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 /4/القانون رقم  9135 الصادر بعام  النص اجلديد 3591 الصادر بعام  النص القديم 
  1املادة    -1

شرعاً غايته إنشاء  الزواج عقد بني رجل وامرأة حتلُّ له

 . رابطة للحياة املشتركة والنسل

 1املادة 

شرعاً غايته إنشاء  حيل كل منهما لآلخرالزواج عقد بني رجل وامرأة 

 .للحياة املشتركة والنسل رابطة

  /4/املادة   -2

واشترت املرآة به  إذا دفع اخلاطب املهر نقداً -1

جهازها مث عدل اخلاطب فللمرآة اخليار بني إعادة 

  تسليم اجلهاز مثل النقد أو

 .  إذا عدلت املرآة فعليها إعادة مثل املهر أو قيمته -2

 .جتري على اهلدايا أحكام اهلبة  -3

 / 4/املادة 

حد اخلاطبني عن اخلطبة أو وفاته جييز للخاطب أو أ عدول -1

 .لورثته استرداد ما أداه من املهر ، أو قيمته إن تعذر ردّ عينه 

إذا دفع اخلاطب املهر نقداً واشترت املرأة به جهازها مث عدل  -2

األشياء اخلاطب فللمرأة اخليار بني إعادة مثل النقد أو تسليم 

 .يها إعادة مثل املهر أو قيمته ، وإذا عدلت املرأة فعل اجلهازية

إذا عدل أحد اخلاطبني عن اخلطبة بسبب مقبول ، فيسترد ما  -3

القبض ،مامل يكن أهداه إىل اآلخر إن كان قائماً أو قيمته يوم 

 .هناك عرف أو شرط خبالف ذلك 

إذا انتهت اخلطبة بالوفاة أو بسبب ال يد ألحد اخلاطبني فيه أو  -4

 .يسترد شيء من اهلدايا  بعارض حال دون الزواج فال

إذا ترتب على العدول عن اخلطبة ضرر مادي أو معنوي حلق  -5

 .بأحد اخلاطبني جاز احلكم بالتعويض

  8املادة   -3

 .  جيوز التوكيل يف عقد النكاح -1

ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إال إذا نص على  -2

  . ذلك يف الوكالة

 /8/املادة 

 .  مطلقة أو مقيدةوكالة  زواججيوز التوكيل يف عقد ال -1

 أو من أحد أصوله أو فروعهه من نفسه ليس للوكيل أن يزوج موكل -2

  . يف الوكالةصراحة إال إذا نص على ذلك 

 12املادة   -4

رجلني أو  يشترط يف صحة عقد الزواج حضور شاهدين

رجل وامرأتني مسلمني عاقلني بالغني سامعني اإلجياب 

 . هبما والقبول فامهني املقصود

 12املادة 

رجلني أو رجل  يشترط يف صحة عقد الزواج حضور شاهدين -1

وامرأتني مسلمني عاقلني بالغني سامعني اإلجياب والقبول فامهني 

 . هبما املقصود

إذا زوج األب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة  -2

بنفسها يف جملس العقد صح الزواج حبضور شاهد واحد أو 

 .ضافة لألبإامرأتني 

 .جيوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة -3

 .أصول أو فروع الزوجنيجتوز شهادة  -4

  14املادة   -5

نظامه الشرعي أو  إذا قيد عقد الزواج بشرط ينايف -1

ينايف مقاصده ويلتزم فيه ما هو حمظور شرعاً كان 

 .  والعقد صحيحاً الشرط باطالً

ري وإذا قيد بشرط يلتزم فيه للمرآة مصلحة غ -2

  14املادة 

أن يقيد عقد الزواج بشروطه اخلاصة   لكل من الزوج أوالزوجة -1

 .اليت ال ختالف الشرع والقانون

الشرط فنظامه الشرعي أو مقاصده  بشرط ينايف العقدإذا قيد  -2

   .والعقد صحيح باطل
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متس حقوق غريها وال تقيد  حمظورة شرعاً وال

حرية الزوج يف أعماله اخلاصة املشروعة كان 

 . ملزماً الشرط صحيحاً

وإذا اشترطت املرآة يف عقد النكاح ما يقيد حرية  -3

اخلاصة أو ميس حقوق غريها كان  الزوج يف أعماله

االشتراط صحيحاً ولكنه ليس مبلزم للزوج، فإذا مل 

 . فللزوجة املشترطة طلب فسخ النكاح الزوج به يف

 . جاليعتد بأي شرط إال إذا نص عليه صراحة يف عقد الزوا -3

للمتضرر من الزوجني عند االخالل بالشروط الصحيحة حق طلب  -4

 .فسخ العقد

 /16/املادة   -6

ويف  الثامنة عشرة تكمل أهلية الزواج يف الفىت بتمام

 .  من العمر السابعة عشرالفتاة بتمام 

 /16/املادة 

 .  من العمر الثامنة عشرة بلوغب والفتاة  تكمل أهلية الزواج يف الفىت

 18ة املاد  -7

إكماله اخلامسة عشرة  إذا ادعى املراهق البلوغ بعد -1

أو املراهقة بعد إكماهلا الثالثة عشرة وطلبا الزواج 

القاضي إذا تبني له صدق دعوامها  يأذن به

 . واحتمال جسميهما

   اجلد اشترطت موافقته إذا كان الويل هو األب أو -2

 18املادة 

اخلامسة عشرة  إكمال دالبلوغ بعأو املراهقة إذا ادعى املراهق  -1

القاضي إذا تبني له صدق دعوامها  وطلبا الزواج يأذن به

  .، ومعرفتهما باحلقوق الزوجية واحتمال جسميهما

  اجلد اشترطت موافقته ذا كان الويل هو األب أوإ -2

 /22/املادة   -8

أرادت الزواج  عشرة إذا السابعةالكبرية اليت أمتت 

 خالل مدة حيددها لهه يطلب القاضي من وليها بيان رأي

كان اعتراضه غري جدير باالعتبار  فإذا مل يعترض أو

 .  يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة

 /22/املادة 

من العمر الزواج  عشرة ةثامنال مل تتزوج وبلغتاليت إذا أرادت املرأة 

التزيد عن مخسة عشر يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خالل مدة 

كان اعتراضه غري جدير باالعتبار يأذن  يعترض أو فإذا مل  يوماً

 .  ومهر املثل  القاضي بزواجها بشرط الكفاءة

 /21/املادة   -9

ترتيب اإلرث  الويل يف الزواج هو العصبة بنفسه على

  . بشرط أن يكون حمرماً

 /21/املادة 

ترتيب اإلرث بشرط أن  الويل يف الزواج هو العصبة بنفسه على -1

 . يكون حمرماً

إذا زوج الويل الفتاة بغري إذهنا مث علمت بذلك كان العقد موقوفاً  -2

 .على إجازهتا صراحة

  22املادة   -12

 بالغاً يشترط أن يكون الويل عاقالً -1

إذا استوى وليان يف القرب فأيهما توىل الزواج  -2

 . بشرائطه جاز

  22املادة 

 .راشداً بالغاً يشترط أن يكون الويل عاقالً -1

 . يف القرب فأيهما توىل الزواج بشرائطه جاز إذا استوى وليان -2

 23املادة   -11

يف انتظار رأيه  إذا غاب الويل األقرب ورأى القاضي أن

 . فوات مصلحة يف الزواج انتقلت الوالية ملن يليه

 23املادة 

حدوث يف انتظار رأيه  إذا غاب الويل األقرب ورأى القاضي أن -1

بشرط كفاءة  ن يليهفوات مصلحة يف الزواج انتقلت الوالية مل

 . الزوج

إذا مل يكن عصبة تنتقل والية الزواج لألم إذا توفرت فيها  -2

 .شروط الوالية وبشرط الكفاءة ومهر املثل
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 /26/املادة   -12

