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مقدمة
تعد املسائل املتعلقة باألحوال الشخصية من أهم املوضوعات القانونية عىل اإلطالق ألنها
أشد التصاقاً بذات اإلنسان ومساساً بشعوره ،ذلك أن قانون األحوال الشخصية ينظم الخلية
األرسية التي ينتمي إليها اإلنسان ،والتي يشعر تجاهها باملهابة والتقدير ،وذلك أن سعادته
من سعادتها وشقاءه من شقائها ،ولذا تحرص الدول عىل االهتامم باألرسة باعتبارها اللبنة
األساسية للمجتمع ،وهو ما نص عليه دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك يف املادة
( )15منه ،حيث تنص عىل أنه« :األرسة أساس املجتمع ،قوامها الدين واألخالق وحب الوطن،
ويكفل القانون كيانها ويصونها ،ويحميها من االنحراف».
وتحقيقاً لهذه املبادئ صدر قانون األحوال الشخصية اإلمارايت ،لينظم العالقة بني أفراد األرسة،
وليبني الحقوق والواجبات امللقاة عىل عاتق أفرادها ،مبا يضمن إعالء كيانها ،وقيامها عىل أساس
من املودة والرحمة وتبادل الحقوق ،ووضوحها حامية لها مام قد يتهددها من مؤثرات سلبية.
وتتويجاً للمحاوالت املتعددة لتقنني األحوال الشخصية صدر قرار معايل وزير العدل والشؤون
اإلسالمية واألوقاف رقم ( )2002/669بتاريخ  6رمضان سنة  1423هـ املوافق  11نوفمرب سنة
2002م بتشكيل لجنة فنية ملراجعة مرشوع قانون األحوال الشخصية ،ضمت يف عضويتها ثلة
مباركة من العلامء والفقهاء من ذوي االختصاص ،وقد بارشت اللجنة أعاملها مستندة إىل:
 - 1وثيقة مسقط لألحوال الشخصية.
 - 2مرشوع قانون األحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة العليا ملراجعة الترشيعات وتقنينها،
التي كانت قد شكلت بالقرار رقم ( )50لسنة  ،1978حيث انتهت إىل مرشوع قانون مل ير النور.
 - 3مرشوع قانون األحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة املشكلة يف عام 1997م إلعداد
مرشوع قانون األحوال الشخصية استناداً إىل وثيقة مسقط لألحوال الشخصية ،وكان قد تم
بالفعل إعداد املرشوع إال أنه مل ير النور كسابقه.
 - 4ما صدر من قوانني لألحوال الشخصية يف الدول العربية.
 - 5التوجيهات العليا الصادرة بشأن إعداد مرشوع قانون يجمع بني مذاهب الفقهاء األربعة،
مع اختيار األيرس واألصلح مام جاء من أقوال يف هذه املذاهب.
وقد بارشت اللجنة اجتامعاتها ،وانتهت إىل إعداد مرشوع قانون األحوال الشخصية اإلمارايت،
فأقر هذا املرشوع ،وصدر بتاريخ  17شوال سنة 1426هـ املوافق  19نوفمرب 2005م ليحمل
اسم «قانون اتحادي رقم ( )28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية» ونرش يف الجريدة

الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف العدد رقم ( )439بتاريخ  30نوفمرب سنة 2005م.
وجاء هذا القانون شام ًال ملسائل األحوال الشخصية من زواج وطالق ووالية ووصية ومرياث
ضمن « »363مادة ،وذلك عىل النحو التايل:
 - 1أحكام عامة :املواد من ( )16-1تناولت إجراءات واختصاص املحاكم.
 - 2الكتاب األول :املواد من ( )97-17تناولت الزواج واملسائل املتعلقة به.
 - 3الكتاب الثاين :املواد من  158-98تناولت فرق النكاح وما يرتتب عليها من آثار.
 - 4الكتاب الثالث :املواد من  239-159تناولت أحكام األهلية والوالية.
 - 5الكتاب الرابع :املواد من  273-240تناولت أحكام الوصية.
 - 6الكتاب الخامس :املواد من  361-274تناولت أحكام الرتكات واملواريث.
 - 7أحكام ختامية :املادتان .363 ،362
عىل أن القانون قد درج عىل اختيار رأي الجمهور يف كل مسألة مع مراعاة األيرس واألصلح
للناس يف إطار الفقه اإلسالمي الصحيح ،فلم يخرج عن ذلك سوى يف عدد قليل من املسائل
تم الرجوع فيها لويل األمر يف تقرير ما يرى اعتامده من هذه اآلراء ،باعتبار أن رأي ويل األمر
فيام فيه خالف بني الفقهاء يرفع الخالف.
عىل أن هذا القانون يعتمد أصول الفقه اإلسالمي وقواعده كمرجعية لفهم نصوصه وتفسريها
وتأويلها يف لفظها وفحواها ،عىل أنه يرجع يف تفسريها واستكامل أحكامها إىل املذهب الذي
أخذت منه ،ويف حالة عدم وجود نص يف القانون فإنه يحكم مبقتىض املشهور من مذهب
اإلمام مالك ،ثم املشهور من مذهب اإلمام أحمد ،ثم املشهور من مذهب اإلمام الشافعي،
ثم املشهور من مذهب اإلمام أيب حنيفة عىل هذا الرتتيب.
وتجدر اإلشارة إىل أن القانون قد حفل بالعديد من األحكام التي مل يسبق تناولها يف أي
قانون من قوانني األحوال الشخصية املعروفة ،فض ًال عن مسايرته ملسائل التقدم العلمي
والتكنولوجي ،حيث أخذ بأحدث التقنيات املعارصة تدعي ًام لوشائج القرىب بني أفراد األرسة.
وإمتاماً للفائدة فقد طبع مع هذا القانون ،القوانني واللوائح املتعلقة به كقانون تحديد املهر،
والئحة املحضونني ،والئحة املأذونني والئحة املحكمني األرسيني ،وغريها.
نأمل أن تسهم هذه الطبعة الحديثة لقانون األحوال الشخصية اإلمارايت يف نرش الوعي املعريف
لقوانني ولوائح دولة اإلمارات العربية املتحدة ترسيخاً لقيم العدل واألمن والسالم املجتمعي.
قسم الدراسات والبحوث
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قانون اتحادي رقم ( )28لسنة 2005
في شأن األحوال الشخصية

نحن

خليفة بن زايد آل نهيان

(((

رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

بعد االطالع عىل الدستور،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء
والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  1973يف شأن املحكمة االتحادية العليا والقوانني
املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )6لسنة  1978يف شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات
الهيئات القضائية املحلية يف بعض اإلمارات إليها والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )17لسنة  1978بتنظيم حاالت وإجراءات الطعن بالنقض أمام
املحكمة االتحادية العليا والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )3لسنة  1983يف شأن السلطة القضائية االتحادية والقوانني
املعدلة له،
وعىل قانون العقوبات الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )3لسنة ،1987
وعىل قانون املعامالت املدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )5لسنة  1985والقوانني
املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )22لسنة  1991يف شأن الكاتب العدل والقوانني املعدله له،
وعىل قانون اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )10لسنة ،1992
وعىل قانون اإلجراءات املدنية الصادر بالقانون االتحادي رقم ( )11لسنة ،1992
وعىل القانون االتحادي رقم ( )21لسنة  1997يف شأن تحديد املهر يف عقد الزواج ومصاريفه،
وبنا ًء عىل ما عرضه وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف ،وموافقة مجلس الوزراء،
(((() نرش يف الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة العدد  439بتاريخ 2005/11/30م

وتصديق املجلس األعىل لالتحاد،
أصدرنا القانون اآليت:

أحكام عامة
المادة ()1

1 .1ترسي أحكام هذا القانون عىل جميع الوقائع التي حدثت بعد رسيان أحكامه .ويرسي
بأثر رجعي عىل إشهادات الطالق ودعاوى الطالق التي مل يصدر بها حكم بات.
2 .2ترسي أحكام هذا القانون عىل مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ما مل يكن لغري
املسلمني منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم .كام ترسي أحكامه عىل غري املواطنني ما
مل يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه.
المادة ()2

1 .1يرجع يف فهم النصوص الترشيعية يف هذا القانون ،وتفسريها ،وتأويلها ،إىل أصول الفقه
اإلسالمي وقواعده.
2 .2تطبق نصوص هذا القانون عىل جميع املسائل التي تناولتها يف لفظها أو فحواها ،ويرجع
يف تفسريها واستكامل أحكامها إىل املذهب الفقهي الذي أخذت منه.
3 .3وإذا مل يوجد نص يف هذا القانون يحكم مبقتىض املشهور من مذهب مالك ،ثم مذهب
أحمد ،ثم مذهب الشافعي ،ثم مذهب أيب حنيفة.
المادة ()3

