
 
 

 مشروع قانون لبناني لألحوال الشخصیة
 
 

 أسبابه الموجبة:
  

 حمایة حق الشباب والشابات في الزواج داخل بلدهم بین أهلهم وبرعایة القانون1.

 اللبناني

  استكمال الدولة تشریًعا ناقًصا فیها منذ القرار 60 ل ر عام 21936.

 ال یجوز أن تكون سیادة الدولة على قوانینها منتقصة3.

 الدستور یـُلزم الدولة واجب التشریع فال یجوز لها التخلـّي عنه4.

 على لبنان أن یحسم صیغة محترمة من داخله لألحوال الشخصیة5.

 الدولة مسؤولة عن الحمایة القانونیة للزیجات المختلطة بین اللبنانیین6.
            ال یشكـّل الدین أو المذهب مانًعا أمام الزواج ومفاعیله

 

 ال یقوم زواٌج إال على العدالة العائلیة والمساواة بین المرأة والرجل7.
             حّل لمعاناة عائلیة بسبب القوانین السائدة

 

 لبنان ملزم تطبیق االتفاقیات العالمیة لحقوق اإلنسان الموقـِّع علیها8.

 تكریس الحق في حریة االختیار9.

  ازدیاد مطالبة المجتمع والشباب بهذا القانون10.

 إضافات جدیدة وإنسانیة في مجال األحوال الشخصیة في لبنان11.

 
 
 

را، باالستفادة من مشروع القانون أعّدته د. أوغاریت یونان ود. ولید صلیبي، بمضمون أكثر تطو 
 اقتراحات ومشاریع مدنیة سابقة في تاریخ النضال إلقرار مثل هذا القانون في لبنان.

 
 مشروع القانون مؤلـَّف من 244 مادة، قّدمته جمعیة "شمل" إلى مجلس النواب إلقرار أول قانون وطني

 الطائفي ومتطور لألحوال الشخصیة، قانون لجمیع اللبنانیین، تـُطبـَّق أحكامه على من اختار عقد زواجه
 وفًقا له، وتتولـّى المحاكم المدنیة تطبیق أحكامه ومفاعیله، ویـُعَمل به فور نشره في الجریدة الرسمیة.
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 بیروت، 18/3/2011
 

 مشروع قانون لبناني لألحوال الشخصیة
 
 
 

 األسباب الموجبة
 

 بات واجًبا على الدولة اللبنانیة إقرار قانون مدني ینظم األحوال الشخصیة لمن یختار عقد
 زواجه وفق أحكام هذا القانون، وذلك لألسباب التالیة:

 
 

 أوًال، حمایة حق الشباب والشابات في الزواج داخل بلدهم بین أهلهم وبرعایة القانون
  اللبناني

 الشباب اللبناني یطالب منذ عشرات السنین، ومؤخًرا بشكل منتظم ومكثـّف عبر نشاطات متنوعة في
 سائر المناطق والجامعات والعدید من الجمعیات وأیًضا بعشرات اآلالف عبر وسائل االتصال والتواصل

 األلكترونیة، یطالب الدولة بصوت وطني موحـّد إقرار قانون لبناني وطني الطائفي لألحوال الشخصیة، یكون
  ملزًما لمن یخضع له من اللبنانیین واللبنانیات.

 ویقولون إنهم یصّرون على أن یتزوجوا هنا في بلدهم، ویعتبرون أنهم یستحقون أن یفرحوا بین أهلهم
 وأحبائهم، ویریدون أن یكون زواجهم لبنانًیا وباللغة العربیة ال أن یضطروا إلى ترجمة وثائقهم الثبوتیة إلى
 لغات أجنبیة والوقوف أمام قضاة غیر لبنانیین في محاكم غیر لبنانیة وأن یقولوا نعم للزواج بلغة غیر اللغة

  العربیة الرسمیة لبلدهم لبنان.
 إلزامیة عقد الزواج المدني خارج األراضي اللبنانیة، تضاعف من معاناة الشباب، من جهة ألنهم

 یـُحرمون من االحتفال بهذا الیوم الممّیز والكبیر في حیاتهم بین األهل واألصدقاء وفي بلدهم لبنان، ومن جهة
  أخرى ألنهم یتكبدون أعباء إضافیة للسفر واإلقامة في الخارج عن غیر ذي حق.

 وكما بات واضًحا لجمیع اللبنانیین، أن ال معنى من أن یبقى الشباب مضطّرین للسفر إلى الخارج
  إلجراء

 عقد الزواج المدني لتعترف به من ثّم الدولة اللبنانیة، وأنه لیس عدًال أن تكّرس الدولة ازدواجیة قاهرة
 في المعاییر تجاه مواطنیها فتلزم فئة منهم بالخروج من الوطن إلى دول أخرى لممارسة خیارها في أحوالها

 الشخصیة.
 لذا، من شأن إقرار هذا القانون حمایة هذا الحق للشباب ولسائر المواطنین، وتكریس صورة الدولة

 الراعیة.
 
 
 

  ثانًیا، استكمال الدولة تشریًعا ناقًصا فیها منذ القرار 60 ل ر عام 1936
 القانون المقترح لیس أمًرا طارئـًا في مسیرة الدولة اللبنانیة، بل یعود إلى بدایة نشوء الدولة وإلى خطوة
 تشریعیة ریادیة أقّرها لبنان بعد عشر سنوات فقط من وضع الدستور األول (1926)، وذلك عبر إقرار الحق
 للمواطنین بموجب القرار 60 ل ر تاریخ 13/3/1936 في أن یتزوجوا وفق قانون مدني معترف به رسمًیا؛

  لكنه اضطر حینها وبصورة ظرفیة إلى إقرار هذا الحق مع اشتراط عقده خارج لبنان.
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 منذ ذاك التاریخ، منذ 74 عاًما، ما زال اللبنانیون وبأعداد متزایدة - ال سّیما مع األجیال الشابة حالًیا
 وتطور الوعي - یختارون تكریس حقهم هذا ویطبقونه بموجب القرار اآلنف الذكر، ویرتضون السفر لعقد

  زواجهم مدنًیا في الخارج، ویؤّسسون عائالت لبنانیة لكن تابعة في أحكام زواجها إلى قوانین خارجّیة.
 وقد تّم تأجیل إصدار القانون المدني المذكور عن مجلس النواب، بینما المطلوب لیس االستمرار في
 التأجیل بل تحریر هذا التأجیل. لذا، یـُعتبر إقرار القانون المقترح بمثابة استكمال لبناء المسیرة التشریعیة

  للدولة واإلیفاء بقراراتها مهما طال الزمن إحقاقـًا للعدل.
 
 

 ثالثـًا، ال یجوز أن تكون سیادة الدولة على قوانینها منتقصة
 ال وجود لدولة مستقلة وذات سیادة، إن لم تكّرس سیادتها من خالل تشریعاتها وقوانینها الذاتیة، وال سیادة

  لدولة لبنان الدیمقراطیة البرلمانیة إال من خالل استكمال سّن قوانینها المدنیة.
 هذه السیادة للدولة اللبنانیة ما زالت ناقصة ومنتقصة في مجال األحوال الشخصیة؛ إذ تستمر الدولة في

 الخضوع في تنظیم األحوال الشخصیة، داخلًیا لقوانین حصریة للطوائف ومحاكم لها، وخارجًیا لقوانین الدول
 التي یعقد فیها اللبنانیون أصوًال زواًجا مدنًیا في حین أن هذه الدول هي سیادیة على قوانینها. وجّل ما تقوم به

 الدولة اللبنانیة إلى اآلن هو أنها تسجـّل هذه الزیجات في سجالتها الرسمیة في دوائر األحوال الشخصیة
 اللبنانیة، وتقّر بقوانینها وتسمح بتطبیق أحكامها على المواطنین اللبنانیین من دون أن یكون لها أي رأي فیها ال

  من حیث التشریع وال التعدیل وال التطویر.
  بذلك، كأن الدولة تتخلـّى عن سیادتها القانونیة وعن دورها األساس في التشریع.

 من جهة أخرى، الدولة مسؤولة عن الحفاظ على سیادة القضاء فیها، إزاء عشرات قوانین الزواج
 المدنّي الوافدة إلى داخل لبنان من دول أخرى یعقد فیها مواطنون لبنانیون زواجـًا مدنًیا، فتصبح هذه القوانین
 جزًءا ال یتجزأ من التشریعات الرسمیة المعمول بها في لبنان والتي یحكم بموجبها القضاة. وفي هذا انتقاص

 من حریة القضاء اللبناني ومن سیادته، عدا اضطراره واضطرار المحامین إلى العمل بموجب قوانین مختلفة
  وأحیاًنا بعیدة عن المجتمع اللبناني وعن أسس تشریعاته.

 لذا، باتت مسؤولیة كبرى على الدولة اللبنانیة في أن تسارع إلى تصحیح هذا الخلل السیادي المتمادي في
  مجال التشریع والقضاء؛ والمعالجة تكون بإقرار قانون وطني محلي لألحوال الشخصیة.

 
 
 

 رابًعا، الدستور یـُلزم الدولة واجب التشریع فال یجوز لها التخلـّي عنه.

 من المبادىء األصلیة والراسخة في الحقل الدستوري، أن حق الدولة هو من البدیهیات في مجال تنظیم
 الشؤون العامة، وفي سّن التشریعات المستلهمة من الدستور نًصا وروًحا، والمتالئمة مع حاجات المجتمع

 وتطلعاته.
 وقد نّص الدستور اللبناني بوضوح، في المادة 18 منه:

  "لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانین"،
  وفي المادة 16 منه:

  "تتولـّى السلطة التشریعیة هیئة واحدة هي مجلس النواب".
 وبما أن المجلس النیابي الممثـّل للشعب اللبناني واألمـّة، ال یحق له التنازل عن حق التشریع وواجب

 التشریع، تحت أّي سبب أو ذریعة، وبما أن وجود قوانین األحوال الشخصیة للطوائف في لبنان وإعطاءها هذا
 الحق لم یقابله إلغاء هذا الحق للدولة وعنها، لذا تحّول غیاب الدولة عن التشریع في األحوال الشخصیة إلى

  مخالفة دستوریة یتوجـّب اإلسراع في تصحیحها.
 لغایة الیوم، ما زالت الدولة اللبنانیة تعاني من فراغ قانوني في تشریعاتها المدنیة في مجال األحوال

 الشخصیة.  بینما هي ملزمة التشریع في األحوال الشخصیة، وال یجوز لها التخلـّي أو التنازل عن هذا الحق.
 من هنا، یأتي إصدار هذا القانون من مجلس النواب في محلـّه لملء فراغ قانوني في الدولة ولتصحیح

  تخلٍّ متماٍد في الدولة بعدم التشریع في األحوال الشخصیة.

3 
 



 
 
 

  خامًسا، على لبنان أن یحسم صیغة محترمة من داخله لألحوال الشخصیة
 معلوٌم أن القوانین تتنوع بتنّوع المجتمعات وظروفها، وأن ما هو مقترح للبنان ولتطویر المجتمع لیس
 صورة طبق األصل أو عملیة تقلید لما هو قائم في مجتمعات أخرى، بل اجتهاد وإبداع لما یتناسب ومجتمعنا

  اللبناني بكل مكوناته وتطوراته وإنجازاته مع بدایة األلفیة الثالثة.
 وبعد دراسة واسعة لعشرات الدول والمجتمعات في العالم في مجال األحوال الشخصیة، استطعنا

 استخالص ثالث نتائج وعـِبـَر أساسیة، حیث تبیـّن:
 أن دوًال عدیدة شرقیة وغربّیة، وبینها شعوب مؤمنة بالمسیحیة وباإلسالم كما بسواها من األدیان-

  والمعتقدات، سبقت لبنان وأقّرت قانونـًا وضعًیا مدنًیا لألحوال الشخصیة لمواطنیها.
 وأن كل دولة من هذه الدول لم تتخّل عن واجبها وعن حقها في التشریع، أكانت تضّم طوائف وأدیان-

 متنوعة أْم أغلبیة من دین أو معتقد محّدد. فاألساس، أنها تحّملت مسؤولیتها كدولة جامعة لسائر مواطنیها
 علیها تنظیم هذا الشأن الهاّم جًدا من شؤون المواطنین وحیاتهم الیومیة ونسیجهم االجتماعي والعائلي.

 وأن القانون المدني الذي وضعته كل من هذه الدول، جاء نتیجة مالءمة دقیقة ومسؤولة ما بین طبیعة-
 المجتمع وضرورة تطویره من جهة وأولویة بناء أسس الدولة وقوانینها السیادیة من جهة أخرى.

 

 وبإیجاز، نذكر أن بین هذه الدول:
 مـَن اعتمدت قانوًنا مدنًیا موحًدا لجمیع المواطنین من دون سواه مع إمكانیة إقامة زواج دیني احتفالي-

 الحق.
 ومنها من جعلته اختیارًیا فاعترفت على حّد سواء بالدیني رسمًیا وبالمدني رسمًیا مع إمكانیة إقامة زواج-

 دیني احتفالي الحق في حالة الزواج المدني.
  ومنها من مزجت في قانون واحد صادر عن الدولة أحكاًما دینیة ومدنّیة مًعا وأدارته بواسطة محاكمها.-
 ومنها من احتفظت بالنصوص الدینیة والطائفّیة، لكنها حصرت القضاء والمحاكم بالدولة، على غرار ما-

 هو قائم في سائر الدول العربیة.
 أما في لبنان، فما زلنا نعتمد صیغة غریبة تشبه أّي وضع انتقالي غیر محسوم وملتبس في الجوهر، حیث-

 حصریة التشریع لیست للدولة بل للطوائف وحیث القانون المدني مستورد من الخارج... األمر الذي
  یستدعي بإلحاح إنهاء هذه الصیغة المتشابكة الالدیمقراطیة والالسیادیة.

  

 إذن، أشكال التشریع والقوانین متنّوعة، لذا یطرح القانون المقترح حًال واضحـًا ووطنًیا، عبر إصدار
  قانون مدني لبناني محلي بجانب نصوص الطوائف المعمول بها في األحوال الشخصیة.