 .  كفؤاً للمرآة يشترط يف لزوم الزواج أن يكون الرجل

 /26/املادة 

 :يشترط يف لزوم الزواج 

 .كفؤاً للمرآة أن يكون الرجل -1

مطلقة املرأة كفؤاً للرجل إذا وكل الرجل غريه وكالة  أن تكون -2

  .بتزوجيه

 /35/املادة   -13

إال ما قرر  حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب -1

 .  فقهاء احلنفية استثناءه

العامني  يشترط يف الرضاع للتحرمي أن يكون يف -2

األولني وأن يبلغ مخس رضعات متفرقات يكتفي 

 . كثر أو الرضيع يف كل منها قل مقدارها

 /35/املادة 

 :اآليت إال  حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب -1

 .أم أخيه و أم أخته - أ

 .أخت ابنه و أخت ابنته - ب

 جدة ابنه و جدة ابنته -ج

 أم عمه و أم عمته-د

 أم خاله و أم خالته -هـ 

 عمة ابنه و عمة ابنته -و  

 بنت عمة ابنه و بنت عمة ابنته - ز

 .بنتهبنت أخت ابنه و بنت أخت ا - ح

العامني األولني وأن يبلغ  يشترط يف الرضاع للتحرمي أن يكون يف -2

 . كثر مخس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع يف كل منها قل مقدارها أو

 /42/املادة   -14

  :الوثائق اآلتية يقدم طلب الزواج لقاضي املنطقة مع -1

شهادة من خمتار وعرفاء احمللة باسم كل من اخلاطب  أ ـ

مينع  وسنة وحمل إقامته واسم وليه وأنه ال واملخطوبة

 . من هذا الزواج مانع شرعي

مصدقة عن قيد نفوس الطرفني وأحواهلما  ب ـ صورة

 . الشخصية

الطرفان خبلومها من  ج ـ شهادة من طبيب خيتاره

األمراض السارية ومن املوانع الصحية للزواج، 

 .  ذلك مبعرفة طبيب خيتاره وللقاضي التثبت من

 للعسكريني وملن هم يف سن اجلنديةرخصة بالزواج د ـ 

   .اإلجبارية

هـ ـ موافقة مديرية األمن العام إن كان أحد الزوجني 

 .  أجنبياً

ال جيوز تثبيت الزواج املعقود خارج احملكمة إال بعد  -2

على أنه إذا حصل ولد أو  استيفاء هذه اإلجراءات

 محل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه اإلجراءات وال

 . إيقاع العقوبة القانونية مينع ذلك من

 

 /42/املادة 

  :الوثائق اآلتية يقدم طلب الزواج لقاضي املنطقة مع -1

 . مصدقة عن قيد نفوس الطرفني وأحواهلما الشخصية صورة -أ

خبلومها من األمراض السارية ومن املوانع تقرير طيب ـ  ب

 .ذلك التثبت منالصحية للزواج، وللقاضي 

 .العاملني املتطوعني فقطللعسكريني بالزواج ـ رخصة  ج

   إن كان أحد الزوجني أجنبياً وزارة الداخليةـ موافقة  د

ال جيوز تثبيت الزواج املعقود خارج احملكمة إال بعد استيفاء هذه  -2

على أنه إذا حصل ولد أو محل ظاهر يثبت الزواج  اإلجراءات

 عقوبة القانونيةإيقاع ال بدون هذه اإلجراءات وال مينع ذلك من

. 
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 /41/املادة   -15

استكمال هذه  يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد

الوثائق وله عند االشتباه تأخريه إلعالنه مدة عشرة أيام 

  طريقة اإلعالن والقاضي خيتار

 /41/املادة 

الواردة يف املادة الوثائق استكمال  يأذن القاضي بإجراء العقد فوراً بعد

وله عند ،  أكد من اطالعهما على أحكام الزواج والطالقوالتالسابقة 

طريقة  إعالنه مدة عشرة أيام والقاضي خيتاراالشتباه تأخري 

  .اإلعالن

 /44/املادة   -16

  :جيب أن يشمل صك الزواج

 .  أمساء الطرفني كاملة وموطن كل منهما أ ـ

 . ب ـ وقوع العقد وتارخيه ومكانه

 . املة وموطن كل منهمأمساء الشهود والوكالء ك ج ـ

 .  وهل قبض املعجل أم ال د ـ مقدار املهر املعجل واملؤجل

 . هـ ـ توقيع أصحاب العالقة واملأذون وتصديق القاضي

 /44/املادة 

  :جيب أن يشمل صك الزواج

 .  كل منهمال املختاروطن املومفصالً الطرفني كل من أمساء  -1

 . وقوع العقد ومكانهتاريخ  -2

 كل منهمل املختاروطن املووالوكالء كاملة  أمساء الشهود -3

 بيان ما إذا كان معجل املهر مقبوضاًو مقدار املهر املعجل واملؤجل -4

 .أم ال

   .الشروط اخلاصة إن وجدت -5

 . توقيع أصحاب العالقة واملأذون وتصديق القاضي -6

 /46/املادة   -17

 . تعفى معامالت الزواج من كل رسم

 /46/املادة 

من كل  وتثبيته إدارياً أو قضائياً وحتصيل املهراج تعفى معامالت الزو

 . رسم

 /52/املادة   -18

آثار الزواج  الزواج الباطل ال يترتب عليه شيء من

 . الصحيح ولو حصل فيه دخول

 /52/املادة 

 . ج اختل فيه شرط من شروط االنعقاد فهو باطلاكل زو -1

إذا  إال ولو حصل فيه دخولأي أثر الزواج الباطل ال يترتب على  -2

ثبت أن العاقد مل يكن يعلم بالبطالن وسببه فتسري عليه آثار 

  .الزواج الفاسد

  /51/املادة   -19

 .  الباطل الزواج الفاسد قبل الدخول يف حكم -1

  :ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية -2

 .  األقل من مهر املثل واملسمى أ ـ املهر يف احلد

من  133املادة  ب ـ نسب األوالد بنتائجه املبينة يف

 .  هذا القانون

 . ج ـ حرمة املصاهرة

موت الزوج  د ـ عدة الفراق يف حاليت املفارقة أو

  .  ونفقة العدة دون التوارث بني الزوجني

الزوجية ما دامت جاهلة  تستحق الزوجة النفقة -3

 .  فساد النكاح

 

 

 

  /51/املادة 

 يف حكم ويعدقبل الدخول أي أثر الزواج الفاسد  ال يترتب على -1

 .  الباطل

  :يةتاآلالنتائج  يه بعد الدخولعليترتب  -2

 .  األقل من مهر املثل واملسمى يف احلد: أ ـ املهر 

 نسب األوالد  ثبوتب ـ 

 . ج ـ حرمة املصاهرة

 .موت بعد  أورضائياً أو قضائياً الفراق عقب عدة وجوب الد ـ 

 .وجوب نفقة العدة -هـ 

 .انت الزوجة جتهل فساد العقدوجوب النفقة الزوجية إن ك -و

 .ال توارث بني الزوجني -ز
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 /52/املادة   -22

