ﻟﺴﻢ ﷲ اﻟرحمن اﻟرحيﻢ

052يتضمن مدونة اﻷحوال  -قانون رقم: 2001

الشخصية
الكتاب اﻷول :الزواج وانقضاؤه
الباب اﻷول :الزواج

الفصل اﻷول :أحكام ﻋامة

المادة اﻷولى .-اﻟزواج ﻋﻘﺪ ﺷرﻋﻲ بين رجل وامرأة ﻋﻠﻰ
وجه اﻻستمرار ،يﻘصﺪ منه اﻹحصان واﻹنجاب ،بﺈنﺸاء أسرة
ﺗﺤﺖ قوامة اﻟزوج ﻋﻠﻰ أسس ﺛابتة ﺗﻀمن ﻟﻠزوجين اﻟﻘيام
بواجبات اﻟزوجية ﻓﻲ ود واحترام.
المادة  2.-يثبﺖ اﻟزواج بﺤجة رسمية وﻓﻘا ﻟمﻘتﻀيات هذه
اﻟمﺪونة.
يجوز اﻋتبارا ﻟواقع معين إﺛبات اﻟزواج أمام اﻟﻘﻀاء
باﻟبينة.

الفصل الثاني :مقدمات الزواج

المادة  3.-اﻟخطبة طﻠب اﻟزواج واﻟوﻋﺪ به.
المادة  4.-ﻻ يترﺗب ﻋﻠﻰ اﻟخطبة أﺛر قانونﻲ ،وﻟكل من
اﻟخاطب واﻟمخطوبة اﻟرجوع ﻓيها.
إذا ﺧطب اﻟرجل ﻋﻠﻰ ﺧطبة غيره وﻋﻘﺪ ﻟﻢ يفﺴخ.

الفصل الثالث :أركان الزواج

المادة  5.-أركان اﻟزواج هﻲ اﻟزوجان واﻟوﻟﻲ واﻟصﺪاق
واﻟصيغة.
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الفرع اﻷول :الزوجان

المادة  6.-ﺗكمل أهﻠية اﻟزواج باﻟعﻘل وإﺗمام اﻟثمانﻲ ﻋﺸرة
من اﻟعمر.
يصح ﻟوﻟﻲ ناقﺺ اﻷهﻠية أن يزوجه إذا رأى مصﻠﺤة
راجﺤة ﻓﻲ ذﻟك.
المادة  7.-إذا زوج اﻟوﻟﻲ ناقﺺ اﻷهﻠية دون مراﻋاة
مﻘتﻀيات اﻟمادة اﻟﺴابﻘة ﻓﺈن اﻟزواج يﻘع صﺤيﺤا .غير أنه إذا ﺗبين
أن ذﻟك ﻟمﺤﺾ مصﻠﺤة اﻟوﻟﻲ ﻓﺈنه يتعرض ﻟﻠعﻘوبات اﻟمنصوص
ﻋﻠيها ﻓﻲ اﻟﻘانون اﻟجنائﻲ.
المادة  8.-إذا ﺗزوج ناقﺺ اﻷهﻠية ،بغير إذن وﻟيه ،ﻟﻢ
يﻠزم اﻟنكاح إﻻ بعﺪ مواﻓﻘة اﻟوﻟﻲ أو اﻟﻘاضﻲ ﻋنﺪ اﻻقتﻀاء.

الفرع الثاني :الولي

المادة  9.-اﻟوﻻية ﺗمارس ﻟصاﻟح اﻟموﻟﻰ ﻋﻠيه.
ﻻ يصح ﺗزويج اﻟمرأة اﻟباﻟغة بﺪون رضاها وﻻ أن ﺗتزوج
بﺪون وﻟيها.
إذن اﻟبكر صمتها.

المادة  10 .-يﺸترط ﻓﻲ وﻟﻲ اﻟنكاح أن يكون ذكرا ﻋاقﻼ
باﻟغا ومﺴﻠما إن كانﺖ اﻟمرأة مﺴﻠمة.
المادة  11 .-يتﻢ ﺗرﺗيب وﻻية اﻟزواج ﻋﻠﻰ اﻟنﺤو اﻟتاﻟﻲ:
اﻻبن ﻓابنه؛ 
اﻷب أو وصيه؛ 
اﻷخ؛ 
ابن اﻷخ؛ 
اﻟجﺪ ﻟﻸب؛ 
اﻟعﻢ؛ 
أبناء اﻟعﻢ باﻟترﺗيب ،ويﻘﺪم اﻟﺸﻘيق ﻓﻲ اﻟجميع ﻋﻠﻰ غيره؛ 
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اﻟكاﻓل؛ 
اﻟﻘاضﻲ؛ 
وﻻية ﻋامة مﺴﻠﻢ . 
المادة  12 .-يجوز ﻟﻠوﻟﻲ أن يوكل غيره ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟنكاح.
إذا كانﺖ اﻟمرأة موصاة أو كاﻓﻠة وكﻠﺖ من يتوﻟﻰ ﻋﻘﺪ
اﻟزواج ﻋنها.
ﻓﻲ كﻠتا اﻟﺤاﻟتين يجب أن ﺗتوﻓر ﻓﻲ اﻟوكيل اﻟﺸروط
اﻟمنصوص ﻋﻠيها باﻟمادة  10أﻋﻼه.
المادة  13 .-إذا امتنع اﻟوﻟﻲ من ﺗزويج من هﻲ ﻓﻲ وﻻيته
بﺪون مبرر ﻓﺈن اﻟﻘاضﻲ يأمره بتزويجها ﻓﺈن أصر ﺗوﻟﻰ اﻟﻘاضﻲ
ﺗزويجها.

الفرع الثالث :الصداق

المادة  14 .-يﺤﺪد اﻟصﺪاق باﺗفاق اﻟطرﻓين أو وﻟييهما.
يﺸترط ﻓﻲ اﻟصﺪاق أن يكون مباحا ﺗمﻠكه ومعﻠوما ﻟكل من
اﻟزوجين وساﻟما من اﻟغرر.
يجوز أن يكون اﻟصﺪاق معجﻼ كﻠيا أو جزئيا وأن يكون
مﺆجﻼ بأجل معﻠوم ﻻ يﺆدي إﻟﻰ غرر ﻋادة.
إذا سكﺖ ﻋن ذكر اﻟمهر ﻓذﻟك نكاح ﺗفويﺾ.
المادة  15 .-ﻻ يﻠزم اﻟزوجة أن ﺗرضﻰ بأقل من مهر
مثﻠها ﻓﻲ نكاح اﻟتفويﺾ.
إذا قﺪر أقل منه ،وﻟﻢ ﺗرض به اﻟزوجة ،ﺧير اﻟزوج بين أن يكمل أو
يطﻠق.
المادة  16 .-إذا مات اﻟزوج أو طﻠق قبل أن يفرض أو
يﺪﺧل ﻓﻼ صﺪاق ﻋﻠيه.
إذا مات أو طﻠق بعﺪ اﻟﺪﺧول وقبل اﻟفرض ﻟزمه صﺪاق
اﻟمثل.
إذا مات بعﺪ اﻟفرض وقبل اﻟﺪﺧول ﻟزمه جميع ما ﻓرض.
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إذا طﻠق بعﺪ اﻟفرض وقبل اﻟﺪﺧول ﻟزمه نصﻒ ما ﻓرض.
المادة  17 .-إذا كان اﻟصﺪاق اﻟمﺴمﻰ مما ﻻ يجوز جعﻠه
مهرا ﻓﺴخ اﻟعﻘﺪ قبل اﻟﺪﺧول وﺛبﺖ بعﺪه بصﺪاق اﻟمثل.
المادة  18 .-ﺗﺴتﺤق اﻟزوجة جميع اﻟصﺪاق اﻟمﺴمﻰ ﻓﻲ
اﻟﺤاﻻت اﻟتاﻟية:
1.اﻟﺪﺧول؛

2.إقامة سنة بعﺪ اﻟبناء؛
3.موت أحﺪ اﻟزوجين وﻟو قبل اﻟﺪﺧول.
المادة  19 .-إذا ادﻋﺖ اﻟزوجة اﻟوطء ﻓﻲ ﺧﻠوة اﻟبناء ﻓهﻲ
مصﺪقة.
ﻓﺈن ادﻋته من غير أن ﺗعﻠﻢ بينهما ﺧﻠوة ﻟزمﺖ اﻟزوج
اﻟيمين.
إذا نكل اﻟزوج حﻠفﺖ اﻟزوجة واستﺤﻘﺖ اﻟصﺪاق كامﻼ.
المادة  20 .-إذا طﻠﻘﺖ اﻟزوجة قبل اﻟبناء وﻟزم ﻟها نصﻒ
اﻟمﺴمﻰ ﻓﺈنها ﺗﺸارك اﻟزوج ﻓيما حﺪث ﻓﻲ اﻟصﺪاق من زيادة أو
نﻘﺺ.
إذا ﺗﻠﻒ اﻟصﺪاق بيﺪ أحﺪ اﻟزوجين ﻟﻢ يرجع ﻋﻠيه اﻵﺧر
بنصيبه منه إﻻإذا كان مما يغاب ﻋﻠيه وﻟﻢ يثبﺖ ﺗﻠفه.
المادة  21 .-ﻟﻠزوجة أن ﺗمتنع من اﻟﺪﺧول قبل ﺗﺴﻠيﻢ
اﻟصﺪاق اﻟمﺴمﻰ ،إن كان حاﻻ ،وﺗﻘﺪيره ﻓﻲ نكاح اﻟتفويﺾ.
المادة  22 .-إذا وقع اﻟﺪﺧول ﻓﻲ اﻟﺤاﻻت اﻟمنصوص
ﻋﻠيها ﻓﻲ اﻟمادة  21أﻋﻼه كان اﻟصﺪاق دينا ﻟها ﻋﻠﻰ اﻟزوج وﻟﻢ
يكن ﻟها امتناع وﻻ مطاﻟبة بصﺪاق بﺴببه.
المادة  23 .-إذا اﺧتﻠﻒ اﻟزوجان قبل اﻟﺪﺧول ﻓﻲ قﺪر
اﻟصﺪاق اﻟمﺴمﻰ حﻠفا وﻓﺴخ اﻟنكاح وإن نكﻼ ﻓكذﻟك.
إذا حﻠﻒ أحﺪهما ونكل اﻵﺧر صﺪق اﻟﺤاﻟﻒ.
المادة  24 .-إذا اﺧتﻠﻒ اﻟزوجان ﻓﻲ قﺪر اﻟصﺪاق بعﺪ
اﻟﺪﺧول يصﺪق اﻟزوج مع اﻟيمين.
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المادة  25 .-إذا اﺧتﻠﻒ اﻟزوجان ﻓﻲ قبﺾ اﻟصﺪاق قبل
اﻟﺪﺧول ﺗصﺪق اﻟزوجة .ﻓﺈذا اﺧتﻠفا بعﺪ اﻟﺪﺧول يصﺪق اﻟزوج.
يﺸترط ﻓﻲ ﺗصﺪيق كل منهما أن ﻻ ﺗخاﻟﻒ دﻋواه اﻟعرف.

الفرع الرابع :الصيغة

المادة  26 .-يتﻢ ﻋﻘﺪ اﻟزواج بﺈيجاب أحﺪ اﻟزوجين أو
وكيﻠه وقبول اﻵﺧر أو وكيﻠه بواسطة أﻟفاظ ﺗفيﺪ مﻘتﻀﻰ اﻟنكاح
ﻟغة أو ﻋرﻓا.
ﻓﻲ حاﻟة اﻟعجز ﻋن اﻟكﻼم ﺗعتبر اﻟكتابة أو اﻹﺷارة اﻟمفهمة
كاﻟنطق إيجابا وقبوﻻ.
المادة  27 .-يﺸترط إﺷهاد ﻋﺪﻟين ﻋﻠﻰ اﻟنكاح.

الفصل الرابع :الشروط ﻓي الزواج

المادة  28 .-ﻟﻠزوجة أن ﺗﺸترط ﻋﻠﻰ اﻟزوج أن ﻻ يتزوج
ﻋﻠيها أو يغيب ﻋنها مﺪة معينة أو يمنعها من دراسة أو ﻋمل وكل
ﺷرط ﻻ يناﻓﻲ اﻟمﻘصود من اﻟعﻘﺪ.
المادة  29 .-إذا أﺧل اﻟزوج جزئيا أو كﻠيا باﻟﺸروط اﻟتﻲ
ﻋﻠﻘﺖ اﻟزوجة اﻟعصمة بها جاز حل اﻟعصمة قﻀائيا بمبادرة
اﻟزوجة مع متعة يﻘﺪرها اﻟﻘاضﻲ.

الفصل الخامس :موانع الزواج

المادة  30 .-موانع اﻟنكاح نوﻋان:
موانع مﺆبﺪة؛ 
موانع مﺆقتة. 

المادة  31 .-اﻟموانع اﻟمﺆبﺪة هﻲ:
1.اﻟﻘرابة؛
2.اﻟمصاهرة؛
3.اﻟرضاع؛
4.اﻟﻠعان؛
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5.وطء اﻟعاقﺪ باﻟعﺪة وﻟو بعﺪها.
المادة  32 .-ﺗﺤرم باﻟﻘرابة:
1.أصول اﻟﺸخﺺ وإن ﻋﻠﺖ؛
2.ﻓصوﻟه وإن نزﻟﺖ؛
3.ﻓصل أول أصوﻟه وإن نزﻟﺖ كاﻷﺧﺖ وبنﺖ اﻷﺧﺖ؛
4.أول ﻓصل من كل أصل كاﻟعمة واﻟخاﻟة وﻋمة أبيه
وأمه وﺧاﻟتيهما.
المادة  33 .-اﻟمﺤرمات باﻟمصاهرة :أصول اﻟزوجات
وزوجات اﻵباء وإن ﻋﻠوا وزوجات اﻷبناء وإن سفﻠوا بمجرد
اﻟعﻘﺪ ،وﻓصول اﻟزوجات بﺸرط اﻟﺪﺧول باﻷم.
المادة  34 .-يﺤرم باﻟرضاع ما يﺤرم باﻟنﺴب من اﻟﻘرابة
واﻟمصاهرة.
المادة  35 .-يﺸترط ﻓﻲ اﻟتﺤريﻢ باﻟرضاع أن يﻘع ﻓﻲ ستة
وﻋﺸرين ﺷهرا من ﺗاريخ اﻟوﻻدة.
وﻻ يعتبر من اﻟرضاع إﻻ ما وصل جوف اﻟرضيع.
المادة  36 .-ﻻ يعتبر اﻟرضاع إن حصل بعﺪ أن استغنﻰ
اﻟوﻟﺪ اﻟمفطوم باﻟطعام ﻋن اﻟﻠبن وﻟو وقع ﺧﻼل اﻟمﺪة اﻟمﺸار إﻟيها
باﻟمادة  35اﻟﺴابﻘة.
المادة  37 .-يعتبر اﻟطفل اﻟرضيع وﻟﺪا:
1.ﻟصاحبة اﻟﻠبن؛
2.ﻟصاحبه؛
3.ﻟﻠزوج اﻟواطئ اﻟمرضعة قبل انﻘطاع اﻟﻠبن اﻟذي
أرضعﺖ به اﻟطفل بعﺪ اﻟوطء.
المادة  38 .-يثبﺖ اﻟرضاع بأحﺪ اﻷمور اﻟتاﻟية:
1.بﺸهادة رجﻠين ذوي ﻋﺪل؛
2.بﺸهادة رجل وامرأة أو امرأﺗين إن حصل اﻟفﺸو قبل
اﻟعﻘﺪ.
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يمتنع اﻟنكاح باﻋتراف أحﺪ اﻟزوجين باﻟرضاع أو ﺗصادقهما
ﻋﻠيه.
المادة  39 .-يفﺴخ اﻟزواج بثبوت اﻋتراف اﻟزوجين أو
أحﺪهما باﻟرضاع قبل اﻟعﻘﺪ.
المادة  40 .-إذا ﻓﺴخ اﻟعﻘﺪ بتصادق اﻟزوجين ﻋﻠﻰ اﻟرضاع
قبل اﻟﺪﺧول ﻟﻢ يﻠزم مهر ويﻠزم اﻟمﺴمﻰ بعﺪه.
إذا ﻓﺴخ بﺈقرار اﻟزوج وحﺪه قبل اﻟبناء ﻟزمه نصﻒ اﻟصﺪاق
وبعﺪه ﻟزمه اﻟصﺪاق كامﻼ.
المادة  41 .-ﻻ يفﺴخ اﻟنكاح بﺈقرار اﻟزوجة باﻟرضاع بعﺪ
اﻟعﻘﺪ ،ﻓﺈن طﻠﻘها اﻟزوج قبل اﻟﺪﺧول ﻟﻢ ﺗكن ﻟها اﻟمطاﻟبة بنصﻒ
اﻟمهر.
المادة  42 .-ﺗﺤرم باﻟوطء اﻟمﺴتنﺪ ﻟعﻘﺪ واقع ﻓﻲ اﻟعﺪة أو

اﻻستبراء كل معتﺪة من نكاح أو ﺷبهة أو استبراء.
المادة  43 .-يتأبﺪ ﺗﺤريﻢ اﻟزوجة بمجرد ﺗمام أيمانها بعﺪ
أيمان اﻟزوج ﻋﻠﻰ زناها أو ﻋﻠﻰ نفﻲ حمﻠها منه.
المادة  44 .-اﻟموانع اﻟمﺆقتة اﻟتﻲ ﺗزول بزواﻟها اﻟﺤرمة هﻲ:
1.اﻟوجود ﻓﻲ ﻋصمة أو ﻋﺪة اﻟغير؛
2.اﻹصابة بمرض مخوف؛
3.اﻟجمع بين اﻷﺧتين وبين اﻟمرأة وﻋمتها أو ﺧاﻟتها.
المادة  45 .-يﺴمح بتعﺪد اﻟزوجات إذا ﺗوﻓرت ﺷروط ونية
اﻟعﺪل .ويتﻢ ذﻟك بعﺪ ﻋﻠﻢ كل من اﻟزوجة اﻟﺴابﻘة واﻟﻼحﻘة إن كان
ﺛمة ﺷرط.
المادة  46 .-ﻻ يجوز ﺗزوج اﻟمﺴﻠمة بغير اﻟمﺴﻠﻢ وﻻ ﺗزوج
اﻟمﺴﻠﻢ بغير اﻟمﺴﻠمة إﻻ إذا كانﺖ كتابية.
المادة  47 .-ﻻ يجوز ﻟﻠرجل أن يتزوج امرأة طﻠﻘها ﺛﻼﺛا إﻻ
بعﺪ انﻘﻀاء ﻋﺪﺗها من زوج آﺧر دﺧل بها دﺧوﻻ يعتﺪ به ﺷرﻋا.
المادة  48 .-ﻻ يجوز ﺗﺤﺪيﺪ اﻟزواج بأجل.
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الفصل السادس :ﻓساد الزواج

الفرع اﻷول:أسباب ﻓساد الزواج

المادة  49 .-يعتبر اﻟزواج ﻓاسﺪا ﻓﻲ اﻟﺤاﻻت اﻟتاﻟية:
إذا ﻓﻘﺪ ركنا من أركانه؛ 
إذا وقع ﻋﻠﻰ مﺤرمة ﺗﺤريما مﺆبﺪا أو مﺆقتا؛ 
إذا اقترن بﺸرط يناقﺾ اﻟمﻘصود منه؛ 
إذا اﺧتل ﻓيه ﺷرط من ﺷروط اﻟصﺤة . 
المادة  50 .-اﻟنكاح اﻟفاسﺪ ﻟعﻘﺪه يفﺴخ قبل اﻟﺪﺧول وبعﺪه وﻓيه
اﻟصﺪاق اﻟمﺴمﻰ بعﺪ اﻟﺪﺧول إن كان ﻓيه مﺴمﻰ حﻼل ،وإﻻ ﻓصﺪاق
اﻟمثل.
اﻟنكاح اﻟفاسﺪ ﻟصﺪاقه يفﺴخ قبل اﻟﺪﺧول وﻻ صﺪاق ﻓيه .أما
بعﺪ اﻟﺪﺧول ﻓيثبﺖ بصﺪاق اﻟمثل.
المادة  51 .-يفﺴخ بﻼ طﻼق كل زواج مجمع ﻋﻠﻰ ﻓﺴاده قبل
اﻟﺪﺧول وبعﺪه ،وبعﺪه يترﺗب ﻋﻠيه اﻻستبراء مطﻠﻘا وﺛبوت اﻟنﺴب
واﻟتﺤريﻢ باﻟمصاهرة إن درأ اﻟﺤﺪ.
اﻟزواج اﻟمختﻠﻒ ﻓﻲ ﻓﺴاده يفﺴخ قبل اﻟﺪﺧول وبعﺪه بطﻼق
وﺗترﺗب ﻋﻠيه اﻟعﺪة وﺛبوت اﻟنﺴب واﻹرث قبل اﻟفﺴخ.
المادة  52 .-إذا ﺗوقﻒ ﻟزوم اﻟنكاح ﻋﻠﻰ إجازة أحﺪ اﻟزوجين
أو اﻟوﻟﻲ ،وﻟﻢ يجزه من ﻟه إجازﺗه يفﺴخ بطﻼق.