  
 
 
 
 
 

  سادًسا، الدولة مسؤولة عن الحمایة القانونیة للزیجات المختلطة بین اللبنانیین
            ال یشكـّل الدین أو المذهب مانعـًا بین اللبنانیین أمام الزواج ومفاعیله

  

دا متآلفـًا ونحن نرفض عالقة حّب السؤال المطروح هنا هو: كیف یمكن أن نبني وطًنا أو مجتمًعا موح 
 تنشأ بین مواطنین من دینین أو مذهبین مختلفین؟ وكیف یمكن أن ننحو باتجاه تجاوز الطائفّیة، في السیاسة

 واالقتصاد والوظائف والتعلیم، ونحن عاجزون عن القبول بزواج مختلط یشّرعه قانون الدولة اللبنانیة
  الجامعة؟

 من جهة أخرى، فئات كثیرة من اللبنانیین تصّر على تأكید انتمائها إلى الوطن أوًال، وعلى اتباع قوانین
 الدولة وسلطاتها المدنّیة، ال سلطات الطوائف وأنظمتها، وهم یطالبون بفسحات وطنّیة ومدنّیة حقیقّیة تجمعهم

 في ظّل احترام حرّیة االعتقاد لكٍل منهم.
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 وبما أن قوانین الطوائف ال یسمح معظمها بالزواج المختلط إال تحت شروط وبینها تغییر الدین أو
 المذهب، وبین مفاعیلها ما یحّرم اإلرث المتبادل، وما یشترط تربیة األطفال وفق دین األب حصًرا، إلخ.  لذا،

  یأتي
 القانون المدني المقترح لیعالج هذه المسألة الوطنیة واالجتماعیة بین اللبنانیین، فینص على أن ال مانع

 بسبب من الدین أو الطائفة أو المذهب أمام الزوجین ال في الزواج وال في أيٍّ من مفاعیله، كما أن أیـًا من
  الزوجین لیس ملزًما بتغییر دینه أو مذهبه إلتمام عقد الزواج إال إذا أراد ذلك بملء خیاره الحّر.

 اللبنانیون تعبوا من االنقسام الطائفي، وكثیرون في سائر المناطق یقیمون عالقات حب وتقارب عائلي
 ویرغبون بتتویج ذلك عبر زواج رسمي بموجب قانون للدولة، متخطـّین بذلك االختالف في الدین والمذهب

  ومتجرأین على مواجهة الممنوعات المفروضة تقلیدًیا.
  لذا، بات أكثر من ملّح تشریع هذا القانون الوطني الالطائفي لألحوال الشخصیة.

 

 
 
 

 سابًعا، ال یقوم زواٌج إال على العدالة العائلیة والمساواة بین المرأة والرجل
 ال یجوز ألي قانون أن یؤّسس للتمییز فیما بین الحبیبین – الزوجین، بتكریس عدم التوازن بینهما في

 الحقوق والواجبات وباإلعالء من شأن أحدهما على اآلخر.
 وانطالقـًا من مبدأ العدالة المنبثقة من صفتنا البشریة واإلنسانیة أوًال، ومن صفتنا المواطنیة الدیمقراطیة
 ثانًیا، كان ال بّد من إقرار المساواة بین الرجل والمرأة، وإّال أنكرنا على أحدهما أو على كلیهما صفة اإلنسان

 والمواطن. وهذا التساوي مكّرس في الدستور اللبناني "كل اللبنانیین سواء لدى القانون..." (المادة 7)، كما في
 المواثیق العالمّیة لحقوق اإلنسان، وبات سمة أساسیة للحضارة العالمیة التي نحن جزٌء فاعل ومؤثـّر فیها.

 

 وعلى سبیل المثال، نّص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الذي بات جزًءا ال یتجزأ من مقدمة الدستور
  اللبناني ووثیقة الوفاق الوطني (1989)، في المادة 16 منه، الفقرة 1:

 " للرجل والمرأة متى أدركا سن البلوغ حّق التزّوج وتأسیس أسرة، دون أي قید بسبب العرق أو الجنسیة أو
  الدین. وهما یتساویان في الحقوق لدى التزّوج وخالل قیام الزواج ولدى انحالله".

 وفي المادة 23 منه، الفقرة4: "على الدول األطراف في االتفاقیة الحالیة اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمین
 المساواة في الحقوق والمسؤولیات عند الزواج وأثناء قیامه وعند فسخه. ویجب النص، في حال الفسخ، على الحمایة

  الالزمة لألطفال".

 كما نصـّت اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة،
 في المادة 2، الفقرة أ:  " إدماج (من ِقبل الدول الموّقعة على االتفاقّیة) مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة في

  دساتیرها الوطنیة أو تشریعاتها المناسبة األخرى...".
 في المادة 2، الفقرة و:  "اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة، بما في ذلك التشریعي منها، لتغییر أو إبطال القائم من

  القوانین واألنظمة واألعراف والممارسات التي یشكل تمییزًا ضد المرأة".
 والجدیر ذكره في هذا السیاق، أن لبنان صادق على هذه االتفاقّیة متحفظـًا عن ثالث مواد فیها، بینها

 المادة 16 المتعلقة باألحوال الشخصّیة. وفي هذا تناقض فاضح، ما بین اإلقرار بإدماج مبدأ المساواة
  والتكریس المستمر لمبدأ الالمساواة في األحوال الشخصّیة.

  

 من هنا، حرص القانون المدني المقترح على أولویة الحفاظ على العدالة العائلیة بین سائر أفراد األسرة
 للمرأة وللرجل ولألطفال مًعا، ونّص في العدید من مواده على ضمان متانة الروابط الزوجّیة وعدم إتعاس

 األطفال ثمرة الزواج وعدم ضیاع العائلة... المساواة والعدالة داخل العائلة في مجال الحقوق والواجبات
 الزوجیة، اإلنفاق األسري، الحضانة، طلب الطالق، حریة المعتقد وحریة العمل، النفقة، اإلرث، إلخ. وكل

  هذا ضمن مبدأ التوافق أوًال بین أفراد األسرة.
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 ثامنـًا، لبنان ملزم تطبیق االتفاقیات العالمیة لحقوق اإلنسان الموقـِّع علیها
 لبنان ملتزم دولًیا مواثیق حقوق اإلنسان، وقد نص الدستور اللبناني في الفقرة "ب" من المقدمة، على

 أن: "لبنان... عضو مؤّسس وعامل في منظمة األمم المتحدة وملتزم بمیثاقها... وتجّسد الدولة اللبنانیة هذه
  المبادئ في جمیع الحقول والمجاالت دون استثناء."

 وهو التزم رسمًیا نصوًصا ومواثیق ومعاهدات دولّیة عّدة في مجال حقوق اإلنسان، أبرزها: اإلعالن
 العالمي لحقوق اإلنسان، العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، اتفاقّیة حقوق الطفل... وبما أن مضمون

 االتفاقیات الدولّیة یصبح هو القاعدة القانونیة للدول المصادقة علیها ویتمتـّع بفوقیة التطبیق على تشریعات هذه
 الدول وأنظمتها الوطنیة، وبالتالي یصبح متوجًبا على هذه الدول، ومنها لبنان، إجراء التعدیالت الالزمة في

 تشریعاتها الوطنیة بموجب تلك النصوص، من تحدیث و/أو استحداث للقوانین.
  وهذه مسؤولیة على الدولة، ال هي اختیاریة وال استنسابّیة.

 

 إذن، النصوص الدولیة المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي أبرمها لبنان، تتقّدم على أحكام القانون اللبناني،
 وُتلزم المحاكم المحلّیة بتطبیقها باألفضلّیة على القانون اللبناني، في حال تعارضه معها. وهذا ما نّصت علیه

 صراحة المادة الثانیة من قانون أصول المحاكمات المدنّیة اللبناني  (المرسوم االشتراعي رقم 90 تاریخ
 19/9/1983)، حیث كــُّرست أولویة هذه المعاهدات الدولّیة على القانون الوطني، عمًال بمبدأ تسلسل القواعد

 القانونیة.
 ونتیجة لذلك، ُیمسي عدم احترام النصوص الدولّیة المبرمة من قبل لبنان، مخالفة صریحة للقانون

  الداخلي، ال مجرد إخالل بتعهدات لبنان الدولیة وحسب.
 اقتراح القانون اللبناني لألحوال الشخصیة التزم مضمون حقوق اإلنسان العالمي، وذلك في مسائل حریة

 المعتقد والدین، وأولویة حقوق الطفل، وسّن الزواج للرجل والمرأة في عمر 18، والمساواة والعدالة بین
  المرأة والرجل، وحمایة الزواج المختلط وعدم التمییز بسبب الدین أو المذهب...

 
 

  تاسعـًا، تكریس الحق في حریة االختیار
 

 حریة الزواج حق من الحقوق األساسیة لإلنسان، یرافقه طیفه منذ الصغر حیث عبارة "منفرح مّنك"
  تواكب كل منا كحق أساسي وطبیعي من حقوقه، أقام بتطبیق هذا الحق فتزّوج أْم ال.

 وبما أنه ال یجوز أن یتّم زواج خارج إطار الحرّیة، نجد حرّیة الزواج مكفولة في الدستور اللبناني
  بموجب التزام لبنان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهدین المكملین له، حیث في:

 المادة 16 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:  "ال یعقد الزواج إال برضى الطرفین المزمع زواجهما
 رضاًء كامًال ال إكراه فیه."  والمادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنّیة والسیاسیة:  "ال یتم زواج بدون الرضاء

 الكامل والحّر لألطراف المقبلة علیه."
 

 القانون المقترح، بدیهٌي أنه غیر موّجه ضّد الّدین أو المؤمنین دینًیا، على تنّوع انتماءاتهم، بل ضمن
  مبدأ احترام حریة المعتقد التي كفلتها المادة التاسعة من الدستور، وضمن مبدأ حریة االختیار.

 ومن حیث المبدأ، یمكن القول إن أنظمة األحوال الشخصّیة القائمة في لبنان هي اختیارّیة، إذ تعرض
 أمام المواطنین عدًدا من القوانین (مذهبیة وروحّیة) سُیضاف إلیها إقرار هذا القانون المدني من المجلس

 النیابي،  فیغدو للمواطنین فعًال حریة االختیار، ال إلزامیة الخضوع حصًرا لقوانین دینیة وإال إلزامیة السفر
  لالستعاضة عن الحق داخل الوطن بحق مجتزأ من خارج الوطن.

 نّص القانون المقترح على أنه اختیاري، بحیث  یخضع له من یختار تطبیقه فقط فیصبح لزامـًا علیه
 الخضوع ألحكامه من دون سواها.
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 بالتالي، ما هو مطلوب حالًیا في لبنان، استكمال الدولة دورها في التشریع لألحوال الشخصیة، لتؤّسس
  بذلك لمواطنیها وألول مّرة الحق والعدل في حرّیة االختیار بین قوانین مقّرة داخل الوطن.

 
 
 

 عاشًرا، ازدیاد مطالبة المجتمع لحّل معاناة عائلیة بسبب القوانین السائدة
 تزداد بشكل الفت األصوات المطالبة بتطویر أحوال العائلة لجهة عدم التمییز بین المرأة والرجل ولجهة

 حمایة حقوق الطفل كما لجهة سّن قانون یحمي من العنف األسري. هذه األصوات حملتها جمعیات مدنیة
 وطنیة لها نشاطها ووجودها الرسمي والمحترم داخل المجتمع، وبلغت مطالبها مجلس الوزراء ومجلس

  النواب أكثر من مرة وآخرها في العام الماضي 2010.
 

  وترتكز هذه المطالبات بشكل أساسي على واقع ألیم بات الناس یتجرأون أكثر فأكثر في إظهاره، حیث:
 تعیش عائالت لبنانیة من مختلف المناطق واالنتماءات، خاضعة في أحوالها الشخصیة لقوانین

 الطوائف، تعیش معاناة التمییز واالنتهاكات داخل األسرة بموجب مفاعیل هذه القوانین القدیمة وغیر المواكبة
 لتطور علوم التربیة واالجتماع وعلم النفس وحقوق الطفل... بالمقابل، تجد هذه العائالت نفسها غیر قادرة

 على المّس بهذه القوانین وغیر قادرة على مطالبة الدولة بتعدیلها كونها من صالحیات الطوائف. األمر الذي
 یترك شرائح واسعة من المجتمع، ال سّیما الحلقات األضعف فیها المرأة والطفل، في حالة من الیأس وعرضة

 دائمة آلثار التمییز المادي والمعنوي والحقوقي، من دون حمایة من دولتهم.
 هؤالء اللبنانیین ال یجدون أبًدا تناقًضا ما بین الحفاظ على إیمانهم الدیني وحریة المعتقد، وبین الخضوع

  في أحوالهم الشخصّیة لقانون وضعّي مشّرع من الدولة.
 لذا، یطالبون ویؤیدون إقرار قانون مدني عصري من الدولة، یكون بمقدور المجتمع تعدیله وتطویره

 عبر المجلس النیابي دیمقراطًیا.
 
 
 

 حادي عشر، إضافات جدیدة وإنسانیة في مجال األحوال الشخصیة في لبنان
 حرص القانون المقترح، وألول مرة في لبنان، على إیالء العنایة بحقوق ذوي الحاجات الخاصة-

 والمعّوقین، في زواجهم وأحوالهم الشخصیة: حیث ال موانع أمام الزواج، المساواة في الحقوق، أولویة
 التسهیالت المكانیة، وسائل خاصة في المحاكم، المساواة في اإلرث، وسیلة خاصة إلثبات قول الـ نعم

  لدى عقد الزواج لمن لیست لدیهم قدرة كافیة في النطق أو السمع أو النظر مثًال، إلخ.
 استحداث جهاز متكامل داخل مالك المحاكم المدنیة التي ستتولـّى تطبیق هذا القانون ومفاعیله: جهاز-

 بشري خبیر في شؤون العائلة والوساطة العائلیة واإلدارة الالعنفیة للنزاعات األسریة الناتجة من تطبیق
 هذا القانون. من مهامه: تقدیم االستشارات الملزمة لدى بّت النزاعات في حاالت الهجر والطالق

 والوصایة والتبني، إقامة جلسات وساطة بمنهجیة علمیة، دراسة ملفات مساعدة للقضاة، العنایة بآراء
  األطفال واالستماع إلیهم، إلخ.

 تعدیل في مفردات باتت معتادة في العرف القانوني، لكنها مسیئة إلى اإلنسان، من مثل: السفیه، المعتوه،-
  المجنون، الولد غیر الشرعي، الحجر، إلخ. القانون المقترح قّدم مفردات بدیلة.

 لدى إتمام عقد الزواج، قّدم مشروع القانون صیغة للنص الذي على المسؤول في المحكمة تالوته أمام-
 الزوجین وللسؤال عن قبول أحدهما باآلخر ولكیفیة الحصول على الـ نعم ووسیلة اإلثبات والقسم...
 حرص مشروع القانون المدني أن تأتي روحیة النص والوسائل المعتمدة من صلب روحیة القانون

  اللبناني الالطائفي المحترم للحب ولهذه اللحظة اإلنسانیة في حیاة الزوجین.
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 لهذه األسباب الموجبة،
 نتقّدم من مجلس النواب الكریم بمشروع قانون لبناني لألحوال الشخصیة المؤلـَّف من
 244 مادة، بحیث یكون لجمیع اللبنانیین وتـُطبـَّق أحكامه على من اختار عقد زواجه وفق هذا

 القانون؛ على أن تتولـّى المحاكم المدنیة تطبیق أحكامه ومفاعیله؛ وعلى أن یـُعَمل به فور نشره
 في الجریدة الرسمیة.

 

 باحترام
 

 بیروت، 18/3/2011
 
 
 
 
 

 على من ُیطبَّق هذا القانون؟
 

 المادة 1
 یطّبق هذا القانون على الذین عقدوا زواجهم وفقـًا ألحكامه.