 . كالفاسد الزواج املوقوف حكمه قبل اإلجازة

 /52/املادة 

هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الزواج املوقوف  -1

 .الشأن

يترتب على الزواج املوقوف قبل اإلجازة اآلثار املترتبة على  -2

 .الزواج الفاسد قبل وبعد الدخول

 /54/املادة   -21

 . ال حد ألقل املهر وال ألكثره -1

 .  كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً -2

ممتازاً يأيت يف الترتيب بعد  يعترب مهر املرآة ديناً  -3

 من 1122دين النفقة املستحقة املشار إليه يف املادة 

 .  القانون املدين

ملن يدعي التواطؤ أو الصورية يف املهر املسمى   -4

أصوالً فإذا ثبت أحدمها حدد القاضي  إثبات ذلك

 . مهر املثل ما مل يثبت املهر املسمى احلقيقي

يعترب كل دين يرد يف وثائق الزواج أو الطالق من   -5

ومشموالً بالفقرة األوىل من  الديون الثابتة بالكتابة

أصول احملاكمات الصادر من قانون  468املادة 

   .1952لعام  84التشريعي رقم  باملرسوم

 وال يعترب املهر املؤجل مستحق األداء إال بانقضاء

 .  العدة وفق ما يقرره القاضي يف الوثيقة

 /54/املادة 

 . ال حد ألقل املهر وال ألكثره -1

ماالً كان أو عمالً أو  كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون مهراً -2

   .عةمنف

عند استيفاء املهر كالً أو بعضاً تكون العربة للقوة الشرائية للمهر   -3

وقت عقد الزواج على أال يتجاوز مهر املثل يوم االستحقاق مامل 

 .يكن هناك شرط أو عرف خالف ذلك

ممتازاً يأيت يف الترتيب بعد دين النفقة  مهر املرآة ديناً ديع -4

 .  القانون املدين من 1122املستحقة املشار إليه يف املادة 

أصوالً  ملن يدعي التواطؤ أو الصورية يف املهر املسمى إثبات ذلك  -5

فإذا ثبت أحدمها حدد القاضي مهر املثل ما مل يثبت املهر املسمى 

 . احلقيقي

كل دين يرد يف وثائق الزواج أو الطالق من الديون الثابتة  ديع  -6

من قانون أصول  447ة ومشموالً بالفقرة األوىل من املاد بالكتابة

 دوال يع،  2216لعام  1رقم التشريعي  احملاكمات الصادر باملرسوم

العدة وفق ما يقرره  املهر املؤجل مستحق األداء إال بانقضاء

  القاضي يف الوثيقة

 /57/املادة   -22

أو إبراء منه إذا  ال يعتد بأي زيادة أو إنقاص من املهر

 وتعتربة الطالق، وقعت أثناء قيام الزوجية أو يف عد

جتر أمام القاضي، ويلتحق أي من هذه  باطلة ما مل

قبل به  التصرفات اجلارية أمام القاضي بأصل العقد إذا

 الزوج اآلخر

 /57/املادة 

أو إبراء منه إذا وقعت  ال يعتد بأي زيادة أو إنقاص من املهر -1

جتر  باطلة ما مل دوتعالزوجية أو يف عدة الطالق، أثناء قيام 

ام القاضي، ويلتحق أي من هذه التصرفات اجلارية أمام أم

 .قبل به الزوج اآلخر القاضي بأصل العقد إذا

حيق للزوجة أن تعود عن إبرائها وتستحق مهرها إذا طلقتها زوجها  -2

 .طالقاً تعسفياَ

 /59/املادة   -23

الزوجة قبل الدخول  إذا وقعت البينونة بسبب من قبل

 . كلهواخللوة الصحيحة سقط املهر 

 /59/املادة 

 البينونة بسبب من قبليسقط حق املرأة يف كامل املهر إذا وقعت  -1

  .الزوجة قبل الدخول واخللوة الصحيحة

يسقط حق املرأة يف كامل املهر إذا قتلت زوجها قتالً مانعاً من  -2

 .اإلرث ، ويسترد ما كان مقبوضاً منه
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 61املادة   -24

م تسمية عند عد جيب مهر املثل يف العقد الصحيح -1

 .  مهر أو فساد التسمية

الصحيحة  إذا وقع الطالق قبل الدخول واخللوة -2

  . فعندئذ جتب املتعة

 61املادة 

عند عدم تسمية مهر أو  بعد الدخول و جيب مهر املثل يف العقد الصحيح

 .   فساد التسمية

  62املادة   -25

اخلروج من بيتها ويعترب  املتعة هي كسوة مثل املرآة عند

 .  حال الزوج على أن ال تزيد عن نصف مهر املثلفيها 

  62املادة 

فعندئذ يدفع  إذا وقع الطالق قبل الدخول واخللوة الصحيحة -1

اخلروج من  عنديالهتا كسوة مثالرجل ملطلقته تعويضاً يعادل 

بيتها ويعترب فيها حال الزوج على أن ال تزيد عن نصف مهر 

 . املثل

 .ض دفعة واحدة أو مقسطةللقاضي أن حيكم هبذا التعوي -2

 /64/املادة   -26

أزيد من مهر املثل  إذا تزوج الرجل يف مرض موته مبهر

  .جيري على الزيادة حكم الوصية

 /64/املادة 

أزيد من مهر املثل جيري  إذا تزوج الرجل يف مرض موته مبهر -1

 .على الزيادة حكم الوصية

فلورثتها  ثلمن مهر امل قلأ مبهر ايف مرض موهترأة امل تإذا تزوج -2

 .املطالبة بإكماله إىل مهر املثل

 /67/املادة   -27

يف دار واحدة  ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة هلا

 . بغري رضاها

 /67/املادة 

، يف دار واحدة بغري رضاها ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة هلا

 .وهلا العدول بعد ذلك إن تضررت 

 /72/املادة   -28

إذا اشترط يف  فر مع زوجها إالجترب الزوجة على الس

 .  العقد غري ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر

 /72/املادة 

إذا اشترط يف العقد غري  الزوجة على السفر مع زوجها إالعلى  جيب

 .  ذلك أو وجد القاضي مانعاً من السفر

 /73/املادة   -29

خارج البيت دون  يسقط حق الزوجة يف النفقة إذا عملت

 . هاإذن زوج

 /73/املادة 

عند عدم وجود املسوغ الشرعي يف يسقط حق الزوجة يف النفقة 

 :األحوال اآلتية 

 .إذا منعت نفسها من الزوج -1

 .إذا امتنعت عن االنتقال إىل بيت الزوجية -2

 .إذا تركت بيت الزوجية -3

 .إذا منعت الزوج من الدخول إىل بيت الزوجية  -4

 إذا امتنعت عن السفر مع زوجها -5

صراحة أو ضمناً مامل تكن  خارج البيت دون إذن زوجها إذا عملت -6

  .قد اشترطت يف عقد الزواج خالف ذلك 

 /74/املادة   -32

 . النشوز إذا نشزت املرآة فال نفقة هلا مدة

 /74/املادة 

 .مامل تكن حامالً ال نفقة ملعتدة الوفاة
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 /75/املادة   -31