يعتمد الحساب القمري يف املدد الواردة يف هذا القانون ،ما مل ينص عىل خالف ذلك.
المادة ()4

تطبق فيام مل يرد بشأن إجراءاته نص يف هذا القانون ،أحكام قانون اإلجراءات املدنية ،وقانون
اإلثبات يف املعامالت املدنية والتجارية.
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اختصاص المحاكم
المادة ()5

تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى املتعلقة مبسائل األحوال الشخصية التي ترفع عىل
املواطنني ،واألجانب الذين لهم موطن ،أو محل إقامة ،أو محل عمل يف الدولة.
المادة ()6

تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى املتعلقة باألحوال الشخصية التي ترفع عىل األجنبي
الذي ليس له موطن ،أو محل إقامة ،أو محل عمل يف الدولة ،وذلك يف األحوال اآلتية-:
1 .1إذا كانت الدعوى معارضة يف عقد زواج يراد إبرامه يف الدولة.
2 .2إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج ،أو بطالنها ،أو بالطالق ،أو بالتطليق،
وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة مواطنة ،أو زوجة فقدت جنسية الدولة ،متى كانت
أي منهام لها موطن أو محل إقامة يف الدولة ،أو كانت مرفوعة من زوجة لها موطن أو
محل إقامة يف الدولة ،عىل زوجها الذي كان له موطن ،أو محل إقامة ،أو محل عمل،
متى كان الزوج قد هجر زوجته ،وجعل موطنه أو محل إقامته أو محل عمله يف الخارج،
أو كان قد أبعد من الدولة.
3 .3إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة لألبوين ،أو الزوجة ،أو القارص ،متى كان لهم
موطن أو محل إقامة ،أو محل عمل يف الدولة.
4 .4إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغري له موطن أو محل إقامة يف الدولة ،أو كانت متعلقة
مبسألة من مسائل الوالية عىل النفس أو املال ،متى كان للقارص أو املطلوب الحجر عليه
موطن أو محل إقامة يف الدولة ،أو كان بها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل
للغائب.
5 .5إذا كانت الدعوى متعلقة مبسألة من مسائل األحوال الشخصية ،وكان املدعي مواطناً،
أو كان أجنبياً له موطن أو محل إقامة ،أو محل عمل بالدولة ،وذلك إذا مل يكن للمدعى
عليه موطن أو محل إقامة معروف يف الخارج ،أو كان القانون الوطني هو الواجب
التطبيق يف الدولة.

6 .6إذا تعدد املدعى عليهم وكان ألحدهم موطن ،أو محل إقامة ،أو محل عمل يف الدولة.
 7 .7إذا كان له موطن مختار يف الدولة.
المادة ()7

يف األحوال التي ينعقد فيها االختصاص ملحاكم الدولة طبقاً ألحكام املادة ( )6من هذا القانون،
يكون االختصاص للمحكمة التي يقع يف دائرتها موطن املدعي أو محل إقامته أو محل عمله،
وإال كان االختصاص ملحكمة العاصمة.
المادة ()8

1 .1تختص املحكمة الجزئية االبتدائية املشكلة من قاض فرد ،يف الفصل يف مسائل األحوال
الشخصية.
2 .2يختص قايض التوثيقات بتوثيق اإلشهادات التي تصدرها املحكمة.
ويصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الئحة بإجراءات اإلشهادات وتوثيقها.
المادة ()9

1 .1تختص املحكمة التي يقع يف دائرتها موطن املدعى عليه ،أو محل إقامته ،أو محل عمله،
وإذا تعدد املدعى عليهم كان االختصاص للمحكمة التي يقع يف دائرتها موطن أحدهم،
أو محل إقامته ،أو محل عمله.
2 .2تختص املحكمة التي يقع يف دائرتها موطن ،أو محل إقامة ،أو محل عمل املدعي أو
املدعى عليه ،أو مسكن الزوجية ،بنظر الدعاوى املرفوعة من األوالد ،أو الزوجة ،أو
الوالدين ،أو الحاضنة ،حسب األحوال يف املسائل اآلتية-:
أ -النفقات ،واألجور ،وما يف حكمها.
ب -الحضانة ،والرؤية ،واملسائل املتعلقة بهام.
ج -املهر ،والجهاز والهدايا ،وما يف حكمها.
د -التطليق ،والخلع ،واإلبراء ،والفسخ ،والفرقة بني الزوجني ،بجميع أنواعها.
3 .3تختص املحكمة التي يقع يف دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل املتوىف يف