الفرع الثاني :المعارضة ﻓي النكاح

المادة  53 .-يجوز ﻟكل من ﻟه حق معارضة ﻋﻘﺪ اﻟزواج.
وﻋﻠﻰ اﻟنيابة اﻟعامة أن ﺗعارض ﻋﻘﺪ اﻟزواج اﻟفاسﺪ اﻟمنصوص
ﻋﻠيه ﻓﻲ اﻟمادة  49من هذه اﻟمﺪونة.
المادة  54 .-يجب أن يذكر ﻓﻲ طﻠب اﻟمعارضة صفة
اﻟمعارض واﻷسباب اﻟتﻲ يعتمﺪ ﻋﻠيها ﻓﻲ طعنه.
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الفصل السابع :آثار الزواج

الفرع اﻷول :واجبات الزوجية

المادة  55 .-اﻟزواج اﻟصﺤيح ﺗترﺗب ﻋﻠيه جميع آﺛاره من
حﻘوق وواجبات وﺗتمثل ﻓﻲ:
1.اﻟنفﻘة واﻹسكان؛
2.حفﻆ اﻟعرض واﻟوﻓاء واﻟمﺴاﻋﺪة واﻟتعاون.
المادة  56 .-اﻟزوج هو قيﻢ اﻟعائﻠة ،ويﻘوم بذﻟك اﻟﺪور ﻓﻲ
صاﻟح اﻷسرة.
ﺗﺴاﻋﺪ اﻟزوجة زوجها ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟعائﻠة.
المادة  57 .-ﻟﻠمرأة أن ﺗمارس كل ﻋمل ﺧارج اﻟبيﺖ ﻓﻲ
حﺪود ما ﺗﺴمح به اﻟﺸريعة اﻹسﻼمية.
المادة  58 .-ﻟﻠمرأة كامل اﻟتصرف ﻓﻲ ماﻟها اﻟخاص .وﻟيس
ﻟﻠزوج أن يراقب ﻋﻠﻰ ﺗصرﻓاﺗها إﻻ إذا ﺗبرﻋﺖ بما زاد ﻋﻠﻰ ﺛﻠﺚ
ماﻟها.

الفرع الثاني :النسب

المادة  59 .-ينﺴب اﻟوﻟﺪ ﻷبيه متﻰ كان اﻟزواج ﺷرﻋيا وأمكن
اﻻﺗصال وﻟﻢ ينفه باﻟطرق اﻟﺸرﻋية.
المادة  60 .-يثبﺖ اﻟنﺴب اﻟﺸرﻋﻲ ﻟﻠوﻟﺪ اﻟذي يوﻟﺪ بعﺪ ستة
أﺷهر من ﺗاريخ اﻟعﻘﺪ أو ﻟمﺪة ﻻ ﺗتجاوز أقصﻰ أمﺪ اﻟﺤمل من يوم
اﻟطﻼق أو اﻟوﻓاة.
المادة  61 .-أقصﻰ أمﺪ اﻟﺤمل سنة قمرية.
غير أنه إذا كانﺖ هناك ريبة ﻓﻲ اﻟﺤمل بعﺪ هذه اﻟمﺪة رﻓع
اﻟمعنﻲ أمره إﻟﻰ اﻟﻘاضﻲ ﻟيﺴتعين باﻟخبرة اﻟطبية.
المادة  62 .-ﻻ يثبﺖ اﻟنﺴب إذا ﻟﻢ يثبﺖ اجتماع اﻟزوجين أو
كان اﻟزوج حين اﻟﺪﺧول صبيا أو مصابا بعﻠة ﺗمنع اﻟوطء.
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المادة  63 .-إذا حمﻠﺖ اﻟمرأة غير اﻟمتزوجة من وطء ﺷبهة
ﺛبﺖ نﺴب اﻟوﻟﺪ ﻟصاحب اﻟﺸبهة.
المادة  64 .-يثبﺖ اﻟنﺴب اﻟﺸرﻋﻲ ﻟمجهول اﻟنﺴب باستﻠﺤاق
اﻷب إذا ﻟﻢ يكذبه اﻟعﻘل أو اﻟعادة.
المادة  65 .-استﻠﺤاق اﻟوﻟﺪ من غير اﻷب ﻻ يثبﺖ اﻟنﺴب،
وﻟكن يﻘع به اﻹرث إذا ﻟﻢ يكن ﺛمة وارث ﺛابﺖ اﻟنﺴب.
المادة  66 .-إذا اﻋترف ذوا ﻋﺪل من اﻟورﺛة بوارث ﺛبﺖ ﻟه
اﻟنﺴب واﻹرث.
إذا كانا غير ذوي ﻋﺪل أو ﻟﻢ يعترف إﻻ واحﺪ ﻟﻢ يثبﺖ اﻟنﺴب
ﻟكنه يﺴتﺤق من نصيب اﻟمعترف ما ينﻘصه اﻻﻋتراف.
المادة  67 .-يثبﺖ اﻟنﺴب بﺸهادة ذوي ﻋﺪل باﻟﻘطع أو
باﻟﺴماع اﻟفاﺷﻲ مع طول اﻟزمن.
المادة  68 .-ﻻ ينتفﻲ اﻟوﻟﺪ ﻋن اﻟرجل أو حمل اﻟزوجة منه
إﻻ بﺤكﻢ قﻀائﻲ بناء ﻋﻠﻰ وسيﻠة من اﻟوسائل اﻟمﻘررة ﺷرﻋا ﻓﻲ نفﻲ
اﻟنﺴب كاﻟﻠعان.
المادة  69 .-ﻻ يﻠﺤق اﻟﻠﻘيط بمﻠتﻘطه أو بغيره إﻻ بوجه مﻘبول
أو ببينة.
ﺗتكفل اﻟهيئات اﻟمختصة بكفاﻟة اﻟﻠﻘيط وحﻀانته.
يﺤﺪد مرسوم اﻟهيئات اﻟمختصة بكفاﻟة وحﻀانة اﻟﻠﻘيط.

الفرع الثالث :آثار النسب

المادة  70 .-يترﺗب ﻋﻠﻰ ﺛبوت اﻟنﺴب ﺛبوت اﻟﺤﻘوق
واﻟواجبات كاﻟنفﻘة واﻹرث وحرمة اﻟزواج باﻟنﺴب واﻟمصاهرة.
المادة  71 .-ﻻ ﺗعتبر اﻟبنوة باﻟنﺴبة ﻟﻸب إذا كانﺖ غير
ﺷرﻋية وﻻ يترﺗب ﻋﻠيها إﻻ حرمة اﻟزواج ،وهﻲ باﻟنﺴبة ﻟﻸم
كاﻟﺸرﻋية.
المادة  72 .-اﻟتبنﻲ باطل وﻻ يترﺗب ﻋﻠيه أﺛر من آﺛار اﻟبنوة.
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الفرع الرابع :التنازع بين الزوجين

المادة  73 .-إذا ﺗنازع اﻟزوجان أو ورﺛتهما ﻓﻲ متاع اﻟبيﺖ
وﻟﻢ ﺗوجﺪ بينة ﻓاﻟﻘول ﻟﻠزوجة أو ورﺛتها بيمين ﻓﻲ ما هو معتاد
ﻟﻠنﺴاء ،وﻓﻲ غيره ﻓاﻟﻘول ﻟﻠزوج أو ورﺛته بيمين.
إﻻ أنه إذا كان اﻟمتنازع ﻓيه من اﻟبﻀائع اﻟتجارية ﻓهو ﻟمن
يتعاطﻰ اﻟتجارة وحﺪه منهما بيمينه.
المادة  74 .-إذا أقام اﻟرجل بينة ﻋﻠﻰ ﺷراء ما يعتاد ﻟﻠنﺴاء
حﻠﻒ أنه ﻟﻢ يﺸتره ﻟﻠمرأة بماﻟها وحكﻢ ﻟه به.
إذا أقامﺖ اﻟمرأة بينة ﻋﻠﻰ ﺷراء ما يعتاد ﻟﻠرجال حكﻢ ﻟها به
بيمينها.

الفصل الثامن :اﻹجراءات اﻹدارية للزواج وإثباته
الفرع اﻷول :اﻹجراءات اﻹدارية

المادة  75 .-يبرم اﻟزواج أمام ضابط أو وكيل اﻟﺤاﻟة اﻟمﺪنية
اﻟذي يﺤرر ﻋﻘﺪا به.
يﺴجل اﻟعﻘﺪ بعناية ضابط أو وكيل اﻟﺤاﻟة اﻟمﺪنية ﺧﻼل أجل
أقصاه ﺛﻼﺛة أﺷهر من ﺗاريخ انعﻘاده.
اﻟزواج اﻟذي ﻟﻢ يتﻢ ﻋﻘﺪه طبﻘا ﻟمﻘتﻀيات اﻟفﻘرﺗين اﻷوﻟﻰ
واﻟثانية من هذه اﻟمادة ﻻ يمكن إﺛباﺗه إﻻ بواسطة حكﻢ قﻀائﻲ.
المادة  76 .-يﺴجل ﻋﻘﺪ اﻟزواج طبﻘا ﻟﻠمﻘتﻀيات اﻟواردة ﻓﻲ
019اﻟصادر بتاريخ  19يونيو  -اﻟمادة  65من اﻟﻘانون رقﻢ96
1996اﻟمتﻀمن قانون اﻟﺤاﻟة اﻟمﺪنية.
وﺗﺪرج ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟزواج كذﻟك اﻟبيانات اﻟتاﻟية:
1.مﻘﺪار اﻟمهر مع اﻟنﺺ ﻋﻠﻰ اﻟمعجل منه واﻟمﺆجل
وﺗاريخ حﻠوﻟه أو اﻹﺷارة إﻟﻰ اﻟتفويﺾ إذا ﻟﻢ يﺤﺪد اﻟمهر؛
2.اسﻢ وﻟﻘب اﻟزوج اﻟﺴابق ﻟكل من اﻟزوجين ﻓﻲ حاﻟة
وجوده مع ﺗاريخ اﻟوﻓاة أو اﻟطﻼق اﻟذي نﺸأ ﻋنه انﻘﻀاء ﻋﻘﺪ
اﻟزواج؛
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3.ذكر اﻟﺸروط اﻟمتفق ﻋﻠيها.
يوقع ﻋﻠﻰ هذه اﻟبيانات كل من اﻟزوجين أو وكيﻠيهما واﻟوﻟﻲ
واﻟﺸاهﺪين وضابط ووكيل اﻟﺤاﻟة اﻟمﺪنية.
المادة  77 .-ﺗﺴجل ﻋﻘود زواج اﻟموريتانيين ﻓﻲ اﻟخارج طبﻘا
ﻟﻠمﻘتﻀيات اﻟواردة ﻓﻲ قانون اﻟﺤاﻟة اﻟمﺪنية وﺧاصة اﻟمادة  3منه.
المادة  78 .-ﻋﻘﺪ اﻟزواج اﻟمﺤرر طبﻘا ﻟﻠمﻘتﻀيات اﻟمنصوص
ﻋﻠيها أﻋﻼه ﻻ يمكن اﻟطعن ﻓيه إﻻ باﻟتزوير.

المادة  79 .-يتعرض اﻷﺷخاص اﻟمكﻠفون باﻟتصريح باﻟزواج
019طبﻘا ﻟﻠمﻘتﻀيات اﻟواردة ﻓﻲ اﻟمادة  64من اﻟﻘانون رقﻢ96اﻟصادر بتاريخ  19يونيو  1996اﻟمتﻀمن قانون اﻟﺤاﻟة اﻟمﺪنية
ﻟغرامة من  10.000إﻟﻰ  20.000أوقية إذا ﻟﻢ يﻘوموا بذﻟك اﻟتصريح
ﻓﻲ اﻵجال اﻟﻘانونية .وﺗﺪﻓع هذه اﻟغرامة ﻟﻠخزانة اﻟعامة.

الفرع الثاني :إثبات الزواج

المادة  80 .-إذا أقام اﻟمﺪﻋﻲ بينة ناقصة ﻋﻠﻰ زوجية من هﻲ
ﻓﻲ ﻋصمة اﻟغير وادﻋﻰ أن بوسعه إﺗمام ﺗﻠك اﻟبينة حيل بينها وبين
اﻟغير ،وضرب ﻟﻠمﺪﻋﻲ أجل ،ﻓﺈذا انﻘﻀﻰ هذا اﻷجل دون أن يتﻢ
اﻟمﺪﻋﻲ بينته بﻘيﺖ اﻟزوجة مع زوجها.
المادة  81 .-إذا ادﻋﻰ رجل زوجية غير متزوجة ﻓﻲ اﻟظاهر،
وذكر أنﻠه بينة ،منعﺖ من اﻟزواج وضرب ﻟه أجل .إذا انﻘﻀﻰ اﻷجل
دون اﻹﺗيان ببينة ﻋﻠﻰ دﻋواه ،رﻓع ﻋن اﻟمرأة حظر اﻟزواج.

الباب الثاني :انقضاء الزوجية

المادة  82 .-ينﻘﻀﻲ اﻟزواج بموت أحﺪ اﻟزوجين أو بمبادرة
أحﺪهما طبﻘا ﻟمﻘتﻀيات اﻟمواد  28و  29و  83إﻟﻰ  110من هذه
اﻟمﺪونة.
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الفصل اﻷول :الطﻼق

المادة  83 .-اﻟطﻼق هو حل اﻟعصمة بواسطة اﻹرادة اﻟمنفردة
ﻟﻠزوج.
ﻋﻠﻰ اﻟزوج اﻟراغب ﻓﻲ اﻟطﻼق أن يمثل أمام اﻟﻘاضﻲ أو
اﻟمصﻠح من أجل ﺗﺪوينه ،وﻓﻲ هذه اﻟﺤاﻟة يﺴتﺪﻋﻲ اﻟﻘاضﻲ أو
اﻟمصﻠح اﻟزوجة ﻟمﺤاوﻟة اﻟصﻠح بينهما.
إذا أصر اﻟزوج ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق سجل اﻟﻘاضﻲ أو اﻟمصﻠح طﻼقه
ويﺤﺪد باﺗفاقهما ﻟوازمه.
المادة  84 .-ﻟﻠمطﻠﻘة ﻓﻲ جميع اﻟﺤاﻻت اﻟمطاﻟبة بﺤﻘوقها
اﻟمترﺗبة ﻋﻠﻰ اﻟطﻼق من نفﻘة ومتعة وغيرها.
المادة  85 .-ﻻ يأﺧذ اﻟﻘاضﻲ بعين اﻻﻋتبار اﻟطﻼق اﻟذي
يصرح به اﻟزوج إﻻ إذا استكمل اﻟﺸروط اﻟتاﻟية:
1.أن يكون اﻟمطﻠق مﺴﻠما باﻟغا ﻋاقﻼ غير مكره؛
2.أن ﺗكون اﻟمطﻠﻘة ﻓﻲ ﻋصمة اﻟمطﻠق أو ﻓﻲ ﻋﺪﺗه من
طﻼق رجعﻲ؛
3.أن يﻘع اﻟطﻼق باﻟﻠفﻆ اﻟمفهﻢ ﻟه أو باﻟكتابة ويﻘع من
اﻟعاجز ﻋنهما بﺈﺷارﺗه اﻟمعﻠومة.
المادة  86 .-يعتبر ناجزا كل طﻼق ﻟﻢ يعﻠق.
المادة  87 .-يراﻋﻰ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟطﻠﻘات ﻟفﻆ اﻟمطﻠق وقصﺪه.
المادة  88 .-كل طﻼق صﺪر ﻋن اﻟزوج يعتبر رجعيا إﻻ
طﻼق اﻟخﻠع واﻟمتمﻢ ﻟﻠثﻼث واﻟواقع قبل اﻟﺪﺧول.
المادة  89 .-ﻟﻠزوج ﻓﻲ اﻟطﻼق اﻟرجعﻲ ،أﺛناء اﻟعﺪة ،أن
يرﺗجع مطﻠﻘته بﻼ صﺪاق وﻻ وﻟﻲ.
وﻻ يﺴﻘط هذا اﻟﺤق بمجرد اﻹسﻘاط.
المادة  90 .-ﺗبين اﻟمطﻠﻘة بتمام ﻋﺪﺗها.
المادة  91 .-اﻟطﻼق اﻟبائن دون اﻟثﻼث ينهﻲ اﻟزوجية غير

أنه ﻻ يمنع من إﻋادﺗها بعﻘﺪ جﺪيﺪ.
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طﻼق اﻟثﻼث يرﻓع حكﻢ اﻟزوجية ويمنع من استعادﺗه بعﻘﺪ
جﺪيﺪ إﻻ بعﺪ انﻘﻀاء ﻋﺪة اﻟمطﻠﻘة من زوج آﺧر دﺧل بها ﻓعﻼ.

الفصل الثاني :الخلع

المادة  92 .-يصح اﻟطﻼق بعوض من اﻟمرأة أو من ينوب
ﻋنها ﻟﻠمطﻠق أو بﺈسﻘاطها حﻘا ﻟها ﻋﻠيه.
يجب أن يكون اﻟعوض مما يجوز ﺗمﻠكه ﺷرﻋا.
إذا وقع اﻟخﻠع ﻋﻠﻰ اﻟوجه اﻟممنوع مﻀﺖ اﻟفرقة وﻟﻢ يكن
ﻟﻠزوج ﺷﻲء.
المادة  93 .-إذا ﺛبﺖ ﻟﻠﻘاضﻲ أن اﻟمرأة إنما قبﻠﺖ أن ﺗخاﻟع
زوجها ﻟتنجو من ضرره أو سوء معاﺷرﺗه ﻓﺈن اﻟطﻼق ينفذ ويعاد ﻟها
ما بذﻟته وكذﻟك اﻟﺸأن إذا صﺪر اﻟخﻠع من صغيرة أو سفيهة.
المادة  94 .-يصح اﻟخﻠع من اﻟباﻟغ وﻟو سفيها.
يصح اﻟخﻠع من أب اﻟصغيرة أو وصيها إن رأيا ﻓيه مصﻠﺤة.