مسوغ شرعي أو  تترك دار الزوجية بال الناشز هي اليت

متنع زوجها من الدخول إىل بيتها قبل طلبها النقل إىل بيت 

 .  آخر

 /75/املادة 

 .تستحق معتدة الوفاة السكىن يف بيت الزوجية مدة العدة

 /78/املادة   -32

امتناع الزوج عن  حيكم للزوجة بالنفقة من تاريخ -1

 .  فاق الواجب عليهاإلن

 . سابقة لالدعاء أربعة أشهرال حيكم بأكثر من نفقة  -2

 /78/املادة 

امتناع الزوج عن اإلنفاق الواجب  حيكم للزوجة بالنفقة من تاريخ -1

 .  عليه

 . سابقة لالدعاء سنتنيال حيكم بأكثر من نفقة  -2

 /82/املادة   -33

وتعذر حتصيلها منه  إذا حكم للزوجة بنفقة على الزوج -1

لزم من يكلف بنفقتها فيما لو فرضت غري ذات زوج أن ي

بالقدر املفروض ويكون له حق الرجوع على  ينفق عليها

  الزوج

ليس مكلفاً بنفقتها فله  إذا أذن هلا باالستدانة ممن -2

اخليار بني الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي 

 . زوجها ترجع على

 /82/املادة 

وتعذر حتصيلها منه يلزم من  الزوجإذا حكم للزوجة بنفقة على  -1

 ذات زوج أن ينفق عليها أهنايكلف بنفقتها فيما لو فرضت غري 

 . بالقدر املفروض ويكون له حق الرجوع على الزوج

ليس مكلفاً بنفقتها فله اخليار بني  إذا أذن هلا باالستدانة ممن -2

 .زوجها الرجوع على الزوج أو الرجوع عليها وهي ترجع على

املوسرة إذا أعسر زوجها مراجعة القاضي ليأذن هلا للزوجة  -3

باإلنفاق على األسرة ، وحيدد هلا مقدار النفقة ، وتكون ديناً هلا 

 .يف ذمة الزوج تطالبه به إذا أيسر

 /84/املادة   -34

من تاريخ وجوب  نفقة العدة كنفقة الزوجية وحيكم هبا

 . تسعة أشهرالعدة وال يقضى هبا عن مدة أكثر من 

 /84/دة املا

من تاريخ وجوب العدة وال  نفقة العدة كنفقة الزوجية وحيكم هبا

  . سنةيقضى هبا عن مدة أكثر من 

 /87/املادة   -35

ويقع من العاجز عنهما  يقع الطالق باللفظ وبالكتابة، -1

 .  بإشارته املعلومة

يوكل غريه بالتطليق وأن يفوض املرآة  للزوج أن -2

 .  بتطليق نفسها

 /87/املادة 

ويقع من العاجز عنهما بإشارته  ، ع الطالق باللفظ وبالكتابةيق -1

 .  املعلومة

 يوكل غريه بالتطليق  للزوج أن -2

 .  بتطليق نفسها الزوجةأن يفوض للزوج  -3

إذا طلقت الزوجة املفوضة نفسها وقع الطالق بائناً بينونة صغرى  -4

 .مامل يكن مكمالً للثالث

الزواج حني إبرامه فال إذا كان التفويض للزوجة واقعاً يف عقد  -5

 .ميلك الزوج حق الرجوع عنه،واليبطل بزوال أهليته

 /88/املادة   -36

معاملة خمالعة  إذا قدمت للمحكمة معاملة طالق أو -1

 . أمالً بالصلح،  اًأجلها القاضي شهر

إذا أصر الزوج بعد انقضاء املهلة على الطالق أو  -2

القاضي الطرفني  أصر الطرفان على املخالعة دعا

استمع إىل خالفهما وسعى إىل إزالته ودوام احلياة و

على ذلك مبن يراهم من أهل  واستعانالزوجية 

 /88/املادة 

معاملة خمالعة أجلها القاضي  إذا قدمت للمحكمة معاملة طالق أو -1

، وله خالل هذه املدة أن  أمالً بالصلح، شهر مدة التقل عن 

من أهل الزوجني ، أو بأحد مراكز  ميستعني على ذلك مبن خيتاره

  .اإلصالح األسري

إذا أصر الزوج بعد انقضاء املهلة على الطالق أو أصر الطرفان  -2

القاضي الطرفني واستمع إىل خالفهما وسعى إىل  على املخالعة دعا
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 الزوجني وغريهم ممن يقدرون على إزالة اخلالف

 . 

وإذا مل تفلح هذه املساعي مسح القاضي بتسجيل  -3

املخالعة واعترب الطالق نافذاً من تاريخ  الطالق أو

 .  إيقاعه

ثالثة أشهر اعتباراً من تاريخ تشطب املعاملة مبرور  -4

 .  الطرفني الطلب إذا مل يراجع بشأهنا أي من

 .إزالته ودوام احلياة الزوجية 

 وإذا مل تفلح هذه املساعي مسح القاضي بتسجيل الطالق أو -3

 .  إيقاعه املخالعة واعترب الطالق نافذاً من تاريخ

تشطب املعاملة مبرور ثالثة أشهر اعتباراً من تاريخ الطلب إذا مل  -4

 .  الطرفني يراجع بشأهنا أي من

 /89/املادة   -37

 .  وال املكره ال يقع طالق السكران وال املدهوش -1

غريه  املدهوش هو الذي فقد متييزه من غضب أو -2

 .  فال يدري ما يقول

 /89/املادة 

وال  وال املعتوه وال اجملنوناملكره وال  ال يقع طالق السكران -1

 .املخطئ وال املدهوش

غريه فال يدري ما  املدهوش هو الذي فقد متييزه من غضب أو -2

 . يقول

 .املخطئ هو الذي سبق لسانه بلفظ الطالق دون قصد -3

 /92/املادة   -38

 . ال يقع إال واحداً الطالق املقترن بعدد لفظاً أو إشارة

 /92/املادة 

 . ال يقع إال واحداً الطالق املقترن بعدد لفظاً أو إشارة -1

لطالق املكرر يف جملس واحد بعدده إال إذا قصد به التأكيد يقع ا -2

 .فيقع واحداً ويصدق املطلق بيمينه

يقع الطالق املكرر يف جمالس متعددة بعدده مادامت الزوجة  -3

 .معتدة

 /93/املادة   -39

عرفاً دون حاجة إىل  يقع الطالق باأللفاظ الصرحية فيه

 الطالق نية، ويقع باأللفاظ الكنائية اليت حتتمل معىن

 . بالنية وغريه

 /93/املادة 

 عرفاً دون حاجة إىل نية يقع الطالق باأللفاظ الصرحية فيه -1

 باأللفاظ الكنائية اليت حتتمل معىن الطالق وغريهالطالق يقع  -2

 . بالنية

على املطلق أن يوثق طالقه بشاهدين أو بإقراره لدى احملكمة  -3

إيقاع  يوماً من إيقاع الطالق ، حتت طائلةالثني ثاملختصة خالل 

ملخالفة القرارات اإلدارية املنصوص عليها العقوبة املنصوص عليها 

 .يف قانون العقوبات

 /96/املادة   -42

املخالعة قبل قبول  لكل من الطرفني الرجوع عن إجيابه يف

 .  اآلخر

 /96/املادة 

 . تقع املخالعة باللفظ كما تقع بالكتابة إذا فهم الزوجان فحواها -1

  .املخالعة قبل قبول اآلخر جوع عن إجيابه يفلكل من الطرفني الر -2

 /122/املادة   -41

املخالعة يف حكم  إذا صرح املتخالعان بنفي البدل كانت

  .الطالق احملض ووقع هبا طلقة رجعية

 /122/املادة 

 . وال حيسب من عدد الطلقاتيعد اخللع فسخاً ال طالقاً ،  -1

بدل اخللع أو تعد املخالعة صحيحة سواءً صرح املتخالعان بذكر  -2

 .أو بفساده أو بالسكوت عنه بنفيه
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 /122/املادة   -42

