من له تنفي

ى تفصيل  ة تشتمل عل ذكرة خطي ة بم ه بواسطة المحكم ذر إلي أو خشي استطالته، فله أن يع

م ، كاف عن الوصية  ان ل ل عن شھر ف ه أجل ال يق ا ، ويحدد ل ا أو ردھ ويطلب إليه قبولھ

  .عدم اإلجابة يكون رادا لھا حكمايجب قابال أو رادا ولم يكن له عذر مقبول في 



ا  .أ):٢٦٢( الـمادة ل وبطلت فيم إذا قبل الموصى له بعض الوصية ورد البعض اآلخر لزمت الوصية فيما قب

 .رد

ل وبطلت بالنسبة الوصية بعض الموصى لھم  إذا قبل.ب     وردھا الباقون لزمت بالنسبة لمن قب

ة صراحة وتسري أحكام ھذه المادلمن رد وتعود إرثا  ة ما لم يشترط الموصي عدم التجزئ

 .أو فھم شرطه من سياق الوصية

 .إذا مات الموصى له قبل قبول الوصية أو ردھا قام ورثته مقامه في ذلك .أ):٢٦٣( الـمادة

ولكل منھم قبول حصته كلھا أو بعضھا ، تجزأت الوصية بنسبة حصصھم ، إذا تعدد الورثة.ب    

 . أو رد حصته من الوصية

 .بعد ذلك ل الموصى له الوصية فال يسوغ رده لھاإذا قب ):٢٦٤( الـمادة

 .وإال بدأت من حين موت الموصي، إذا أفاد نص الوصية وقت استحقاقھا بدأت منه  .أ):٢٦٥( الـمادة

وال تعتبر وصية، ، إلى القبول للموصى له  وفاة الموصيتكون زوائد الموصى به من حين .ب    

 .وصى له نفقة الموصى به في تلك المدةوعلى الم

 .ال تصح الوصية إال مضافة لما بعد الموت وتصح على شرط ):٢٦٦( الـمادة

ه  .أ):٢٦٧( الـمادة ا دامت المصلحة في ان صحيحا م ه إذا ك تجوز الوصية المقترنة بالشرط، ويجب مراعات

 .قائمة

ه مصلحة للموصى أو: الشرط الصحيح.ب     ان في ا ك و م ن  ھ م يك ا ول ه أو لغيرھم الموصى ل

 .منافيا لمقاصد الشريعة

 .ال يراعى الشرط إن كان غير صحيح أو زالت المصلحة المقصودة منه .ج    

دت  ):٢٦٨( الـمادة اة الموصي إال إذا وج د وف ا بع وع عنھ وى الوصية أو الرج ار دع د اإلنك مع عن ال تس

 .أوراق رسميه بذلك
  

 الموصي: الفصل الثاني
 .يشترط في الموصي أن يكون أھال للتبرع، بالغا عاقال رشيداً  .أ):٢٦٩( لـمادةا

 .بإذن المحكمة  جازت وصيتهأو الغفلة  إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه.ب    

 .تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت .ج    

 .و الغفلة أ ال تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه .د    
  

 .الموصى له: الفصل الثالث 

  :يشترط في الموصى له  ):٢٧٠( الـمادة



  .أن يكون معلوما .١

ا بالوصف ، إذا كان معيناً بالتعيين  .٢ ان معرف ا إذا ك فيشترط وجوده وقت الوصية ، أم

ع  فال يشترط وجوده وقت الوصية ك م ادة ، وذل ام الم اة أحك ذا ) ٢٧٥(مراع من ھ

 .القانون

ر أكان تصح الوصية لشخص معين  ):٢٧١( ةالـماد موجوداً أو منتظر الوجود وتصح لفئة محصورة أو غي

 .محصورة وتصح لوجوه البر والمؤسسات الخيريـة والعلميـة والـھيئات العـامة

 .تبطل الوصية بموت الموصى له المعين قبل موت الموصي  .أ):٢٧٢( الـمادة
 .ي والموصى له معاً أو جھل أيھما أسبق وفاة تبطل الوصية إذا مات الموص.ب  