الفصل الثالث :التوكيل والتمليك والتخيير

المادة  95 .-إذا وكل اﻟزوج زوجته ﻋﻠﻰ طﻼقها ﻓﻠها ﻓﻲ
حﺪود وكاﻟتها أن ﺗطﻠق نفﺴها مرة أو مرﺗين أو ﺛﻼث مرات.
يمكن ﻟﻠزوج ﻋزﻟها ﻋن ذﻟك ما ﻟﻢ ﺗنفذ اﻟتوكيل أو يتعﻠق ﻟها
به حق.
المادة  96 .-إذا مﻠك اﻟزوج زوجته أمر نفﺴها ﻓﻠيس ﻟه أن
يعزﻟها ﻋن ذﻟك وﻟها أن ﺗفعل ما جعل بيﺪها.
إذا نفذت اﻟتمﻠيك بأكثر من طﻠﻘة واحﺪة جاز ﻟه أن يناكرها
ﻓيما زاد ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﻘة اﻟواحﺪة ماﻋﺪا إذا وقع اﻟتمﻠيك بعبارة صريﺤة ﻻ
ﺗﺪع مجاﻻ ﻟﻠﺸك.
المادة  97 .-ﻟمعرﻓة ﻋﺪد اﻟطﻠﻘات ﻓﻲ اﻟتوكيل واﻟتمﻠيك يعمل
باﻟمعنﻰ اﻟصريح واﻟﻀمنﻲ ﻟعبارة اﻟمرأة.
المادة  98 .-إذا ﺧير اﻟزوج زوجته بين اﻟبﻘاء معه أو اﻟفراق،
ﻓﺈن ﻟها أن ﺗختار اﻟبﻘاء أو اﻟفراق بثﻼث طﻠﻘات.
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إذا قﻀﺖ اﻟزوجة بأقل من ﺛﻼث طﻠﻘات أو سﻠمﺖ نفﺴها
ﻟزوجها ﻋاﻟمة وطائعة سﻘط ﺧيارها.
المادة  99 .-يﺴﻘط اﻟخيار إذا مر أمﺪه دون أن ﺗختار اﻟمرأة
أو انﻘﻀﻰ اﻟمجﻠس إذا ﻟﻢ يﺤﺪد ﻟه أمﺪ.

الفصل الرابع :التطليق

الفرع اﻷول :أحكام ﻋامة

المادة  100 .-اﻟتطﻠيق هو حل اﻟعصمة اﻟذي يوقعه اﻟﻘاضﻲ
بموجب أحكام هذه اﻟمﺪونة.
المادة  101 .-يعتبر كل طﻼق أصﺪره اﻟﻘاضﻲ بائنا إﻻ إذا
كان ﻋن إيﻼء أو ﻋﺴر باﻟنفﻘة.

الفرع الثاني :التطليق للضرر

اﻟمادة  102 .-إذا ادﻋﺖ اﻟزوجة ﻋﻠﻰ زوجها إضراره بها بأي
نوع من أنواع اﻟﻀرر اﻟذي ﻻ يﺴتطاع معه دوام اﻟعﺸرة ،وﺛبﺖ ما

ادﻋته ،وﻋجز اﻟﻘاضﻲ ﻋن اﻹصﻼح بينهما ،طﻠﻘها ﻋﻠيه.
إذا رﻓﺾ طﻠب اﻟتطﻠيق وﺗكررت اﻟﺸكوى وﻟﻢ يثبﺖ اﻟﻀرر
بعﺚ اﻟﻘاضﻲ حكما من أهل اﻟزوج وحكما من أهل اﻟزوجة إن أمكن
ﻟﻠتوﻓيق بينهما.
ﻋﻠﻰ اﻟﺤكمين أن يتفهما أسباب اﻟﺸﻘاق بين اﻟزوجين ويبذﻻ
جهﺪهما ﻓﻲ اﻹصﻼح ﻓﺈن أمكن قرراه .وإذا ﻋجزا ﻋن اﻹصﻼح طﻠﻘا
بعوض منها إن ﺗمﺤﺾ ظﻠﻢ اﻟمرأة وبغيره إن كان اﻟزوج ظاﻟما
ورﻓعا اﻷمر إﻟﻰ اﻟﻘاضﻲ ﻟينفذ قرارهما.

الفرع الثالث :التطليق لﻺيﻼء والظهار

المادة  103 .-إذا حﻠﻒ اﻟزوج ﻋﻠﻰ ﺗرك مﺴيس زوجته ﻓﻠها
أن ﺗرﻓع اﻷمر إﻟﻰ اﻟﻘاضﻲ اﻟذي يﺆجﻠه أربعة أﺷهر ﻓﺈن ﻟﻢ يفئ بعﺪ
اﻷجل طﻠﻘها ﻋﻠيه اﻟﻘاضﻲ.
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المادة  104 .-إذا حﻠﻒ اﻟرجل بطﻼق زوجته ﻋﻠﻰ اﻟﻘيام بفعل
ﻓﺈن أجل اﻹيﻼء يبﺪأ من يوم رﻓع اﻟزوجة ﻟه أمام اﻟﻘﻀاء ﻻ من يوم
اﻟﺤﻠﻒ.
المادة  105 .-إذا ظاهر اﻟزوج من زوجته باﻟمعنﻰ اﻟﺸرﻋﻲ
ﻟﻠظهار ﻓعﻠيه أن يكﻒ ﻋنها حتﻰ يكفر بﺈحﺪى اﻟمﺴائل اﻟمﻘررة ﺷرﻋا.
إذا امتنع اﻟمظاهر من اﻟكفارة أمهﻠه اﻟﻘاضﻲ أربعة أﺷهر ﻓﺈن
ﻟﻢ يكفر طﻠق ﻋﻠيه.

الفرع الرابع :التطليق للغيبة والفقدان

المادة  106 .-يﺤق ﻟﻠزوجة طﻠب اﻟطﻼق ﻋنﺪ اﻟﻘاضﻲ بﺴبب
ضرر اﻟفراش اﻟناﺷئ ﻋن غيبة زوجها أكثر من سنة ،وﻟو كان ﻟه
مال يمكن إنفاقها منه.
إذا أمكن اﻻﺗصال باﻟزوج اﻟغائب منﺤه اﻟﻘاضﻲ أجﻼ وإﻋذارا
باﻟطﻼق ﻋﻠيه إذا ﻟﻢ يﺤﻀر ﻟﻺقامة مع زوجته أو ينﻘﻠها إﻟيه أو
يطﻠﻘها.
ﻓﺈذا انﻘﻀﻰ اﻷجل وﻟﻢ يتصرف اﻟزوج دون أن يكون ﻟه مبرر
مﻘبول ﻓﺈن اﻟﻘاضﻲ يفرق بينهما بعﺪ أن يتأكﺪ من استمرار اﻟزوجة
ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟطﻼق.
إذا ﻟﻢ يمكن اﻻﺗصال باﻟزوج اﻟغائب ﻋين اﻟﻘاضﻲ وكيﻼ ﻋنه
وأﻋطاه ﺗﻠوما باجتهاده ﻓﺈن ﻟﻢ يﺤﻀر ﻓﻲ ذﻟك اﻷجل طﻠق ﻋﻠيه
اﻟﻘاضﻲ بﻼ إﻋذار وبﻼ ضرب أجل.
المادة  107 .-إذا ﻓﻘﺪ اﻟزوج وﻟﻢ ﺗخﺶ زوجته ﻓﺴادا وﻻ
ضياﻋا ﻓﺈن ﺗطﻠيﻘها ﻻ يتﻢ إﻻ بعﺪ مرور أربع سنوات بعﺪ رﻓعها
اﻷمر إﻟﻰ اﻟﻘاضﻲ ،ﺗعتﺪ بعﺪها ﻋﺪة وﻓاة ﺛﻢ ﺗﺤل ﻟﻸزواج.
إذا قﺪم اﻟزوج ووجﺪ زوجته قﺪ ﺗزوجﺖ بعﺪ مراﻋاة اﻟترﺗيبات
اﻟﺴابﻘة ودﺧل بها اﻟزوج اﻟثانﻲ ﻓﺈنها ﻻ ﺗعود إﻟيه.
إذا ﻓﻘﺪ اﻟزوج ﻓﻲ أرض اﻟعﺪو بﻘيﺖ زوجته مﺪة ﺗعميره ،إن ﻟﻢ
ﺗخﻒ ضياﻋا أو ﻓﺴادا.
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الفرع الخامس :التطليق لعدم اﻹنفاق

المادة  108 .-ﻟﻠزوجة__________ طﻠب اﻟتطﻠيق إذا كان زوجها حاضرا
وامتنع من اﻟﻘيام باﻟنفﻘة ﻋﻠيها .ﻓﺈذا كان ﻟه مال ظاهر يﺴتوﻓﻲ منه

اﻟﻘاضﻲ نفﻘتها وإن ﻟﻢ يكن كذﻟك وﻟﻢ يﺪع اﻟيﺴر وﻻ اﻟعﺴر مع
اﻹصرار ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟنفﻘة طﻠق ﻋﻠيه اﻟﻘاضﻲ ﻓورا.
إذا أﺛبﺖ اﻟزوج ﻋﺴره وﻟﻢ ﺗكن اﻟزوجة ﻋﻠمته ﻋنﺪ اﻟعﻘﺪ منﺤه
اﻟﻘاضﻲ أجﻼ مناسبا ﻻ يتجاوز ﺛﻼﺛة أﺷهر يطﻠق ﻋﻠيه بعﺪه إن ﻟﻢ
ينفق ﻋﻠيها.
إذا ﻟﻢ يثبﺖ ﻋجزه ﻋن اﻹنفاق أمره اﻟﻘاضﻲ به أو باﻟطﻼق
ﻓﺈن امتنع طﻠق ﻋﻠيه.
المادة  109 .-إذا غاب اﻟزوج ﻋن زوجته ﻓﻘامﺖ ﻟﺪى
اﻟﻘاضﻲ مطاﻟبة باﻟفرقة مﺪﻋية أنه ﻟﻢ يوﻓر ﻟها نفﻘة ،ﻓﺈن أﺛبتﺖ ذﻟك
أبﻠغ اﻟﻘاضﻲ اﻟزوج وأجﻠه ستة أﺷهر ،ﻓﺈن وﻓر اﻟزوج اﻟنفﻘة أﺛناء هذه
اﻟمﺪة سﻘطﺖ اﻟﺪﻋوى ورجعﺖ اﻟزوجة ﻋﻠيه بما أنفﻘﺖ ﻋﻠﻰ نفﺴها.
إذا انﻘﻀﻰ اﻷجل اﻟمذكور وﻟﻢ يوﻓر اﻟزوج اﻟنفﻘة حﻠفﺖ
اﻟزوجة ﻋﻠﻰ دﻋواها وطﻠﻘها اﻟﻘاضﻲ طﻼقا يمكن ﻟﻠزوج ارﺗجاﻋها
بعﺪه وﻓﻘا ﻟﻠمادة  110اﻟتاﻟية.
المادة  110 .-يعتبر اﻟتطﻠيق ﻟعﺪم اﻟنفﻘة رجعيا ،ﻓﻠﻠزوج أﺛناء
اﻟعﺪة أن يرﺗجع زوجته بﺸرط ﺛبوت يﺴره وظهور استعﺪاده ﻟﻺنفاق.

الفصل الخامس :آثار انقضاء الزواج
الفرع اﻷول :العدة

المادة  111 .-ﻋﺪة اﻟﺤامل أن ﺗﻀع حمﻠها.
المادة  112 .-ﺗعتﺪ اﻟمطﻠﻘة اﻟمﺪﺧول بها غير اﻟﺤامل بثﻼﺛة
أطهار إن كانﺖ من ذوات اﻟﺤيﺾ ،أما اﻟيائﺴة واﻟتﻲ ﻻ ﺗﺤيﺾ
ﻓعﺪﺗها ﺛﻼﺛة أﺷهر.
ﺗتربﺺ متأﺧرة اﻟﺤيﺾ أو اﻟتﻲ اﻟتبس ﻋﻠيها مع غيره ﺗﺴعة
أﺷهر ﺛﻢ ﺗعتﺪ بعﺪها بثﻼﺛة أﺷهر.
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المادة  113 .-ﺗعتﺪ اﻟمتوﻓﻰ ﻋنها زوجها غير اﻟﺤامل ،بأربعة
أﺷهر وﻋﺸرة أيام كامﻠة.
المادة  114 .-إذا ارﺗابﺖ اﻟمعتﺪة ﻓﻲ حمﻠها ونوزﻋﺖ ﻓﻲ ذﻟك
ﻋرض أمرها ﻋﻠﻰ أهل اﻟخبرة.
المادة  115 .-أمﺪ اﻟﺤمل اﻟمنصوص ﻋﻠيه باﻟمادة  61من هذه
اﻟمﺪونة يبﺪأ من ﺗاريخ انفصام اﻟزوجية مهما كان سببه.
إذا انﻘﻀﻰ أمﺪ اﻟﺤمل ﻓﺈن اﻟﻘاضﻲ يﺤكﻢ بانﻘﻀاء اﻟعﺪة أو
ﺗمﺪيﺪها مراﻋاة ﻟرأي اﻟخبير.
المادة  116 .-ﺗنتﻘل اﻟمطﻠﻘة رجعيا إﻟﻰ ﻋﺪة وﻓاة إذا مات
ﻋنها زوجها ﻓﻲ اﻟعﺪة.
المادة  117 .-يبﺪأ حﺴاب اﻟعﺪة من ﺗاريخ اﻟوﻓاة أو اﻟتطﻠيق
أو اﻟطﻼق أو اﻟفﺴخ.
المادة  118 .-ﻻ ﺗﻠزم اﻟعﺪة إﻻ بعﺪ اﻟﺪﺧول أو اﻟخﻠوة اﻟمﺤﻘﻘة
أو اﻟوﻓاة.
المادة  119 .-ﺗمكﺚ اﻟمعتﺪة ﻓﻲ بيﺖ زوجها مﺪة اﻟعﺪة ويمنع
ﻋﻠﻰ هذا اﻷﺧير إﺧراجها منه طيﻠة ﺗﻠك اﻟفترة.

الفرع الثاني :اﻹرضاع

المادة  120 .-يﻠزم اﻷم ارضاع وﻟﺪها وﻋﻠﻰ أب اﻟوﻟﺪ نفﻘتها
مﺪة اﻹرضاع.

الفرع الثالث :الحضانة

المادة  121 .-اﻟﺤﻀانة حفﻆ اﻟوﻟﺪ مما قﺪ يﻀره قﺪر
اﻟمﺴتطاع واﻟﻘيام بتربيته ومصاﻟﺤه وﻻ ﺗترﺗب ﻋﻠيها وﻻية.
المادة  122 .-يﺸترط ﻷهﻠية اﻟﺤاضن:
1.اﻟعﻘل؛
2.اﻟﺴﻼمة من كل مرض معﺪ أو مانع من قيام اﻟﺤاضن
باﻟواجب؛
3.اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗربية اﻟمﺤﻀون وصيانته صﺤة وﺧﻠﻘا؛
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4.اﻻستﻘامة واﻷمانة ،وهو مﺤمول ﻋﻠيها حتﻰ يثبﺖ ﺧﻼﻓها؛
5.اﻟرﺷﺪ ﻓيما يﻘبﺾ من نفﻘة اﻟمﺤﻀون؛
6.ﻋﺪم اﻻﺷتهار بغﻠظة ﺗﻀر اﻟمﺤﻀون؛
7.اﻹقامة ﻓﻲ وسط إسﻼمﻲ باﻟنﺴبة ﻟﻠﺤاضن غير اﻟمﺴﻠﻢ ﻓيما
يتعﻠق باﻟوﻟﺪ ذي اﻷب اﻟمﺴﻠﻢ؛
8.حرز اﻟمكان ﻋنﺪما يكون وضع اﻟمﺤﻀون يتطﻠب ذﻟك.
المادة  123 .-اﻟﺤﻀانة من واجبات اﻷبوين ما دامﺖ اﻟزوجية
قائمة بينهما.
إذا انفكﺖ اﻟعصمة ﻓاﻷم أوﻟﻰ بﺤﻀانة وﻟﺪها من غيرها ﺛﻢ أم
أمه ﺛﻢ جﺪة أمه ﻷم ﺛﻢ ﻷب ﺛﻢ ﺧاﻟته اﻟﺸﻘيﻘة ﺛﻢ اﻟتﻲ ﻟﻸم ﺛﻢ اﻟتﻲ ﻟﻸب
ﺛﻢ ﺧاﻟة اﻷم ﺛﻢ ﻋمتها ﺛﻢ جﺪﺗه ﻷب ﺛﻢ اﻷب ﺛﻢ أﺧته ﺛﻢ ﻋمته ﺛﻢ بنﺖ
أﺧته وبنﺖ أﺧيه أيهما أكفأ ﺛﻢ اﻟوصﻲ ﺛﻢ أﺧوه ﺛﻢ جﺪه من قبل اﻷب
ﺛﻢ ابن أﺧيه ﺛﻢ ﻋمه ﺛﻢ ابن ﻋمه
ويﻘﺪم ﻓﻲ اﻟجميع اﻟﺸﻘيق ﺛﻢ اﻟذي ﻟﻸم ﺛﻢ اﻟذي ﻟﻸب.
اﻟوصﻲ مﻘﺪم ﻋﻠﻰ سائر اﻟعصبة ﻓﻲ اﻟمﺤﻀون اﻟذكر وﻓﻲ
اﻷنثﻰ حال صغرها مطﻠﻘا وﻓﻲ حال كبرها إن كان مﺤرما أو كان
أمينا متزوجا.
يتوﻟﻰ اﻟﻘاضﻲ ﺗعيين أمين يثق ﻓيه ﻟتوﻟﻲ حﻀانة من ﻟيس ﻟه
حاضن.
المادة  124 .-يراﻋﻰ اﻟترﺗيب اﻟمﺸار إﻟيه ﻓﻲ اﻟمادة123
اﻟﺴابﻘة ﻓﻲ من ﻟهﻢ حق اﻟﺤﻀانة.
ينتﻘل هذا اﻟﺤق إﻟﻰ اﻟذي يﻠﻲ مﺴتﺤق اﻟﺤﻀانة إن سﻘط حﻘه
أو انعﺪم.
المادة  125 .-إذا اﺗﺤﺪت رﺗبة مﺴتﺤﻘﻲ اﻟﺤﻀانة ﻓﻠﻠﻘاضﻲ
حق اﺧتيار اﻷصﻠح ﻟﻠمﺤﻀون.
المادة  126 .-ﺗنتهﻲ مﺪة اﻟﺤﻀانة باﻟﺪﺧول باﻷنثﻰ وببﻠوغ
اﻟذكر.
يجوز ﻟﻠﻘاضﻲ أن يﺤكﻢ بتﺴﻠيﻢ اﻟوﻟﺪ ﻷبيه بعﺪ بﻠوغه سبع
سنوات إذا كانﺖ مصﻠﺤته ﺗتطﻠب ذﻟك.
20
المادة  127 .-نفﻘة اﻟمﺤﻀون وسكناه ﻓﻲ ماﻟه ،إذا كان ﻟه
مال ،وإﻻ ﻓعﻠﻰ واﻟﺪه.
يرجع إﻟﻰ اﻟﻘاضﻲ ﻓيما يتعﻠق بتﻘﺪير اﻟنفﻘة.
ﻻ يﺴتﺤق اﻟﺤاضن أجرا ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻀانة.
المادة  128 .-اﻟﺤﻀانة حق ﻟﻠﺤاضن ،ﻓﻠه إسﻘاطها ،ما ﻟﻢ
يﻀر ذﻟك باﻟمﺤﻀون.
المادة  129 .-يﺴﻘط حق اﻟﺤاضن بفﻘﺪان ﺷرط من اﻟﺸروط