 المادة 2
 یحّق لكّل من عقد زواجه في ظّل هذا القانون أن یحتفل بزواجه لدى أي مرجع دینّي، على أن یبقى

 خاضًعا في كّل ما یتعّلق بأحواله الشخصّیة ألحكام هذا القانون.
 المادة 3

 ال یجوز ألّي لبنانّي ولبنانیة اختار تطبیق هذا القانون علیه وعلى عائلته أن یعود عن هذا االختیار ما
  لم یكن زواجه قد عـُقد وانحّل من دون أّي آثار.

  المادة 4
 یحق ألّي لبناني ولبنانیة تطبیق هذا القانون بأحكامه ومفاعیله كافة في زواجهما وأحوالهما الشخصیة،

  من دون أّي تمییز أو تفرقة بسبب من اختالف الدین أو المذهب.
             على أن یحتفظ كل من الزوجین بدینه وبحّریة معتقده.

  المادة 5
 یجوز، إنصافـًا، لمن عقدوا أصوًال زواجـًا مدنًیا خارج لبنان، إمكانّیة التحویل إلى أحكام هذا القانون،
 وذلك باستصدار تنظیم خاص عن المجلس النیابي لتحدید األصول واالجراءات القانونّیة الضروریة.

  
 في شروط الزواج

 

  المادة 6
  إّن الوعد بالزواج، أیـًا كان شكله بما فیه الخطبة، ال یقیـّد الواعد.

 على أّن من ینقض الوعد في وقت غیر مالئم أو بشكل تعّسفي أو مـُهین للموعود ُیلَزم بالتعویض.
  المادة 7

   ال یجوز على الدوائر الرسمّیة تلقـّي أو تسجیل ما ُیدعى بعقد الخطبة.
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 المادة 8
  ال ینعقد الزواج إّال برضى كل من الزوجین اللذین أتّم كل منهما الثامنة عشرة من العمر.

 
 

  موانع الزواج
 

 المادة 9
 ال یجوز عقد الزواج بین شخصین أحدهما مرتبط بزواج قائم وإّال كان العقد باطًال.

 المادة 10
 ال یصّح الزواج:

 1 - بین األصول والفروع
 2 - بین اإلخوة واألخوات

 3 - بین من تجمعهما قرابة أو مصاهرة دون الدرجة الرابعة.
      وال فرق، في تطبیق هذه الماّدة، بین القرابة الشرعّیة، أو غیر الشرعّیة، أو بالتبّني.

 4 - بین األخوة بالرضاع
  المادة 11

  ُیمنع من الزواج كّل مصاب بمرض مزمن یؤثـّر في صّحة األوالد و/أو في صّحة الزوج اآلخر.
 وُیمنع زواج المریض في حالة المرض المؤّقت الذي یؤثـّر في صّحة األوالد و/ أو في صّحة الزوج

 اآلخر قبل شفاء هذا المرض شفاًءا نهائًیا.
 ال یعتبر العقم من األمراض المانعة للزواج، شرط إعالم الشریك اآلخر بذلك قبل عقد الزواج

  والتوافق بینهما بملء حّریة القرار.
 المادة 12

  ُیمنع زواج المرأة وهي في حالة العّدة.
 المادة 13

 ال یـُعتبر مانعـًا أمام الزواج اختالف الدین أو المذهب.
 المادة 14

 ال تـُعتبر مانًعا أمام الزواج اإلعاقة غیر المؤثـّرة في الصحة اإلدراكیة لصاحبها أو صاحبتها، أو في
  الصحة اإلنجابیة ألّي منهما شرط إعالم الشریك باألمر مسبقـًا وبعد التوافق بینهما.

 
 

 معامالت رسمّیة إلتمام عقد الزواج
 

  المادة 15
 ُیعَقد الزواج أمام الموّظف المختّص التابع لمالك األحوال الشخصّیة المدنّیة في الدولة اللبنانیة.

 المادة 16
 ُیستحدث في الجمهوریة اللبنانیة مالكـًا خاصـًا باألحوال الشخصیة المدنیة بكامل متطلباته المؤسساتیة

  والبشریة واإلجرائیة.
 المادة 17

 ُتعطى اإلفادات الالزمة لعقد الزواج بصورة مجانّیة. وتـُعفى من الرسوم القضائّیة مراجعة النیابة
 العاّمة والمحكمة المدنّیة المختّصة بشأن الترخیصات الالزمة للزواج.

  المادة 18
 على كّل من طالبي الزواج أن یبرز للموّظف المختّص األوراق التالیة:

 1 - بطاقة الهوّیة إذا كان لبنانًیا، وجواز سفره إذا كان غیر لبناني الجنسیة.
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 2 - إخراج قید مفّصل إذا كان لبنانًیا، وإفادة من سلطات بالده إذا كان غیر لبناني الجنسیة، تفید بأّنه
  غیر مرتبط بزواج سابق.

  إخراج القید واإلفادة ال یصلحان إال لمّدة شهر واحد من تاریخ صدورهما.
 3 - الترخیصات الالزمة المنصوص عنها في المواد السابقة، إذا كان هناك حاجة للترخیص.

 4 - الشهادة الطبّیة اإللزامّیة المنصوص عنها في القوانین أو األنظمة النافذة.
 

 اإلعالن عن طلب عقد الزواج/ إمكانیة االعتراض علیه
 

 المادة 19
 یعّلق الموّظف المختّص على باب دائرته إعالنـًا یتضّمن اسم كّل من طالبي الزواج وشهرته ومهنته

 ومحّل إقامته وعنوان سكنه.
 یستمّر تعلیق اإلعالن مّدة خمسة عشر یوًما على األقّل، وإذا لم یجِر العقد خالل مّدة سنة من تاریخ

دا بالطریقة عینها. انقضاء هذه المهلة، یصار إلى اإلعالن مجد 
 یمكن للمحكمة المدنّیة المختّصة اإلعفاء من موجب اإلعالن في حاالت استثنائّیة یعود لها حّق

 تقدیرها.
 ویعود لهذه المحكمة إذا اقتضى األمر أن تأمر بتعلیق اإلعالن على باب مركز وظیفة كّل من طالبّي

 الزواج وفي محّل اجتماع الناس في البلد الكائن فیه محل إقامة كّل منهما.
 

 المادة 20
 إذا وقع اعتراض على عقد الزواج یمتنع الموّظف من إجراء العقد ویرفع االعتراض إلى المحكمة

 المدنّیة المختّصة التي تفصل فیه في غرفة المذاكرة بعد االستماع إلى مالحظات من ترى االستماع
 إلیهم، وذلك بقرار نافذ على أصله ال یقبل أي طریق من طرق المراجعة.

 المادة 21
 بعد انقضاء مّدة الخمسة عشر یوًما على تعلیق اإلعالن من دون التقّدم بأّي اعتراض، أو إذا رّد

 االعتراض، یجري الموّظف المختّص عقد الزواج وفقـًا لألحكام الالحقة.
 المادة 22

 إّن مهلة اإلعـالن ومهـلة فـصل االعتـراضـات عـنـد وقـوعـها تـُوقف المهلة المنصوص عنها في
 المادة 20 من هذا القانون.

 
 

 في موقع عقد الزواج/ منطقة أحد طالبي الزواج
 

 المادة 23
 یعقد الزواج في مركز الموّظف المختّص التابع له مقام أحد طالبي الزواج أو مسكنه وإن موقتـًا.

 ویعفى من شرط الصالحّیة المكانّیة بترخیص من المحكمة المدنّیة المختّصة.
  یعفى األجنبّي من أحكام هذه الماّدة.

 المادة 24
 تـُراعى في شرط الصالحیة المكانیة ضرورات ذوي الحاجات الخاصة والمعّوقین.

 
 في إتمام عقد الزواج

 

 المادة 25
  حضور طالبي الزواج بالذات أمام الموّظف المختص هو إلزامي.

 المادة 26
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 یتحقق الموّظف المختّص من رضى الفریقین المتبادل، بسؤال كل منهما تباعـًا عّما إذا كان یرید
 اآلخر زوجـًا له، وذلك بحضور شاهدین راشدین، وینبغي أن یكون الجواب بالقبول صریحـًا وغیر

 معّلق على شرط.
 المادة 27

 في حال تعّذر التعبیر عن القبول بشكل صریح ألّي سبب كان، بما في ذلك األسباب المتعلـّقة حكًما
 ببعض حاالت اإلعاقة وذوي الحاجات الخاصة، یصّح استثبات القبول بأّي وسیلة مالئمة، كالكتابة أو

 اإلشارة المفهومة بوضوح تاّم أو سواهما.
 المادة 28

 یعتمد المالك اللبناني المستحدث لألحوال الشخصیة المدنیة نصـًا موحًدا لقراءته أمام طالبي الزواج،
 ولطرح السؤال على كل منهما عّما إذا كان یرید اآلخر زوجـًا له، وذلك بحیث ال یتضمـّن هذا النص
 أّي إشارة إلى الدین أو المذهب وبحیث ال یرتكز في أّي حال من األحوال إلى وسائل دینیة أو مذهبیة
 لتثبیت القول والقـََسم بالقبول بالزواج وإنما یستقي روحیته ووسائله من نص هذا القانون ومن أسبابه

  الموجبة.
 

 تسجیل عقد الزواج
 

 المادة 29
ل عقد الزواج في سجّل خاّص تابع لدوائر األحوال الشخصیة في الدولة اللبنانیة، یوقـّعه الزوجان  یسجَّ

  والشاهدان والموّظف المختّص، ویعطى رقًما متسلسًال.
  ُیشار إلى عقد الزواج على هامش كّل قید في سجّالت النفوس، یتعّلق بالزوجین.

 ُتعطى وثیقة الزواج للزوجین فوًرا.
 المادة 30

     ال ُیذكر المذهب أو الدین أو الطائفة في عقد الزواج، وال في أّي وثیقة من وثائقه.
 

  زواج اللبناني في الخارج وفق هذا القانون
 

 المادة 31
 یتّم زواج اللبناني واللبنانیة في الخارج أمام قنصل لبنان بحسب الصیغ المفروضة في هذا القانون، أو
 أمام السلطة األجنبّیة المختّصة بحسب اإلجراءات المتـّبعة في البالد التي ُیعقـَد فیها الزواج وبالصیغ

 الشكلّیة المرعّیة فیها.
 أّما من حیث األهلّیة للزواج ومفاعیله وصفاته وأحكامه األساسّیة، فیخضع زواج اللبنانیّین المعقود في

 الخارج ألحكام هذا القانون، سواء انعقد لدى القنصلّیة اللبنانّیة أو لدى السلطات المحّلّیة األجنبّیة.
 المادة 32

 یتّـّبع الدبلوماسّیون والقناصل اللبنانّیون اإلجراءات نفسها لتسجیل عقد زواج اللبنانیین في الخارج.
  
 

 في الحقوق والواجبات الزوجّیة/ في الوساطة العائلیة
 

 المادة 33
 یتعهـّد كل من الزوجین تجاه اآلخر بالمحبة وإسعاد اآلخر وبالتعاون وحسن المعاملة وبالسلوك غیر

 العنفي، ویشتركان في شؤون األسرة وفي تربیة األطفال.
 المادة 34
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 یلتزم الزوجان التعّهد المتبادل بالحرص على سعادة األطفال ثمرة زواجهما وعلى االعتناء بهم وبهَن
 من النواحي المادیة والمعنویة والجسدیة والنفسیة والحقوقیة، مع إیالء األولویة لحمایتهم في حاالت

 السوء والنزاع الزوجّي.
 المادة 35

 تبقى لكل من الزوجین، ما لم یختـَر أحدهما غیر ذلك وبملء إرادته، حرّیة المعتقد، وحرّیة التصّرف
 بأمواله الخاّصة سواء كان مالكـًا لها قبل الزواج أو أثنائه، وحرّیة العمل التي ال تتعارض مع الموجبات

 الزوجّیة األساسّیة.
 المادة 36

 لكل من الزوجین أن یتعاطى العمل والمهنة التي یشاء من دون حاجة إلى شرط موافقة الزوج اآلخر،
 إّال إذا كان في معاطاة العمل أو المهنة ما یسيء إلى الزوج اآلخر مادًیا أو معنوًیا إساءة بالغة أو یحول

 دون القیام بالواجبات الزوجّیة األساسّیة. وعند التنازع ُتراجع المحكمة المدنّیة المختّصة لفصله.
 المادة 37

 یشترك الزوجان في اإلنفاق على العائلة بنسبة مواردهما المالّیة. وإذا لم یكن للمرأة أمواًال خاّصة ناتجة
 عن مشاریع وعمل وال تتعاطى مهنة ببدل مالّي، فالزوج هو الملزم باإلنفاق المادّي المباشر، شرط

  اعتبار الزوجة شریكة في اإلنفاق المنزلي من خالل تقدیر قیمة العمل المنزلي كمورد أساسي لألسرة.
     یـُعتَبر العمل المنزلي للزوجة، وللزوج في حال كان یقوم بعمل منزلي منتظم وذي قیمة، مورًدا

  أساسًیا لإلنفاق المنزلي وتـُحتسب قیمته في التعویض في حالة الطالق وتقدیر اإلرث وما سواها.
 المادة 38

 یتّم تشكیل جهاز مختص داخل المالك اللبناني المستحدث لألحوال الشخصیة لتولـّي المسائل المتعلـّقة
 بالوساطة العائلیة واإلدارة الالعنفیة للنزاعات األسریة وحاالت االستماع إلى األطفال وما سواها الناجمة

 عن تطبیق هذا القانون.
  تكون جلسات االستماع والوساطة سرّیة ومحددة عددًیا، أكانت بین الزوجین أْم مع األطفال.

  یمكن ألحد الزوجین أو لكالهما مًعا وعلى نفقة أحدهما أو كالهما طلب االستعانة بخبیر في الوساطة
 العائلیة وفي علم نفس العائلة والحیاة الزوجیة من خارج المالك إذا اقتضى األمر وبعلم من المحكمة.
     على المحكمة توفیر الوسائل المناسبة للزوجین أو لألطفال من ذوي الحاجات الخاصة والمعّوقین

  خالل جلسات الوساطة واالستماع.
 
 

 في بطالن الزواج/ في الهجر
 
 

  البطالن  أي اعتبار الزواج الغًیا من أساسه
 المادة 39

 یكون الزواج باطًال:
 1 - إذا كان أحد الزوجین مرتبطـًا بزواج سابق. ال مجال لإلبطال إذا كان الزواج السابق قد انحّل
 أو ُأبطل بعد نشوء الزواج الثاني، ألّي سبٍب من األسباب، شرط أن یكون الشریك غیر المتزّوج

 سابقـًا حسّن النّیة وشرط التوافق وقبول الزوج اآلخر باألمر.
 2 - إذا كانت بین الزوجین قرابة أو مصاهرة مانعة (المادة 10 من هذا القانون)

 3 - إذا كان أحد الزوجین فاقًدا اإلدراك بتاریخ العقد.
 4 - إذا وقع غلط في شخص أحد الزوجین أو في صفاته الجوهریة.