ه الموصي أو   ):٢٧٣( الـمادة ل الموصى ل ة قت ة أو الوصية الواجب تحقاق الوصية االختياري ن اس ع م يمن

 .المورث قتال مانعا من اإلرث

 .تصح الوصية مع اختالف الدين أوالجنسية .أ):٢٧٤( الـمادة

ك  أما مالغير الوارث ، ة التركثلث تنفذ الوصية في حدود .ب    ذ فزاد عن ذل ه الوصية ال تنف في

 .إال إذا أجازھا الورثة بعد وفاة الموصي 

 .ال تنفذ الوصية للوارث إال إذا أجازھا الورثة بعد وفاة الموصي .ج   

  :إذا كان الموصى له جھة من الجھات، فتكون أحكام الوصية، على النحو التالي  ):٢٧٥( الـمادة

من جھات  ا، والمؤسسات الخيرية اإلسالمية وغيرھ وصية للمساجدتصح ال .١

رف  ة، وتص الح العام ة والمص ات العلمي ر والمؤسس يالب ا  ف عمارتھ

ومصالحھا وفقرائھا وغير ذلك من شؤونھا، ما لم يتعين المصرف بعرف أو 

  .داللة

ذ في  .٢ تصح الوصية  تعالى وألعمال البر دون تعيين جھة ، وتصرف عندئ

  .الخير وجوه

ر .٣ ة من جھات الب ذر  التي تصح الوصية لجھة معين ان تع تقبال، ف ستوجد مس

 .وجودھا بطلت الوصية

ه  .أ):٢٧٦( الـمادة ة الموصى ب ل من وقت الوصية، وتوقف غل تصح الوصية للحمل على أن يولد لسنة فاق

 .إلى أن ينفصل حيا فتكون له

 .ت نسبه لذلك المعينإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط ثبو.ب    

 .ينفرد الحي من التوأمين بالموصى به إذا وضعت المرأة أحدھما ميتا .ج    
  
  



   -:الموصى به : الفصل الرابع 
  

اً أو  ):٢٧٧( الـمادة ائعاً أو معين اً للموصي ش اً مملوك ا متقوم تجوز الوصية إذا كان الموصى به ماالً معلوم

 .منفعة

 .منھي عنه شرعافي معصية أو في صحة الوصية أال تكون  يشترط في ):٢٧٨( الـمادة
  
 -:الوصية الواجبة: الفصل الرابع

وفي شخص ):٢٧٩( الـمادة اده  إذا ت ه وجب ألحف ه أو مع ن قبل ك االب ات ذل د م ن وق ه أوالد اب ول

  -:ھؤالء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط التالية

دار حصة أتكون . ١ اً الوصية الواجبة بمق ان حي ـو ك ـا ل راث فيم يھم من المي ب

  .على أن ال يتجاوز ذلك ثلث التركة

دة إال . ٢ ان أو ج داً ك ال يستحق األحفاد وصية إن كانوا وارثين ألصل أبيھم ج

  .إذا استغرق أصحاب الفروض التركة

ه  ال. ٣     م أو أعطاھم في حيات يستحق األحفاد وصية إن كان جدھم قد أوصى لھ

ل بال عوض مقدا م بأق إذا أوصى لھ ة ف ذه الوصية الواجب ا يستحقونه بھ ر م

ـة  ـة اختياري ـد وصي ان الزائ من ذلـك وجبت تكملته وإن أوصى لھم بأكثر ك

  .وإن أوصى لبعضھم فقد وجب لآلخر بقدر نصيبـه

ذكر  .٤ ر لل دا أو أكث زل واح تكون الوصية ألوالد االبن وألوالد ابن االبن وإن ن

ين يحجب ك ـرع مثل حظ األنثي ره ويأخذ كل ف رع غي ل أصل فرعه دون ف

  .نصيـب  أصله فقط

ث  .٥ ن ثل تيفاء م ي االس ة ف ايا االختياري ى الوص ة عل ة مقدم ية الواجب الوص

 .التركة

ة عن يشترط أن ال يزيد نصيب بنت االبن  .٦ المنفردة المستحقة للوصية الواجب

 .نصيب البنت الصلبية 
  
 -:اإلرث: الباب التاسع 
  
 -:أحكام عامة :الفصل األول 

 .يشترط في استحقاق اإلرث موت المورث حقيقة أو حكماً وحياة الوارث ):٢٨٠( الـمادة

ببا يحرم من اإلرث من قتل مورثه  ):٢٨١( الـمادة اعال أصليا أم شريكا أم متس ان ف دا عدوانا سواء أك عم