15

14
قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

الدولة ،بتحقيق إثبات الوراثة ،والوصايا ،وتصفية الرتكات ،فإن مل يكن للمتوىف موطن
أو محل إقامة أو محل عمل يف الدولة ،كان االختصاص للمحكمة التي يقع يف دائرتها
أحد أعيان الرتكة.
4 .4يتحدد االختصاص املحيل يف مسائل الوالية عىل النحو اآليت-:
أ -يف مسائل الوالية مبوطن أو محل إقامة الويل أو القارص ،ويف مسائل الوصاية بآخر موطن
أو محل إقامة للمتوىف أو القارص.
ب -يف مسائل الحجر ،مبوطن أو محل إقامة املطلوب الحجر عليه.
ج -يف مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.
د -إذا مل يكن ألحد من املذكورين يف الفقرات (أ ،ب،ج) موطن أو محل إقامة يف الدولة،
ينعقد االختصاص للمحكمة الكائن يف دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته ،أو املحكمة التي
يوجد يف دائرتها مال الشخص املطلوب حاميته.
هـ -عىل املحكمة التي أصدرت حك ًام بالحجر أو أمرت بسلب الوالية أو وقفها أن تحيل
الدعوى إىل املحكمة التي يوجد بدائرتها موطن أو محل إقامة القارص لتعيني من يرشف عليه
ولياً كان أو وصياً ،إذ تغري موطن أو محل إقامة القارص أو املحجور عليه.
5 .5إذا مل يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة أو محل عمل يف الدولة ،ومل يتيرس
تعيني املحكمة املختصة مبوجب األحكام املتقدمة يف الفقرات السابقة ،يكون االختصاص
للمحكمة التي يقع يف دائرتها موطن املدعي أو محل إقامته أو محل عمله ،وإال كان
االختصاص ملحكمة العاصمة.
المادة ()10

1 .1يف الحاالت التي يوجب فيها القانون الحصول عىل إذن املحكمة أو موافقتها أو تطلب
القانون رفع األمر إىل القايض ،يقدم الطلب إىل املحكمة التي يقع يف دائرتها موطن أو
محل إقامة الطالب ،وذلك مبوجب أمر عىل عريضة ما مل ينص القانون عىل خالف ذلك.
2 .2لكل ذي مصلحة التظلم من هذا األمر خالل أسبوع من تاريخ إعالنه به ،وتصدر
املحكمة حكمها يف التظلم بتأييده ،أو تعديله ،أو إلغائه ،ويكون هذا الحكم قاب ًال
للطعن بطرق الطعن املقررة يف القانون.

3 .3يكون طلب تعيني القيم بأمر عىل عريضة ،وتعلن النيابة والورثة املحتملون بالطلب.
المادة ()11

ال يرتتب عىل اإلشكال يف تنفيذ األحكام ،أو القرارات املستعجلة والوقتية ،أو املحارض املحررة
أو املوثقة ،أو محارض الصلح املصادق عليها املتعلقة بالنفقة أو الحضانة ،أو استئنافها وقف
إجراءات التنفيذ ،ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك.
المادة ()12

توجه الخصومة يف حالة املطالبة بالحكم بفقد الشخص ،للورثة املحتملني للمفقود ووكيله ،أو
من عني وكي ًال عنه ،وإىل النيابة العامة.
المادة ()13

إذا نقضت محكمة النقض الحكم املطعون فيه كله أو بعضه ،وجب عليها أن تتصدى للفصل
يف املوضوع.
ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
1 .1إذا كان الحكم املطعون فيه قد ألغي لبطالنه ،وكان هذا البطالن راجعاً لسبب يتصل
بإعالن صحيفة الدعوى ،فإن املحكمة تقيض مع البطالن بإعادة الدعوى إىل محكمة أول
درجة لنظرها بعد إعالن الخصوم ،عىل أن يعترب رفع الطعن يف حكم اإلعالن بالطلبات
املعروضة يف الدعوى.
2 .2إذا كان الحكم املطعون فيه قد قىض بعدم االختصاص ،أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه
منع السري يف الدعوى ،أو بتأييد الحكم املستأنف يف هاتني املسألتني وقضت محكمة
النقض بنقض الحكم املطعون فيه ،وجب عليها أن تحيل الدعوى إىل املحكمة التي
أصدرت الحكم املطعون فيه ،ما مل تر نظرها أمام دائرة مشكلة من قضاة آخرين ،أو
تحيلها إىل املحكمة املختصة لتقيض فيها من جديد ،وتلتزم املحكمة املحال إليها الدعوى
بحكم النقض يف املسألة التي فصل فيها ،ما مل يكن الطعن للمرة الثانية ،فعىل محكمة
النقض إذا نقضت الحكم املطعون فيه أن تتصدى للفصل يف املوضوع.