 5 - إذا وقع على أحد الزوجین إكراه معنوي أو مادي لم یكن الزواج لینعقد لواله.
 6 - إذا كان الغّش الجسیم هو الدافع الوحید والحاسم إلى الزواج.

  7 - إذا انعقد الزواج من دون مراعاة الصیغ الجوهریة المفروضة قانوًنا، وال سّیما تلك المتعّلقة
      بصالحیة الموّظف المختّص، وبالتحقق من الرضى، وبتوقیع الزوجین والشاهدین.

12 
 



 

  المادة 40
 دعوى البطالن الناشىء عن فقدان اإلدراك أو الغلط أو اإلكراه أو الغّش ال تـُسَمع إّال من الفریق الذي

 كان ضحیة أحدى هذه العیوب.
 وال ُتسَمع بعد انقضاء سنة على استمرار الزوجین في المساكنة الفعلیة الطوعّیة، بعد اكتشاف العیب أو

 زواله.
 وال ُتسَمع في مطلق األحوال بعد انقضاء سنتین على اكتشاف العیب أو زواله.

 المادة 41
  یكون للحكم القاضي ببطالن الزواج مفعوًال رجعًیا، مع حفظ حقوق الغیر.

 غیر أّن المفاعیل القانونّیة الناتجة عن زواج باطل تكون كتلك الناتجة عن زواج صحیح في ما خّص
 الفریق الحسّن النّیة.

 ویستفید األوالد دوًما من أحكام الفقرة السابقة.
 المادة 42

  یمتنع على وسائل اإلعالم كافة نشر وقائع المحاكمات في دعاوى البطالن.
  المادة 43

   للمحكمة المدنّیة المختّصة فور تقدیم دعوى البطالن أن تأذن للزوج المّدعي باالستقالل في السكن.
 وعلیها اتـّخاذ التدابیر الالزمة في شأن النفقة طوال مّدة الدعوى، وفي شأن حضانة األطفال القاصرین

  واإلنفاق علیهم، وذلك بقرارات نافذة على أصلها تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة.
 المادة 44

 تـُحسب الُمدد المبّینة أعاله بشأن اإلكراه من تاریخ زواله كلًیا، وبشأن الغلط والغّش من تاریخ
 اكتشافهما، وبشأن عدم األهلّیة من تاریخ اكتساب األهلّیة الالزمة.

 
 

 الهجر أو االنفصال في السكن والعیش
 المادة 45

 الهجر هو انفصال كل من الزوجین عن اآلخر في المسكن والمعیشة مع بقاء الرابطة الزوجیة قائمة
  بینهما. وال تنتج عنه مفاعیل قانونّیة إّال بحكم من المحكمة المدنّیة المختّصة.

 المادة 46
  یحق ألّي من الزوجین التقّدم إلى المحكمة المدنیة المختصة بطلب الهجر.

 
 المادة 47

  یصّح الهجر بالتراضي، على أن یجري تدوینه بقرار تتـّخذه المحكمة المدنّیة المختّصة.
 المادة 48

 فضًال عن أسباب الطالق التي تصّح أساًسا لطلب الهجر، یمكن إسناد هذا الطلب إلى أحد األسباب
 اآلتیة:

 1 - اإلهانة الجسیمة بما هي جزء أساسي من العنف المنزلي.
 2 - اإلساءة في المعاملة إلى درجة غیر مألوفة، بوصفها في أساس العنف المنزلي الجسدي

 والمعنوي.
 3 - الجنون وإن لم یثبت عدم قابلیته للشفاء.

          وللزوج المصاب أن یطلب بعد شفائه إلغاء حكم الهجر، كما أّن للزوج المحكوم له بالهجر
           أن یتقّدم بالطلب نفسه.

 المادة 49
ع في دعوى الطالق أن یحّول طلبه إلى دعوى هجر.   لكل مدٍّ

 المادة 50
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  بإمكان كل من الزوجین طلب الطالق إذا انقضت سنتان على انبرام الحكم بالهجر من دون عودتهما
 إلى الحیاة المشتركة.

 المادة 51
  یمتنع على وسائل اإلعالم كافة نشر وقائع المحاكمات في دعاوى الهجر.

 المادة 52
   للمحكمة المدنّیة المختّصة فور تقدیم دعوى الهجر أن تأذن للزوج المّدعي باالستقالل في السكن.

 وعلیها اتخاذ التدابیر الالزمة في شأن النفقة طوال مّدة الدعوى، وفي شأن حضانة األطفال القاصرین
 واإلنفاق علیهم، وذلك بقرارات نافذة على أصلها تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة.

 المادة 53
 في ما عدا حالة الجنون الُمثبت طبًیا، یترتـّب على المحكمة المدنّیة الناظرة في طلب الهجر أن تسعى

 بـادئ ذي بـدء إلى وساطة ما بین الــزوجین، في جلسة سرّیة تخّصص لهذه الغایة وفق ما هو مذكور في
 المادة 38 من هذا القانون.

 إذا ُدعي أحد الزوجین من ِقبل المحكمة المختصة إلى جلسة الوساطة ولم  یحضر من دون عذر مقبول من
  المحكمة، یعتبر رافًضا الوساطة. تكون جلسة الوساطة سرّیة مع كل منهما على حدة ثّم سویـّة.

  ال یجوز أن یدّون في محاضر جلسة الوساطة أّي تصریح یدلي به الزوجان أو أحدهما.
  یمكن ألحد الزوجین أو لكالهما مًعا وعلى نفقة أحدهما أو كالهما طلب االستعانة بخبیر في الوساطة

 العائلیة من خارج المالك إذا اقتضى األمر وبعلم من المحكمة.
 

 
 حّل عقد الزواج / الطالق

 

 المادة 54
 ینحّل الزواج المنعقد صحیًحا:

 1 - بموت أحد الزوجین
 2 - بالطالق المحكوم به قضاًء

  3 - بتحّول جنس أحد الزوجین إلى جنس الزوج اآلخر وعدم القدرة على االستمرار في الزواج.
 المادة 55

 ال یتّم الطالق إّال لدى المحكمة المدنّیة المختّصة، وفقـًا لقواعد الصالحیة العادیة وألحد األسباب
 المعّددة بصورة حصرّیة، في هذا القانون.

 المادة 56
  أسباب الطالق هي واحـدة لـلرجل والمرأة، وحّق طلب الطالق بواسطة القضاء المدنّي المختّص

  هو واحد للرجل والمرأة على السواء.
 

 المادة 57
 ال ُیقضى بالطالق إّال ألحد األسباب اآلتیة:

 1- خیانة الرابط الزوجي. ویجوز للزوجة طلب الطالق إذا حّرضها زوجها على الزنى أو ألزمها بارتكابه.
ف ضمن العنف المنزلي.   2 - اإلیذاء الجسدي المقصود، أو أي إیذاء آخر أو التهدید بخطر أكید، یعرَّ

 3 - الحكم بالحبس مدة سنتین على األقّل مع التنفیذ، بسبب جرم شائن.
 4 - الجنون شرط مرور سنة كاملة على تثّبت األطّباء من استحالة الشفاء.

 5 - الهجر غیر المبّرر لمدة تتجاوز سنتین.
 6 - الغیبة المنقطعة خمس سنوات على األقل.

 7 - انعدام القدرة على تحّمل واجبات الزواج األساسّیة.
 8 - اضطراب الحیاة الزوجیة إلى درجة استحالة االستمرار في العیش المشترك.

 

  المادة 58
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 یجوز الطالق بالتراضي، بطلب معلـّل لدى المحكمة المدنیة المختصة وبقرار تتخذه المحكمة وفق
  المقتضى وألحد األسباب المذكورة في المادة السابقة (56) أو لسبب آخر وجیه واستثنائي.

 المادة 59
 تسقط دعوى الطالق بتصالح الزوجین صراحة، كما تسقط بوفاة أحدهما.
  ولیس لورثة الزوج المتوفـّى، متابعة دعوى الطالق المقامة من مورثهم.

 المادة 60
  یمكن طلب تعدیل طلب الحكم بالطالق إلى طلب الحكم بالهجر.

 المادة 61
 في ما عدا حالة الجنون الُمطبق، وحالة الغیاب أو الهجر المصحوب بجهل مقام الزوج، یترتـّب على

 المحكمة المدنّیة الناظرة في دعوى الطالق أن تسعى بـادئ ذي بـدء إلى وساطة ما بین الــزوجین، في
 جلسات سرّیة تخّصص لهذه الغایة وفق ما هو مذكور في المادة 38 من هذا القانون.

 إذا ُدعي أحد الزوجین من ِقبل المحكمة المختصة إلى جلسات الوساطة لمّرتین متتالیتین، ولم  یحضر من
 دون عذر مقبول من المحكمة، یعتبر رافًضا الوساطة. تكون جلسات الوساطة سرّیة ومحّددة عددًیا مع

  الخبیر.
  ال یجوز أن یدّون في محاضر جلسة الوساطة أّي تصریح یدلي به الزوجان أو أحدهما.

  یمكن ألحد الزوجین أو لكالهما مًعا وعلى نفقة أحدهما أو كالهما طلب االستعانة بخبیر في الوساطة
 العائلیة من خارج المالك إذا اقتضى األمر وبعلم من المحكمة.

 المادة 62
 إّن إقرار الزوج المّدعى علیه، ال یؤلـِّف وسیلة ثبوتّیة حاسمة في دعوى الطالق، وعلى الزوج المّدعي
 تعزیز إثبات كل سبب یتذّرع به بالوسائل األخرى الصالحة لإلثبات. على أّن للمحكمة المدنّیة المختّصة

 أن تسمع كل شاهد غیر مقّید بسّر المهنة أو ال تسمح المادة 239 من األصول المدنّیة باستماعه.
  المادة 63

 للمحكمة المدنّیة المختّصة أن تأذن للزوج المّدعي باالستقالل في السكن، بقرار معّلل، لدى تقدیمه دعوى
 الطالق. وعلیها اتخاذ التدابیر الالزمة في شأن النفقة، وفي شأن حضانة األطفال القاصرین واإلنفاق

  علیهم، طوال مّدة الدعوى، وذلك بقرارات نافذة على أصلها تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة.
 المادة 64

 یمكن للزوج المّدعى علیه أن یتقّدم بدعوى طالق مقابلة ضّد الزوج المّدعي، شرط أن یتقّدم بها لدى
  محكمة الدرجة األولى.

 المادة 65
 للمحكمة المدنّیة الناظرة بدعوى الطالق أن تحكم بالتعویض للزوج البريء بناًء على طلبه أو طلبها،

 ویمكن أن یكون التعویض بشكل نفقة شهرّیة.
 

 المادة 66
 ُیمنع على الصحف وسائر وسائل اإلعالم نشر وقائع المحاكمات في دعاوى الطالق.

 المادة 67
 یحّق للزّوجین أن یعقدا زواجـًا جدیًدا فیما بینهما، بعد الطالق.

 
 

  حضانة األطفال
 

 المادة 68
 عند إقامة دعوى بطالن الزواج أو الهجر أو الطالق، على المحكمة المدنّیة المختّصة اتخاذ التدابیر

 الالزمة لتأمین رعایة األطفال وحضانتهم واإلنفاق علیهم طیلة مّدة الدعوى.
  جمیع القرارات الصادرة بموجب هذه الماّدة تـُتـّخذ في غرفة المذاكرة وتكون نافذة على أصلها بالرغم
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 من الطعن بها.
  المادة 69

 إّن رعایة األطفال القاصرین، بعد صدور الحكم ببطالن الزواج أو الهجر أو الطالق، تحّددها المحكمة
 المدنّیة المختّصة، بعد أخذ مصلحة القاصرین واالستئناس برأیهم، وحالة المطّلقین بعین االعتبار، وَمْن

 ِمَن الزوجین أو أصولهما أو فروعهما أقدر على رعایتهم والعنایة بهم. وعند االقتضاء، للمحكمة أن تسّلم
 األوالد لمؤّسسة اجتماعّیة تختارها بعد طلب االستشارة لزاًما من الجهاز الخبیر المستحدث لشؤون

  الوساطة العائلیة وإدارة النزاعات العائلیة الناتجة عن تطبیق هذا القانون.
 المادة 70

 في جمیع الحاالت، یعطى كل من الوالدین حّق مشاهدة أطفالهما واالطالع على حسن رعایتهم ورعایتهَن
 والمراجعة بشأنهم.

 المادة 71
 ال یـُعتبر الطفل أو الطفلة تلقائًیا في عهدة األب أو األم للحضانة، إال بنتیجة االستشارة العلمیة حول أولویة

 الصحة النفسیة للطفل وللطفلة، من الجهاز الخبیر المستحدث لشؤون الوساطة العائلیة وإدارة النزاعات
 العائلیة الناتجة عن تطبیق هذا القانون. كذلك األمر بالنسبة إلى إعطاء حق الحضانة لعائلة األم أو عائلة

  األب.
 
 

 النفـقـة
 

 المادة 72

 النفقة هي ما ینفقه المرء على أصحاب الحّق بها علیه، وهي تشمل المسكن والطعام والملبس والعالج
  والخدمة والتعلیم والعنایة الترفیهیة.

  المادة 73
  ِكال الزوجین ملزم بالنفقة بحسب موارده، عمًال بالمادة 37 من هذا القانون.

 المادة 74
 تتوّجب النفقة كّلما دعت الحاجة ووفقـًا لتقدیر المحكمة المدنّیة المختّصة:

 1 - لكل من الزوجین على اآلخر.
 2 - لألطفال على الوالدین، ثم على سائر أصولهم إذا دعت الحاجة.

 3 - للوالدین المعسرین على أوالدهما أو على فروع هؤالء.
 ویخضع تقدیر النفقة للتعدیل زیادة أو إنقاًصا بحسب الحاالت والحاجات.

 
 
 

 العـّدة
 

 المادة 75
 یجوز للمرأة أن تتزّوج من جدید، بعد انقضاء فترة ثالثة أشهر على إبطال الزواج أو انحالله شرط أّال

ص لها بالزواج بقرار معّلل تتخذه المحكمة المدنّیة المختّصة في غرفة المذاكرة.  تكون حامًال، أو إذا ُرخِّ
 

  البنـّوة
 

 المادة 76
 أقصر مدة حمل هي مایة وثمانون یوًما وأطولها ثالثمایة یوًما.
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 المادة 77
 ُتعتبر البنّوة شرعیة حكًما بثبوت الوالدة من زوجة الزوج المعنّي في حینه، بعد انقضاء الحّد األدنى المبّین

 في المادة السابقة على تاریخ انعقاد الزواج، أو قبل انقضاء الحّد األقصى على تاریخ بطالن الزواج أو
 انحالله.