ً القاتل شريطة أن يكون   .عند ارتكابه الفعل عاقالً بالغا

 .ال توارث مع اختالف الدين فال يرث غير المسلم المسلم .أ):٢٨٢( الـمادة

 .يرث المسلم المرتد.ب    

م مات أوالً فال استحقاق ألحدھم  ):٢٨٣( الـمادة م يعرف أيھ وارث ول إذا مات اثنان أو أكثر وكان بينھم ت

 .في تركة اآلخر

 .اً أو بالرحميكون اإلرث بالفرض أو بالتعصيب أو بھما مع ):٢٨٤( الـمادة
  
  

 .   أصحاب الفروض: الفصل الثاني 

ات  ):٢٨٥( الـمادة ات وبن ـدات والبن د ألب وإن عال، والج وان والزوجان والج م األب روض ھ أصحاب الف

 .االبن وإن نزلن واألخوات مطلقاً واألخوة ألم

                                                            -: ةلألب أحوال ثالث ):٢٨٦( الـمادة

وھو الفرض المطلق وذلك إذا كان للميت ابن فأكثر أو ابن ابن : السدس .١

  .فأكثر وإن نزل

وھو الفرض والتعصيب وذلك إذا كان للميت بنت أو بنت : السدس والباقي .٢

  .ابن وإن نزلت واحدة  كانت أو اكثر

 .وإن نزلواوھو إذا لم يكن للميت أوالد أو أوالد ابن : التعصيب المحض .٣

  -: ةلـألم أحوال ثـالث ):٢٨٧( الـمادة

السدس إذا كان للميت ولد أو ولد ابن وإن نزل أو اثنان من األخوة  .١

  .واألخوات فأكثر من أي جھة كانوا

  .ثلث الكل عند عدم من ذكر وعدم اجتماع أحد الزوجين مع األبوين .٢

ك إذا انحص .٣ راث في ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين مع األب وذل ر المي

 .األبوين وأحد الزوجين

   -:لـلزوج حـالتان  ):٢٨٨( الـمادة

  .إن لم يكن لزوجته المتوفاة ولد: النصف .١

 .إن كان لزوجته المتوفاة ولد: الربع .٢

  - :للزوجة أو الزوجات حالتان  ):٢٨٩( الـمادة

  .إن لم يكن للزوج ولد: الربع .١

 .إن كان له ولد: الثمن .٢



ا إن اجتمع  .أ):٢٩٠( الـمادة ه فأم ه يحجب بوجود األب أي ال يرث مع ثالث إال أن الجد كاألب في حاالته ال

 :مع األخوة واألخوات ألبوين أو ألب كان له حاالن  

ا عصبن  .١ ا ، أو إناث ورا واناث ورا فقط ، أو ذك انوا ذك أن يقاسمھم كأخ ان ك

  .مع الفرع الوارث من االناث 

وض بطريق التعصيب اذا كان مع أخوات أن يأخذ الباقي بعد أصحاب الفر .٢

 .لم يعصبن بالذكور ، أو مع الفرع الوارث من االناث 
دم تحرم الجد من االرث .ب   على أنه اذا كانت المقاسمة أو االرث بالتعصيب على الوجه المتق

 .أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس 
 .األخوة اواألخوات ألب  ال يعتبر في المقاسمة من كان محجوبا من .ج  