17

16
قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

.1
.2

.3

.4

.5
.6

المادة ()14

1يعلن شخص املدعى عليه أو املراد إعالنه بصورة اإلعالن ،يف موطنه ،أو محل إقامته،
أو محل عمله ،أو املوطن املختار ،أو أينام وجد ،فإذا تعذر إعالنه جاز للمحكمة إعالنه
بالفاكس ،أو الربيد اإللكرتوين ،أو الربيد املسجل بعلم الوصول ،أو ما يقوم مقامها.
2إذا مل يجد القائم باإلعالن شخص املطلوب يف موطنه ،أو محل إقامته ،كان عليه أن
يسلم صورة اإلعالن إىل أي من الساكنني معه من زوج ،أو أقارب ،أو أصهار ،وإذا مل يجد
املطلوب إعالنه يف محل عمله ،كان عليه أن يسلم اإلعالن لرئيسه يف العمل ،أو ملن يقرر
أنه من القامئني عىل إدارته ،ويف جميع األحوال ال تسلم صورة اإلعالن إال إىل شخص يدل
ظاهره أنه أتم الثامنة عرشة من عمره ،وليس له أو ملن ميثله مصلحة ظاهرة تتعارض
مع مصلحة املعلن إليه.
3إذا مل يجد القائم باإلعالن من يصح تسليم الصورة إليه ،أو امتنع من وجده من
املذكورين فيها ،عن التوقيع عىل األصل بالتسليم ،أو عن تسلم الصورة بعد التحقق
من شخصيته أو كان املكان مغلقاً ،وجب عليه أن يسلمها يف اليوم ذاته ملسؤول مركز
الرشطة ،أو من يقوم مقامه ،الذي يقع يف دائرته موطن ،أو محل إقامة ،أو محل عمل
املعلن إليه حسب األحوال ،وعليه خالل أربع وعرشين ساعة من تسليم الصورة ملركز
الرشطة ،أن يوجه إىل املعلن إليه يف موطنه ،أو محل إقامته ،أو محل عمله أو موطنه
املختار كتاباً مسج ًال بالربيد يعلمه أن الصورة سلمت ملركز الرشطة.
4يجوز للمحكمة استثناء من الفقرة السابقة ،أن تأمر بتعليق صورة من اإلعالن عىل لوحة
اإلعالنات ،وعىل باب املكان الذي يقيم فيه املراد إعالنه أو عىل باب آخر مكان أقام فيه،
أو بنرشه يف صحيفتني يوميتني ،تصدران يف الدولة أو يف الخارج ،باللغة العربية أو باللغة
األجنبية ،حسب األحوال ،إذا اقتىض األمر ذلك.
5إذا تحققت املحكمة أنه ليس للمطلوب إعالنه ،موطن أو محل إقامة ،أو محل عمل ،أو فاكس ،أو
بريد إلكرتوين ،أو عنوان بريدي ،فتعلنه بالنرش يف صحيفتني يوميتني تصدران يف الدولة أو خارجها،
باللغة العربية ،أو اللغة األجنبية حسب األحوال ،ويعترب تاريخ النرش تاريخاً إلجراء اإلعالن.
6ما يتعلق باألشخاص الذين لهم موطن ،أو إقامة ،أو محل عمل ،معلوم يف الخارج،
فتسلم صورة اإلعالن إىل وكيل وزارة العدل ،لتعلن إليهم بالطرق الدبلوماسية ،أو يتم

إعالنهم عن طريق الربيد املسجل بعلم الوصول.
7 .7يعترب اإلعالن منتجاً آلثاره من وقت تبليغ الصورة ،أو من تاريخ إرسال الفاكس أو الربيد
اإللكرتوين ،أو من تاريخ وصول الربيد املسجل بعلم الوصول أو من تاريخ النرش وفقاً
لألحكام السابقة.
.1
.2
.3
.4