 المادة 78
 ال یجوز إثبات عكس ما ورد في المادة السابقة إّال بإقامة الدلیل القاطع على استحالة حصول االتصال بین

 الزوجین طوال مدة الحمل، أو على استحالة ان یكون الطفل أو الطفلة ابًنا أو ابنة للزوج ألّي سبٍب كان.
 المادة 79

 إن الطفل أو الطفلة ثمرة عالقة سبقت زواج والدیه وفقـًا ألحكام قانون، یكتسب صفة الطفل أو الطفلة
 شرعًیا بفعل زواج الوالدین.

  المادة 80
 تثبت بنّوة الطفلة أو الطفل المولود خارج إطار عقد الزواج القانوني، باالعتراف الرضائي.

  یعلن االعتراف بقرار یصدر عن المحكمة المدنّیة المختّصة بعد مطالعة النیابة العامة.
 المادة 81

  ال یجوز أن یحصل االعتراف الرضائي بالطفل أو الطفلة بعد بلوغ كل منهما سّن الرشد.
  المادة 82

 موافقة الزوج اآلخر شرط لصحة االعتراف.
 المادة 83

 یحّق للطفلة أو الطفل المولود خارج إطار عقد الزواج القانوني إثبات انتسابه إلى والدیه أو إلى أحدهما.
  ویحق له االستعانة باستشارة فقط من جهاز الوساطة العائلیة المستحدث في المالك.

 المادة 84
 یجوز إثبات انتساب الطفلة أو الطفل المولود خارج إطار عقد الزواج القانوني إلى أبیه أو أبیها:

 في حالة الخطف أو االغتصاب عندما یكون الحمل قد حصل في الوقت العائد لهما.1.

 في حالة اإلغراء بالطرق االحتیالیة (التجاوز في استعمال السلطة، الوعد بالزواج...).2.

 وإذا كان هناك بدء بّینة خطیة فیمكن إكمالها بوسائل اإلثبات المقبولة قانوًنا.3.

 في الحالة التي یوجد فیها رسائل أو مخطوطات أخرى صادرة عن األب المفترض ومتضمنة4.
 اعترافـًا باألبّوة خالًیا من االلتباس.

 المادة 85
 ال تـُقبـَل دعوى االعتراف باألبّوة:

 إذا كان لألم في الوقت الذي حصل فیه الحمل اتصاًال بشخص أو بأشخاص آخرین.1.

 إذا كان األب المزعوم أثناء تلك المّدة، في حالة ال یمكنه معها أن یكون أًبا للولد لسبٍب قاطع،2.
 كاالبتعاد عن مكان وجود األم، واإلصابة بحادٍث ما، أو االستحالة الجسدیة الثابتة طبًیا.

 المادة 86
  ال تـُقبـَل الدعوى إّال من الولد، وإذا كان قاصًرا أو قاصرة فتـُقبـَل من األم.

 ویحق للولد أو لألّم االستعانة باستشارة فقط من جهاز الوساطة العائلیة المستحدث في المالك.
 إذا لم تـُقّدم الدعوى أثناء المّدة التي كان فیها الطفلة أو الطفل قاصًرا، یحّق لهذا األخیر أن یقیمها خالل

 السنة التي تلي بلوغه أو بلوغها سّن الرشد وإذا لم تعترف األم بالولد اثناء المّدة التي كان فیها قاصًرا، أو
 إذا تـُوفّیت أثناء هذه المّدة، أو كانت فاقدة األهلیة أو غائبة، فتكون المّدة التي یمكن فیها للطفل والطفلة أن

 یقیم الدعوى بعد بلوغه سّن الرشد، سنتین.
 المادة 87

 یجوز إثبات انتساب الطفلة أو الطفل المولود خارج إطار عقد الزواج القانوني إلى أمه. وعلیه إذ ذاك أن
 یثبت أّنها وضعت مولوًدا وأّنه هو أو هي هذا المولود الذي وضعته.

 المادة 88
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م الدعوى خالل مهلة سنتین من تاریخ بلوغ الطفل سّن الرشد وذلك تحت طائلة الرد. ال تـُقبل البّینة  ُتقدَّ
 الشخصیة إّال إذا كان هنالك بدء بّینة خطیة أو قرائن جّدیة.

 المادة 89
 لكل ذي مصلحة أن یعترض على الحكم القاضي بثبوت انتساب الطفلة أو الطفل المولود خارج إطار عقد

 الزواج القانوني إلى أحد  والدیه، وذلك خالل مهلة ثالث سنوات من تاریخ انبرام الحكم المذكور، إذا
 كانت مصلحة المعترض قد تحقـّقت، وإّال فمن تاریخ تحقـّقها؛ وذلك تحت طائلة سقوط الحّق باالعتراض.

 
 

 نفي األبّوة
 

 المادة 90
 للزوج أن ینفي األبّوة إذا حصلت الوالدة خارج مّدة الحمل، أو إذا حصلت قبل انقضاء مایة وثمانین یوًما

 على تاریخ العودة إلى المساكنة الزوجیة بعد االنفصال في معرض دعوى الطالق أو الهجر.
 المادة  91

 یسقط حّق الزوج في نفي األبّوة إذا حصلت الوالدة قبل انقضاء مایة وثمانین یوًما على تاریخ الزواج أو
 تاریخ العودة إلى المساكنة الزوجیة، في كل من الحاالت اآلتیة:

 1. إذا كان عالًما قبل الزواج أو قبل العودة إلى المساكنة بأن زوجته حامل.
 2. إذا وّقـّع وثیقة الوالدة.

 3. إذا أقّر بأنه أب للطفلة أو للطفل بموجب وثیقة خطیة.
 4. إذا ُولد الطفل میتـًا.

 المادة 92
 للزوج أن ینفي األبّوة إذا حصلت والدة الطفلة أو الطفل بعد انقضاء أكثر من ثالثمائة یوم على االنفصال

 الفعلي عن زوجته المقّرر في دعاوى الطالق أو الهجر. ویسقط هذا الحّق إذا أثبتت الزوجة حصول
 اتصال جنسي بینها وبین الزوج بخالل مّدة الحمل، ولألم حّق اإلثبات بجمیع الوسائل.

 المادة 93
 إّن الحّق بنفي األبّوة یسقط في جمیع األحوال إذا لم یمارسه الزوج في خالل مهلة ثالثة أشهر تبدأ:

 1. من تاریخ الوالدة إذا كان الزوج مقیًما وزوجته في بلد واحد.
 2. من تاریخ عودة الزوج إذا كان غائًبا بتاریخ الوالدة.

 3. من تاریخ اكتشافه الوالدة إذا ُأخفیت عنه.
 المادة 94

 إذا توفـّي الزوج قبل انقضاء المهلة المحّددة قانوًنا لنفي األبّوة، فألصحاب المصلحة من ذویه أن یستعملوا
 هذا الحّق في خالل ثالثة أشهر من تاریخ الوفاة.

 المادة 95
 یتّم نفي األبّوة عن طریق إقامة دعوى، لدى المحكمة المدنّیة المختّصة، بوجه األم.

 
 
 

 إثبات النسب
 المادة 96

 اإلقرار بنسب الولد المجهول أو المجهولة النسب لجهة الوالد، إلى الُمقـّر، ُیثبـَت به النسب إذا كان فرق
 السّن بینهما یحتمل هذه البنّوة.

 المادة 97
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 اإلقرار الصادر عن مجهول النسب ذاته أو المجهولة النسب ذاتها، یجعل نسبه إلى الُمقـّر له ثابتـًا إذا قِبل
 به هذا األخیر، وإذا توفـّر شرط فرق السّن.

 المادة 98
 موافقة الزوج اآلخر شرط لصحة اإلقرار.

 المادة 99
  ثبوت النسب باإلقرار یرتـّب، في حالتیه، جمیع نتائج القرابة ومنها موانع الزواج والنفقة واإلرث.

  المادة 100
 ُیعلـَن اإلقرار بالنسب بقرار یصدر عن المحكمة المدنّیة المختّصة بعد مطالعة النیابة العامة.

 

 
 التـبنـّي

 

 المادة 101
 التبّني عقد قضائي  ُینشىء بین المتبّني والمتبنَّى الحقوق والواجبات العائدة للبنّوة الناتجة من زواج في

 إطار عقد قانوني رسمي، وذلك وفقـًا لألحكام اآلتیة:
  ُیشترط أن یكون الراغب أو الراغبة في التبّني متمتًعا بحقوقه المدنّیة، حسن السیرة، وقادًرا على1.

  رعایة شؤون المتبنَّى.
  یجب أن یكون المتبنـّى مبدئًیا راغبـًا أو راغبة بالتبنـّي؛ وعلى المحكمة تخصیص جلسة استماع2.

  سرّیة معه أو معها من خالل جهاز الوساطة العائلیة المستحدث.
  ال یصّح التبّني إّال بموافقة الزوج اآلخر.3.
  ال یصّح أن یكون للمتبّنى أكثر من متبنٍّ واحد إّال إذا تبّناه الزوجان مًعا.4.
  یجب أن یزید عمر المتبّنى عن عمر المتبّني ثماني عشرة سنة على األقل.5.
  إذا كان المتبنَّى قاصرة أو قاصًرا فیقتضي موافقة والدیه، أو الباقي منهما على قید الحیاة، أو6.

 ممثـّله القانوني في حال وجوده، أو ممثـّل خاّص تعّینه المحكمة المدنّیة المختّصة.
  ُیكتفى بموافقة أحد الوالدین إذا كان اآلخر مجهوًال أو مفقوًدا أو غیر ممّیز.7.
  ال یصّح:8.

 تبّني الوالدین أوالدهما ثمرة عالقة من خارج إطار العقد القانوني الرسمي للزواج.-
 التبّني مّمن كان له على المتبنَّى حّق الوالیة أو الوصایة أو القیمومة.-

  یحمل المتبنَّى اسم المتبّني وشهرته.9.
  موانع الزواج الناتجة عن القرابة تبقى قائمة بین المتبنَّى وأقاربه الطبیعیین. وتنشأ موانع زواج10.

 جدیدة بین كل من المتبّني والمتبنَّى وأقاربهما.
  یكون للمتبّنى على المتبّني الحقوق التي للولد ثمرة عقد زواج قانوني، وعلیه تجاه المتبّني من11.

  الواجبات ما على هذا الولد ثمرة عقد زواج قانوني.
 المادة 102

 یتّم عقد التبّني بقراٍر تتـّخذه المحكمة المدنّیة المختّصة في غرفة المذاكرة.
 المادة 103

 یمكن فسخ عقد التبّني بقرار تتخذه المحكمة المدنّیة المختّصة في غرفة المذاكرة، ألحد األساب اآلتیة:
 1. إساءة المتبّني إلى المتبنَّى إساءة جسیمة، أو بالعكس.
 2. تكبید أحدهما اآلخر أضراًرا مادیة أو أدبیة جسیمة.

 3. سلوك أحدهما الشائن.
 4. كل سبب خطیر آخر تقدّره المحكمة المدنّیة المختّصة.

 الوالیة والوصایة والكفالة
 

 المادة 104
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 ترعى أحكام الوالیة والوصایة المبّینة في المواد الالحقة وضع فاقدي األهلیة أو ناقصیها من األطفال
 الذین هم ثمرة الزواج المنعقد وفقـًا ألحكام هذا القانون وثمرة البنّوة المقّرة وفقـًا ألحكام هذا القانون.

 ومنهم:
 1 -  القاصر والقاصرة سنـًا

 2 -  فاقد وفاقدة اإلدراك العقلي كلیـًا
 3 -  الضعیف والضعیفة اإلدراك بشكل خطیر یجعله غیر قادر على إدارة شؤونه، ویشمل أیًضا لین

 الدماغ الناتج عن الشیخوخة.
 4 -  المصاب والمصابة بنمط سلوكي سّيء ودائم.

 أّما تصّرفاتهم فیعود تحدید مفاعیلها إلى القانون المدنّي.
 المادة 105

 إّن النظر في شؤون الوصایة والوالیة على فاقدي األهلیة یعود إلى المحكمة المدنّیة المختّصة من دون
 سواها.

 المادة 106
 الوالیة الجبریة على القاصر سنـًا هي لوالدیه أو ألحدهما الباقي على قید الحیاة، وإذا لم یكن للقاصر أبـًا

 وال أمـًا فعلى المحكمة المدنّیة المختّصة أن تعّین له وصیـًا. إّن تعیین أحد الوالدین وصیـًًا مختاًرا على
 القاصر ال یقّید المحكمة بل تبقى دومـًا صاحبة السلطة والوالیة على القاصرین عند عدم وجود األب أو

 األم.
 المادة 107

 للولّي الجبري، ومن دون إذن قضائي، أن یمثـّل القاصر لدى المحاكم في كل دعوى له أو علیه. وله أن
 یباشر عن القاصر من دون إذن قضائي جمیع األعمال القانونیة غیر المحظورة وغیر المقّیدة بصیغة

 خاصة أو شروط خاصة.
 المادة 108

ر على الولّي الجبري أن یقوم بالتصرفات التي فیها ضرر محض كالهبة والوقف واإلیصاء  ُیحظَّ
 واإلبراء وإسقاط الحّق من دون مقابل والتنازل عن اإلدالء بمرور الزمن والكفالة.

 المادة 109
 للولّي الجبري أن یجري عن القاصر عقود الصلح والبیع والرهن واالستدانة والتأجیر ألمد طویل

 واإلذعان لألحكام.
 ولكن یتوجب علیه في جمیع هذه العقود الحصول على ترخیص معّلل من المحكمة المدنّیة المختّصة.

 المادة 110
 ُیعفى الولّي الجبري مبدئًیا من تقدیم الضمانات التي تـُفَرض على الوصي. على أّنه یعود للمحكمة

 المدنّیة المختّصة أن تفرض علیه ضمانات خاّصة في ما یخص العقود واألعمال الخاضعة لموافقتها،
 إذا رأت ضرورة لذلك.

 المادة 111
 إذا لم یكن للقاصر ولیـا فعلیـًا، فللمحكمة المدنّیة المختّصة أن تعّین له وصًیا أو أكثر. وُیشَترط بالوصّي

 أن یكون متمتعـًا بحقوقه المدنّیة، حسن السیرة، وقادًرا على رعایة شؤون القاصر. كما ُیشَترط أّال
 تتعارض مصالحه ومصالح الُموصى علیه وأّال یكون بینه وبین القاصر أو أحد والدیه عداوة.

 المادة 112
 الوصایة مجانیة.

 المادة 113
 یعود للمحكمة المدنّیة المختّصة أن تعّین الضمانات التي ینبغي على الوصّي أن یقّدمها قبل تسلیمه أموال

 القاصر، وعلى الوصّي تأمین تلك الضمانات وفقـًا للمواد 131 وما یلیها من القرار 3339.
 ویتّم تسلیم أموال القاصر إلى الوصّي بموجب جردة تقوم بها أو تشرف علیها المحكمة المدنّیة المختّصة.