اﻟمذكورة ﻓﻲ اﻟمادة  122وﻓﻲ كل من اﻟﺤاﻻت اﻟمنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ
هذا اﻟفرع.
إذا زال اﻟمانع ﻋادت اﻟﺤﻀانة ،ما ﻟﻢ يﺴكﺖ صاحبه بعﺪ زواﻟه
سنة ،وما ﻟﻢ يكن اﻟمانع اﺧتياريا.
المادة  130 .-دﺧول غير قريب مﺤرم من اﻟمﺤﻀون أو
وصﻲ ﻋﻠيه باﻟﺤاضنة يعتبر مﺴﻘطا ﻟﺤﻘها ﻓﻲ اﻟﺤﻀانة ما ﻟﻢ ﺗكن
وصيا أو مرضعا ﻟﻢ يﻘبل غيرها.
يﺸترط ﻓﻲ استﺤﻘاق اﻟرجل ﻟﻠﺤﻀانة أن ﺗكون ﻟه امرأة ﺗتوﻟﻰ
أمر اﻟمﺤﻀون وأن يكون مﺤرما ﻟﻠمﺤﻀونة إذا كانﺖ ﻓﻲ سن من
ﺗوطأ.
المادة  131 .-يﻠزم طﻠب حق اﻟﺤﻀانة ﻓﻲ ظرف سنة من
ﻋﻠﻢ صاحب اﻟﺤق باستﺤﻘاقه ﻟها ،وﻋنﺪ انﻘﻀاء هذا اﻷجل دون
اﻟمطاﻟبة يﺴﻘط حﻘه.
المادة  132 .-إذا ﺗعذر ﻋﻠﻰ اﻟوﻟﻲ مراقبة أحوال اﻟمﺤﻀون
واﻟﻘيام بواجباﺗه نﺤوه بﺴبب انتﻘال اﻟﺤاضن أو اﻟوﻟﻲ ﻓﺈن ﻟﻠﻘاضﻲ أن
يبﺖ ﻓﻲ نﻘل اﻟﺤﻀانة مراﻋاة ﻟمصﻠﺤة اﻟمﺤﻀون بناء ﻋﻠﻰ طﻠب
اﻟطرف اﻷكثر حرصا.
المادة  133 .-ﻟوﻟﻲ اﻟمﺤﻀون حق اﻟعناية بﺸﺆونه ﻓﻲ اﻟتأديب
واﻟمواظبة ﻋﻠﻰ اﻟﺪراسة وﻟكنه ﻻ يبيﺖ إﻻ ﻋنﺪ حاضنته إﻻ إذا رأى
اﻟﻘاضﻲ مصﻠﺤة ﻓﻲ غير ذﻟك.
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المادة  134 .-إذا كان اﻟمﺤﻀون ﻋنﺪ أحﺪ اﻷبوين ﻓﻼ يمنع
اﻵﺧر من زيارﺗه وﺗفﻘﺪ أحواﻟه ،وﻟه طﻠب نﻘﻠه إﻟيه ﻟﻠزيارة مرة ﻓﻲ
كل أسبوع ﻋﻠﻰ اﻷقل إﻻ إذا رأى اﻟﻘاضﻲ مصﻠﺤة ﻓﻲ غير ذﻟك.

الفصل السادس :اﻹجراءات اﻹدارية للطﻼق

المادة  135 .-يﺴجل مﺴتنﺪ اﻟطﻼق ﻓﻲ سجﻼت اﻟﺤاﻟة اﻟمﺪنية
019اﻟصادر بتاريخ  19 -طبﻘا ﻷحكام اﻟمادة  69من اﻟﻘانون رقﻢ96
يونيو  1996اﻟمتﻀمن قانون اﻟﺤاﻟة اﻟمﺪنية وذﻟك ﻓﻲ ظرف ﺛﻼﺛة
أﺷهر من ﺗاريخ اﻟطﻼق.
يﺸار إﻟﻰ مﺴتنﺪ اﻟطﻼق أو اﻟﺤكﻢ اﻟذي يﺤل مﺤﻠه ﻋﻠﻰ هامﺶ
مﺴتنﺪ اﻟزواج بﺴجل اﻟﺤاﻟة اﻟمﺪنية.
ﻻ يﺤرر مﺴتنﺪ اﻟطﻼق مجردا ﻋن مﺴتنﺪ اﻟزواج.
المادة  136 .-ﺗﺴجل ﻋﻘود طﻼق اﻟموريتانيين باﻟخارج طبﻘا
.ﻟﻠمﻘتﻀيات اﻟواردة ﻓﻲ قانون اﻟﺤاﻟة اﻟمﺪنية وﺧاصة مادﺗيه  3و72
المادة  137 .-يجب اﻟنﺺ ﻓﻲ مﺴتنﺪ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ اﻟبيانات
اﻟتاﻟية:
1.اسﻢ وﻟﻘب كل من اﻟمتفرقين ونﺴبه ومﺤل سكناه ورقﻢ
بطاقة هويته؛
2.اﻹﺷارة إﻟﻰ ﻋﻘﺪ اﻟزواج برقمه وﺗاريخه؛
3.نوع اﻟطﻠﻘة واﻟعﺪد اﻟذي بﻠغﺖ إﻟيه؛
4.ﻋﺪد وأسماء اﻷوﻻد اﻟناﺗجين ﻋن اﻟزواج؛
5.حاﻟة اﻟمطﻠﻘة ﻓيما يتعﻠق باﻟﺤمل؛
6.ﺗوقيع مﺤرر اﻟمﺴتنﺪ واﻟزوج اﻟمطﻠق.
المادة  138 .-ﻟكل من اﻟزوجين ﻋنﺪ طﻠبهما اﻟﺤق ﻓﻲ
اﻟﺤصول ﻋﻠﻰ مﺴتخرج من سجل اﻟطﻼق.

مصاريﻒ اﻟطﻼق ﻋﻠﻰ اﻟزوج اﻟمطﻠق ﻋنﺪ اﻻقتﻀاء.
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إذا وقع اﻟطﻼق ﻓﻲ غيبة اﻟزوجة وجب ﻋﻠﻰ اﻟزوج اﻟمطﻠق أن
يﺸعرها به ﻓورا.
المادة  139 .-يتعرض اﻷﺷخاص اﻟمكﻠفون باﻟتصريح
باﻟطﻼق واﻟزوج اﻟذي ﻟﻢ يبﻠغ زوجته اﻟغائبة بطﻼقها ﻟغرامة من
10.000إﻟﻰ  20.000أوقية إذا ﻟﻢ يﻘوموا بذﻟك اﻟتصريح ﻓﻲ اﻵجال
اﻟﻘانونية.
ﺗﺪﻓع هذه اﻟغرامة ﻟﻠخزينة اﻟعامة.

الكتاب الثاني :النفقة

الباب اﻷول :أحكام ﻋامة

المادة  140 .-كل إنﺴان نفﻘته ﻓﻲ ماﻟه إﻻ اﻟزوجة ﻓنفﻘتها
ﻋﻠﻰ زوجها.
المادة  141 .-موجبات اﻟنفﻘة هﻲ :اﻟزوجية واﻟﻘرابة
واﻻﻟتزام.
المادة  142 .-ﺗﺸمل اﻟنفﻘة اﻟطعام واﻟكﺴوة واﻟمﺴكن وما
يعتبر من اﻟﻀروريات ﻓﻲ اﻟعرف.
إذا ﺗعﻠق اﻷمر بنفﻘة مﺤﻀون ﻓﺈن اﻟمﺴكن يﻠزم أن يتوﻓر ﻓيه
.اﻟوصﻒ اﻟمﺸار إﻟيه باﻟبنﺪ  8من اﻟمادة122
المادة  143 .-ﺗﺴﻘط اﻟنفﻘة بزوال سببها ويرد إﻟﻰ اﻟمنفق ما
أجبر ﻋﻠﻰ دﻓعه بﺪون سبب.
المادة  144 .-ﺗﻘﺪر اﻟنفﻘة بﻘﺪر وسع اﻟمنفق وحال اﻟمنفق ﻋﻠيه
وحال اﻟوقﺖ واﻷسعار.
المادة  145 .-إذا ﺗعﺪد اﻟمﺴتﺤﻘون ﻟﻠنفﻘة وﻟﻢ يﺴتطع اﻟمنفق
اﻟﻘيام باﻹنفاق ﻋﻠيهﻢ جميعا قﺪمﺖ اﻟزوجة ﻋﻠﻰ اﻷوﻻد واﻷوﻻد
اﻟصغار ﻋﻠﻰ اﻷصول.
المادة  146 .-كل من أدين بﺪﻓع نفﻘة واجبة ﻋﻠيه بﺴبب
اﻟزوجية أو اﻟﻘرابة أو اﻻﻟتزام بﻘرار قﻀائﻲ حائز قوة اﻷمر اﻟمﻘﻀﻲ
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به وامتنع بعﺪ ﺷهرين من دﻓع ﺗﻠك اﻟنفﻘة يعاقب طبﻘا ﻷحكام اﻟﻘانون
اﻟجنائﻲ.

الباب الثاني :النفقة بالزوجية

المادة  147 .-ﺗجب ﻋﻠﻰ اﻟزوج نفﻘة زوجته إذا دﺧل بها أو
دﻋته ﻟﻠﺪﺧول بعﺪ ﻋﻘﺪ صﺤيح بﺸرط كونه باﻟغا ،وهﻲ مطيﻘة ،وﻟيس
أحﺪهما مﺸرﻓا ﻋﻠﻰ اﻟموت.
المادة  148 .-يرﻓﺾ كل طﻠب يهﺪف إﻟﻰ زيادة أو نﻘﺺ
اﻟنفﻘة اﻟمفروضة قبل انﻘﻀاء سنة من ﺗاريخ ﺗﺤﺪيﺪها إﻻ ﻓﻲ اﻟظروف
اﻟطارئة.
المادة  149 .-ﻻ ﺗﺴﻘط نفﻘة اﻟزوجة باﻟتﻘادم .ويﺤكﻢ ﻟها باﻟنفﻘة
من ﺗاريخ امتناع اﻟزوج ﻋن اﻹنفاق ﻋﻠيها.
المادة  150 .-ينﻘﻀﻲ اﻻﻟتزام بنفﻘة اﻟزوجة ﻓﻲ اﻟﺤاﻻت
اﻟتاﻟية:
1.بأدائها أو اﻹبراء منها؛

2.بوﻓاة أحﺪ اﻟزوجين؛
3.بنﺸوز اﻟزوجة.
المادة  151 .-ﻻ ﺗﺴﻘط نفﻘة اﻟﺤامل باﻟنﺸوز.

الباب الثالث :النفقة بالقرابة

المادة  152 .-ﺗجب نفﻘة اﻟوﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻷب ما ﻟﻢ يكن ﻟه مال.
يﺴتمر هذا اﻟوجوب باﻟنﺴبة ﻟﻠذكور إﻟﻰ بﻠوغ سن اﻟرﺷﺪ
اﻟمنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ اﻟمادة  162اﻵﺗية ،ما ﻟﻢ يكن اﻟمنفق ﻋﻠيه
ﻋاجزا ﻵﻓة ﻋﻘﻠية أو بﺪنية وﺗجب ﻟﻺناث إﻟﻰ اﻟﺪﺧول بهن.
ﺗﺴﻘط اﻟنفﻘة باﻻستغناء ﻋنها باﻟكﺴب.
ﺗعود نفﻘة اﻟمرأة ﻋﻠﻰ أبيها إذا طﻠﻘﺖ أو مات زوجها ،وهﻲ
ﻋﻠﻰ ما كانﺖ ﻋﻠيه من صغر أو بكارة أو ﻋجز ﻋن اﻟكﺴب ما ﻟﻢ
يوجﺪ من ﺗجب ﻋﻠيه نفﻘتها غيره.
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المادة  153 .-ﺗجب ﻋﻠﻰ اﻻبن اﻟموسر نفﻘة اﻷبوين وزوجة
اﻷب .إذا كان اﻻبن صغيرا أﺧذت اﻟنفﻘة من ماﻟه.
المادة  154 .-إذا ﺗعﺪد اﻷوﻻد وزﻋﺖ نفﻘة اﻟواﻟﺪين ﻋﻠيهﻢ
حﺴب اﻟيﺴر.
المادة  155 .-ﻻ ﺗﺴﻘط نفﻘة اﻟمرأة ﻋمن كانﺖ ﻋﻠيه من
اﻷقارب إذا ﺗزوجﺖ من ﻓﻘير.
المادة  156 .-ﻻ يﺸترط ﻓﻲ وجوب اﻟنفﻘة اﺗﺤاد اﻟمﻠة.
المادة  157 .-يﺤكﻢ بنفﻘة اﻷوﻻد من ﺗاريخ اﻻمتناع ﻋنها
وبنفﻘة اﻟواﻟﺪين من ﺗاريخ رﻓع اﻟﺪﻋوى.
المادة  158 .-كل من أنفق ﻋﻠﻰ ﺷخﺺ بﻘصﺪ اﻟرجوع ﻋﻠﻰ
من ﺗجب ﻋﻠيه نفﻘته يكون ﻟه حق اﻟرجوع بما أنفق ﻋﻠﻰ هذا اﻷﺧير
مع مراﻋاة أحكام اﻟمادة  143أﻋﻼه.

الباب الرابع :النفقة باﻻلتزام

المادة  159 .-من اﻟتزم بنفﻘة من ﻻ ﺗجب ﻋﻠيه نفﻘته ﻟزمه
ذﻟك .إذا كانﺖ مﺪة اﻻﻟتزام مﺤﺪودة ﻋمل بها وإﻻ يرجع إﻟﻰ اﻟﻘاضﻲ
ﻟيﺤﺪدها اﻋتمادا ﻋﻠﻰ اﻟعرف.
المادة  160 .-من ﺗكفل بﻠﻘيط واستأذن من اﻟﻘاضﻲ وجبﺖ
ﻋﻠيه نفﻘته إﻟﻰ أن يصير قادرا ﻋﻠﻰ اﻟتكﺴب ما ﻟﻢ يكن ﻟذﻟك اﻟﻠﻘيط
مال.
المادة  161 .-يﻠزم من ﻟﺪيه ﻓﻀل بﺴﺪ رمق اﻟمﻀطر.

الكتاب الثالث :اﻷهلية والنيابة الشرﻋية

الباب اﻷول :اﻷهلية

الفصل اﻷول :أحكام ﻋامة

المادة  162 .-ﺗتﻢ أهﻠية اﻟﺸخﺺ ﻟمباﺷرة حﻘوقه اﻟمﺪنية وﻓﻘا
ﻟمﻘتﻀيات اﻟمادة  15من قانون اﻻﻟتزامات واﻟعﻘود.
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سن اﻟرﺷﺪ ﺛمانﻲ ﻋﺸرة سنة ﺷمﺴية كامﻠة.
المادة  163 .-يعتبر ﻓاقﺪ اﻟتمييز ﻟﻠصغر أو اﻟجنون منعﺪم
اﻷهﻠية ﻟمباﺷرة حﻘوقه اﻟمﺪنية.

المادة  164 .-يعتبر ناقﺺ اﻷهﻠية :اﻟصغير اﻟذي بﻠغ سن
اﻟتمييز واﻟباﻟغ اﻟﺴفيه.
المادة  165 .-ﺗطبق أحكام اﻟوﻻية واﻟوصاية واﻟتﻘﺪيﻢ ﻋﻠﻰ
ﻓاقﺪي اﻷهﻠية وناقصيها ،حﺴب اﻷحوال ،طبﻘا ﻟﻠﺸروط واﻟﻘواﻋﺪ
اﻟمﻘررة بهذه اﻟمﺪونة.

الفصل الثاني :الصغير

المادة  166 .-يﻘع اﻟﺤجر ﻟﻠصغر ﻋﻠﻰ من ﻟﻢ يبﻠغ سن اﻟرﺷﺪ.
المادة  167 .-ﻻ يﺤق ﻟغير اﻟمميز أن يتصرف ﻓﻲ ماﻟه،
وﺗعتبر كاﻓة ﺗصرﻓاﺗه باطﻠة.
المادة  168 .-يتوقﻒ نفاذ ﺗصرﻓات اﻟمميز اﻟعوضية ﻋﻠﻰ
إجازة اﻟوﻟﻲ ويكون إمﻀاؤه ،أو رده ﻟها بﺤﺴب اﻟمصﻠﺤة اﻟراجﺤة
وقﺖ اﻟنظر.
المادة  169 .-ﻻ ﺗﺴﻠﻢ أموال اﻟمميز ﻟه قبل رﺷﺪه.
ﻟﻠوﻟﻲ أو اﻟﻘائﻢ مﻘامه ،بعﺪ مواﻓﻘة اﻟﻘاضﻲ ،أن يأذن ﻟﻠمميز
قصﺪ اﻟتجربة بﺈدارة جزء من أمواﻟه إذا آنس منه حﺴن اﻟتصرف
وأكمل اﻟخامﺴة ﻋﺸر من اﻟعمر.
إذا امتنع اﻟوﻟﻲ من إﻋطاء اﻹذن اﻟمﺸار إﻟيه ﻓﻲ اﻟفﻘرة اﻟﺴابﻘة
ﻓﻠﻠﻘاضﻲ أن يأذن ﻟﻠصغير ﻓﻲ ذﻟك إذا رأى ﻓائﺪة ﻓﻲ ﺗصرﻓاﺗه وإﻻ
ﻓﻠه إﻟغاء ذﻟك اﻹذن.
المادة  170 .-يعتبر اﻟمأذون ﻓﻲ حاﻟة اﻟتجربة كامل اﻷهﻠية
ﻓﻲ حﺪود اﻹذن ﻟه وﻟه أهﻠية اﻟتﻘاضﻲ ﻓﻲ ما أذن ﻟه ﻓيه.
المادة  171 .-ﻟﻠوﻟﻲ إبطال إذنه ﻟﻠصغير وإﻋادة اﻟﺤجر ﻋﻠيه.
ويتﻢ إبطال اﻹذن اﻟمذكور بنفس اﻟطريﻘة اﻟتﻲ منح بها.
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الفصل الثالث :المجنون وناقص العقل والسفيه

المادة  172 .-اﻟمجنون هو اﻟﺸخﺺ اﻟذي ﻓﻘﺪ ﻋﻘﻠه سواء كان
اﻟفﻘﺪ مﺴتمرا أو منﻘطعا ﺗعتريه ﻓترات يرجع إﻟيه ﻋﻘﻠه ﻓيها.
ناقﺺ اﻟعﻘل هو اﻟﺸخﺺ اﻟذي ﻻ يهتﺪي إﻟﻰ اﻟتصرﻓات
اﻟﺴﻠيمة ويغبن ﻓﻲ اﻟمبايعات.
اﻟﺴفيه هو من يبذر ماﻟه بصرﻓه ﻓﻲ ما ﻻ نفع ﻓيه ويعتبره
اﻟراﺷﺪون ﻋبثا.
المادة  173 .-ﻻ ﺗعتبر ﺗصرﻓات اﻟمجنون وناقﺺ اﻟعﻘل
واﻟﺴفيه ناﻓذة إذا صﺪرت منهﻢ ﻓﻲ حاﻟة اﻟجنون أو نﻘﺺ اﻟعﻘل أو
اﻟﺴفه.
المادة  174 .-يتعين ﻋﻠﻰ اﻟﻘاضﻲ اﻟﺤجر ﻋﻠﻰ اﻟمجنون
وناقﺺ اﻟعﻘل واﻟﺴفيه بعﺪ أن يثبﺖ ﻟﺪيه اﺗصاﻓهﻢ بذﻟك ،ويرﻓعه ﻋنهﻢ
ابتﺪاء من زواﻟه طبﻘا ﻟﻠﻘواﻋﺪ اﻟمنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ هذه اﻟمﺪونة ﻋﻠﻰ
أن يعتمﺪ اﻟﻘاضﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ أهل اﻟخبرة وسائر وسائل اﻹﺛبات
اﻟﺸرﻋية.