المادة ()15

1يعلن الحكم لشخص املحكوم عليه ،أو يف موطنه ،أو يف محل عمله ،أو يف محل إقامته،
فإن تعذر يعلن بالطرق املقررة يف املادة ( )14من هذا القانون بنا ًء عىل أمر املحكمة
التي أصدرت الحكم ،وبعد طلب املحكوم له.
2يبدأ ميعاد الطعن يف الحكم من اليوم التايل لتاريخ صدوره إذا كان حضورياً ،ومن تاريخ
اليوم التايل إلعالن املحكوم عليه إذا كان مبثابة الحضوري.
3ميعاد الطعن باالستئناف والنقض ثالثون يوماً لكل منهام.
4يتعني عىل املحكوم له بالتطليق أو التفريق ،أو الفسخ ،أو بطالن العقد ،أو الحكم مبوت
املفقود ،أن يعلن الحكم للمحكوم عليه أو من صدر الحكم يف مواجهته ،إذا كان مبثابة
الحضوري حتى ترسي املواعيد يف شأنه.
المادة ()16

1 .1ال تقبل الدعوى أمام املحكمة يف مسائل األحوال الشخصية ،إال بعد عرضها عىل لجنة
التوجيه األرسي ،ويستثنى من ذلك ،مسائل الوصية واإلرث وما يف حكمها ،والدعاوى
املستعجلة والوقتية ،واألوامر املستعجلة والوقتية يف النفقة والحضانة والوصاية
والدعاوى التي ال يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطالق.
2 .2إذا تم الصلح بني األطراف أمام لجنة التوجيه األرسي ،أثبت هذا الصلح يف محرض ،يوقع عليه
األطراف ،وعضو اللجنة املختص ،ويعتمد هذا املحرض من القايض املختص ،ويكون له قوة السند
التنفيذي ،وال يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إال إذا خالف أحكام هذا القانون.
3 .3يصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الالئحة التنفيذية املنظمة لعمل لجنة
التوجيه األرسي.
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مالحظات

الكتاب األول

الـ ـ ــزواج

الباب الثاني

الباب األول

الخطــــبة
المادة ()17

1 .1الخطبة طلب التزوج والوعد به وال يعد ذلك نكاحاً.
2 .2متنع خطبة املرأة املح ّرمة ولو كان التحريم مؤقتاً ،ويجوز التعريض بخطبة معتدة
الوفاة.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

المادة ()18

1لكل من الطرفني العدول عن الخطبة ،وإذا ترتب رضر من عدول أحد الطرفني عن
مقتض كان للطرف اآلخر املطالبة بالتعويض عام أصابه من رضر ،ويأخذ
الخطبة بغري
ٍ
املسبب للعدول حكم العادل.
2إذا عدل أحد الطرفني عن الخطبة أو مات يسرتد املهر الذي أداه عيناً أو قيمته يوم
القبض إن تعذر رده عيناً.
3إذا اشرتت املخطوبة مبقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بني
إعادة املهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الرشاء.
4يعترب من املهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه.
5إذا عدل أحد الطرفني عن الخطبة وليس مثة رشط أو عرف ،فإن كان بغري مقتض فال حق
له يف اسرتداد يشء مام أهداه لآلخر ،ولآلخر اسرتداد ما أهداه.
6إن كان العدول مبقتض فله أن يسرتد ما أهداه إن كان قامئاً أو قيمته يوم القبض إن كان
هالكاً أو مستهلكاً وليس لآلخر أن يسرتد.
7إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفني اسرتد كل منهام ما أهداه لآلخر إن كان قامئاً.
8إذا انتهت الخطبة بالوفاة ،أو بسبب ال يد ألحد الطرفني فيه ،أو بعارض حال دون
الزواج ،فال يسرتد يشء من الهدايا.

األحكام العامة للزواج
المادة ()19

الزواج عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجني باآلخر رشعاً ،غايته اإلحصان وإنشاء أرسة مستقرة
برعاية الزوج ،عىل أسس تكفل لهام تحمل أعبائها مبودة ورحمة.
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