   -:لـلجدات حـالتان  ):٢٩١( الـمادة

  .السدس سواء كانت الجدة ألم أو ألب واحدة كانت أو أكثر .١

ه بالجد  .٢ األب وتسقط الجدة األبوي ة ب يسقطن باألم جميعاً وتسقط الجدة األبوي

 .إذا كانت أصال له وتسقط الجدة البعيدة بالجدة القريبة

   -:ـلبنات الصلبيات أحوال ثالث ل ):٢٩٢( الـمادة

  .إذا انفردت عمن يعصبھا  النصف للواحدة .١

  .إذا انفردن عمن يعصبھن  الثلثان ألكثر من واحدة .٢

 .التعصيب مع إخوتھن على سبيل التفاضل للذكر مثل حظ األنثيين .٣

  -:لبنات االبن أحوال ست ):٢٩٣( الـمادة

  .إذا انفردت عمن يعصبھا النصف للواحدة  .١

  . إذا انفردن عمن يعصبھن ثان ألكثر من واحدةالثل .٢

  .ولم يوجد معھا من يعصبھا السدس إن كان للميت بنت صلبية واحدة تكملة للثلثين .٣

  اإلرث بالتعصيب مع ابن االبن وإن نزل  .٤

  يسقطن إن كان للميت بنتان فأكثر إال إذا كان معھن أو معھا عاصب  .٥

 .يسقطن أيضاً إذا كان للميت أوالد ذكور .٦

  -:لألخوات الشقيقات أحوال خمس  ):٢٩٤( الـمادة

  .إذا انفردت عمن يعصبھا النصف للواحدة  .١

  .إذا انفردن عمن يعصبھن الثلثان لالثنتين فأكثر  .٢

   . الباقي بالتعصيب مع بنات الصلب أو بنات االبن .٣



  .التعصيب مع إخوتھن األشقاء بالتفاضل للذكر مثل حظ األنثيين  .٤

 .ابن أو ابن ابن وإن نزل أو أب  يسقطن إذا كان للميت .٥

   - :لألخوات ألب أحوال سبع ):٢٩٥( الـمادة

  .إذا انفردت عمن يعصبھا النصف للواحدة .١

  .إذا انفردن عمن يعصبھن  الثلثان لالثنتين فأكثر .٢

  . السدس مع األخت الشقيقة الواحدة .٣

  . التعصيب مع األخ ألب بالتفاضل للذكر مثل حظ األنثيين .٤

  .صيب بعد فرض البنت أو بنت االبنالباقي بالتع .٥

قيقة إن كانت مع  .٦ األخ الشقيق وبالش األب وب يسقطن باالبن وابن االبن وإن نزل وب

  .بنات الصلب أو مع بنات االبن

 .يسقطن باألختين الشقيقتين إذا لم يكن معھن عاصب .٧

   -:األخوة ألم واألخوات ألم أحوال أربع ):٢٩٦( الـمادة

  . السدس إذا كان واحداً  .١

  .لالثنين فأكثر ذكورھم وإناثھم في القسمة سواء : الثلث  .٢

  .يسقطون مع الفرع الوارث مطلقاً واألصل الوارث المذكر  .٣

 .يشارك األخوة األشقاء األخوة ألم في الثلث إذا استغرقت الفروض التركة .٤

  
     - :العصبات : الفصل الثالث  

 -:العصبة أنواع ثـالثة  ):٢٩٧( الـمادة

        -:جھات مقدم بعضھا على بعض حسـب الترتيب التالـي: العصبة بالنفس  -أ    

  .وتشمل األبناء وأبناء االبن وإن نزل: البنوة .١

  .وتشمل األب والجد ألب وإن عال: األبوة .٢

 .األخوة وتشمل األخوة األشقاء أو ألب وبنيھم وإن نزلوا .٣

ام أبي .٤ وين أو ألب وأعم وفى ألب ام المت ة وتشمل أعم د العموم ام الج ه وأعم

  . ألب وإن عال أشقاء أو ألب وأبناء األعمام أشقاء أو ألب وإن نزلوا

  :العصبـة بالغير -ب    

  .البنت فأكثر مع االبن فأكثر.١

ان في .٢ بنت االبن وإن نزل واحدة فأكثر مع ابن االبن فأكثر سواء ك



  .درجتھا أو أنزل منھا واحتاجت إليه ويحجبھا إذا كان أعلى منھا

  .األخت الشقيقة فأكثر مع األخ الشقيق فأكثر.٣

  األخت ألب فأكثر مع األخ ألب فأكثر.٤            

  :العصبة مع الغير -ج    

ذه  أكثر وھي في ھ ن واحدة ف ر مع البنت أو بنت االب األخت الشقيقة أو ألب واحدة أو أكث