الزوج من أجرة  إذا اشترط يف املخالعة إعفاء -1

إرضاع الولد أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة 

أو تركت الولد يرجع الزوج  وإنفاقها عليه فتزوجت

على الزوجة مبا يعادل أجرة رضاع الولد أو نفقته 

 . الباقية عن املدة

أعسرت فيما  إذا كانت األم معسرة وقت املخالعة أو -2

األب على نفقة الولد وتكون دينا له على  جيرببعد 

   األم

 /122/املادة 

الزوج من أجرة إرضاع الولد أو  إذا اشترط يف املخالعة إعفاء -1

أو  اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه فتزوجت

جة مبا يعادل أجرة رضاع تركت الولد يرجع الزوج على الزو

  .الباقية الولد أو نفقته عن املدة

األب  جيبأعسرت فيما بعد  إذا كانت األم معسرة وقت املخالعة أو -2

   على نفقة الولد وتكون دينا له على األم

 /125/املادة   -43

يف احلالتني  للزوجة طلب التفريق بينها وبني زوجها

  :التاليتني

 ملانعة من الدخول بشرطإذا كان فيه إحدى العلل ا -1

  سالمتها هي منها

 .  إذا جن الزوج بعد العقد -2

 /125/املادة 

إحدى  اآلخر إذا كان يففسخ عقد الزواج طلب  لكل من الزوجني -1

أو متامه أو أحد األمراض املنفرة العلل املانعة من الدخول 

املستدمية أو املضرة املخيفة أو املعدية سواء أكانت موجودة قبل 

 .ورضي هبا أم حدثت بعده العقد

يشترط للزوج اآلخر سالمته من العلل واألمراض املذكورة يف  -2

 .الفقرة السابقة

 /126/املادة   -44

بسبب العلل  يسقط حق املرآة يف طلب التفريق -1

املبينة يف املادة السابقة إذا علمت هبا قبل العقد أو 

 .  رضيت هبا بعده

 . حبال على أن حق التفريق بسبب العنة ال يسقط -2

 /126/املادة 

  .بسبب العنة ال يسقط حبال حق التفريق

 /128/املادة   -45

 .طالق بائنالتفريق للعلة 

 /128/املادة 

 .فسخاً ال طالقاًالتفريق للعلل واألمراض يعد  -1

يسقط املهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب يف الزوجة قبل  -2

 .العقد أو بعده ، وأخفته عن الزوج

 /129/املادة   -46

حكم بعقوبة  الزوج بال عذر مقبول أوإذا غاب  -1

السجن أكثر من ثالث سنوات جاز لزوجته بعد سنة 

تطلب إىل القاضي  من الغياب أو السجن أن

   .التفريق ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه

هذا التفريق طالق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق  -2

 .  اواملرآة يف العدة حق له مراجعته السجني

 /129/املادة 

تطلب إىل القاضي  جاز لزوجته أن أكثر من سنةإذا غاب الزوج  -1

ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق  لتضررها من غيابه عنهاالتفريق 

 .  منه

بعقوبة السجن أكثر من ثالث سنوات جاز على الزوج حكم إذا  -3

تطلب إىل القاضي التفريق  السجن أنن م أشهر ستةبعد لزوجته 

 .  ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منهمن غيابه عنها ،  لتضررها

إذا أثبتت الزوجة دعواها بالبينة خلفها القاضي اليمني على  -4

 .تضررها من غيبة زوجها

 هذا التفريق طالق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجني -2

 .  واملرآة يف العدة حق له مراجعتها
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 /112/املادة   -47