المادة ()20

1األزواج عند رشوطهم إال رشطاً أحل حراماً أو حرم حالالً.
2إذا اشرتط يف عقد الزواج رشط ينايف أصله بطل العقد.
3إذا اشرتط فيه رشط ال ينايف أصله ولكن ينايف مقتضاه أو كان محرماً رشعاً بطل الرشط
وصح العقد.
4إذا اشرتط فيه رشط ال ينايف أصله وال مقتضاه وليس محرماً رشعاً صح الرشط ووجب
الوفاء به ،وإذا أخل به من رشط عليه كان ملن رشط له طلب فسخ الزواج سواء أكان
من جانب الزوجة أم من جانب الزوج ويعفى الزوج من نفقة العدة إن كان اإلخالل
من جانب الزوجة.
5إذا اشرتط أحد الزوجني يف اآلخر وصفاً معيناً فتبني خالفه كان للمشرتط طلب فسخ
الزواج.
6ال يعتد عند اإلنكار بأي رشط إال إذا نص عليه كتابة يف عقد الزواج املوثق.
7يسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبه أو رضائه باملخالفة رصاحة أو ضمناً ،ويعترب يف حكم
الرضا الضمني مرور سنة عىل وقوع املخالفة مع العلم بها ،وكذا بالطالق البائن.
المادة ()21

1 .1يشرتط يف لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط ،ولكل من املرأة
ووليها الحق يف طلب الفسخ عند فوات الكفاءة  ،وال يؤثر يف العقد زوال الكفاءة بعده.
2 .2إذا كان الخاطبان غري متناسبني سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن املخطوبة أو
23
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أكرث ،فال يعقد الزواج إال مبوافقة الخاطبني وعلمهام وبعد إذن القايض ،وللقايض أن ال
يأذن به ما مل تكن مصلحة يف هذا الزواج.
المادة ()22

العربة يف الكفاءة بصالح الزوج ديناً ،ويعترب العرف يف تحديد الكفاءة يف غري الدين.
المادة ()23

1 .1الكفاءة حق لكل من املرأة ووليها الكامل األهلية.
2 .2ليس لألبعد من األولياء حق االعرتاض عىل عدم الكفاءة إال عند عدم األقرب أو نقص
أهليته.
المادة ()24

إذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشرتطت الكفاءة يف العقد ،ثم ظهر بعد
ذلك أنه غري كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ.
المادة ()25

يسقط الحق يف طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة بعد العلم
بالزواج ،أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.
المادة ()26

ليس للويل طلب الفسخ لنقصان املهر عن مهر املثل.

المادة ()27

1 .1يوثق الزواج رسمياً ،ويجوز اعتباراً لواقع معني إثبات الزواج بالبينة الرشعية.
2 .2يشرتط إلجراء عقد الزواج تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة،
يفيد الخلو من األمراض التي نص هذا القانون عىل طلب التفريق بسببها.

3 .3يتم توثيق عقد الزواج من املأذونني ،ويصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف
الالئحة الخاصة بهم.
المادة ()28

1 .1ال يعقد الويل زواج املجنون أو املعتوه أو من يف حكمهام إال بإذن القايض وبعد توافر
الرشوط اآلتية-:
أ -قبول الطرف اآلخر التزوج منه بعد اطالعه عىل حالته.
ب -كون مرضه ال ينتقل منه إىل نسله .
ج -كون زواجه فيه مصلحة له.
2 .2ويتم التثبت من الرشطني (ب) و(ج) بتقرير لجنة من ذوي االختصاص ،يشكلها وزير
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بالتنسيق مع وزير الصحة.
المادة ()29

1 .1ملن بلغ من الذكور سن الرشد سفيهاً أو طرأ عليه السفه أن يزوج نفسه ولويل املال االعرتاض
عىل ما زاد عىل مهر املثل ،ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق املالية املرتتبة عىل الزواج.
.1
.2
.3
.4

المادة ()30

1تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ وسن البلوغ متام الثامنة عرشة من العمر ملن مل
يبلغ رشعاً قبل ذلك.
2ال يتزوج من بلغ ومل يكمل الثامنة عرشة من عمره إال بإذن القايض وبعد التحقق من
املصلحة.
3إذا طلب من أكمل الثامنة عرشة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع
األمر إىل القايض.
4يحدد القايض مدة لحضور الويل بعد إعالنه يبني خاللها أقواله ،فإن مل يحرض أص ًال أو كان
اعرتاضه غري سائغ زوجه القايض.
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الباب الثالث

المادة ()31

يكتسب من تزوج وفق أحكام املادة ( )30من هذا القانون األهلية يف كل ما له عالقة بالزواج
وآثاره ،ويستثنى من ذلك إسقاط الحقوق املالية املرتتبة عىل الزواج.
المادة ()32

الويل يف الزواج هو األب ثم العاصب بنفسه عىل ترتيب اإلرث ابناً ثم أخاً ثم ع ًام ،فإذا استوى
وليان يف القرب فأيهام توىل الزواج برشوطه جاز ،ويتعني من أذنت له املخطوبة.
المادة ()33

يشرتط يف الويل أن يكون ذكراً ،عاق ًال ،بالغاً ،غري محرم بحج أو عمرة ،مسل ًام إن كانت الوالية
عىل مسلم.
المادة ()34

إذا غاب الويل األقرب غيبة منقطعة ،أو جهل مكانه ،أو مل يتمكن من االتصال به ،انتقلت
الوالية ملن يليه بإذن من القايض ويف حالة العضل تنتقل إىل القايض.
القايض ويل من ال ويل له.