 المادة 114
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 یمّثل الوصّي القاصر لدى المحاكم من دون أن یكون له حّق اإلسقاط أو اإلقرار أو التنازل أو الصلح أو
 اإلذعان لألحكام، إّال بإذن من المحكمة المدنّیة المختّصة.

 المادة 115
ر علیه ر على الوصّي القیام باألعمال التصّرفیة إالّّ بإذن من المحكمة المدنّیة المختّصة. وُیحظَّ  یـُحظَّ

 القیام بأّي عمل یعود بالضرر على القاصر.
 المادة 116

ال عن أعماله. ویمكن لهذه المحكمة أن تلزمه یقّدم الوصّي للمحكمة المدنیة المختّصة بیانـًا سنویـًا مفص 
 بتقدیم بیانات دورّیة أخرى.

 المادة 117
 فور بلوغ القاصر والقاصرة سّن الرشد، على الوصّي أن یسّلمه األموال العائدة إلیه مع حساٍب شامل

 وجردة بأعمال الوصایة.
 وللُموصى علیه الطعن في المحاسبة وفي أعمال الوصایة خالل مهلة سنتین من بلوغه سّن الرشد تحت

 طائلة سقوط الحّق.
  
  

 انتهاء الوالیة والوصایة وسقوطهما
 

 المادة 118
 تنتهي الوالیة والوصایة بأحد األسباب اآلتیة:

 1. بلوغ القاصر والقاصرة سّن الرشد.
 2. تحریره الحكمّي بالزواج.

 3. تحریره الكامل بإذن من المحكمة المدنّیة المختّصة.
  4. موته.
 المادة 119

 تقضي المحكمة المدنّیة المختّصة بسقوط الوالیة أو الوصایة في إحدى الحاالت اآلتیة:
 1. فقدان الولّي أو الوصّي الصفات أو الشروط القانونیة.

 2. إضراره بمصلحة القاصر.
 3. انقطاعه ألّي سبب كان عن ممارسة واجباته مّدة سنة كاملة.

 4. الحكم علیه في إحدى الجرائم وفقـًا ألحكام المواد 90 إلى 93 من قانون العقوبات.
 المادة 120

 تقضي المحكمة المدنّیة المختّصة بإعادة الوصایة، إذا تبّین بعد تحریر القاصر أّنه غیر أهٍل لذلك.
 المادة 121

 قرارات المحكمة المدنّیة المختّصة القاضیة بتعیین الوصّي وبسقوط الوالیة والوصایة وبإعادة الوصایة،
  تصدر في غرفة المذاكرة.

 المادة 122
 یمكن، لدى بلوغ القاصر الخامسة عشرة من عمره، تحریره من الوصایة ألسباب هاّمة تقدّرها المحكمة

 المدنّیة المختّصة.
 المادة 123

 ُتصدر المحكمة المدنّیة المختّصة قرارها بتحریر القاصر كلًیا أو جزئًیا بناًء لطلبه أو طلب وصّیه،
 وذلك في غرفة المذاكرة.

 عندما یكون التحریر جزئًیا، یبقى حكم الوصایة قائًما في كّل ما لم یتناوله اإلذن.
 المادة 124

ن خالصته على  ُینَشر القرار في إحدى الصحف الیومیة، وُیلَصق على باب محّل عمل القاصر، وتـُدوَّ
 بطاقة هویته، وُیبلَّغ عند االقتضاء إلى أمانة السجّل العقاري وإلى السجّل التجاري.
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 المادة 125

 إّن األعمال القانونیة الصادرة عن القاصر المحّرر تـُعّد كأّنها صادرة عن الراشد.
 
 

  الوصایة على فاقد اإلدراك أو حكمة التصّرف
 

 المادة 126
 على المحكمة المدنّیة المختّصة، بناًء على طلب كل ذي مصلحة، أن تضع تحت المراقبة والوصایة (أي

 ما ُیعَرف بالحجر) فاقد اإلدراك العقلي المثبت طبًیا، والمصاب بضعف دائم في اإلدراك العقلي،
  والمصاب بنمط سلوكّي سیئ.

 یصدر القرار في غرفة المذاكرة بعد االستماع إلى المطلوب "الحجر" علیه، في جمیع الظروف
 وبحضور ممثـّل النیابة العاّمة.

 یستأنس الحكم لزامـًا باستشارة جهاز شؤون العائلة والوساطة العائلیة المستحدث.
 المادة 127

 عند صدور قرار "الحجر"، ُیبلـَّغ فوًرا أمین السجّل العقاري التابع له محل العقار لیضع إشارة القرار
 على الصحیفة العینّیة للعقار العائد للمحجور علیه أو الذي له فیه حقوق عینّیة، كما ُیبلـَّغ المختار التابع

 له العقار في المناطق غیر الممسوحة لوضع إشارة قرار "الحجر".
 المادة 128

 یتضّمن قرار "الحجر" تعیین وصّي أو أكثر على المحجور علیه.
 المادة 129

 ُتطبَّق على الوصّي األحكام المرعیة في نطاق الوصایة على القاصر سًنا. إًال أّن للمحكمة المدنّیة
 المختّصة حصر صالحیات الوصّي على المصاب بضعف اإلدراك وعلى المصاب بنمط سلوكّي سیئ،

 وذلك في شؤون معینة.
 المادة 130

 للقاضي أن یجیز عمًال معینـا یقوم به المصاب بضعف اإلدراك أو المصاب بنمط سلوكّي سیئ،
 الموضوعین تحت المراقبة والوصایة، إذا كان في العمل نفًعا واضحـًا لكل منهما.

 المادة 131
 تنتهي الوصایة على كل من هؤالء المصابین بقصور في القدرات الذهنیة والسلوكیة برفع "الحجر"،

 وعلى الوصّي تسلیم أموال كل من هؤالء وإجراء المحاسبة. وللُموصى علیه الطعن في المحاسبة وفي
 أعمال الوصایة خالل مّدة سنتین اعتباًرا من بلوغه سّن الرشد تحت طائلة سقوط الحّق.

 
 المفقود والغائب

 

 المادة 132
 المفقود أو المفقودة، هو الغائب الذي ال ُیعَرف مكان وجوده وال ُیعَلم أحّي هو أْم میت.

 المادة 133
 تعّین المحكمة المدنّیة المختّصة قیمـا أو قیـِّمة على المفقود بناء على طلب كل ذي مصلحة ووفقـًا

 لألصول المبّینة في هذا القانون.
 یحفظ القّیم أموال المفقود ویدیرها من دون التصّرف بها، ویمّثله في الدعاوى المقامة علیه.

 أّما االّدعاء باسمه فال یصّح إًال بعد ترخیص من المحكمة المدنّیة المختّصة ُیعطى بقراٍر في غرفة
 المذاكرة.

 المادة 134
 تنتهي القّوامة على المفقود في الحاالت التالي بیانها:
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 1. ظهور المفقود.
 2. ظهور وكیل عنه یحمل وكالة رسمّیة أًیا كان تاریخها.

 3. وفاة المفقود حقیقة أو حكًما.
 4. حكم المحكمة المدنّیة المختّصة.

  5. وفاة القّیم.
 المادة 135

  إّن القّیم ملزم بالواجبات التي على الوصّي سواء عند تسّلمه أموال المفقود، أو بعد انتهاء القّوامة.
 المادة 136

فـا ناقًال للملكیة وأن الورثة المفقود المحكوم بوفاته أن ینتفعوا بأمواله وال یحّق لهم أن یتصّرفوا بها تصر 
 ینشئوا علیها حقوقـًا عینیة إّال بعد مضي خمس سنوات على نشر الحكم القاضي بالوفاة. ال یحّق للورثة

 تسّلم أموال المفقود قبل هذا النشر.
 المادة 137

 ُیعلَّق نصیب المفقود من إرث غیره وقسطه من الوصیة إذا ُأوصي له، إلى أن تنقضي السنوات الخمس
 على صدور الحكم بموته، فیرّد بعد انقضاء هذه المّدة نصیبه من اإلرث إلى من یرث مورثه بعد موته،

 وقسطه من الوصیة إلى ورثة الموصي.
 المادة 138

 إذا ظهر المفقود حیـًا خالل خمس سنوات بعد الحكم بوفاته، أخذ جمیع أمواله من ید الورثة المعّلق له
 من إرث غیره ومن الوصیة.

 وإن ظهر حیـًا بعد مضي هذه المّدة أخذ ما بقي بأیدي الورثة. وال یحول ذلك دون استرداد ما اتصل إلى
 الغیر من أمواله بسوء نّیة.

 
 

 في استحقاق اإلرث
 

 المادة 139
 تـُفَتتح التركة ویستحّق اإلرث بموت المورث حقیقًة أو باعتباره میتـًا بحكم القضاء.

 المادة 140
 محل افتتاح التركة هو محل إقامة المتوفـّي األخیر أینما كان محل وجود أمواله. تـُعَتبر الزوجة غیر

 المنفصلة قانوًنا عن زوجها مقیمة في مقام زوجها، والقاصرون في مقام ولّیهم الجبري أو وصّیهم. وإذا
 لم یكن لهم ولیـا جبرًیا أو وصًیا ففي محّل وجود التركة كلها أو القسم األكبر منها. أما المفقود فُیعتبر

 مقامه آخر محّل كان یقیم فیه قبل وفاته.
 المادة 141

  یجب الستحقاق اإلرث:
 1. تحقـّق حیاة الوارث بتاریخ موت المورث أو بتاریخ اعتباره میتـًا بحكم القضاء.

 2. أهلیة الوارث الستحقاق اإلرث.
  3. عدم وجود موانع قانونیة تمنع من استحقاق اإلرث.

 المادة 142
 ال یكون أهًال للمیراث:

 1. الجنین الذي یولد بعد انقضاء اكثر من ثالثمائة یوم على وفاة المورث.
  2. الطفلة أو الطفل الذي لم یولد حیـا.

 المادة 143
 إذا هلك في وقٍت واحد عّدة أشخاص یرث بعضهم بعًضا، كان على المحكمة المدنّیة المختّصة أن تعّین
 مواقیت وفاتهم تباًعا، باالستناد إلى ظروف الوفاة وحالة المتوّفین الصّحیة وغیر ذلك من االعتبارات.
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 فإذا تعّذر تحدید مواقیت الوفیات، اُعتبِروا جمیعهم متوفـّین في وقٍت واحد وانتقل إرث كل منهم إلى
 ورثته األحیاء.

 المادة 144
 اختالف الجنسیة ال یمنع التوارث بین اللبنانّیین واألجانب إّال إذا كان القانون الوطني لألجنبي یمنع

 توریث اللبنانّیین أو یحّد من حقهم باإلرث.
 فال یرث األجنبي لبنانًیا إّال بما أجازه قانونه الوطني لّلبنانیین.

 المادة 145
  اختالف الدین والمذهب بین الّلبنانیین ال یمنع التوارث.

 أما إذا كان الوارث أجنبًیا وتابًعا ألحكام تمنع من اإلرث بسبب اختالف الدین فتطبَّق على إرثه قاعدة
 المبادلة الواردة في المادة السابقة من هذا القانون.

 المادة 146
 ُیحَرم من اإلرث:

 1. من أقدم قصًدا من دون حّق أو عذر على قتل مورثه أو أحد فروعه أو أصوله أو زوجه أو تدخـّل
 في القتل.

 2. من نسب افتراًء إلى المورث تهمة أو شهد علیه زوًرا من أجل جنایة ما لم یكن هذا المورث قد صفح
 عن المجرم بموجب وثیقة خّطیة.

  المادة 147
 تؤول حصة الوارث المحروم إلى سائر الورثة المستحّقین معه. فإذا لم یكن من ورثة مستحّقین معه

  انتقلت إلى فروعه الذین كانوا حلـّوا محله لو كان قد توفـّي قبل المورث.
 إّن األموال التي تؤول على هذه الصورة إلى فروع المحروم ال تتناولها سلطته القانونیة ولیـا كان أْم

 وصیـا علیهم، وال یحّق له إرثها عند وفاتهم.
 المادة 148

 الوارث المحروم ملزم بأن یرّد إلى التركة ما یكون قد تلقـّاه من األموال منذ وفاة المورث.
 
 

 
 الورثة واألنصبة

 

 المادة 149
ى من التركة بحسب الترتیب التالي:  ُیؤدَّ

 1. ما یكفي لتجهیز المیت ودفنه.
 2. دیون المیت.

ع الباقي بعد ذلك على الورثة وفقـًا لألصول  3. ما أوصى به في الحّد الذي تنفذ فیه الوصیة. ویوزَّ
  المبّینة في المواد اللالحقة من هذا القانون.

 المادة 150
 ُیقسم الورثة إلى ثالث طبقات:

 الطبقة األولى: األوالد ذكوًرا وإناثـًا وفروعهم.
 الطبقة الثانیة: األب واألم وأصولهما.

  الطبقة الثالثة: األخوة واألخوات وفروعهم.
 المادة 151

 أوالد المتوفـّیة أو المتوفـّي وفروعهم یرثون آباءهم وأصولهم من دون تمییز بین الذكور واإلناث. وإذا
 كان الفروع كلهم من الدرجة األولى تقاسموا التركة فیما بینهم بالتساوي. وإذا كان بین أوالد المورث

 من توفي قبله حّلت فروعه محّله في تركة المورث وآلت إلیهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم أو
 والدتهم لو كان حًیا. وهذه الحصة یتقاسمونها بالتساوي.

 وُیطبَّق حّق الخلفّیة المبّین في الفقرة السابقة في إرث الفروع مهما سفلوا.
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 المادة 152
  إذا لم یكن للمتوفـّي فروعـًا آلت التركة ألبویه بالتساوي.

 وإذا كان أحدهما قد توفي، فإّن فروعه ینالون من التركة الحصة التي كانت تؤول إلیه لو كان حًیا
 ویتقاسمونها بالتساوي. فإن لم یكن له فروعـًا آلت الحصة التي كانت تؤول له لو كان حًیا إلى األصل

 اآلخر أو إلى فروعه.
 وإذا توفي كالهما قبل الموروث، فإّن فروع كل منهما ینالون الحصة التي كانت تؤول لمورثهم لو كان

 حًیا ویتقاسمونها وفقـًا ألحكام المادة السابقة.
 وُیطّبق هنا حّق الخلفیة على الفروع مهما سفلوا.

 المادة 153
 إذا لم یكن للمتوفي فروًعا أو أًبا أو أًما أو فروًعا منهما، قـُّسمت التركة بین الجدود والجّدات. فإذا كان
 أحدهم قد توفي انتقلت حصته إلى فروعه فیتقاسمونها بالتساوي، وإذا لم یكن له فروًعا انتقلت الحصة
 التي كانت تؤول له إلى الجّد من الجهة نفسها. وإذا كان هذا الجّد قد توفي فإلى فروعه. وإذا كان جّدا
صت التركة بجّدیه من الجهة األخرى، وإذا  المتوفي/ ألبیه أو جّداه ألمه قد توفّیا من دون فروع ُخصِّ

 كانا قد توفیا فبفروعهما.
 المادة 154

 من كان في الدرجات األولى والثانیة والثالثة من الفروع، إذا نال حّق اإلرث من جّهات مختلفة، یأخذ
 كل ما یعود له یؤول سدس التركة ألبوي المورث، أو ألحدهما الباقي على قید الحیاة إذا كان للمورث

 فروًعا.
 المادة 155

 یؤول لزوج المورث أو زوجته ربع التركة في حالة اجتماعه مع ورثة من الطبقة األولى ونصفها في
 حال اجتماعه مع األب أو األم وخمسة أسداس في حال اجتماعه مع الجّد أو الجّدة.