  .الحالة كاألخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبات

ا إن  ):٢٩٨( الـمادة يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ويستحق ما بقي منھ

 .وجد وال شيء له إذا استغرقت الفروض التركة

يقدم في التعصيب األولى جھة ثم األقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجھـة ثم األقوى  .أ):٢٩٩( الـمادة

 .قرابة عند التساوي في الدرجة

 .يشترك العصبات في استحقاق اإلرث عند اتحادھم في الجھة وتساويھم فــي الدرجة والقوة.ب    
  

 -:الوارثون بالفرض والتعصيب  –الفصل الرابع 

  :الوارثون بالفرض والتعصيب ھم  ):٣٠٠( الـمادة

  .األب أو الجد ألب مع البنت أو بنت االبن وإن نزل أبوھا .١

م ل .٢ ن ع ان اب زوج إذا ك ة ال وة العموم تحقه ببن ا يس اً وم يبه فرض ذ نص اة يأخ لمتوف

 ً   .تعصيبا

ا يستحقه  .٣ وفى يأخذ نصيبه فرضاً وم ن عم للمت ان اب ر إذا ك دا أو أكث األخ ألم واح

 .ببنوة العمومة تعصيبا
  
  

 -:ذوو األرحام: الخامس الفصل 

دم عند عدم أصحاب الفروض والعصب إالذوو األرحام ال يرثون  ):٣٠١( الـمادة ة أصناف مق ات وھم أربع

   -:بعضھا على بعض في اإلرث حسب الترتيب التالي

١.  

  .أوالد البنات وإن نزلوا وأوالد بنات االبن وإن نزلوا: الصنف األول   -أ    

  .األجداد الرحميون وإن علوا والجدات الرحميات وإن علون: الصنف الثاني  -ب    

  :الصنف الثالث  -ج    

  .والدھم وإن نزلواأوالد األخوة ألم وأ .١

 .أوالد األخوات مطلقاً وإن نزلوا .٢



 .بنات األخوة مطلقاً وإن نزلوا .٣

  .بنات أبناء األخوة مطلقاً وإن نزلن وأوالدھن وإن نزلوا .٤

  :الصنف الرابع   - د    

  -:لتـرتيب التالـي ايشمل ست فئات مقدم بعضھا على بعض في اإلرث حسـب  

  .خواله وخاالته مطلقاً أعمام المتوفى ألم وعماته مطلقاً وأ .١

وين أو ألب  .٢ ام الميت ألب ات أعم وا وبن ابقة وإن نزل رة الس أوالد من ذكروا في الفق

 . وبنات أبنائھم وإن نزلوا وأوالد من ذكرن وإن نزلوا

اً  .٣ ه مطلق ة األب(أعمام أب  المتوفى ألم وعمات وأخوال وخاالت أبي ام ) قراب وأعم

 ).قرابة األم(لقاً وعمات وأخوال وخاالت أم المتوفى مط

وين أو  .٤ ـى ألب ام أب  المتوف أوالد من ذكروا في الفقرة السابقة وإن نزلوا وبنات أعم

 .ألحدھما وبنات أبنائھم وإن نزلوا وأوالد من ذكروا وإن نزلوا 

ـما    .٥ ه وأخوالھ ـوي أبي ات أب ه وعم ام أم أبي وفى ألم وأعم ي  المت ي  أب ام أب أعم

اً  ا مطلق ة(وخاالتھم ـما ): األب قراب ا وأخوالھ وفى وعماتھم وي أم المت ام أب وأعم

  ).قرابة األم(وخاالتھما مطلقاً 

وفى .٦  ي  المت ي  أب ام أب ات أعم وا وبن ابقة وإن نزل رة الس ي الفق روا ف ن ذك أوالد م