الفصل الرابع :المرض المخوف

المادة  175 .-يﺤجر ﻋﻠﻰ اﻟمصاب بأحﺪ اﻷمراض اﻟخطيرة
اﻟتﻲ يﺤكﻢ اﻷطباء بكثرة اﻟموت بها ﻓﻲ ﺗبرﻋه ،ﻓﺈن صح نفذ ﺗصرﻓه
وإن مات كان وصية.

الباب الثاني :النيابة الشرﻋية

الفصل اﻷول :أحكام ﻋامة

المادة  176 .-ﺗنﺤصر اﻟنيابة اﻟﺸرﻋية ﻋن اﻟﻘاصر ﻓﻲ اﻟوﻻية
واﻟوصاية أو اﻟتﻘﺪيﻢ.
المادة  177 .-ﺗمارس اﻟنيابة اﻟﺸرﻋية ﻋن اﻟﻘاصر من اﻷب
أو اﻟﻘاضﻲ أو اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم.
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إذا باﺷرها اﻷب أو اﻟﻘاضﻲ سمﻲ وﻟيا ويﺴمﻰ وصيا من ﻋينه
اﻷب أو وصيه ومﻘﺪما إذا كان ﺗعيينه من طرف اﻟﻘاضﻲ.
المادة  178 .-ﺗﺸمل وﻻية اﻷب ﻋﻠﻰ اﻟﻘاصر كﻠما يتعﻠق
بﺸخصه وماﻟه ،وﺗمتﺪ إﻟﻰ أن ﺗكمل أهﻠيته ،ويتﺤتﻢ ﻋﻠﻰ اﻷب اﻟﻘيام
بها.
المادة  179 .-ﻟﻠﻘاضﻲ مراﻋاة ﻟمصﻠﺤة اﻻبن أن يمنع اﻷب
من أﺧذ مال ابنه ،وإن ﺧﺸﻲ ﺗفويته ﻟه وضع ﻋﻠيه مﺸرﻓا.
المادة  180 .-يﺤق ﻟﻸب أن يعين وصيا ﻋﻠﻰ وﻟﺪه اﻟﻘاصر أو
اﻟﺤمل كما يﺤق ﻟه اﻟرجوع ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟوصاية.
إذا ﺗوﻓﻲ اﻷب ﻋرضﺖ اﻟوصاية ﻓورا ﻋﻠﻰ اﻟﻘاضﻲ ﻹقرارها.
يمكن ﻟﻠوصﻲ اﻟمنفرد باﻟوصية أن يعين وصيا.
المادة  181 .-يﺸترط ﻓﻲ اﻟوصﻲ أن يكون كامل اﻷهﻠية
مﺴﻠما ﻋاقﻼ باﻟغا أمينا حﺴن اﻟتصرف ،وﻟﻠﻘاضﻲ ﻋزﻟه إذا ﻟﻢ ﺗتوﻓر
ﻓيه اﻟﺸروط اﻟمذكورة.
المادة  182 .-إذا ﺗعﺪد اﻷوصياء ﻓﻠﻠﻘاضﻲ حصر اﻟوصاية ﻓﻲ
واحﺪ منهﻢ ،إذا اقتﻀﻰ اﻷمر ذﻟك.
المادة  183 .-ﻋﻠﻰ اﻟﻘاضﻲ ﺗعيين مﻘﺪم ﻟﻠﻘاصر أو اﻟﺤمل
اﻟذي ﻻ وصﻲ ﻟه.
ﺗعطﻰ اﻷوﻟوية ﻓﻲ ﺗعيين اﻟمﻘﺪم ﻟﻸم مع مراﻋاة مﻘتﻀيات
اﻟمادة  178من هذه اﻟمﺪونة.
المادة  184 .-ﻟيس ﻟﻠوصﻲ اﻟرجوع ﻓﻲ قبول اﻟوصية أو
رﻓﻀه بعﺪ موت اﻟموصﻲ إﻻ بمواﻓﻘة اﻟﻘاضﻲ.
المادة  185 .-ﻻ يصح أن يكون مﻘﺪما:
1.من سبق أن حكﻢ ﻋﻠيه ﻓﻲ جريمة سرقة أو ﺧيانة أمانة
أو ﺗزوير أو ﻓﻲ جريمة من اﻟجرائﻢ اﻟمخﻠة باﻵداب واﻟﺸرف؛
2.من حكﻢ ﻋﻠيه بﺈﻓﻼس وﻟﻢ يرد إﻟيه اﻋتباره؛
3.من كان بينه وبين اﻟﻘاصر ﺧصومة قﻀائية أو نزاع
ﻋائﻠﻲ يخاف منه ﻋﻠﻰ مصﻠﺤة اﻟﻘاصر.
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المادة  186 .-يمكن ﻟﻠﻘاضﻲ أن يعين ناظرا ﻋﻠﻰ اﻟمﻘﺪم
ﻟيراقب ﺗصرﻓاﺗه ويﻘﺪم ﻟه اﻹرﺷادات اﻟﻀرورية ﻟمصﻠﺤة مال
اﻟﻘاصر ويخبر اﻟﻘاضﻲ بكل ﺗﻘصير أو ما يخﺸاه من إﻓﺴاد ﻟمال
اﻟﻘاصر.
يمكن ﻟﻠﻘاضﻲ ،مراﻋاة ﻟمصﻠﺤة اﻟﻘاصر وسﺪاده ،أن يﺸرك
ﺷخصين أو أكثر ﻓﻲ اﻟتﻘﺪيﻢ ﻋﻠيه .وﻋﻠﻰ اﻟﻘاضﻲ ﻋنﺪ ﺗﺴاوي أسباب
اﻟترﺷيح ﻟﻠتﻘﺪيﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘاصر أن يختار اﻷصﻠح ﻟه.
المادة  187 .-يﻠزم اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم ﻓور ﺗﺤمﻠه أﻋباء
اﻟوصاية أو اﻟتﻘﺪيﻢ باﻟﻘيام باﻹجراءات اﻟتاﻟية:

1.إحصاء أموال اﻟﻘاصر بﺤﻀور ذوي ﻋﺪل يعينهما
اﻟﻘاضﻲ؛
2.ﺗﻘويﻢ اﻟمنﻘوﻻت ﻟبيعها أو اﻻحتفاظ بها حﺴب ما ﺗﻘتﻀيه
اﻟمصﻠﺤة؛
3.ﻓرض نفﻘة اﻟﻘاصر اﻟﺴنوية ونفﻘة من ﺗجب ﻋﻠيه نفﻘته
من طرف اﻟﻘاضﻲ وكذﻟك أجرة اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم ﻋنﺪ اﻟمطاﻟبة
بها حﺴب اﻟعرف.
4.إيﺪاع اﻟمﺤاصيل اﻟنﻘﺪية باسﻢ اﻟﻘاصر ﻓﻲ مكان أمين مع
ما يرى اﻟﻘاضﻲ ضرورة إيﺪاﻋه من مﺴتنﺪات ووﺛائق وحﻠﻲ
وغيرها ،وﻻ يمكن أن يﺴﺤب منها ﺷﻲء دون إذن اﻟﻘاضﻲ؛
5.ﺗﺤﺪيﺪ مﺪاﺧيﻠه اﻟناﺗجة ﻋن إدارة أمواﻟه؛
6.اﻟﻘيام باﻟﻘﺴمة أو اﻟمخارجة ﻋنﺪ اﻻقتﻀاء؛
7.ﺗﻘﺪيﻢ حﺴاب سنوي مﺆيﺪ باﻟﺤجج واﻟمﺴتنﺪات إﻟﻰ
اﻟﻘاضﻲ ﻟﻠمصادقة ﻋﻠيه بعﺪ مراجعته.
بعﺪ اﻟمصادقة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺴابات ﺗودع ﻓﻲ سجل اﻟوصايا باﻟمﺤكمة
وﺗﺴﻠﻢ نﺴخة من وﺛيﻘة اﻟمصادقة ﻟﻠوﻟﻲ بناء ﻋﻠﻰ طﻠبه.
المادة  188 .-ﻟﻠﻘاضﻲ أن يعتبر ﺗصرف اﻟكاﻓل اﻟذي يﺤﺴن
اﻟنظر ﻟمكفوﻟه كتصرف اﻟوصﻲ.
29

الفصل الثاني :تصرﻓات تستلزم إذن القاضي

المادة  189 .-يجب ﻋﻠﻰ اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم أن يﺴتأذن
اﻟﻘاضﻲ ﻓﻲ اﻟتصرﻓات اﻵﺗية:
1.بيع أو ﺷراء ﻋﻘار اﻟﻘاصر أو اﻟمهﻢ من أمواﻟه أو
اﻻﺷتراك واﻹقراض أو اﻟرهن أو اﻟﻘﺴمة أو اﻟمخارجة أو أي
ﺗصرف آﺧر يرﺗب حﻘا ﻋينيا أو يفوت أصﻼ أو يﺆول إﻟﻰ
ﺗفويته؛
2.استخﺪام أموال اﻟﻘاصر أو أن يﻘترضها ﻟنفﺴه؛
3.ﺗأجير ﻋﻘار اﻟﻘاصر مﺪة ﺗزيﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث سنوات؛
4.ﺗأجير ﻋﻘار اﻟﻘاصر مﺪة ﺗزيﺪ ﻋﻠﻰ سنة بعﺪ بﻠوغه؛
5.قبول اﻟتبرﻋات اﻟمعﻠﻘة ﻋﻠﻰ ﺷرط أو اﻻمتناع ﻋنها؛
6.اﻟنفﻘة من مال اﻟﻘاصر ﻋﻠﻰ من ﺗجب ﻋﻠيه نفﻘته ما ﻟﻢ
ﺗكن صﺪر بها حكﻢ ناﻓذ؛
7.ﺗنفيذ اﻟتزامات اﻟتركة أو اﻟﻘاصر ما ﻟﻢ ﺗكن مترﺗبة ﻋن
حكﻢ ناﻓذ؛
8.اﻟصﻠح أو اﻟتﺤكيﻢ؛
9.اﻟﻘيام باﻟﺪﻋاوى ما ﻟﻢ يكن ﻓﻲ ﺗأﺧيرها إضرار باﻟﻘاصر
أو ﻓوات حق ﻟه؛
10 .إسﻘاط اﻟﺤق ﻓﻲ اﻟﺪﻋوى أو ﻓﻲ طرق اﻟمراجعة اﻟﻘانونية؛
11 .إكراء أموال اﻟﻘاصر ﻟنفﺴه أو ﻟزوجته أو ﻷحﺪ أبويه أو
ﻟصهره أو ﻟمن يكون هو نائبا ﻋنه؛
12 .ما ينفق ﻓﻲ ﺗزويج اﻟﻘاصر.
المادة  190 .-يصﺪر اﻟﻘاضﻲ إذنه ﻓﻲ بيع اﻟعﻘار إذا ﺛبﺖ ﻟﺪيه
ﺷرﻋا ما يﻠﻲ:
1.أن بيع اﻟعﻘار ﺗﻘتﻀيه ضرورة؛
2.أحﻘية ذﻟك اﻟعﻘار باﻟبيع من غيره؛

3.إﺧﻀاع بيعه ﻟﻠمزاد اﻟعﻠنﻲ؛
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4.ﻋﺪم وجود زائﺪ ﻋﻠﻰ اﻟثمن اﻟذي أﻋطﻲ ﻓيه؛
5.كون اﻟثمن نﻘﺪا وحاﻻ.
المادة  191 .-يصﺪر اﻟﻘاضﻲ اﻹذن ﻓﻲ ﺷراء اﻟعﻘار إذا ﺛبﺖ
ﻟﺪيه أن ﻓﻲ ﺷرائه مصﻠﺤة ظاهرة ﻟﻠﻘاصر.
المادة  192 .-ﻻ يﺤق ﻟﻠوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم ﺷراء ممتﻠكات
اﻟﻘاصر ﻟنفﺴه ما ﻟﻢ ﺗكن ﻓﻲ ذﻟك مصﻠﺤة ظاهرة ﻟﻠﻘاصر.
المادة  193 .-إذا ﺗعاقﺪ اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم ،اﻟمأذون ﻓﻲ ذﻟك
من طرف اﻟﻘاضﻲ ،ﺗبعا ﻟﻠمصﻠﺤة مع اﻟﻘاصر ﻋﻠﻰ جزء من ممتﻠكاﺗه
ﻓﺈنه يجب ﺗعيين نائب يﻘبل ﻋنه ﻓﻲ اﻟتعاقﺪ ويرﻋﻰ مصاﻟﺤه.
المادة  194 .-ﺗﺤﺪد أجرة اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم بﺪأ من يوم
اﻟطﻠب.

الفصل الثالث :انتهاء الوصاية

المادة  195 .-ﺗنﻘﻀﻲ مهمة اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﺤاﻻت
اﻟتاﻟية:
1.وﻓاة اﻟﻘاصر أو اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم أو ﻓﻘﺪ هذين اﻷﺧيرين؛
2.ببﻠوغ اﻟﻘاصر سن اﻟرﺷﺪ ما ﻟﻢ يجﺪد اﻟﺤجر ﻋﻠيه ﻟﺴفه أو
جنون؛
3.بانتهاء مهمة اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم أو انﻘﻀاء اﻟمﺪة اﻟمﺤﺪدة
باﻟنﺴبة ﻟﻠوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم اﻟمﺆقﺖ؛
4.بﻘبول طﻠبه باﻟتخﻠﻲ ﻋن مهمته؛
5.بعزﻟه أو ﻓﻘﺪان أهﻠيته.
المادة  196 .-ينفك اﻟﺤجر ﻋن اﻟصبﻲ ﻋنﺪ بﻠوغه باﻟنﺴبة
ﻟﺸخصه وﻋنﺪ رﺷﺪه باﻟنﺴبة ﻟماﻟه ،إﻻ أن يكون ذا وصﻲ أو مﻘﺪم
ﻓيﺤتاج إﻟﻰ ﻓكهما ﻋنه.
وﻋنﺪ اﻟتنازع بين اﻟﻘاصر ووصيه أو مﻘﺪمه يرﻓع اﻷمر إﻟﻰ
اﻟﻘﻀاء.
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المادة  197 .-إذا كان اﻟﻘاصر مجنونا أو معتوها أو سفيها
وجب ﻋﻠﻰ اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم إبﻼغ اﻟمﺤكمة اﻟمختصة ﻟﻠنظر ﻓﻲ
استمرار اﻟوصاية ﻋﻠيه بعﺪ بﻠوغه سن اﻟرﺷﺪ.
المادة  198 .-يﺤكﻢ اﻟﻘاضﻲ بعزل اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم
ﻟﻠموجبات اﻟتاﻟية:
1.إذا اﺧتل ﻓيه ﺷرط من اﻟﺸروط اﻟمذكورة ﻓﻲ اﻟمادة181
من هذه اﻟمﺪونة أو طرأ ﻋﻠيه مانع من اﻟموانع اﻟمنصوص ﻋﻠيها
ﻓﻲ اﻟمادة  185من هذه اﻟمﺪونة.
2.إذا ﺛبﺖ ﻋنﺪ اﻟﻘاضﻲ وجود ﺗﻘصير أو إهمال من طرف
اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم يﺸكل ﺧطورة ﻋﻠﻰ مصﻠﺤة اﻟﻘاصر أو بﺪا ﻓﻲ
حﺴاب ﺗﺴيير أحﺪهما ﺷك يخل باﻷمانة.
المادة  199 .-يﻠزم اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم ﻋنﺪ انتهاء مهمته بتﺴﻠيﻢ
ممتﻠكات اﻟﻘاصر مع حﺴاب ﻋنها إﻟﻰ من يعنيه اﻷمر وذﻟك ﻓﻲ أجل
أقصاه ﺛﻼﺛون يوما ،ويﻘﺪم صورة ﻋن اﻟﺤﺴاب اﻟمذكور إﻟﻰ اﻟﻘﻀاء.
وﻓﻲ حاﻟة وﻓاة أو ﻓﻘﺪان اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم ﻓعﻠﻰ من ﺗﻘع ﺗﺤﺖ
يﺪه ممتﻠكات اﻟﻘاصر أن يﺴﻠمها إﻟﻰ من يعنيه اﻷمر.

المادة  200 .-يعتبر اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم مﺴﺆوﻻ ﻓﻲ ماﻟه ﻋما
يﻠﺤق اﻟﻘاصر من أضرار بﺴبب إﺧﻼﻟه اﻟناﺗج ﻋن ﺗﻘصيره ببعﺾ
واجباﺗه.
المادة  201 .-إذا انتهﺖ مهمة اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم ورﻓﺾ دون
ﻋذر مﻘبول ﺗﺴﻠيﻢ ممتﻠكات اﻟﻘاصر ﻟمن قام مﻘامه أو ﻟﻠﻘاصر بعﺪ
رﺷﺪه ضمن ما ﺗﻠﻒ منها.
المادة  202 .-إذا حصل اﻟوصﻲ أو اﻟمﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺗعهﺪ أو إبراء
من اﻟﻘاصر اﻟمرﺷﺪ قبل ﺗصفية حﺴاباﺗه وﺗنفيذ مﻀمونها بصورة
نهائية ﻓﺈن ذﻟك اﻟتصرف يعرض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀاء ﻹقراره أو رﻓﻀه.
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الكتاب الرابع:الوصية والميراث

الباب اﻷول :الوصية

الفصل اﻷول :أحكام ﻋامة

المادة  203 .-اﻟوصية ﺗصرف ﻋﻠﻰ وجه اﻟتبرع مﻀاف إﻟﻰ
ما بعﺪ موت اﻟموصﻲ سواء كان ﻋينا أو منفعة.
ﻻ وصية ﻟوارث وﻻ ﻓيما زاد ﻋﻠﻰ اﻟثﻠﺚ إﻻ بﺈجازة اﻟورﺛة
كامﻠﻲ اﻷهﻠية بعﺪ وﻓاة اﻟموصﻲ.
المادة  204 .-يﺸترط ﻓﻲ صﺤة اﻟوصية أن ﻻ يكون ﻓﻲ
ﻋﻘﺪها ﺗناقﺾ وﻻ ﺧﻠط وأﻻ ﺗﺸتمل ﻋﻠﻰ مﺤظور ﺷرﻋﻲ.
المادة  205 .-ﺗنعﻘﺪ اﻟوصية بأي ﻟفﻆ أو كتابة أو إﺷارة
مفهمة من اﻟموصﻲ ،وﺗثبﺖ بﺤجة موﺛﻘة أو اﻟبينة ﻋنﺪ اﻻقتﻀاء.