امتنع الزوج احلاضر  يق إذاجيوز للزوجة طلب التفر -1

عن اإلنفاق على زوجته ومل يكن له مال ظاهر ومل 

 .  النفقة يثبت عجزه عن

مدة  إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي  -2

مناسبة ال تتجاوز ثالثة أشهر فإن مل ينفق فرق 

 . القاضي بينهما

 /112/املادة 

ضر عن اإلنفاق امتنع الزوج احلا جيوز للزوجة طلب التفريق إذا -1

 .  النفقة على زوجته ومل يكن له مال ظاهر ومل يثبت عجزه عن

مدة مناسبة ال تتجاوز  إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي -2

 ثالثة أشهر فإن مل ينفق فرق القاضي بينهما

يعد تفريق القاضي لعدم اإلنفاق طالقاً رجعياً، وللزوج أن يراجع  -3

 .يثبت يساره ويتعهد باإلنفاق زوجته يف العدة بشرط أن

 /111/املادة   -48

وللزوج أن يراجع  تفريق القاضي لعدم اإلنفاق يقع رجعياً

 . زوجته يف العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد لإلنفاق

 /111/املادة 

للزوجة طلب التفريق إذا هجرها زوجها أو حلف على عدم  -1

 .أشهر فأكثر أربعةمباشرهتا مدة 

قاضي بترك اهلجر حدد له القاضي مدة إذا امتثل الزوج لل -2

 .مناسبة ، فإن أىب طلقها عليه طلقة رجعية

يشترط لصحة الرجعية أن تكون بالفعل إال إذا كان هناك عذر  -3

 .شرعي فتصح الرجعة بالقول

 /117/املادة   -49

الزوج متعسف يف  إذا طلق الرجل زوجته وتبني للقاضي أن

يصيبها بذلك طالقها دون ما سبب معقول وأن الزوجة س

للقاضي أن حيكم هلا على مطلقها حبسب  بؤس وفاقة جاز

ثالث  حاله ودرجة تعسفه بتعويض ال يتجاوز مبلغ نفقة

سنوات ألمثاهلا فوق نفقة العدة، وللقاضي أن جيعل دفع 

 . شهرياً حبسب مقتضى احلال هذا التعويض مجلة أو

 /117/املادة 

دومنا سبب معقول، ومن غري  بإرادته املنفردةإذا طلق الرجل زوجته 

ثالث سنوات  مطلقها ال يتجاوز نفقةطلب منها استحقت تعويضاً من 

حبسب مقسط  مجلة أوحيكم به فوق نفقة العدة، وللقاضي أن ، ألمثاهلا 

  .مقتضى احلال

 /118/املادة   -52

وللزوج أن  الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية -1

فعل وال يراجع مطلقته أثناء العدة بالقول أو ال

 .  يسقط هذا احلق باإلسقاط

 تبني املرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطالق -2

   الرجعي

 /118/املادة 

وللزوج أن يراجع مطلقته  الطالق الرجعي ال يزيل الزوجية -1

 .  أثناء العدة بالقول أو الفعل وال يسقط هذا احلق باإلسقاط

علم الزوج يشترط لصحة الرجعة بالقول أن تكون منجزة وأن يُ -2

 .مطلقته هبا أثناء عدهتا 

   الرجعي تبني املرآة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطالق -3

 /121/املادة   -51

  :الفسخ كما يلي عدة املرآة غري احلامل للطالق أو

ثالث حيضات كامالت ملن حتيض وال تسمع دعوى  -1

قبل مضي ثالثة أشهر على الطالق  املرآة بانقضائها

 .  أو الفسخ

كاملة ملمتدة الطهر اليت جييئها احليض أو  سنة -2

 . جاءها مث انقطع ومل تبلغ سن اليأس

  . ثالثة أشهر لآليسة -3

 /121/املادة 

  :الفسخ كما يلي عدة املرآة غري احلامل للطالق أو

 ثالث حيضات كامالت ملن حتيض وال تسمع دعوى املرآة بانقضائها -1

  قبل مضي ثالثة أشهر على الطالق أو الفسخ

كاملة ملمتدة الطهر اليت جييئها احليض أو جاءها مث انقطع  سنة -2

 . ومل تبلغ سن اليأس

 .واملستحاضة ثالثة أشهر لآليسة -3
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 /125/املادة   -52

الوفاة أو الفسخ أو  تبدأ العدة من تاريخ الطالق أو

  .  التفريق القضائي أو املفارقة يف النكاح الفاسد

 /125/املادة 

الوفاة أو  من تاريخ الطالق أوالصحيح يف الزواج تبدأ العدة  -1

 من تاريخ صدور حكم احملكمة الشرعيةالفسخ أو 

تبدأ العدة يف الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ املفارقة أو  -2

 .الوفاة أو من تاريخ صدور حكم احملكمة الشرعية

 /127/املادة   -53

عدة الطالق  إذا تويف الزوج وكانت املرآة يف -1

  عدة الوفاة وال حيسب ما مضىالرجعي تنتقل إىل

 . 

تعتد بأبعد األجلني إذا تويف وهي يف عدة البينونة  -2

  .عدة الوفاة أو البينونة من

 /127/املادة 

عدة الطالق الرجعي تنتقل إىل  إذا تويف الزوج وكانت املرآة يف -1

 .  عدة الوفاة وال حيسب ما مضى

تكملها وال هنا فإيف عدة البينونة الزوج وكانت املرأة إذا تويف  -2

 .تلزم بعدة الوفاة

إذا تويف الزوج املريض مرض موت فتعتد الزوجة بأبعد األجلني  -3

 .من عدة الوفاة أو البينونة

 

 /128/املادة   -54

 سنة مشسيةومثانون يوماً وأكثرها  أقل مدة احلمل مئة

 /128/املادة 

 .يثبت النسب بالزواج أو باإلقرار أو بالبينة -1

، عند التنازع بني اثبات نسب الطفل أو نفيه فيما عدا الزوجني  -2

 . يتم االستفادة من استخدام البصمة الوراثية

ثالمثائة ومخس وستون ومثانون يوماً وأكثرها  أقل مدة احلمل مئة -3

 .يوماً

 /137/املادة   -55

احلضانة البلوغ والعقل والقدرة على  يشترط ألهلية

 صيانة الولد صحة وخلقاً

 /137/املادة 

 :يف احلاضن يشترط  -1

 العقل  - أ

 البلوغ  - ب

 األمانة  - ج

 القدرة على تربية احملضون ورعايته -د

االحتاد يف الدين مع احملضون بعد متامه اخلمس سنوات من  -هـ 

 العمر

 السالمة من األمراض املعدية واخلطرية - و

 أال يسبق احلكم عليه جبرمية من اجلرائم الواقعة على الشرف - ز

على الشروط الواردة يف الفقرة  يشترط يف املرأة احلاضن زيادة -2

من هذه املادة أن تكون خالية من زوج أجنيب عن احملضون / 1/

 .إال إذا قدرت احملكمة خالف ذلك ملصلحة احملضون

يشترط يف الرجل احلاضن زيادة على الشروط الواردة يف الفقرة  -3

 :من هذه املادة / 1/

 أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء - أ

 .ذا رحم حمرم للمحضون إن كان أنثىأن يكون  - ب
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 /139/املادة   -56