  وإذا لم یوجد وارث مّما ذكر أعاله، فیستحّق زوج المتوفي أو زوجته كامل التركة.
 المادة 156

 إذا لم یوجد أحد من الورثة المعنیین في المواد السابقة تعود أموال التركة إلى الدولة.
 المادة 157

ف به في المادة 79، كالولد ثمرة عقد زواج  یرث الولد ثمرة عالقة من دون عقد زواج قانوني المعرَّ
 قانوني شرعًیا.

 المادة 158
  ُیعتبر الولد المتبنَّى بحكم الولد الشرعي في كل ما یتعّلق بحقوقه في تركة من تبّناه أو في وصّیته.

 المادة 159
 إذا مات أحد الزوجین ووقع النزاع في متاع البیت بین الحّي وورثة المیت وال بّینة لهم، فالمتاع للزوج
 في المعتاد للرجال والمتاع للزوجة في المعتاد للنساء، وإن كان من البضائع التجارّیة فهو لمن یتعاطى
 التجارة منهما. أّما في المعتاد المشترك بین النساء والرجال فلمن تثبت ملكّیته منهما، وإّال فتـُقسم بینهما

 بالتساوي.
 
 

 الوصیة
 

 المادة 160
  ُیشترط في الُموصي أن یكون عاقًال، أهًال  للتبّرع، بالغـًا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة.

 المادة 162
 تصّح الوصیة لكل شخص وارث أو غیر وارث، وللجنین إذا ولد حًیا شرط أّال یكون بحكم القانون غیر

  أهل لإلرث أو محروًما منه.
   المادة 163
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 ال تصّح الوصیة المنّظمة في صكٍّ واحد من شخصین أو أكثر، سواء كان اإلیصاء لمصلحة الموصین
  أنفسهم أو أي شخص آخر.

 المادة 164
 ال یمكن اإلدالء ببطالن الوصیة من وارث أجاز الوصیة أو نّفذها مختاًرا مع علمه بأسباب البطالن.

 المادة 165
 ال تصح الوصیة التي یجریها المریض في مرضه األخیر للطبیب الذي یعالجه في هذا المرض، ما لم

 یكن هذا الطبیب من ورثة الموصي. وإّنما تصّح الوصیة المنّظمة في هذه الحالة إذا كان المال الموصى
  به هو إیفاء لخدمات وقد ُأخذ بعین االعتبار في تعیین مقداره والخدمات المؤّداة.

 
 المادة 166

 ال یصح االیصاء لألجنبي إّال إذا كان القانون الوطني لبالده یجیز اإلیصاء لّلبناني، وبقدر ما یجیز
 اإلیصاء به.
 المادة 167

 ال تنفـّذ الوصیة إذا كانت تركة الوصي مستغرقة بالدین، إال إذا أبرأه الفرقاء أو أجازوا الوصیة.
 المادة 168

  تصح الوصیة بكامل التركة أو بعضها لوارث أو لغیر وارث.
 المادة 169

  ُیحرم الُموصى له مّما أوصي له به، إذا أقدم على قتل الوصّي عمًدا أو قصًدا.
 المادة 170

 اختالف الدین والطائفة والمذهب ال یمنع صّحة الوصیة.
 المادة 171

را على وصیته ما لم یرّد الموصى له الوصّیة. فإذا یملك الُموصى له الُموصى به بوفاة الموصي مص 
  رّدها یوّزع نصیبه من الوصیة حسب قانون اإلرث هذا.

 المادة 172
 وإذا توفي أحد الُموصى لهم قبل الموصي ولم یعّدل الموصي وصیته قبل وفاته، فإن كان للُموصى له
  المتوفي ورثة یعود نصیبه لورثته وإن لم یكن له وارثـًا یعود نصیبه إلى األحیاء من ورثة الموصي.

 المادة 173
 إذا توفي الموصي والموصى له في وقٍت واحد ولم یثبت تاریخ وفاة أحدهما قبل اآلخر، تصبح الوصیة

ع الوصیة بین ورثة الموصي.   من حّق ورثة الموصى له. أما إذا لم یكن للموصى له وارثـًا فتوزَّ
  المادة 174

 تبطل الوصیة لشخص معتبر بحكم القانون غـیر أهـل لإلرث أو محروًما منه ولو كانت هذه الوصیة
  جاریة باسم شخص مستعار.

 المادة 175
 تصّح الوصیة لصالح مؤّسسات اجتماعیة ووطنیة وعلمیة ومؤّسسات عاّمة وغیرها من المبادرات
 المتمتـّعة باألهلیة القانونیة. وتصّح الوصیة، وإن لم تكن المؤّسسات قد ُأنشئت قانوًنا یوم الوفاة، إذا

 تحّققت بها األهلیة القانونّیة خالل سنتین ابتداًء من الیوم الذي یصبح فیه الموصى به واجب األداء. وإذا
 انقضت السنتان ولم ُتنشأ المؤّسسة أو لم تتحّقق فیها األهلیة القانونیة، ُردَّ الشيء الموصى به إلى ورثة

 الموصي.
 المادة 176

 طالما لم یتم إنشاء المؤسسة وفًقا للقانون، فال یمكن اتخاذ تدابیر غیر التدابیر االحتیاطیة لصیانة الشيء
 الموصى به في الحالة المبّینة في المادة السابقة من هذا القانون.

 المادة 177
 یجب أن یكون الموصى له معینا من الموصي نفسه، وتبطل كّل وصیة معقودة على وجه ال یمكن معه

  تعیین الموصى له وقت وفاة الموصي.
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 المادة 178
 تصّح الوصیة بقسمة أعیان التركة على ورثة الموصي بحیث یعّین لكّل وارث قدر نصیبه، فإن زادت

 قیمة ما ُعیِّن ألحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزیادة بحكم الوصیة خاضعة للتعدیل بحال تجاوزها
 نصاب الوصیة.

 المادة 179
 تصّح الوصیة بالعین لشخص وباالنتفاع آلخر.

 المادة 180
 ال تصّح الوصیة بما من شأنه أن یجّمد األموال، إّال إذا حملت محمل الوقف الذّري وكانت األموال
 الموصى بها مّما یصّح فیه الوقف الذّري، وعندئذ تطبق علیها قواعد الوقف الذّري من حیث الحّق

 وسواها.
 المادة 181

 إذا توفي الموصي من دون فروع وترك زوجة مع والدیه أو أحدهما، فتحّدد الحصة المحفوظة للزوج
 بعشرین بالمئة ولألب بخمسة عشرة بالمئة ولألم بخمسة عشرة بالمئة.

 المادة 182
 إن الوصیة المتجاوزة النصاب القانوني تخفـّض إلى هذا النصاب عند افتتاح التركة وال یجوز طلب
 التخفیض إّال من ِقبل الورثة ذوي الحصة المحفوظة أو ورثتهم العمومّیین أو المفّوضین أو حلفائهم.

 المادة 183
 من أجل تعیین النصاب القانوني یضاف إلى أموال المتوفي الصافیة، بعد حسم دیونه منها، قیمة األموال

 التي وهبها أثناء حیاته وُیتَّخذ أساًسا لتقدیر هذه األموال ثمنها وقت الهبة.
 المادة 184

ر مع األخذ  إذا كان المال الموصى به حّق انتفاع أو مرتـبا لمدى الحیاة أو رقبة العقار، فإّن قیمته تقدَّ
 بعین االعتبار سّن الموصى له وحالته الصّحیة وغیر ذلك من االعتبارات.

 المادة 185
 إذا كانت قیمة األموال الموصى بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصّرف به، أو الجزء الذي یبقى

 من هذا النصاب بعد حسم قیمة الهبات بین األحیاء، فسیحصل التخفیض من دون تمییز بین الوصایا
 العاّمة والوصایا الخاّصة، على أنه إذا أظهر الموصي رغبته الصریحة بإنفاذ وصیة قبل غیرها، ففي

 هذه الحالة تنفـّذ الوصیة المفضّلة قبل غیرها من دون تخفیض إًال إذا لم تكِف األموال الباقیة لتأمین
 الحّصة المحفوظة.

  
 

 في الرجوع عن الوصیة وسقوطها وفي قبولها
 

 المادة 186
 للموصي الرجوع عن وصیته كّلها أو بعضها.

 المادة 187
 یمكن أن یحصل الرجوع بوضع وصیة الحقة أو سند رسمّي أو كتاب بخّط الموصى، ُیوَدع لدى الكاتب

 بالعدل على الشكل المبّین في المادة 198 ویعلن فیه الموصي بأّنه رجع عن وصّیته السابقة.
 المادة 188

 ان الوصیة الالحقة التي ال تتضّمن رجوًعا صریًحا عن الوصیة السابقة، ُتبِطل ضمًنا أحكام الوصیة
 السابقة المخالفة ألحكام الوصیة الجدیدة أو التي ال تّتفق معها.

 ُیعتـّد بهذا الرجوع الضمني وإن بقیت الوصیة الجدیدة من دون إنفاذ، لسبٍب خارج عن إرادة الموصي.
 المادة 189

 إذا باع الموصى به وصیة سابقة فیعتبر البیع رجوًعا عن الوصیة على قدر الشيء المباع. وُیعتّد بهذا
 الرجوع وإن أبطل البیع إًال إذا وقع البطالن لعیب الرضى أو إذا عاد المال الموصى به ملكـًا للموصي.

27 
 



 المادة 190
 ُیحكم بالرجوع عن الوصّیة بناء على طلب وریث أو موصى له في األحوال التالیة:

 1 - إذا لم تنفَّذ الشروط التي ُعلِّقت الوصیة علیها.
 2 - إذا ارتكب الموصى له جریمة من الجرائم التي كانت تجعله غیر أهٍل ألن یرث الموصي فیما لو

 كان وارثـًا له.
 المادة 191

 یجب أن ُتقام الدعاوى في جمیع األحوال المبّینة في الماّدة السابقة خالل سنة من تاریخ الوفاة أو من
 تاریخ علم المّدعي بحصول األمور الداعیة للرجوع عن الوصیة.

 المادة 192
 ُیبَطل االیصاء:

 1 - بوفاة الُموصى له قبل الموصي.
 2 - بوفاة الُموصى له قبل تحقیق الشرط المعّلق علیه إنفاذ الوصیة، إذا كانت نّیة الُموصي أّال یعمل

 بالوصیة إّال إذا تحّقق الشرط أثناء حیاة الُموصى له.
 3 - ِبرّد الموصى له المال الموصى به أو عدم أهلیته للحصول علیه.

 4 - بهالك الموصى به بكامله قبل وفاة الموصي.
 المادة 193

 إذا لم تنّفذ الوصیة في شيء من األشیاء الموصى بها للرجوع عن اإلیصاء بهذا الشيء أو لسقوط
 االیصاء به أو لبطالنه، فیعود هذا الشيء للشخص الذي اُتخذ من نصیبه أو كان علیه أن یؤّدیه فیما لو

  ُنفذت الوصیة.
 ویستفید من هذا الشيء أیًضا الموصى له العام أو الموصى له بوجه عام والموصى له الخاص الذي

  عناه الموصي بهذه االستفادة.
 المادة 194

 تلزم الوصیة بقبولها من الموصى له صراحة أو داللة بعد وفاة الموصي. وإذا كان الموصى له جنیًنا أو
 قاصًرا أو محجوًرا علیه، یكون القبول مّمن له الوالیة أو الوصایة على ماله.

 المادة 195
 یجوز قبول بعض الوصیة ورّد البعض اآلخر كما یجوز قبولها من بعض الموصى لهم ورّدها من

  اآلخرین. وفي هذه الحالة ُتبَطل بالنسبة لمن رّدها.
 المادة 196

 ترجع مفاعیل القبول إلى وقت وفاة الموصي.
 المادة 197

  التنازل عن الوصیة قبل وفاة الموصي ال یكون له أي مفعول.
 المادة 198

 تظّل الوصایا الرسمّیة المصّدقة من مرجع رسمّي والمنّظمة قبل نشر هذا القانون معموًال بها ولو توّفي
  الوصي بعد نشر هذا القانون.

 المادة 199
 للموصي أن یقّیم منفًذا واحًدا أو أكثر لوصیته، وُیشَترط في المنفـّّذ أن یكون متمتعا بالحقوق المدنّیة

 واألهلیة القانونّیة.  ویجوز للموصي أن یشترط في حال عدم قبوله أن یعّین سواه أو أن یسّمي شخًصا
ینا لیكون منفًذا لوصّیته. وفي كل األحوال ال ینتقل هذا الحّق لورثة المنفذ. مع 

 المادة 200
 للموصي أن یحّدد وظائف منفذ وصّیته. وإذا لم یفعل، كانت وظیفة المنفذ إدارة التركة وتأدیة دیونها

 وتوزیع أعیانها بالطریقة التي عّینها الموصي أو نّص علیها القانون.
 المادة 201
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 إذا عّین الموصى عّدة منفذین لوصّیته وقبلوا المهّمة، فال یجوز للواحد منهم أن یعمل منفرًدا ما لم یكن
 الموصي قد أجاز لهم ذلك. ویكونون جمیًعا مسؤولین بالتضامن عن أموال الشركة. وإذا خّص الموصي

 كال منهم بعمٍل معّین كان له أن ینفرد بهذا العمل.
 المادة 202

 ُتحسم المصاریف التي أنفقها منفذ الوصیة في جردة التركة ووضع األختام وإتمام المحاسبة وسواها من
 أموال التركة.

 المادة 203
ر على الورثة التصّرف بأعیان التركة أو إدارتها مع وجود منفذ الوصیة.   ُیحظَّ

 المادة 204
 ُتقام الدعاوى من الغیر ضّد منفذ الوصیة والورثة.

 المادة 205
 على منفذ الوصیة أن ُیعلم الورثة فوًرا بقبوله مهّمته، وأن یسّلمهم بیاًنا بمحتویات التركة مع الدیون التي

  علیها، وأن یعلمهم موعد تحریر التركة لیحضروا إجراءاتها إذا طلب تحریر التركة.
 

 المادة 206
 یجوز لمنفذي الوصیة االستعانة بالموظفین الرسمّیین لتحریر التركة، وتكون المصاریف على عاتق

  التركة.
 المادة 207

  للورثة الحّق في مطالبة منفذي الوصیة بحساٍب سنوي إذا كانت مّدتهم طویلة.
 المادة 208

 ُیعتبر منفذ الوصیة مسؤوًال عن إهماله أو أعماله وعن األضرار التي تلحق التركة بعمله، وتسري علیه
 قواعد المسؤولیة للوكیل العادي.