  .ألبوين أو ألحدھما وبنات أبنائھم وإن نزلوا وأوالد من ذكروا وإن نزلوا وھكذا

 .ف األول من ذوي األرحام أوالھم بالميراث أقربھم درجة إلى المتوفــىالصن .أ):٣٠٢( الـمادة

 .إذا تساووا في الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم.ب    

ـرض اشتركوا في  .ج     ـد صـاحب ف ـم ول ـن فيھ م يك اً أوالد صاحب فرض أو ل إذا كانوا جميع

 .اإلرث

 .وي األرحام أوالھم بالميراث أقـربھم درجـة إلـى المتوفـىالصنف الثاني من ذ .أ):٣٠٣( الـمادة

 إذا تساووا في الدرجة قدم من كان يدلي بصاحب فرض.ب    

ـون بصاحب  .ج     ـلھم يدل انوا ك إذا تساووا في الدرجة وليس فيھم من يدلي بصاحب فرض أو ك

ة األم اشتركوا في اإلرث ة األب أو من جھ اً من جھ انوا جميع وإن اختلفت ، فرض فإن ك

 .جھاتھم فالثلثان لقرابة األب والثلث لقرابة األم

 .الصنف الثالث من ذوي األرحام أوالھم بالميراث أقربھم درجة إلى المتوفـى .أ):٣٠٤( الـمادة

إذا تساووا في الدرجة وكان بعضھم ولد وارث وبعضھم ولد ذي رحم قـدم األول على .ب    

رابة للمتوفى فمن كان أصله ألبوين فھـو أولى ممن كان أصله الثاني وإال فيقدم أقواھم ق



ألحدھما ومن كان أصله ألب فھو أولى ممن كان أصله ألم فإن اتحدوا في الدرجة وقوة 

 .القرابة اشتركوا في اإلرث

انون إذا انفرد في الفئة األولى من فئات الصنف الرابع من ذوي األرحام المبينة في ھذا الق ):٣٠٥( الـمادة

قرابة األب وھم أعمام المتوفى ألم وعماته مطلقاً أو قرابة األم وھم أخوال المتوفى وخاالته 

مطلقاً قدم أقواھم قرابة فمن كان ألبوين فھـو أولـى ممن كـان ألحدھما ومن كان ألب فھو 

أولى ممن كان ألم وإن تساووا في قوة القرابة اشتركوا في اإلرث وعند اجتماع الفريقين 

 .يكون الثلثان لقرابة األب والثلث لقرابة األم ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم

 .تطبق أحكام المادة السابقة على الفئتين الثالثة والخامسة ):٣٠٦( الـمادة

يقدم في الفئة الثانية األقرب منھم درجة على األبعد ولو كان من غير جھة قـرابتـه وعند  ):٣٠٧( الـمادة

ساوي واتحاد جھة القرابة يقدم األقوى إن كانوا جميعاً أوالد عاصب أو أوالد ذي الرحم ت

وعند اختالف جھة القرابة يكون الثلثان لقرابة األب والثلث لقرابـة األم فما ناله كل فريق 

 .يقسم بينھم بالطريقة المتقدمة

 .بعة والسادسةتطبق أحكام المادة السابقة على الفئتين الرا ):٣٠٨( الـمادة

 .ال اعتبار لتعدد جھات القرابة في وارث من ذوي األرحام إال عند اختالف الجانب ):٣٠٩( الـمادة

  .يكون للذكر مثل حظ األنثيين في توريث ذوي األرحام ):٣١٠( الـمادة
  

 -:الحجب والرد والعول – سالخامالفصل 

 .بعضه لوجود وارث آخـر أحق به منه من يراث أوحرمان وارث من كل الم: الحجب .أ):٣١١(  الـمادة

  .المحجوب من اإلرث قد يحجب غيره بخالف الممنوع من اإلرث فال يحجب غيره.ب    

 .عند عدم العصبات ھو رد ما فضل من فرض ذوي الفروض عليھم بنسبة سھامھم: الرد .أ):٣١٢(الـمادة  