وإن علت، فألم األب وإن  لألم، فالمها حق احلضانة -1

 علت، فلألخت الشقيقة، فلألخت ألم، فلألخت ألب،

فلبنت الشقيقة، فبنت األخت ألم فبنت األخت ألب، 

مث للعصبات من  فللخاالت، فللعمات، هبذا الترتيب،

  الذكور على ترتيب اإلرث

بسبب عملها  ال يسقط حق احلاضنة حبضانة أوالدها -2

إذا كانت تؤمن رعايتهم والعناية هبم بطريقة 

 مقبولة

كانت أو جدة ألم أن تطلب من القاضي  للحاضن أماً -3

 تسليمها الصغري، وعلى القاضي أن يقرر هذا

التسليم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما 

أيضاً للصغري  ويقرربوثيقة من أمانة السجل املدين 

نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً هبا وجيري تنفيذ 

دائرة التنفيذ املختصة وملن  قرار القاضي من قبل

 يعارض يف التسليم أو يف النفقة وجوباً أو مقداراً أن

يتقدم إىل احملكمة املختصة باالدعاء للتظلم من هذا 

وطرق الطعن يف  القرار وختضع الدعوى إلجراءات

حكام الشرعية وال يؤثر رفع هذه الدعوى على األ

 إال حني صدور حكم مربم تنفيذ القرار املذكور

 /139/املادة 

فألم األب وإن  وإن علت ، فألم األم ،فلألب لألم،  حق احلضانة -1

فلبنت  علت، فلألخت الشقيقة، فلألخت ألم، فلألخت ألب،

، فللعمات، الشقيقة، فبنت األخت ألم فبنت األخت ألب، فللخاالت

على ترتيب  باستثناء األبمث للعصبات من الذكور  هبذا الترتيب،

  اإلرث

بسبب عملها إذا كانت  احلاضنة حبضانة أوالدها األمال يسقط حق  -2

 تؤمن رعايتهم والعناية هبم بطريقة مقبولة

، وعلى القاضي احملضونطلب من القاضي تسليمها يأن للحاضن  -3

أحقيته من اء خصومة بعد التأكد التسليم دون قض أن يقرر هذا

أيضاً للصغري نفقة مؤقتة على من يراه مكلفاً  ويقرر يف احلضانة ،

دائرة التنفيذ املختصة  هبا وجيري تنفيذ قرار القاضي من قبل

يتقدم  وملن يعارض يف التسليم أو يف النفقة وجوباً أو مقداراً أن

قرار وختضع إىل احملكمة املختصة باالدعاء للتظلم من هذا ال

وطرق الطعن يف األحكام الشرعية وال يؤثر  الدعوى إلجراءات

إال حني صدور حكم  رفع هذه الدعوى على تنفيذ القرار املذكور

 مربم

 /146/املادة   -57

من عمره  ةرشع ةثلاثالتنتهي مدة احلضانة بإكمال الغالم 

 عشرة ةسماخلا والبنت

 /146/املادة 

اخلامسة ( ذكراً كان أو أنثى)ولد تنتهي مدة احلضانة بإكمال ال -1

 .عمر من ال عشرة

 الخيار للولد بني أبويه -2

الذي انتهت حضانته  ولدلألب أن يطلب من القاضي تسليمه ال -3

/ 139/وفق اإلجراءات املنصوص عنها بالفقرة الثالثة من املادة 

 .من هذا القانون

 /148/املادة   -58

ذن الزوجية إال بإ أن تسافر بولدها أثناء لألمليس  -1

  أبيه

لألم احلاضنة أن تسافر باحملضون بعد انقضاء  -2

إذن الويل إىل بلدهتا اليت جرى فيها  عدهتا دون

 عقد نكاحها

إىل البلدة اليت  وهلا أن تسافر به داخل القطر -3

تقيم فيها أو إىل البلدة اليت تعمل فيها لدى أي 

العامة شريطة أن يكون أحد  جهة من اجلهات

 /148/املادة 

رؤية أوالده القاصرين دورياً يف مكان إقامتهم  لكل من األبوين -1

يأمر بتأمني هذا احلق وتعيني  فللقاضي أن وعند املعارضة يف ذلك

،  طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إىل حكم من حماكم األساس

و يف طريقتها أن يراجع احملكمة وعلى من يعارض يف اإلراءة أ

 .القاضي أحكام قانون العقوبات وتطبق على من خيالف أمر

حلق ميلك والدا أحد األبوين املتوىف أو الغائب أو من يف حكمه ا -2

 .نفسه املعطى لألبوين بالفقرة السابقة
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 اً يف تلك البلدةأقارهبا احملارم مقيم

 3و  2ألم نفس احلق املعطى بالفقرتني  متلك اجلدة -4

  السابقتني

املوجودين لدى اآلخر  لكل من األبوين رؤية أوالده -5

دورياً يف مكان وجود احملضون وعند املعارضة يف 

يأمر بتأمني هذا احلق وتعيني  ذلك فللقاضي أن

طريقة تنفيذه فوراً دون حاجة إىل حكم من حماكم 

وعلى من يعارض يف اإلراءة أو يف طريقتها  ألساسا

 أن يراجع احملكمة ـ وتطبق على من خيالف أمر

 من قانون العقوبات 482القاضي أحكام املادة 

 /152/املادة   -59

يسافر بالولد يف مدة حضانته إال بإذن  ليس لألب أن

 حاضنته

 /152/املادة 

خارج اجلمهورية العربية  هيسافر بولد أنليس ألحد األبوين  -1

السورية أثناء الزوجية إال بإذن اآلخر، مامل تقتض املصلحة 

 .ك ، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معللالفضلى للولد خالف ذل

ليس ألحد األبوين أن يسافر بالولد خارج اجلمهورية العربية  -2

السورية خالل حضانته إال بإذن اآلخر ، مامل تقتض املصلحة 

 .الفضلى للولد خالف ذلك ، ويعود تقديرها للقاضي بقرار معلل

للقاضي أن يأذن لألم احلاضنة أن تسافر باحملضون داخل  -3

اجلمهورية العربية السورية إىل البلدة اليت تقيم فيها أو إىل 

البلدة اليت تعمل فيها لدى أي جهة من اجلهات العامة ، شريطة 

 .حتقيق مصلحة احملضون

من هذه / 3/ة بالفقرلألم املعطى  نفسه احلقألم  متلك اجلدة -4

 .املادة

 /159/املادة   -62

ية أو عقلية آلفة بدن جتب نفقة كل فقري عاجز عن الكسب

 على من يرثه من أقاربه املوسرين حبسب حصصهم اإلرثية

 /159/املادة 

آلفة بدنية أو عقلية على من يرثه  جتب نفقة كل فقري عاجز عن الكسب

فإن مل يوجد له قريب ، من أقاربه املوسرين حبسب حصصهم اإلرثية

 .موسر كانت نفقته على خزينة الدولة

 /162/املادة   -61

 الدين إال لألصول والفروع اختالف ال نفقة مع

 /162/املادة 

ولو جتب نفقة كل مستحق هلا على أقاربه امليسورين حسب ترتيب اإلرث 

 .اختالف الدينمع 

  161املادة   -62

األقارب من تاريخ االدعاء، وجيوز للقاضي  يقضى بنفقة

سابقة لالدعاء  أن حيكم بنفقة األوالد على أبيهم عن مدة

 األربعة أشهراوز على أن ال تتج

  /161/املادة 

 

 األقارب من تاريخ االدعاء يقضى بنفقة -1

سابقة لالدعاء على أن  بنفقة األوالد على أبيهم عن مدة يقضى  -2

 .سنةال تتجاوز 
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 /167/املادة   -63

للقاضي حساباً  على املأذون له باإلدارة أن يقدم -1

  سنوياً

يأخذ القاضي عند النظر يف احلساب رأي الويل أو  -2

وله أن يأمر بإيداع املتوفر من الدخل  لوصيا

  خزانة احلكومة أو مصرفاً خيتاره

جيوز سحب شيء من األموال املودعة بأمر  وال  -3

  القاضي إال بإذن منه

 /167/املادة 

  للقاضي حساباً سنوياً على املأذون له باإلدارة أن يقدم -1

ه أن ول يأخذ القاضي عند النظر يف احلساب رأي الويل أو الوصي -2

  يأمر بإيداع املتوفر من الدخل خزانة احلكومة أو مصرفاً خيتاره

 .إال بإذن القاضي سحب شيء من األموال املودعةوصي للجيوز  ال -3

 /176/املادة   -64

أن يقيم وصياً  جيوز لألب وللجد عند فقدان األب -1

خمتاراً لولده القاصر أو احلمل، وله أن يرجع عن 

 إيصائه

  الوفاة على احملكمة لتثبيتها الوصاية بعد وتعرض -2

وفاة األب هي  إن الوصاية يف أموال القاصرين بعد -3

للوصي الذي اختاره األب وإن مل يكن قريباً هلم 

على القاضي لتثبيتها فيما  على أن تعرض الوصاية

  إذا كانت مستوفية لشروطها الشرعية

 /176/املادة 

خمتاراً لولده  أن يقيم وصياً جيوز لألب وللجد عند فقدان األب -1

 القاصر أو احلمل، وله أن يرجع عن إيصائه

وفاة األب هي للوصي الذي  إن الوصاية يف أموال القاصرين بعد -2

 اختاره األب وإن مل يكن قريباً هلم 

لتثبيتها إذا كانت  كمةعلى احملبعد الوفاة  تعرض الوصاية -3

 .مستوفية لشروطها الشرعية

 /185/املادة   -65

سنويا مؤيدا باملستندات  دم حساباعلى الوصي أن يق -1

  وفقا لألحكام املقررة يف هذا القانون

الوصي من تقدمي احلساب إذا  للقاضي أن يعفي -2

مخسمائة لرية كانت أموال القاصر ال تزيد على 

 سورية

 /185/املادة 

سنويا مؤيدا باملستندات وفقا لألحكام  على الوصي أن يقدم حسابا -1

 .املقررة يف هذا القانون

الوصي من تقدمي احلساب إذا كانت أموال  للقاضي أن يعفي -2

 لرية سورية مئة ألفالقاصر ال تزيد على 

 /193/املادة   -66

املفروضة  إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات -1

عليه مبقتضى هذا القانون كان مسئوال عما يلحق 

  وضامناً له كالوكيل القاصر من ضرر بسبب تقصريه

يض للقاصر ال يتجاوز للقاضي أن يلزمه بتعو -2

وحبرمانه من أجره كله أو  سورية مخسمائة لرية

بعضه وبعزله أو بإحدى هذه العقوبات وذلك ما 

الضمان املنصوص عليه يف الفقرة السابقة،  عدا

 وجيوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا

  تدارك ما قصر فيه

 