 وال یجوز إعفاء المنفذ من كل مسؤولیة قد تترّتب علیه.
 المادة 209

  إذا لم یحّدد الموصي أجًرا لمنفذ الوصیة، یجوز له المطالبة بأجر عادي.
 المادة 210

 ُیعَزل منفذ الوصیة بطلب من الورثة إذا أخّل بواجباته أو أصبح غیر أهل للقیام بمهّمته، على أن ُیستَمع
 إلیه قبل عزله.

 
 

 في تحریر التركة
 

 المادة 211
 تحریر التركة هو تعیین األموال المتروكة عن مورث وعند االقتضاء توزیعها أو قسمتها بین الورثة

  وسائر أصحاب الحقوق.
 المادة 212

 یجوز تحریر التركة في الحاالت التالیة:
 1 -  إذا طلب أحد الورثة أو أحد أصحاب الحقوق في التركة أو منفذ الوصیة.

 2 -  إذا كان بین الورثة أو أصحاب الحقوق في التركة قاصرة أو قاصًرا یتیم األب أو معیل األسرة
  أكان األب أْم األم، أو كان شخًصا فاقد األهلیة أو غائًبا ال وكیل له أو كان الورثة مجهولین.

 المادة 213
م طلب تحریر التركة إلى المحكمة المدنّیة المختّصة التابع لها محل افتتاح التركة وُینَظر به في غرفة  یقدَّ

 المذاكرة.
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 ولكّل متضّرر من قرار القاضي بتحریر التركة، أن یعترض علیه باستحضاٍر یقّدمه إلى المحكمة التي
 أصدرته. على أّن هذا االعتراض ال ُیوقف معامالت تحریر التركة إذا أصّر الطالب على إتمامها وقّدم

 كفالة تضمن ما یلحق بالمعترض من ضرر.
 ویبقى للمحكمة في مطلق األحوال أن تقّرر وقف معامالت تحریر التركة لدى وجود أسباب جّدیة. وفي

  هذه الحالة یمكنها أن تطلب كفالة من المعترض تضمن األضرار التي تسّببت لطالب التحریر.
 المادة 214

 یجري تحریر التركة بواسطة خبیٍر یعّینه القاضي في المحكمة المدنّیة المختّصة.
 المادة 215

 إذا انتهى تحریر التركة باتفاق بین الورثة أو بینهم وبین أصحاب الحقوق في التركة على قسمة
قت من القاضي في المحكمة المدنّیة  المتروكات وُنفِّذت القسمة رضاًء، فإّن القسمة الرضائّیة ولو ُصدِّ

 المختّصة، ال تمنع من تطبیق أحكام المواد 943 و 949 من قانون الموجبات والعقود.
 المادة 216

 إّن الدعاوى التي ُتقام من الدائنین بعد قسمة قضائّیة أو رضائّیة ال یمكن أن تقام إّال على الورثة
 ومستحّقي التركة شخصیا، كّل بمقدار ما ناله من أموال التركة.

عي بعقار داخل حصة أحد الورثة فخرج من حصته، فتطّبق عندئذ بین الورثة قواعد الضمان  إذا ادُّ
 المنصوص عنها في المادة 948 من قانون الموجبات والعقود.

 
 المادة 217

  ال تطّبق قواعد تحریر التركات المفتتحة قبل العمل بهذا القانون.
 المادة 218

 ُتلغى بحّق التركات الخاضعة لهذا القانون:
  1 - قانون 21 شباط 1328 /  1912 المتعّلق بانتقال األراضي األمیریة والموقوفة.

 2 - جمیع األحكام السابقة المتعّلقة باإلرث والوصیة وتحریر التركات.
 3 - جمیع النصوص التي تتعارض مع أحكام هذا القانون أو ال تأتلف معها.

 
 

 تحریر التركة بطلب أحد أصحاب المصلحة
 

 المادة 219
 إذا طلب أحد الورثة وأصحاب الحقوق في التركة أو منفذ الوصیة تحریر التركة، تجري في أول األمر
 جردة تبّین أموال التركة وقیمة كّل منها وللقاضي في المحكمة المدنّیة المختّصة أن یأمر بوضع األختام

 عند االقتضاء.
 المادة 220

 بعد إجراء الجردة وتقدیر قیمة األموال المتروكة یدعو القاضي جمیع الورثة كما یدعو جمیع أصحاب
 الحقوق الظاهرین للحضور أمامه في موعد معّین وتقدیم مستنداتهم المثبتة لحقوقهم في التركة وبیان ما

 إذا كـانوا یقبلون اإلرث، ویحّدد عند االقتضاء للورثة الموصى لهم مهلة لتقدیم هذا البیان.
 المادة 221

 بعد تقدیم مستحّقي التركة المستندات المبّینة في الماّدة السابقة وفي حالة تصریحهم بقبول اإلرث، یسألهم
 القاضي هل یرغبون البقاء في حالة االشتراك في األموال أو یطلبون تصفیة التركة وقسمتها. فإذا أعلن

 جمیع الورثة وأصحاب الحقوق رغبتهم في البقاء بحالة االشتراك یقّدم القاضي تقریًرا یبّین فیه ذلك، فتأمر
 المحكمة المدنّیة المختّصة بتسلیم أموال التركة لمستحّقیها بناًء على إیصال موّقع منهم تسّلم األموال

 الموصى به بوجه خاص لمن أوصي لهم بها، ویحّق لدائني المتوفي أن یحجزوا األموال المشتركة مع
 االحتفاظ بحّقهم بمطالبة الورثة الموصى لهم بما یترّتب على كّل منهم من الدین بمقدار حصته.

 المادة 222
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 في حال طلب أحد الورثة التصفیة أو القسمة یقرر القاضي نشر هذا الطلب في الجریدة الرسمیة وفي
 صحیفة أو صحف عّدة یعّینها ویأمر بتعلیق نسخة في دیوان المحكمة المدنّیة المختّصة وفي محل قریب

 من مقام المتوّفي، ویدعو بهذا اإلعالن كّل من یّدعي حقـًا في التركة وكّل من له دین علیها ألجل
  التصریح بالحّق الذي یّدعیه وتقدیم مستنداته بمهلة ستة أشهر من تاریخ نشر اإلعالن بالجریدة الرسمیة.

 المادة 223
 بعد انقضاء المّدة المحّددة للتصریح بالحقوق واالدعاءات، ینظم القاضي تقریًرا یـبـّین فیه االدعاءات

 المقّدمة من معطي الحقوق ویدعو الورثة والمّدعین إلى جلسة تحصل فیها المذاكرة بینهم بشأن تسویة
 رضائّیة.

 المادة 224
 إذا حصلت تسویة بین الورثة والمّدعین فیصّدقها القاضي بقراٍر یصدره في غرفة المذاكرة وإّال یكّلف

ع تقدیم دعواه في مهلة یحّددها.  كّل مدٍّ
 المادة 225

 إذا قّدم المّدعي دعواه یعّین القاضي جلسة مستعجلة ینظر فیها بأمٍر وقف أو عدم وقف التصفیة أو
 القسمة، وفي جمیع األحوال یحّق للورثة تأمین الحّق المّدعى به وفي هذه الحالة تتابع أعمال تحریر

 التركة.
 المادة 226

 في حال متابعة تحریر التركة یحّق للورثة أن یّتفقوا فیما بینهم على أقتسام أموال التركة بالطریقة التي
 یختارونها.

 
 المادة 227

 إذا لم یّتفق الورثة على القسمة یضع القاضي مشروًعا للقسمة ویستعین عند االقتضاء بخبیر لهذه الغایة
 وإذا وافق الورثة على هذا المشروع فیصّدقه القاضي بقراٍر یصدره في غرفة المذاكرة.

 المادة 228
 إذا اعترض أحد الورثة على مشروع القسمة فإّن القاضي یعطي المعترض مهلة لتقدیم اعتراضه

 ویفصل القسمة بحكٍم قطعّي ال یقبل طریًقا من طرق المراجعة العادیة.
 المادة 229

 إذا تبّین أّن أموال التركة ال تقبل القسمة تـُباع بالمزایدة بواسطة القاضي المشرف، وإذا أمكن قسمة
 بعض  األموال من دون البعض اآلخر فُیقسم منها ما هو قابل للقسمة وُیباع بالمزایدة ما لم یكن في

 التجزئة ضرًرا جسیًما.
 المادة 230

 ُتطبَّق أحكام قانون بیع األموال غیر المنقولة في ما یتعّلق بالعقارات غیر قابلة القسمة، وبالمزایدة
 األشیاء التي یخشى تلفها أو تعّیبها وقسمة ثمنها والنقود، أّما األموال األخرى فُتباع بالطرق المبّینة في

 قانون المحاكمات المدنّیة لبیع المحجوز، على أّنه إذا كان بین المتروكات مؤّسسة صناعّیة أو تجارّیة أو
 زراعّیة فللقاضي أن یقّرر بیعها بجمیع عناصرها ومن دون تفریق بین العقار والمنقول وبالطریقة

 المّتبعة في بیع العقار، ما لم یجد  أسباًبا جّدیة تجعل التفریق أكثر فائدة.
 المادة 231

  قرارات القاضي بشأن طریقة البیع ال تقبل المراجعة.
 
  

 تحریر التركة بسبب عدم معرفة الورثة
 

 المادة 232
 إذا توّفي شخص ولم ُیعرف ورثته، فعلى مختار المحّلة التي یقیم فیها أن یبّلغ القاضي أمر وفاته فیقّرر

 في غرفة المذاكرة تحریر التركة وتعیین قّیم علیها.
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 المادة 233
 بعد إجراء الجردة ُیودع القاضي في أحد المصارف المقبولة النقود واألشیاء الثمینة التي یجدها بین

 أموال المتوّفي، وُیسلِّم باقي األموال للقّیم على إدارتها ویمكن إلزام القّیم بتقدیم كفالة. وإذا كان بین أموال
 التركة ما ُیخشى تلفه فللقاضي أن یقّرر بیعه وحفظ ثمنه في أحد المصارف المقبولة رسمًیا.

 المادة 234
 بعد مضي خمس سنوات على الوفاة من دون ظهور وارث، یّتخذ القاضي قراًرا في غرفة المذاكرة

 بتسلیم أموال التركة إلى الدولة.
 المادة 235

 یؤّدي القّیم للقاضي حساًبا عن إدارته أموال التركة، فیقّرر تحدید أجرة القّیم ویدفعها له وتـُسلَّم األموال
 الباقیة إلى الدولة.

 المادة 236
  إذا ظهر الوارث بعد تسلیم األموال إلى الدولة وأثبت حقـّه باإلرث، یرجع على الدولة بأمواله.

 
 

 تحریر التركة بسبب غیبة أحد الورثة
 

 المادة 236
 إذا كان الوارث أو أحد الورثة غائبـًا ولم یكن له وكیًال یمّثله، فللقاضي بناًء على إفادة مختار المحّلة

  المتوفي أو أحد أقارب الغائب أن یقّرر في غرفة المذاكرة تحریر التركة إذا رأى تحریرها مفیًدا.
 
 

 المادة 237
 إذا كان الورثة متعّددین وكان بعضهم غائًبا، فبعد تنظیم الجردة ُتسلَّم أموال التركة للورثة الحاضرین،

 بعد أخذ كفالة منهم تضمن حصة الغائب، وإذا امتنع هؤالء الورثة عن تقدیم الكفالة فإّن النقود واألشیاء
 الثمینة إذا ُوجدت ُتودع أحد المصارف وُتسلَّم باقي األموال إلى حارس قضائي ُیدیرها لحساب جمیع

 الورثة ویحفظ حصة الغائب منها ومن ثمارها. وُیَسار على هذه الطریقة األخیرة إذا كان الوارث الوحید
 أو جمیع الورثة غائبین. ویمكن إلزام الحارس القضائي بتقدیم كفالة.

 المادة 238
 إذا طلب الورثة الحاضرون أو أحدهم تصفیة التركة وأمكن معرفة مقام الغائب من الورثة، فإّن القاضي
 یبّلغ الوارث هذا طلب التصفیة ویحّدد له مهلة للحضور أو لتوكیل وكیل یمّثله، فإذا لم یحضر ولم یمتثل
 أمكن إجراء التصفیة بحضور الحارس القضائي. أّما إذا كان الوارث الغائب مجهول المقام، فإّنه ُیدعى

 على الطریقة المعّینة في قانون المحاكمات المدنّیة لتبلیغ مجهولي المقام، وعند حضوره أو حضور
 وكیل عنه فإّن الحارس القضائي یمثـّله في معامالت التصفیة.

 المادة 239
 إذا لم یطلب الورثة أو أحدهم تصفیة التركة ولم یتمّثل الوارث الغائب، فإن القاضي یقّرر في غرفة

 المذاكرة بیع األشیاء التي یخشى تلفها أو تعّیبها وقسمة ثمنها والنقود إذا ُوجدت بین الورثة وحفظ حصة
 الغائب منها في أحد المصارف، ویجیز للحارس االشتراك مع الورثة الحاضرین في إدارة باقي األموال

 المشتركة واجتناء ربع حصة الغائب منها وحفظها في المصرف نفسه.
 

 
 تحریر التركة بسبب وجود قاصر أو فاقد أهلیة

 

 المادة 240
 إذا كان بین الورثة قاصرة أو قاصًرا یتیم األبوین أو شخًصا فاقد األهلیة، فللقاضي أن یقّرر عفًوا أو

 بناًء على إخبار تحریر التركة.
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 المادة 241
  إذا لم یكن للقاصر أو لفاقد األهلیة ممثال شرعًیا، فإّن القاضي یقّرر عفًوا تعیین وصّي علیه.

 المادة 242
 بعد تنظیم الجردة یقّرر القاضي ما یرتأیه من تدابیر للمحافظة على أموال القاصر، ومن ثّم یقّرر حسب

 مقتضیات الحال إجراء التصفیة أو عدم إجرائها ما لم یتقّدم طلب تصفیة من وارث آخر.
 وللقاضي في مطلق األحوال أن یقّرر بیع ما یرى بیعه ضرورًیا من أموال التركة وحفظ حصة القاصر
 أو فاقد األهلیة من ثمنه في أحد المصارف المقبولة رسمًیا، أو أن یأذن لممّثله باستالم حّصته من الثمن

 أو قسم منه.
 المادة 243

 إذا تبّین للقاضي أّن من مصلحة القاصر أو فاقد األهلیة تصفیة التركة وقسمتها فُتطبَّق القواعد المعّینة
 في المواد اآلنفة. وینوب ممّثل القاصر أو فاقد األهلیة عنه في اإلجراءات المتعّلقة به على أن تنفذ العقود

  التي یوّقـّعها قبل مصادقة القاضي علیها.
 

 
 أحكام عاّمة

 

 المادة 244
  ُیعَمل بهذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة.
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