الفصل الثاني :الموصي والموصى له

المادة  206 .-يﺸترط أن يكون اﻟموصﻲ ﻋاقﻼ وقﺖ اﻟوصية
ماﻟكا ﻟما يوصﻲ به.
ﺗصح اﻟوصية من اﻟصغير اﻟمميز أو اﻟﺴفيه إن أوصيا بما ﻓيه
قربة ،وكذﻟك وصية غير اﻟمﺴﻠﻢ.
المادة  207 .-ﺗجوز اﻟوصية ﻟمن يتوﻓر ﻋﻠﻰ أهﻠية اﻟتمﻠك
حﻘيﻘة أو حكما سواء كان موجودا وقتها أو منتظر اﻟوجود.

الفصل الثالث :الموصى به

المادة  208 .-يﺸترط ﻓﻲ اﻟموصﻰ به أن يكون مﺤﻠه
مﺸروﻋا.
المادة  209 .-إذا زاد اﻟموصﻲ ﻓﻲ اﻟمعين اﻟموصﻰ به ﻓﺈن
اﻟزيادة إما أن ﺗكون مما يتﺴامح ﻓﻲ مثﻠه ﻋادة أو دﻟﺖ قرينة ﻋﻠﻰ
قصﺪ إﻟﺤاقها باﻟوصية أو ﺗكون مما ﻻ يﺴتﻘل بنفﺴه ،وﻓﻲ كل هذه
اﻟﺤاﻻت ﺗﻠﺤق اﻟزيادة باﻟوصية.
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أما إذا كانﺖ اﻟزيادة يمكن أن ﺗﺴتﻘل بنفﺴها ﻓﺈن مﺴتﺤﻘها
يﺸارك اﻟموصﻰ ﻟه ﻓﻲ اﻟموصﻰ به وزيادﺗه بنﺴبة ﺗعادل قيمة ﺗﻠك
اﻟزيادة.
المادة  210 .-إذا أوصﻰ ﻟﺸخﺺ واحﺪ بوصيتين ﻓأكثر من
جنس واحﺪ ﻟزم أكثرها.

الفصل الرابع :اﻹيجاب والقبول

المادة  211 .-يكون اﻹيجاب ﻓﻲ اﻟوصية من اﻟموصﻲ وحﺪه.
ﻟﻠموصﻲ ﺗعﻠيق أو ﺗﻘييﺪ اﻟوصية بﺸرط صﺤيح .يعتبر صﺤيﺤا
اﻟﺸرط اﻟمتﻀمن مصﻠﺤة ﻷحﺪ طرﻓﻲ اﻟوصية أو ﻟﻠغير إذا ﻟﻢ يخاﻟﻒ
مﻘاصﺪ اﻟﺸرع.
المادة  212 .-ﻟﻠموصﻲ متﻰ ﺷاء إﻟغاء اﻟوصية كﻼ أو بعﻀا
وﻟو اﻟتزم ﻋكس ذﻟك ،كما ﻟه إﺷراك اﻟغير ﻓيها وﻟو كان مريﻀا.
يكون اﻟرجوع ﻋن اﻟوصية صراحة أو ضمنا كبيع اﻟﺸﻲء
اﻟموصﻰ به.
المادة  213 .-ﻻ ﺗﺤتاج اﻟوصية ﻟغير معين إﻟﻰ قبول وﻻ ﺗرد
برد أحﺪ.
المادة  214 .-ﺗرد اﻟوصية برد اﻟموصﻰ ﻟه اﻟمعين اﻟكامل
اﻷهﻠية وينتﻘل حﻘه ﻓيها ﻟورﺛته بموﺗه وﻻ يعتبر اﻟرد إﻻ بعﺪ وﻓاة
اﻟموصﻲ.
المادة  215 .-يجوز رد اﻟوصية وقبوﻟها جزئيا من طرف
موصﻰ ﻟه كامل اﻷهﻠية .وﻻ ﺗبطل إﻻ باﻟنﺴبة ﻟﻠراد واﻟمردود.

الفصل الخامس :تنفيذ الوصية

المادة  216 .-يتوﻟﻰ ﺗنفيذ اﻟوصية من كﻠﻒ بذﻟك من طرف
اﻟموصﻲ أو اﻟﻘاضﻲ ﻋنﺪ اﻻقتﻀاء.
المادة  217 .-إذا استغرق اﻟﺪين اﻟتركة ﻓﺈن اﻟوصية ﻻ ﺗخرج
إﻻ إذا سﻘط ذﻟك اﻟﺪين أو أذن اﻟﺪائن اﻟكامل اﻷهﻠية بذﻟك.
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المادة  218 .-اﻟوصية بمثل نصيب وارث غير معين ﺗوجب
ﻟﻠموصﻰ ﻟه نصيبا من ﻋﺪد رؤوس اﻟورﺛة وﻻ حق ﻟه ﻓيما زاد ﻋﻠﻰ
اﻟثﻠﺚ إﻻ إذا أجازه اﻟورﺛة كامﻠو اﻷهﻠية.
المادة  219 .-يﺤﺴب اﻟثﻠﺚ من اﻟتركة بعﺪ إﺧراج اﻟﺤﻘوق
اﻟتﻲ يجب ﺗﻘﺪيمها ﻋﻠﻰ اﻟوصية ،طبﻘا ﻟمﻘتﻀﻰ اﻟمادة  232من هذه
اﻟمﺪونة.
المادة  220 .-إذا ضاق ﺛﻠﺚ اﻟتركة ﻋن اﻟوصايا اﻟمتﺤﺪة رﺗبة
يتﺤاص اﻟموصﻰ ﻟهﻢ ﻓﻲ اﻟثﻠﺚ ،ﻓمن كانﺖ وصيته ﻓﻲ معين أﺧذ منه
حصته ومن كانﺖ وصيته ﻓﻲ غير معين يأﺧذها من سائر اﻟثﻠﺚ.
ﺗكون مﺤاصة صاحب اﻟمعين باﻟجزء اﻟمأﺧوذ من نﺴبة قيمته
من مجموع اﻟتركة.
المادة  221 .-إجازة اﻟوصية ﻟوارث أﺛناء مرض موت
اﻟموصﻲ أو بعﺪ وﻓاﺗه من طرف اﻟورﺛة أو إذنهﻢ ﻓﻲ ذﻟك يعتبر
مﻠزما ﻟمن كان منهﻢ كامل اﻷهﻠية.
المادة  222 .-إذا مات اﻟموصﻲ ﻟﺤمل معين ﻓﺈن ﻟورﺛة ذﻟك
اﻟموصﻲ استغﻼل اﻟموصﻰ به إﻟﻰ أن يتﻢ انفصال اﻟﺤمل حيا ﻓتنتﻘل
إﻟيه.
المادة  223 .-إذا ﻓﻘﺪ اﻟموصﻰ ﻟهﻢ ﻓﻠﻠموجود منهﻢ ،ﻋنﺪ موت
اﻟموصﻲ ،أﺧذ غﻠة اﻟموصﻰ به ،ويﺸاركه ﻓﻲ ذﻟك كل من طرأ منهﻢ
حتﻰ اﻟيأس من وجود اﻟباقين ،وحينئذ يﻘﺴﻢ اﻟموجودون ﻋين اﻟموصﻰ
به ويعطﻰ نصيب من مات منهﻢ ﻟورﺛته.
المادة  224 .-من أوصﻰ ﻟمعين بﺸﻲء مﺤﺪد ﺛﻢ أوصﻰ به
ﻟغيره قﺴﻢ بينهما ،ماﻟﻢ يصرح برجوﻋه ﻋن اﻟوصية ﻟﻸول أو ﺗﻘوم

قرينة ﻋﻠﻰ ذﻟك.
المادة  225 .-يﺴتﺤق اﻟموصﻰ ﻟه اﻟوصية إذا وﻟﺪ حيا ،ﻓﺈن
مات اﻋتبرت من ﺗركته وﺗفترض حياﺗه ﻋنﺪ حصر اﻟورﺛة.
المادة  226 .-اﻟوصية ﺗعاﻟﻰ وﻷﻋمال اﻟبر بﺪون ﺗعيين
وجهها يصح صرﻓها ﻓﻲ كل وجوه اﻟخير.
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ﺗجوز اﻟوصية ﻟجهة مﺤﺪدة من جهات اﻟخير منتظرة اﻟوجود،
ﻓﺈن استﺤال وجودها صرﻓﺖ إﻟﻰ أقرب مماﺛل ﻟها.
المادة  227 .-يكون ﺗﻘييﻢ اﻟعين اﻟموصﻰ بها ﻋﻠﻰ حﺴب
مناﻓعها.

الفصل السادس :بطﻼن الوصية

المادة  228 .-ﺗبطل اﻟوصية بتﻠﻒ اﻟموصﻰ به اﻟمعين أو
استﺤﻘاقه من طرف اﻟغير ﻓﻲ حياة اﻟموصﻲ ،وﻟﻠموصﻰ ﻟه أﺧذ ما
بﻘﻲ ﻋن اﻟتﻠﻒ أو اﻻستﺤﻘاق إن حمﻠه اﻟثﻠﺚ دون اﻋتبار ﻟﻠمﺴتﺤق أو
اﻟتاﻟﻒ.
المادة  229 .-إذا كانﺖ اﻟوصية ﻟمن سيوﻟﺪ أو ﻟﺸخﺺ معين
ومات دون أن يعﻘب وﻟﺪا وﻻ حمﻼ ﻓﺈن اﻟوصية ﺗبطل ويعود
اﻟموصﻰ به ﺗركة.
المادة  230 .-ﺗبطل اﻟوصية ﻓﻲ اﻟﺤاﻻت اﻟتاﻟية:
1.سبق موت اﻟموصﻰ ﻟه ﻋﻠﻰ موت اﻟموصﻲ؛
2.ﺗﻠﻒ اﻟموصﻰ به قبل موت اﻟموصﻲ؛
3.رجوع اﻟموصﻲ ﻋن اﻟوصية صراحة أو ضمنا؛
4.رد اﻟموصﻰ ﻟه اﻟرﺷيﺪ اﻟوصية بعﺪ موت اﻟموصﻲ؛
5.قتل اﻟموصﻰ ﻟه اﻟموصﻲ استعجاﻻ ﻟﻠوصية.

الفصل السابع :التنزيل

المادة  231 .-اﻟتنزيل وصية بﺈﻟﺤاق ﺷخﺺ غير وارث
بميراث اﻟموصﻲ وبنصيب معين ﻓﻲ اﻟميراث.
يﺴتﺤق اﻟمنزل مثل نصيب اﻟمنزل منزﻟته ذكرا كان أم أنثﻰ
ﻓﻲ حﺪود اﻟثﻠﺚ وﺗنفذ ﻓﻲ حصة من أجازها من اﻟورﺛة اﻟراﺷﺪين إذا
جاوزت اﻟثﻠﺚ.
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الباب الثاني :التركة

الفصل اﻷول :أحكام ﻋامة

المادة  232 .-اﻟتركة ما يتركه اﻟمتوﻓﻰ من أموال وحﻘوق
ماﻟية.
ﺗتعﻠق باﻟتركة حﻘوق مرﺗبة ﻋﻠﻰ اﻟنﺤو اﻟتاﻟﻲ:
1.اﻟﺤﻘوق اﻟمتعﻠﻘة بعين اﻟتركة كاﻟرهن؛
2.نفﻘات ﺗجهيز اﻟمتوﻓﻰ باﻟمعروف؛
3.قﻀاء ديون اﻟمتوﻓﻰ؛
4.ﺗنفيذ وصيته اﻟصﺤيﺤة؛
5.ﺗوزيع اﻟباقﻲ ﻋﻠﻰ اﻟورﺛة.
المادة  233 .-اﻹرث انتﻘال أموال وحﻘوق ماﻟية بوﻓاة ماﻟكها
ﻟمن استﺤﻘها ﺷرﻋا بﻼ ﺗبرع وﻻ معاوضة.

أسباب اﻹرث أسباب ﺷرﻋية ﻻ ﺗكتﺴب وﻟيس ﻷي أحﺪ رﻓع
حكمها وﻻ اﻟتنازل ﻋنها.

الفصل الثاني :موانع اﻹرث

المادة  234 .-يمنع اﻹرث ﻋﺪم ﺗﺤﻘق اﻟﺤياة واﻟﺸك ﻓﻲ أسبﻘية
اﻟموت وانﻘطاع اﻟنﺴب باﻟﻠعان أو باﻟزنا واﺧتﻼف اﻟمﻠل واﻟﻘتل اﻟعمﺪ
اﻟعﺪوانﻲ.
المادة  235 .-ﻻ يرث اﻟموﻟود إﻻ إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ حياﺗه بصراخ
أو رضاع ونﺤوهما.
المادة  236 .-إذا مات اﺛنان ﻓأكثر وكان بينهﻢ ﺗوارث وﻟﻢ
يعﻠﻢ أيهﻢ هﻠك أوﻻ ﻓﻼ استﺤﻘاق ﻷحﺪهﻢ ﻓﻲ ﺗركة اﻵﺧر سواء كانﺖ
وﻓاﺗهﻢ ﻓﻲ حادث واحﺪ أم ﻻ.
المادة  237 .-ﻻ ﺗوارث بين من نفﻰ اﻟﺸرع نﺴبه أو من نفاه
ﻋنه بﻠعان وﻻ بين وﻟﺪ اﻟزنا واﻟزانﻲ وﻻ بين مﺴﻠﻢ وغير مﺴﻠﻢ.
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المادة  238 .-ﻻ يرث من اﻟمال وﻻ اﻟﺪية وﻻ يﺤجب وارﺛا
كل من قتل موروﺛه ﻋمﺪا ﻋﺪوانا وإن أﺗﻰ بﺸبهة .ﻓﺈن كان اﻟﻘتل ﺧطأ
حجب وورث من اﻟمال دون اﻟﺪية.
يعتبر اﻟﻘتل اﻟمباﺷر أو باﻟتﺴبب اﻟصادر ﻋن غير اﻟمميز بمثابة
اﻟﻘتل اﻟخطأ.
المادة  239 .-يعتبر اﻟمفﻘود ﻓﻲ حكﻢ اﻟﺤﻲ باﻟنﺴبة ﻟﺤﻘوقه
اﻟماﻟية ﻓﻼ يﻘﺴﻢ ماﻟه إﻻ بعﺪ اﻟﺤكﻢ بتمويته ،ومﺤتمل اﻟﺤياة ﻓﻲ حﻘه
وﻓﻲ حق غيره ﻓيجب ﺗوقيﻒ اﻟﺤﻆ اﻟمﺸكوك ﻓيه حتﻰ يبﺖ ﻓﻲ ﺷأنه.
المادة  240 .-يجوز اﻟﺤكﻢ بموت اﻟمفﻘود ﻓﻲ اﻟﺤاﻻت
اﻻستثنائية اﻟتﻲ يغﻠب ﻋﻠﻰ اﻟظن هﻼكه ﻓيها بعﺪ انﻘﻀاء سنة من
ﺗاريخ اﻟيأس من وجود ﺧبره ،وﻓﻲ اﻟﺤاﻻت اﻷﺧرى يوكل ﺗﺤﺪيﺪ مﺪة
اﻟتمويﺖ ﻻجتهاد اﻟﻘاضﻲ ،اﻋتبارا بمﺪة اﻟتعمير.
ويبتﺪئ ضرب اﻷجل بعﺪ انتهاء اﻟبﺤﺚ ﻋن اﻟمفﻘود بكل
اﻟوسائل اﻟممكنة.
المادة  241 .-يتوارث اﻟمنفﻲ باﻟﻠعان مع أمه وأﺧوﺗه ﻷمه
ويتوارث ﺗوأما اﻟﻠعان كاﻟﺸﻘيﻘين.
المادة  242 .-يتوارث وﻟﺪ اﻟزنا مع أمه وإﺧوﺗه ﻷمه،
ويتوارث ﺗوأما اﻟزنا ﺗوارث اﻻﺧوة ﻷم.
المادة  243 .-كل من ﻻ يرث ﻟمانع ﻻ يﺤجب وارﺛا.

الفصل الثالث :طرائق اﻹرث

المادة  244 .-طرائق اﻹرث ﺛﻼﺛة:
1.إرث باﻟفرض؛
2.إرث باﻟتعصيب؛
3.إرث بهما جمعا أو انفرادا.
المادة  245 .-ﻟﻠوارث باﻟفرض حصة مﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟتركة وﻋنﺪ
اﻟتﻘﺴيﻢ يبﺪأ بأصﺤاب اﻟفروض.
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المادة  246 .-يأﺧذ اﻟعاصب اﻟتركة كﻠها ﻋنﺪ انفراده وما بﻘﻲ
منها بعﺪ أﺧذ أصﺤاب اﻟفروض حﻘوقهﻢ وإن استغرقﺖ اﻟفروض
اﻟتركة ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟه.
المادة  247 .-يرث باﻟفرض ﻓﻘط:

1.اﻷم؛
2.اﻟجﺪة؛
3.اﻟزوجة؛
4.اﻹﺧوة ﻟﻸم؛
5.اﻟزوج إذا ﻟﻢ يكن ﻋاصبا.
المادة  248 .-يرث باﻟتعصيب ﻓﻘط:
1.اﻻبن وابن اﻻبن؛
2.اﻷخ اﻟﺸﻘيق واﻷخ ﻟﻸب؛
3.اﻟعﻢ؛
4.ابن اﻷخ؛
5.ابن اﻟعﻢ إذا ﻟﻢ يكن زوجا أو أﺧا ﻷم.
المادة  249 .-يرث باﻟفرض واﻟتعصيب:
1.اﻷب وإن ﻋﻼ؛
2.ابن اﻟعﻢ إذا كان أﺧا ﻷم أو زوجا.
المادة  250 .-اﻟوارث باﻟفرض أو اﻟتعصيب دون اﻟجمع
بينهما:
1.اﻟبنﺖ وبنﺖ اﻻبن؛
2.اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘيﻘة واﻷﺧﺖ ﻟﻸب.

الفصل الرابع :الورثة

الفرع اﻷول :أنواع الورثة

المادة  251 .-يرث من اﻟذكور:
1.اﻻبن وابنه وإن سفل؛
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2.اﻷب وأبوه وإن ﻋﻼ؛
3.اﻷخ اﻟﺸﻘيق أو ﻟﻸب ،أو ﻟﻸم؛
4.ابن اﻷخ اﻟﺸﻘيق أو ﻟﻸب؛
5.اﻟعﻢ اﻟﺸﻘيق أو ﻟﻸب؛
6.ابن اﻟعﻢ اﻟﺸﻘيق أو ﻟﻸب؛
7.اﻟزوج.
المادة  252 .-يرث من اﻹناث:
1.اﻟبنﺖ وبنﺖ اﻻبن وإن سفﻠﺖ؛
2.اﻷم؛
3.اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘيﻘة أو ﻟﻸب أو ﻟﻸم؛
4.أم اﻷم وأم اﻷب وإن ﻋﻠتا؛
5.اﻟزوجة.