 /193/املادة 

فروضة عليه مبقتضى امل إذا أخل الوصي بواجب من الواجبات -1

عما يلحق القاصر من ضرر بسبب  مسؤوالًهذا القانون كان 

  .وضامناً له كالوكيل تقصريه

 لريةمخسني ألف اليقل عن للقاضي أن يلزمه بتعويض للقاصر  -2

سورية وحبرمانه من أجره كله أو بعضه وبعزله أو بإحدى هذه 

ة الضمان املنصوص عليه يف الفقر العقوبات وذلك ما عدا

تدارك  السابقة، وجيوز إعفاء الوصي من ذلك كله أو بعضه إذا

  .ما قصر فيه
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 /213/املادة   -67

تعاىل وألعمال الرب بدون تعيني جهة  الوصية هلل -1

  تصرف يف وجوه اخلري

العبادة واملؤسسات اخلريية والعلمية  الوصية ألماكن -2

ومصاحلها  وسائر املصاحل العامة تصرف على عمارهتا

وغري ذلك من شؤوهنا ما مل يتعني املصرف  وفقرائها

 بعرف أو قرينة

 /213/املادة 

تعاىل وألعمال الرب بدون تعيني جهة تصرف يف وجوه  الوصية هلل -1

  .اخلري

ة والعلمية اصاملؤسسات اخلاجلمعيات و العبادة و الوصية ألماكن -2

ومصاحلها وفقرائها  تصرف على عمارهتا وسائر املصاحل العامة

 من شؤوهنا ما مل يتعني املصرف بعرف أو قرينةوغري ذلك 

 /257/املادة   -68

وله أوالد ابن وقد مات ذلك االبن قبله أو  من تويف -1

 معه وجب ألحفاده هؤالء يف ثلث تركته وصية

  :باملقدار والشرائط اآلتية

 

 أ ـ الوصية الواجبة هلؤالء األحفاد تكون مبقدار

على فرض  حصتهم مما يرثه أبوهم عن أصله املتوىف

أن ال يتجاوز  موت أبيهم أثر وفاة أصله املذكور على

  ذلك ثلث التركة

 

وارثني  ب ـ ال يستحق هؤالء األحفاد وصية إن كانوا

ألصل أبيهم جداً كان أو جدة، أو كان قد أوصى هلم 

مقدار ما يستحقون  أو أعطاهم يف حياته بال عوض

هبذه الوصية الواجبة، فإن أوصى بأقل من ذلك 

بأكثر كان الزائد وصية  وجبت تكملته وإن أوصى

اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية 

  لآلخر بقدر نصيبه

 

ج ـ تكون الوصية ألوالد االبن وألوالد ابن االبن 

أكثر للذكر مثل حظ  وإن نزل واحداً كانوا أو

األنثيني، حيجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غريه 

  أصله فقط ويأخذ كل فرع نصيب

 

هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا   -2

 من ثلث التركة االختيارية يف االستيفاء

 

 

 

 

 

 /257/املادة 

أو وقد مات ذلك االبن  أو أوالد بنتوله أوالد ابن  من تويف -1

 قبله أو معه وجب ألحفاده هؤالء يف ثلث تركته وصية البنت

  :باملقدار والشرائط اآلتية

 

حصتهم مما يرثه  هلؤالء األحفاد تكون مبقدار أ ـ الوصية الواجبة

أثر  أو أمهمعن أصله املتوىف على فرض موت أبيهم  أو أمهمأبوهم 

  .أن ال يتجاوز ذلك ثلث التركة وفاة أصله املذكور على

 

وارثني ألصل أبيهم  ب ـ ال يستحق هؤالء األحفاد وصية إن كانوا

أعطاهم يف حياته أو جدة، أو كان قد أوصى هلم أو  جد أو أمهم

مقدار ما يستحقون هبذه الوصية الواجبة، فإن أوصى  بال عوض

بأكثر كان الزائد  بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوصىهلم 

وصية اختيارية، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية لآلخر 

  بقدر نصيبه

 

أوالد أوالد االبن ومن  للطبقة األوىلة الوصيهذه ج ـ تكون 

 .األنثىذكر مثل حظ لل البنت فقط،

 

 هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا االختيارية يف االستيفاء -2

 .من ثلث التركة
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 /278/املادة   -69

األخوات ألبوين أو ألب مع : الغري هن معالعصبة  -1

وإن نزل، ويكون هلن الباقي  أبناء االبن ت أوالبنا

  من التركة بعد الفروض

بوين كاألخوة احلالة تعترب األخوات أل يف هذه -2

 ألبوين، وتعترب األخوات ألب كاألخوة ألب

ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي العصبات يف 

 التقدمي باجلهة والدرجة والقوة

 /278/املادة 

 بنات األخوات ألبوين أو ألب مع البنات أو: الغري هن عالعصبة م -1

  االبن وإن نزل، ويكون هلن الباقي من التركة بعد الفروض

 صريوات ألبوين كاألخوة ألبوين، وت األخصرياحلالة ت يف هذه -2

ويأخذون أحكامهم بالنسبة لباقي  األخوات ألب كاألخوة ألب

 .العصبات يف التقدمي باجلهة والدرجة والقوة

 /279/املادة   -72

إذا اجتمع اجلد العصيب مع األخوة واألخوات  -1

فإنه يقامسهم كأخ إن كانوا ذكوراً  ألبوين أو ألب

 و ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصنب مع الفرعفقط أ

  الوارث من اإلناث

إذا كان اجلد مع أخوات مل يعصنب بالذكور وال مع   -2

الوارث من اإلناث فإنه يستحق الباقي بعد  الفرع

  أصحاب الفروض بطريق التعصيب

أنه إذا كانت املقامسة أو اإلرث بالتعصيب  على  -3

تنقصه  إلرث أوعلى الوجه املتقدم حترم اجلد من ا

  الثلثاعترب صاحب فرض  الثلثعن 

حمجوباً من األخوة  وال يعترب يف املقامسة من كان -4

 واألخوات ألب

 /279/املادة 

فإنه  إذا اجتمع اجلد العصيب مع األخوة واألخوات ألبوين أو ألب -1

يقامسهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أو إناثاً عصنب 

  رث من اإلناثالوا مع الفرع

الوارث  إذا كان اجلد مع أخوات مل يعصنب بالذكور وال مع الفرع  -2

من اإلناث فإنه يستحق الباقي بعد أصحاب الفروض بطريق 

  .التعصيب

أنه إذا كانت املقامسة أو اإلرث بالتعصيب على الوجه  على  -3

اعترب صاحب  السدستنقصه عن  املتقدم حترم اجلد من اإلرث أو

  السدسفرض 

 .حمجوباً من األخوة واألخوات ألب وال يعترب يف املقامسة من كان -4

71-  

************************* 

 مكرر /325/املادة 

هذا القانون إىل القول يرجع يف فروع كل مسألة قانونية نص عليها يف 

 .لفقهي الذي استمدت منه هذا املسألةاألرجح يف املذهب ا
 

م7/2/9122

 ىهتنا

 ىلاعت هنوعب

 يماحملا

 لاحرلا يداف