د عصبة من النسب رد الباقي على أصحاب إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوج.ب    

الفروض بنسبة فروضھم باستثناء الزوجين فإنه ال يرد على أحدھما إال إذا لم يوجد أحد 

 . أصحاب الفروض النسبية

نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضھم إذا زادت السھام على أصل : العول ):٣١٣( الـمادة

 .المسألة
  

  -:خارجالت – السادسالفصل    

 .التخارج ھو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضھم من الميراث على شيء معلوم ):٣١٤( الـمادة

 .إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منھم استحق نصيبه وحل محله في التركة ):٣١٥( الـمادة



م يكن المتخ ):٣١٦( الـمادة د ول د العق ه ال يشمل عقد المخارجة كل مال يظھر للميت بع م ب ى عل ارجان عل

 .وقت العقد

 .التخارج يقبل اإلقالة بالتراضي  ):٣١٧( الـمادة

ة   ):٣١٨( الـمادة م إجراء معامل ر إال إذا ت ة من الغي ة الموروث ر المنقول ال يسري التخارج على األموال غي

ى خالف  م ينص في الحجة عل ا ل االنتقال عليھا باسم المورث قبل تسجيل حجة التخارج م

 .ك صراحة ذل

 .لقاضي القضاة اصدار التعليمات التي يراھا لتنظيم وتسجيل حجج التخارج  ):٣١٩( الـمادة
  

 -:أحكام ختـامية – السابعالفصل 

أ صندوق يسمى  ):٣٢٠( المادة ة ( ينش ا ) صندوق تسليف النفق ا وإدانتھ وم بھ ة المحك ه تسليف النفق غايت

ه تحصيل ا ة للمحكوم له الذي تعذر علي ه وآلي ة إدارت ى أن تحدد كيفي ا عل وم بھ ة المحك لنفق

 .عمله وموارده وكيفية التسديد بموجب نظام لھذه الغاية 

 .المراد بالسنة الواردة في ھذا القانون ھي السنة القمرية ما لم ينص فيه على غير ذلك  ):٣٢١(الـمادة 

ذا ال ):٣٢٢( المـادة ي ھ م النصوص التشريعية ف ي فھ ه يرجع ف ى أصول الفق ا ال يرھا وتأويلھ انون وتفس ق

 .اإلسالمي وقواعده 

ا  ):٣٢٣( الـمادة ي فحواھ ا أو ف ي لفظھ ا ف ي تناولتھ ائل الت ع المس ى جمي انون عل ذا الق ق نصوص ھ تطب

 .ويرجع في تفسيرھا واستكمال أحكامھا الى المذھب الذي أخذت منه 

 .يرجع فيه إلى الراجح من مذھب أبي حنيفةما ال ذكر له في ھذا القانون   ):٣٢٤( الـمادة

دى  .أ):٣٢٥( المـادة رار سجل ل م أو ق ا حك انون واتصل بھ ذا الق ل صدور ھ حوادث الطالق التي وقعت قب

رار  م أو ق رن بحك م تقت ل صدوره ول ا إذا وقعت قب المحكمة ال تشملھا أحكام ھذا القانون أم

  .أسباب تلك الدعاوى متحققة قبل صدوره مسجل تطبق عليھا أحكام ھذا القانون ولو كانت

ا  .ب     رن بھ م يقت اذه وإن ل اريخ نف ى ت ال تسري أحكام ھذا القانون على حوادث الوفاة السابقة عل

م  ية رق وال الشخص انون األح ام ق ا أحك ق عليھ رار ويطب م أو ق نة ) ٦١(حك ) م١٩٧٦(لس

  .وتعديالته

  .اريخ نفاذه تسري أحكام ھذا القانون من ت   ):٣٢٦( الـمادة

  :تلغى القوانين التالية   ):٣٢٧( الـمادة

  .وتعديالته ) م١٩٧٦(لسنة ) ٦١(قانون األحوال الشخصية رقم  -أ 

  .أي تشريع أردني أو عثماني أو فلسطيني صدر قبل سن ھذا القانون  -ب 
 