الفرع الثاني :حصص الورثة

المادة  253 .-ﻓروض اﻟتركة ستة وهﻲ :اﻟنصﻒ واﻟربع
واﻟثمن واﻟثﻠثان واﻟثﻠﺚ واﻟﺴﺪس.
المادة  254 .-ورﺛة اﻟنصﻒ ﺧمﺴة:
1.اﻟزوج ﻋنﺪ انتفاء اﻟفرع اﻟوارث ﻟﻠزوجة ذكرا أو أنثﻰ؛
2.اﻟبنﺖ ﻋنﺪ انتفاء وﻟﺪ اﻟصﻠب ذكرا أو أنثﻰ؛
3.بنﺖ اﻻبن ﻋنﺪ انتفاء وﻟﺪ اﻟصﻠب ذكرا أو أنثﻰ ووﻟﺪ
اﻻبن ﻓﻲ درجتها أو أسفل أو أﻋﻠﻰ؛
4.اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘيﻘة ﻋنﺪ ﻋﺪم وجود اﻷخ اﻟﺸﻘيق  ،أو وﻟﺪ

اﻟصﻠب أو وﻟﺪ اﻻبن ذكرا أو أنثﻰ ،وﻋﺪم اﻟجﺪ اﻟذي يعصبها؛
5.اﻷﺧﺖ ﻷب بﺸرط انفرادها ﻋن أخ وأﺧﺖ ﻷب ،وﻋما
ذكر ﻓﻲ اﻟﺸﻘيﻘة.
المادة  255 .-ورﺛة اﻟربع اﺛنان:
1.اﻟزوج مع وجود ﻓرع وارث ﻟﻠزوجة؛
2.اﻟزوجة ﻋنﺪ انتفاء ﻓرع وارث ﻟﻠزوج.
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المادة  256 .-وارث اﻟثمن واحﺪ وهو اﻟزوجة وﻟو ﺗعﺪدت
ﻋنﺪ وجود ﻓرع وارث ﻟﻠزوج.
المادة  257 .-ورﺛة اﻟثﻠثين أربعة:
1.بنتان ﻓأكثر بﺸرط ﻋﺪم وجود اﻻبن؛
2.بنتا اﻻبن ﻓأكثر بﺸرط ﻋﺪم وجود وﻟﺪ اﻟصﻠب وابن اﻻبن
من درجتهما أو أﻋﻠﻰ؛
3.اﻟﺸﻘيﻘتان ﻓأكثر بﺸرط ﻋﺪم وجود اﻟﺸﻘيق  ،واﻷب واﻟجﺪ
وأوﻻد اﻟصﻠب وأوﻻد اﻻبن وإن نزﻟوا ؛
4.اﻷﺧتان ﻷب بﺸرط ﻋﺪم وجود أخ ﻷب وﺷﻘيﻘة واﺛنتين
ومن ذكر ﻓيهما.
المادة  258 .-ورﺛة اﻟثﻠﺚ اﺛنان:
1.اﻷم بﺸرط ﻋﺪم ﻓرع وارث أو ﻋﺪد من اﻻﺧوة سواء
كانوا أﺷﻘاء أو ﻷب أو ﻷم وﻟو ﻟﻢ يرﺛوا؛
2.اﻷﺧوة ﻷم بﺸرط انفرادهﻢ ﻋن اﻷب ،واﻟجﺪ ﻟﻸب ،ووﻟﺪ
اﻟصﻠب ووﻟﺪ اﻻبن ذكرا كان أو أنثﻰ.
المادة  259 .-ورﺛة اﻟﺴﺪس سبعة هﻢ:
1.اﻷب مع اﻟوﻟﺪ أو وﻟﺪ اﻻبن ذكرا أو أنثﻰ؛
2.اﻷم مع اﻟوﻟﺪ أو وﻟﺪ اﻻبن أو ﺗعﺪد اﻻﺧوة وارﺛين أو
مﺤجوبين؛
3.بنﺖ اﻻبن وﻟو متعﺪدة بﺸرط وجود بنﺖ واحﺪة معها
وانتفاء وﻟﺪ ابن ﻓﻲ درجتها أو أﻋﻠﻰ منها؛
4.اﻷﺧﺖ ﻟﻸب وﻟو ﺗعﺪدت بﺸرط وجود ﺷﻘيﻘة واحﺪة
وانتفاء أخ ﺷﻘيق أو ﻷب وأب وجﺪ أو وﻟﺪ ذكرا أو أنثﻰ وإن
نزل؛
5.اﻷخ__________ ﻟﻸم ذكرا أو أنثﻰ إذا انفرد وﻟﻢ يكن معه ﻓرع مطﻠﻘا
أو أصل ذكر؛
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6.اﻟجﺪة ﻷم أو ﻷب ﻋنﺪ انفرادها ،ﻓﺈن اجتمعتا قﺴﻢ اﻟﺴﺪس
بينهما إن استوت رﺗبتهما أو كانﺖ اﻟجﺪة ﻟﻸم أبعﺪ ﻓﺈن كانﺖ
أقرب اﺧتصﺖ باﻟﺴﺪس؛
7.اﻟجﺪ ﻟﻸب مع وﻟﺪ أو وﻟﺪ ابن وانتفاء اﻷب.

الفرع الثالث :العصبة

المادة  260 .-اﻟعاصب هو من يﺴتﺤق اﻟتركة كﻠها ﻋنﺪ
انفراده ،أو ما بﻘﻲ منها بعﺪ أﺧذ أصﺤاب اﻟفروض حﻘوقهﻢ ،وإن
استغرقﺖ اﻟفروض اﻟتركة ﻓﻼ ﺷﻲء ﻟه.
المادة  261 .-أنواع اﻟعصبة ﺛﻼﺛة:
ﻋاصب باﻟنفس؛ 
ﻋاصب باﻟغير؛ 

ﻋاصب مع اﻟغير . 
المادة  262 .-ﻟﻠعاصب باﻟنفس أربع جهات مرﺗبة ﻓﻲ اﻹرث
ﻋﻠﻰ اﻟنﺤو اﻵﺗﻲ:
1.اﻟبنوة وﺗﺸمل اﻷبناء وأبناء اﻷبناء وإن نزﻟوا؛
2.اﻷبوة وﺗﺸمل اﻷب واﻟجﺪ ﻷب وإن ﻋﻼ؛
3.اﻻﺧوة وﺗﺸمل اﻻﺧوة اﻷﺷﻘاء واﻻﺧوة ﻷب وأبناءهﻢ وإن
نزﻟوا؛
4.اﻟعمومة وﺗﺸمل اﻷﻋمام اﻷﺷﻘاء أو ﻷب وأﻋمام اﻷب
وأﻋمام اﻟجﺪ ﻷب وإن ﻋﻼ وأبناء من ذكروا وإن نزﻟوا.
المادة  263 .-إذا استوت جهة اﻟعصبة باﻟنفس استﺤق اﻹرث
أقربهﻢ درجة إﻟﻰ اﻟميﺖ.
إذا استوت اﻟجهة واﻟﺪرجة كان اﻟترجيح بﻘوة اﻟﻘرابة ﻓمن كانﺖ
قرابته من اﻷبوين يﻘﺪم ﻋﻠﻰ من كانﺖ قرابته من أبيه ﻓﻘط.
إذا استووا ﻓﻲ اﻟجهة واﻟﺪرجة واﻟﻘوة كان اﻹرث بينهﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴواء.
المادة  264 .-اﻟعصبة باﻟغير:
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1.اﻟبنات مع اﻷبناء؛
2.بنات اﻻبن وإن سفل مع أبناء اﻻبن وإن سفل إذا استووا
معهن درجة مطﻠﻘا أو كانوا أسفل منهن إذا ﻟﻢ يرﺛن بغير ذﻟك.
3.اﻷﺧوات اﻟﺸﻘيﻘات مع اﺧوة أﺷﻘاء وأﺧوات ﻷب مع اﺧوة
ﻷب ،وﻓﻲ هذه اﻟﺤاﻻت يكون اﻹرث بينهﻢ ﻟﻠذكر مثل حﻆ
اﻷنثيين.
المادة  265 .-اﻟعصبة مع اﻟغير :اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘيﻘة أو ﻷب
واحﺪة كانﺖ أم أكثر مع اﻟبنﺖ أو بنﺖ اﻻبن واحﺪة ﻓأكثر ،وهﻲ ﻓﻲ
هذه اﻟﺤاﻟة كاﻷخ ﻓﻲ استﺤﻘاق اﻟباقﻲ وﻓﻲ حجب باقﻲ اﻟعصبة.
المادة  266 .-يﺴتﺤق اﻷب أو اﻟجﺪ اﻟﺴﺪس ﻓرضا إذا اجتمع
مع بنﺖ أو بنﺖ ابن وإن نزل ويرث اﻟباقﻲ باﻟتعصيب بعﺪ أﺧذ اﻟبنﺖ
أو بنﺖ اﻻبن ﻓرضها.
المادة  267 .-إذا اجتمع اﻟجﺪ ﻷب مع اﻻﺧوة اﻷﺷﻘاء أو ﻷب
ذكورا أو إناﺛا أو مختﻠطين أو اجتمع مع اﻟصنفين ﻓﻠه اﻷﻓﻀل من
ﺛﻠﺚ جميع اﻟمال أو اﻟمﻘاسمة.
وﻋنﺪما يجتمع مع اﻻﺧوة وأصﺤاب اﻟفروض يكون ﻟه اﻷﻓﻀل
من سﺪس اﻟتركة أو ﺛﻠﺚ ما بﻘﻲ بعﺪ ذوي اﻟفروض أو مﻘاسمة اﻻﺧوة
كذكر منهﻢ ،وﺗطبق ﻓﻲ كل ما ذكر أحكام اﻟمعادة اﻟمنصوص ﻋﻠيها
ﻓﻲ اﻟمادة  278من هذه اﻟمﺪونة.
المادة  268 .-يرث اﻟعاصب اﻟذكر مثل حﻆ اﻷنثيين.

الفصل الخامس :الحجب

المادة  269 .-اﻟﺤجب إسﻘاط وارث معين من كل اﻟميراث أو
بعﻀه بوارث آﺧر ،وهو صنفان:
1.حجب__________ كﻠﻲ وهو إسﻘاط مطﻠق من اﻟتركة؛
2.حجب جزئﻲ وهو نﻘل من حصة إﻟﻰ حصة أقل منها.
المادة  270 .-يﻘع اﻟﺤجب اﻟكﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺤاﻻت اﻵﺗية:
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1.يﺤجب اﻻبن ابن اﻻبن وبنﺖ اﻻبن ويﺤجب ذكور اﻟﺤفﺪة

اﻟبعيﺪ من ذكورهﻢ وإناﺛهﻢ؛
2.يﺤجب اﻷب اﻟجﺪ واﻟجﺪة من قبﻠه ويﺤجب اﻟجﺪ اﻟﻘريب
اﻟجﺪ اﻟبعيﺪ؛
3.يﺤجب اﻷب واﻻبن وابن اﻻبن اﻷخ اﻟﺸﻘيق واﻷﺧﺖ
اﻟﺸﻘيﻘة؛
4.يﺤجب اﻷخ اﻟﺸﻘيق ومن حجبه اﻷخ ﻟﻸب واﻷﺧﺖ ﻟﻸب
وﻻ ﺗﺤجبهما اﻟﺸﻘيﻘة إﻻ إذا كانﺖ مع واحﺪة أو أكثر من بنات
اﻟصﻠب أو بنات اﻻبن؛
5.يﺤجب اﻟجﺪ واﻷخ ﻟﻸب ومن حجبه ابن اﻷخ اﻟﺸﻘيق؛
6.يﺤجب ابن اﻷخ اﻟﺸﻘيق ومن حجبه ابن اﻷخ ﻟﻸب؛
7.يﺤجب ابن اﻷخ ﻟﻸب ومن حجبه اﻟعﻢ اﻟﺸﻘيق؛
8.يﺤجب اﻟعﻢ اﻟﺸﻘيق ومن حجبه اﻟعﻢ ﻟﻸب؛
9.يﺤجب اﻟعﻢ ﻟﻸب ومن حجبه ابن اﻟعﻢ اﻟﺸﻘيق؛
10 .يﺤجب ابن اﻟعﻢ اﻟﺸﻘيق ومن حجبه ابن اﻟعﻢ ﻟﻸب؛
11 .يﺤجب اﻻبن واﻟبنﺖ وابن اﻻبن وبنﺖ اﻻبن وإن سفل
واﻷب واﻟجﺪ ﻟﻸب وإن ﻋﻼ اﻷخ ﻟﻸم واﻷﺧﺖ ﻟﻸم؛
12 .ﺗﺤجب اﻷم اﻟجﺪ ﻟﻸم؛
13 .يﺤجب اﻷب واﻷم اﻟجﺪة ﻟﻸب؛
14 .ﺗﺤجب اﻟﻘربﻰ من جهة اﻷم اﻟبعﺪى من جهة اﻷب.
المادة  271 .-ﻻ ينال اﻟﺤجب اﻟكﻠﻲ اﻻبن واﻟبنﺖ واﻷب واﻷم
واﻟزوج واﻟزوجة.
المادة  272 .-يﻘع اﻟﺤجب اﻟجزئﻲ ﻋﻠﻰ اﻟنﺤو اﻵﺗﻲ:
1.ينﻘل اﻻبن وابن اﻻبن واﻟبنﺖ وبنﺖ اﻻبن واﺛنان ﻓأكثر
من اﻻﺧوة واﻷﺧوات سواء كانوا أﺷﻘاء أو ﻟﻸب أو ﻟﻸم اﻷم من
اﻟثﻠﺚ إﻟﻰ اﻟﺴﺪس؛
2.ينﻘل اﻻبن ووﻟﺪ اﻻبن واﻟبنﺖ وبنﺖ اﻻبن اﻟزوج من
اﻟنصﻒ إﻟﻰ اﻟربع؛
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3.ينﻘل اﻻبن وابن اﻻبن واﻟبنﺖ وبنﺖ اﻻبن اﻟزوجة من
اﻟربع إﻟﻰ اﻟثمن؛
4.ﺗنﻘل اﻟبنﺖ اﻟوحيﺪة بنﺖ اﻻبن من اﻟنصﻒ إﻟﻰ اﻟﺴﺪس
وﺗنﻘل اﺛنتين ﻓأكثر من بنات اﻻبن من اﻟثﻠثين إﻟﻰ اﻟﺴﺪس؛
5.ﺗنﻘل اﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘيﻘة اﻷﺧﺖ ﻟﻸب من اﻟنصﻒ إﻟﻰ
اﻟﺴﺪس ،وﺗنﻘل اﺛنتين ﻓأكثر من أﺧوات اﻷب من اﻟثﻠثين إﻟﻰ
اﻟﺴﺪس؛
6.ينﻘل اﻻبن ووﻟﺪ اﻻبن اﻷب من اﻟتعصيب إﻟﻰ اﻟﺴﺪس؛
7.ينﻘل اﻻبن ووﻟﺪ اﻻبن اﻟجﺪ ،ﻋنﺪ ﻋﺪم اﻷب ،من
اﻟتعصيب إﻟﻰ اﻟﺴﺪس؛
8.ينﻘل كﻼ من اﻟبنﺖ وبنﺖ اﻻبن واﻷﺧﺖ اﻟﺸﻘيﻘة واﻷﺧﺖ
ﻟﻸب أﺧوها من اﻟفرض إﻟﻰ اﻟتعصيب ،سواء كانﺖ منفردة أو
متعﺪدة ؛
9.ﺗنﻘل اﻟبنﺖ اﻟواحﺪة ﻓأكثر اﻷﺧوات اﻟﺸﻘائق واﻷﺧوات
ﻟﻸب من اﻟفرض إﻟﻰ اﻟتعصيب كما ينﻘﻠهن اﻟجﺪ ﻟﻸب من
اﻟفرض إﻟﻰ اﻟتعصيب.

الفصل السادس :أصول الفرائض وﻋولها

الفرع اﻷول :أصول الفرائض

المادة  273 .-أصول اﻟفرائﺾ هﻲ:
1.اﺛنتان إذا كان ﻓﻲ اﻟورﺛة صاحب نصﻒ؛
2.أربعة إذا كان ﻓﻲ اﻟورﺛة صاحب ربع؛
3.ﺛمانية إذا كان ﻓﻲ اﻟورﺛة صاحب ﺛمن؛
4.ﺛﻼﺛة إذا كان ﻓﻲ اﻟورﺛة صاحب ﺛﻠﺚ أو ﺛﻠثين؛
5.ستة إذا كان ﻓﻲ اﻟورﺛة صاحب سﺪس؛
6.اﺛنا ﻋﺸر إذا ضمﺖ ربعا وﺛﻠثا أو سﺪسا؛
7.أربعة وﻋﺸرون إذا اجتمع ﻓيها ﺛمن مع ﺛﻠثين أو سﺪس.
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الفرع الثاني :العول

المادة  274 .-إذا زادت سهام أصﺤاب اﻟفروض ﻋﻠﻰ أصل
اﻟمﺴأﻟة ﺗطبق قاﻋﺪة اﻟعول وهﻲ زيادة اﻟﺴهام ونﻘﺺ اﻟمﻘادير.
إذا زادت أنصباء اﻟفروض ﻋﻠيها قﺴمﺖ اﻟتركة بينهﻢ بنﺴبة
أنصبائهﻢ ﻓﻲ اﻹرث.
المادة  275 .-يﺪﺧل اﻟعول ﻋﻠﻰ اﻟﺴتة:
)7وأخ  / 1.بمثل سﺪسها ﻓتصير سبعة ،مثال ذﻟك ،زوج( 3
؛ )(7/ 7وﺷﻘيﻘة  ( 3 /ﻷم( 1
)8وأم  / 2.بمثل ﺛﻠثها ﻓتصير ﺛمانية ،مثال ذﻟك ،زوج( 3
؛ ) (8/ 8/2وﺷﻘيﻘة) ( 3
(9/ 3.بمثل نصفها ﻓتصير ﺗﺴعة ،مثال ذﻟك زوج( 3
؛ )(9/ 9وأﺧوان ﻷم  ( 2 /وﺷﻘيﻘتان( 4
) 10وأم  / 4.بمثل ﺛﻠثيها ﻓتصير ﻋﺸرة ،مثال ذﻟك ،زوج( 3
) (10/ 10وأﺧوان ﻷم )  ( 2 / 10/1وﺷﻘيﻘتان) ( 4
المادة  276 .-يﺪﺧل اﻟعول ﻋﻠﻰ اﺛنﻲ ﻋﺸر:
1.بنصﻒ سﺪسها ﻓتصير ﺛﻼﺛة ﻋﺸر ،مثال ذﻟك،
؛ ) (13/ 13وأخ ﻷم )  ( 2 / 13وﺷﻘيﻘتان  ( 8 /زوجة( 3
2.بمثل ربعها ﻓتصير ﺧمﺴة ﻋﺸر ،مثال ذﻟك ،زوجة
؛ ) (15/ 15وأﺧوان ﻷم )  ( 4 / 15/3وﺷﻘيﻘتان) ( 8
3.بمثل ربعها وسﺪسها ﻓتصير سبعة ﻋﺸر ،مثال ذﻟك،
) 17وأﺧوان ﻷم )  / 17وﺷﻘيﻘتان )  ( 8 / 17وأم  ( 2 /زوجة( 3
).(17/4
المادة  277 .-يﺪﺧل اﻟعول ﻋﻠﻰ أربعة وﻋﺸرين بمثل ﺛمنها
) (27/ 27وأبوان  ( 8 /ﻓتصير سبعة وﻋﺸرين ،مثال ذﻟك ،زوجة( 3
) 27كﺤاﻟة اﻟمنبرية . /وبنتان( 16
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الفصل السابع :مسائل ﺧاصة
مسﺄلة المعادة

المادة  278 .-إذا كان مع اﻻﺧوة اﻷﺷﻘاء اﺧوة ﻟﻸب ﻋاد
اﻻﺧوة اﻷﺷﻘاء اﻟجﺪ ﻟﻸب ﻓمنعوه بهﻢ كثرة اﻟميراث ﺛﻢ يأﺧذ اﻷﺷﻘاء
إن كانوا أكثر من أﺧﺖ نصيب اﻻﺧوة ﻟﻸب وإن كانﺖ ﺷﻘيﻘة واحﺪة
استكمﻠﺖ ﻓرضها وكان اﻟباقﻲ بين اﻻﺧوة ﻟﻸب ﻟﻠذكر مثل حﻆ
اﻷنثيين.

مسﺄلة اﻷكدرية أو الغراء

المادة  279 .-ﻻ يفرض ﻟﻸﺧﺖ مع اﻟجﺪ ﻓﻲ مﺴأﻟة إﻻ ﻓﻲ
اﻷكﺪرية أو اﻟغراء وهﻲ زوج وأم وأﺧﺖ ﺷﻘيﻘة أو ﻷب وجﺪ ﻓيﻀﻢ
اﻟجﺪ ما حﺴب ﻟه إﻟﻰ ما حﺴب ﻟها ويﻘتﺴمان ﻟﻠذكر مثل حﻆ اﻷنثيين
أصﻠها من ستة وﺗعول إﻟﻰ ﺗﺴعة ﻓتصح من سبعة وﻋﺸرين ﻟﻠزوج
ﺗﺴعة وﻟﻸم ستة وﻟﻸﺧﺖ أربعة وﻟﻠجﺪ ﺛمانية.

مسﺄلة المالكية

المادة  280 .-إذا اجتمع مع اﻟجﺪ زوج وأم وأخ ﻷب واﺧوة
ﻷم ﻓرض ﻟﻠزوج اﻟنصﻒ وﻟﻸم اﻟﺴﺪس وﻟﻠجﺪ ما بﻘﻲ وﻻ يأﺧذ
اﻻﺧوة ﻟﻸم ﺷيئا ﻷن اﻟجﺪ يﺤجبهﻢ وﻻ يأﺧذ اﻷخ ﻟﻸب ﺷيئا.

مسﺄلة شبه المالكية

المادة  281 .-إذا كان مع اﻟجﺪ زوج وأم وأخ ﺷﻘيق وإﺧوة
ﻷم ﻓاﻟجﺪ يأﺧذ ما بﻘﻲ بعﺪ ذوي اﻟﺴهام دون اﻷخ ﻷن اﻟجﺪ يﺤجب
اﻷﺧوة ﻟﻸم.

مسﺄلة الخرقاء

المادة  282 .-إذا اجتمعﺖ أم وجﺪ وأﺧﺖ ﺷﻘيﻘة أو ﻷب
ﻓرض ﻟﻸم اﻟثﻠﺚ وما بﻘﻲ يﻘﺴمه اﻟجﺪ واﻷﺧﺖ ﻟﻠذكر مثل حﻆ
اﻷنثيين.
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مسﺄلة المشتركة

المادة  283 .-يأﺧذ اﻟذكر من اﻻﺧوة اﻷﺷﻘاء كاﻷنثﻰ ﻓﻲ
اﻟمﺸتركة وهﻲ زوج وأم أو جﺪة واﺧوة ﻷم واﺧوة أﺷﻘاء ﻓيﺸترك ﻓﻲ
اﻟثﻠﺚ اﻻﺧوة ﻟﻸم واﻻﺧوة اﻷﺷﻘاء اﻟذكور واﻹناث ﻓﻲ ذﻟك سواء،
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد رؤوسهﻢ ،ﻷن جميعهﻢ من أم واحﺪة.

مسﺄلة الغراوين

المادة  284 .-إذا اجتمعﺖ زوجة وأبوان ﻓﻠﻠزوجة اﻟربع وﻟﻸم
ﺛﻠﺚ ما بﻘﻲ وهو اﻟربع ،وﻟﻸب ما بﻘﻲ ،وإذا اجتمع زوج وأبوان
ﻓﻠﻠزوج اﻟنصﻒ وﻟﻸم ﺛﻠﺚ ما بﻘﻲ وهو اﻟﺴﺪس وما بﻘﻲ ﻟﻸب.

مسﺄلة المباهلة

المادة  285 .-إذا اجتمع زوج وأم وأﺧﺖ ﺷﻘيﻘة أو ﻷب كان
ﻟﻠزوج اﻟنصﻒ وﻟﻸﺧﺖ اﻟنصﻒ وﻟﻸم اﻟثﻠﺚ وأصﻠها من ستة وﺗعول
إﻟﻰ ﺛمانية ،ﻟﻠزوج ﺛﻼﺛة وﻟﻸﺧﺖ ﺛﻼﺛة وﻟﻸم اﺛنان.

مسﺄلة المنبرية

المادة  286 .-إذا اجتمعﺖ زوجة وبنتان وأبوان صﺤﺖ
ﻓريﻀتهﻢ من أربعة وﻋﺸرين وﺗعول إﻟﻰ سبعة وﻋﺸرين ﻟﻠبنتين
اﻟثﻠثان( ستة ﻋﺸر )وﻟﻸبوين اﻟثﻠﺚ( ﺛمانية )وﻟﻠزوجة اﻟثمن(ﺛﻼﺛة)
ويصير ﺛمنها ﺗﺴعا.

الفصل الثامن :تصفية التركة

المادة  287 .-ﺗصفﻰ اﻟتركة ﺗﺤﺖ مراقبة اﻟﻘاضﻲ بعﺪ أن
يطﻠع ﻋﻠﻰ حصرها.
المادة  288 .-يجب ﻋﻠﻰ اﻟﻘاضﻲ أن يتخذ ،ﻋنﺪ اﻟﺤاجة،
جميع ما يجب من اﻹجراءات اﻻحتياطية اﻟمﺴتعجﻠة ﻟﻠﺤفاظ ﻋﻠﻰ
اﻟتركة وﻟه ﻋﻠﻰ اﻟخصوص أن يأمر بوضع اﻷﺧتام وبﺈيﺪاع اﻟنﻘود
وغيرها من اﻷوراق اﻟماﻟية واﻷﺷياء ذات اﻟﻘيمة.
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المادة  289 .-يأمر اﻟﻘاضﻲ باﺗخاذ اﻹجراءات اﻟمﺸار إﻟيها
باﻟمادة  288من هذه اﻟمﺪونة إما ﺗﻠﻘائيا إذا كان ﻓﻲ اﻟورﺛة قاصر ﻻ
وصﻲ ﻟه أو كان من بينهﻢ غائب وإما بطﻠب من اﻟنيابة اﻟعامة إذا
كان بﺤوزة اﻟمتوﻓﻰ جزء من ممتﻠكات اﻟﺪوﻟة ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗتجاوز هذه
اﻹجراءات ﺗﻠك اﻟممتﻠكات ﻓﻲ اﻟﺤاﻟة اﻷﺧيرة.
وكذﻟك يمكن ﻟﻠﻘاضﻲ أن يأمر باﺗخاذ هذه اﻹجراءات بناء ﻋﻠﻰ
طﻠب أحﺪ اﻟمعنيين باﻷمر إذا وجﺪ ما يبرر ذﻟك.
المادة  290 .-ﻻ يجوز ﻷي وارث اﻟتصرف ﻓﻲ مال اﻟتركة
قبل ﺗصفيتها إﻻ بما ﺗﻘتﻀيه اﻟﻀرورة اﻟمﺴتعجﻠة كما ﻻ يجوز
استيفاء ديونها أو أداؤها إﻻ بﺈذن من اﻟمصفﻲ.
المادة  291 .-يعين اﻟﻘاضﻲ مصفيا ﻟﻠتركة يتﻢ اﺧتياره باﺗفاق
اﻟورﺛة ﻓﺈن ﻟﻢ يتفﻘوا ﻋﻠﻰ ﺷخﺺ ﻋين اﻟﻘاضﻲ من يرى مبررا
ﻟتعيينه ﻋﻠﻰ أن يكون من بين اﻟورﺛة إن أمكن ،وذﻟك بعﺪ اﻻستماع
إﻟﻰ أقواﻟهﻢ وﺗﺤفظاﺗهﻢ.
يمكن أن يكون اﻟمصفﻲ واحﺪا أو أكثر.
المادة  292 .-ﺗتمثل مهام اﻟمصفﻲ ﻓيما نﺺ ﻋﻠيه ﻓﻲ وﺛيﻘة
ﺗعيينه .وﺗﺴري ﻋﻠيه أحكام اﻟوكاﻟة ﻓﻲ حﺪود ﺗﻠك اﻟمهام.
ﺗﺤﺪد وﺛيﻘة اﻟتعيين اﻷجل اﻟذي يجب ﻓيه ﻋﻠﻰ اﻟمصفﻲ ﺗﻘﺪيﻢ
نتيجة إحصاء اﻟتركة.
المادة  293 .-يمكن ﻟﻠمصفﻲ رﻓﺾ اﻟﻘيام بمهمة اﻟتصفية.
إذا ﺗخﻠﻰ اﻟمصفﻲ ﻋن مهمته بعﺪ ﺗوﻟيها طبﻘﺖ ﻋﻠيه أحكام
اﻟوكاﻟة اﻟمنظمة بﻘانون اﻻﻟتزامات واﻟعﻘود.
ﻟﻠﻘاضﻲ استبﺪال اﻟمصفﻲ بغيره متﻰ وجﺪ ﻟذﻟك مبررا ،إما من
ﺗﻠﻘاء نفﺴه أو بطﻠب أحﺪ اﻟمعنيين باﻷمر.
المادة  294 .-يﻘوم اﻟمصفﻲ ﻓور ﺗعيينه بﺤصر كاﻓة ممتﻠكات
اﻟميﺖ طبﻘا ﻟما ﺗنﺺ ﻋﻠيه قواﻋﺪ اﻹحصاء اﻟجاري بها اﻟعمل ،كما
ﻋﻠيه أن يبﺤﺚ ﻋن ديون اﻟتركة سواء كانﺖ ﻟها أو ﻋﻠيها.
ويﻠزم اﻟورﺛة بﺈبﻼغ اﻟمصفﻲ بكل ما يعﻠمونه من حﻘوق متعﻠﻘة
باﻟتركة.
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المادة  295 .-بعﺪ انتهاء اﻷجل اﻟمﺤﺪد ﻟتﻘﺪيﻢ حصر اﻟتركة
يﻘﺪم اﻟمصفﻲ ﻻئﺤة مفصﻠة يثبﺖ ﻓيها جميع ما ﺗركه اﻟميﺖ من أموال
وحﻘوق ماﻟية.
وﻋﻠيه أن يثبﺖ ﻓﻲ هذه اﻟﻼئﺤة ما يعثر ﻋﻠيه من وﺛائق
اﻟموروث وما ﺗﻀمنته اﻟﺴجﻼت اﻟعامة من حﻘوق وديون وما ﻋﻠمه
ﻋنها بأي وسيﻠة كانﺖ .ويجوز ﻟﻠمصفﻲ أن يطﻠب من اﻟﻘاضﻲ ﺗمﺪيﺪ
هذا اﻷجل إذا كان ﻟذﻟك ما يبرره.
المادة  296 .-ﻋﻠﻰ اﻟمصفﻲ اﻟﻘيام بما يﻠزم من إدارة ﺷﺆون
اﻟتركة ،وﻋﻠيه ﺗمثيﻠها ﻓﻲ اﻟﺪﻋاوى واستيفاء ديونها اﻟﺤاﻟة .وﻟﻠﻘاضﻲ
مطاﻟبته بتﻘﺪيﻢ حﺴابات دورية ﻋن إدارﺗه.
وﺗﻘع ﻋﻠﻰ اﻟمصفﻲ وﻟو ﻟﻢ يكن مأجورا ،مﺴﺆوﻟية اﻟوكيل
اﻟمأجور.
المادة  297 .-يﺴتعين اﻟمصفﻲ ﻓﻲ ﺗﻘييﻢ ممتﻠكات اﻟتركة
باﻟخبراء اﻟمختصين ،وإن ﺗعذر ذﻟك يﻠجأ إﻟﻰ من ﺗكون ﻟه دراية
ﺧاصة ﻓﻲ اﻟموضوع.
المادة  298 .-يﺴﺪد اﻟمصفﻲ ديون اﻟتركة اﻟتﻲ ﺗعين قﻀاؤها

بعﺪ إذن اﻟﻘاضﻲ ومواﻓﻘة اﻟورﺛة ،وﻻ ﺗﺴﺪد اﻟﺪيون اﻟتﻲ ﺗكون مﺤل
نزاع إﻻ بعﺪ اﻟﺤكﻢ اﻟنهائﻲ.
المادة  299 .-إذا أﻋﺴرت اﻟتركة أو احتمل إﻋﺴارها ﻓﺈن
ﻋﻠﻰ اﻟمصفﻲ إيﻘاف ﺗﺴﺪيﺪ أي دين وﻟو ﻟﻢ يكن مﺤل نزاع إﻟﻰ أن يتﻢ
اﻟﺤكﻢ نهائيا ﻓﻲ جميع اﻟنزاﻋات اﻟمتعﻠﻘة باﻟﺪيون.
المادة  300 .-يﻘوم اﻟمصفﻲ بتﺴﺪيﺪ ديون اﻟتركة من مﺤصول
حﻘوقها وبما ﻟها من نﻘود ومن ﺛمن منﻘوﻻﺗها ﻓﺈن ﻟﻢ يكﻒ ﻓمن ﺛمن
ﻋﻘاراﺗها.
يتﻢ بيع منﻘوﻻت اﻟتركة وﻋﻘاراﺗها باﻟمزاد اﻟعﻠنﻲ إﻻ إذا اﺗفق
اﻟورﺛة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟيه بأنفﺴهﻢ بﻘيمة يﻘررها اﻟخبراء أو باﻟمزايﺪة ﻓيما
بينهﻢ مع مراﻋاة اﻷحكام اﻟمتعﻠﻘة باﻟﻘصر.
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المادة  301 .-ﻻ ﺗﺴﺪد ديون اﻟتركة إﻻ بعﺪ اﻟثبوت ويمين
اﻟﻘﻀاء اﻟمنصوص ﻋﻠيها بﻘانون اﻻﻟتزامات واﻟعﻘود ما ﻟﻢ يﻘبل
اﻟورﺛة كامﻠو اﻷهﻠية ذﻟك.
المادة  302 .-ينفذ اﻟمصفﻲ وصايا اﻟتركة بعﺪ ﺗﺴﺪيﺪ ديونها.
المادة  303 .-ﻟﻠمصفﻲ طﻠب مكاﻓأة ﻋادﻟة من اﻟﻘاضﻲ مﻘابل
قيامه بمهام اﻟتصفية ،وﺗخصﻢ ﺗﻠك اﻟمكاﻓأة من اﻟتركة.

الفصل التاسع :تسليم التركة وقسمتها

المادة  304 .-يجوز ﻟكل وارث بمجرد حصر اﻟتركة ،وﻋﻠﻰ
أساس اﻟﺤﺴاب ،اﻟمطاﻟبة باستﻼم أﺷياء أو نﻘود ﻻ ﺗتوقﻒ ﻋﻠيها
اﻟتصفية ﺷريطة أن ﻻ ﺗتجاوز قيمتها نصيبه اﻟﺸرﻋﻲ وأن يواﻓق ﻋﻠﻰ
ذﻟك جميع اﻟورﺛة.
المادة  305 .-ﻟكل وارث أن يطﻠب من اﻟﻘاضﻲ وﺛيﻘة ﺗفيﺪ
حصر اﻟورﺛة وﺗبين مﻘﺪار نصيبه ﻓﻲ اﻹرث ،وأﺧرى ﺗعين ما حصل
ﻋﻠيه كل واحﺪ من أموال اﻟتركة.
المادة  306 .-ﻟكل مﺴتﺤق نصيب من اﻟتركة سواء كان
وارﺛا أو موصﻰ ﻟه أن يطﻠب ﺗمييز نصيبه بطريق اﻟﻘﺴمة اﻟﺸرﻋية
إذا ﻟﻢ يكن من بين اﻟورﺛة حمل.
إذا كان من بين اﻟورﺛة حمل ﻓيوقﻒ قﺴﻢ اﻟتركة إﻟﻰ أن ﺗﻀع
اﻟﺤامل حمﻠها.
المادة  307 .-إذا اﺷتمﻠﺖ اﻟتركة ﻋﻠﻰ ﻋﻘارات قابﻠة ﻟﻠﻘﺴمة،
يﺪﻋو اﻟمصفﻲ اﻟورﺛة ﻟذﻟك ،ﺗﻘﻠيﻼ ﻷﻋباء اﻻﺷتراك ،ﻓﺈن قبﻠوا قام بها
وإﻻ ﻓﻠﻠراغبين منهﻢ رﻓع اﻟطﻠب إﻟﻰ اﻟﻘاضﻲ ﻹجراء اﻟﻘﺴمة طبﻘا
ﻟﻸحكام اﻟﺸرﻋية.
ﻟﻠﻘاضﻲ أن يﺤكﻢ باﻟﻘﺴمة ﻟرﻓع اﻟﻀرر اﻟناﺗج ﻋن اﻻﺷتراك
وﻟﺤفﻆ اﻷموال واﻟﺤﻘوق من اﻟﻀياع.
المادة  308 .-ﺗطبق ﻋﻠﻰ قﺴمة اﻟتركة ،ﻓيما ﻋﺪا اﻷحكام
اﻟواردة ﻓﻲ هذه اﻟمﺪونة ،اﻟﻘواﻋﺪ اﻟمنصوص ﻋﻠيها ﻓﻲ قانون
اﻻﻟتزامات واﻟعﻘود.
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المادة  309 .-إذا ﻟﻢ ﺗتﻀمن اﻟﻘﺴمة بعﺾ أموال اﻟمتوﻓﻰ،
ﻋنﺪ وﻓاﺗه ،ﻓﺈن ﺗﻠك اﻷموال ﺗصبح ﺷائعة بين اﻟورﺛة وﺗخﻀع ﻟﻘواﻋﺪ
اﻟميراث.
المادة  310 .-يصرف ما بﻘﻲ بعﺪ اﻟفروض من مال من ﻻ

ﻋاصب ﻟه إﻟﻰ اﻟخزانة اﻟعامة ،كما يصرف إﻟيها مال من ﻻ وارث
ﻟه.

أحكام ﺧتامية

المادة  311 .-يرجع ﻓﻲ ﺗفﺴير مﺪﻟوﻻت هذه اﻟمﺪونة ﻋنﺪ
اﻻﺷكال إﻟﻰ مﺸهور مذهب ماﻟك.
كل ما ﻟﻢ ينﺺ ﻋﻠيه ﻓﻲ هذه اﻟمﺪونة يرجع ﻓيه إﻟﻰ مﺸهور
مذهب ماﻟك.
المادة  312 .-ﺗطبق أحكام هذه اﻟمﺪونة ﻋﻠﻰ جميع اﻟﻘﻀايا
اﻟمتعﻠﻘة باﻷحوال اﻟﺸخصية اﻟتﻲ ﻟﻢ يبﺖ ﻓيها نهائيا قبل سريان اﻟعمل
بها.
المادة  313 .-ﺗﻠغﻲ هذه اﻟمﺪونة كل اﻟنصوص اﻟﺴابﻘة
اﻟمخاﻟفة ﻟها.
المادة  314 .-ينﺸر هذا اﻟﻘانون وﻓق إجراءات اﻻستعجال
وينفذ كﻘانون ﻟﻠﺪوﻟة.
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