المادة ()35
المادة ()36

ليس للقايض أن يزوج من له الوالية عليه من نفسه وال من أصله وال من فرعه.

األركان والشروط
أركان عقد الزواج -:
1 .1العاقدان (الزوج والويل).
2 .2املحل.
3 .3اإليجاب والقبول.

المادة ()38

الفصل األول
الزوجان

المادة ()39

يتوىل ويل املرأة البالغة عقد زواجها برضاها ،ويوقعها املأذون عىل العقد ،ويبطل العقد بغري
ويل ،فإن دخل بها ُف ِّرق بينهام ،ويثبت نسب املولود.
المادة ()40

يشرتط النعقاد الزواج أال تكون املرأة محرمة عىل الرجل تحرمياً دامئاً أو مؤقتاً.

المادة ()37

1 .1يجوز التوكيل يف عقد الزواج.
2 .2ليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إال إذا نص عىل ذلك يف الوكالة.
3 .3إذا جاوز الوكيل يف الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفاً.
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الفصل الثاني

الفصل الثالث

المادة ()41

الفرع األول
المحرمات على التأبيد

صيغة العقد

يشرتط يف اإليجاب والقبول:
1 .1أن يكونا بلفظ التزويج أو اإلنكاح.
2 .2أن يكونا منجزين غري دالني عىل التوقيت ،فال ينعقد الزواج املعلق عىل رشط غري
متحقق ،وال الزواج املضاف إىل املستقبل ،وال زواج املتعة ،وال الزواج املؤقت.
3 .3موافقة القبول لإليجاب رصاحة أو ضمناً مع بقاء العاقدين عىل أهليتهام إىل حني إمتام
العقد.
4 .4اتحاد مجلس العقد بني الحارضين باملشافهة وحصول القبول فور اإليجاب ،وبني الغائبني
بحصول القبول يف مجلس تالوة الكتاب أمام الشهود أو إسامعهم مضمونه أو تبليغ
الرسول وال يعترب القبول مرتاخياً عن اإليجاب إذا مل يفصل بينهام ما يدل عىل اإلعراض.
5 .5بقاء اإليجاب صحيحاً إىل حني صدور القبول ،ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره.
6 .6سامع كل من املتعاقدين الحارضين كالم اآلخر ومعرفته أن املقصود به الزواج وإن مل
يفهم معاين األلفاظ.
ويف حال العجز عن النطق ،تقوم الكتابة مقامه ،فإن تعذرت فباإلشارة املفهومة.

المحرمات

المادة ()42

يحرم عىل الشخص بسبب القرابة التزوج من-:
1 .1أصله وإن عال.
2 .2فرعه وإن نزل.
3 .3فروع أحد األبوين أو كليهام وإن نزلوا.
4 .4الطبقة األوىل من فروع أحد أجداده أو جداته.

المادة ()43

يحرم عىل الشخص بسبب املصاهرة التزوج:
1 .1ممن كان زوج أحد أصوله وإن علوا ،أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.
2 .2أصول زوجه وإن علوا.
3 .3فروع زوجته التي دخل بها وإن نزلن.
المادة ()44

يحرم عىل الشخص فرعه من الزنا وإن نزل وابنته املنفية بلعان.
المادة ()45

يحرم عىل الرجل التزوج مبن العنها بعد متام اللعان.

29

28
قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

المادة ()46

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو املصاهرة إال ما استثنى رشعاً ،وذلك برشطني:
1 .1أن يقع الرضاع يف العامني األولني.
2 .2أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات.
الفرع الثاني
المحرمات على التأقيت
المادة ()47

املحرمات بصورة مؤقتة:
ً
1 .1الجمع ولو يف العدة بني امرأتني لو فرضت أي منهام ذكرا المتنع عليه التزوج بأخرى.
2 .2الجمع بني أكرث من أربع نسوة.
3 .3زوجة الغري.
4 .4معتدة الغري.
5 .5البائنة بينونة كربى ،فال يصح ملطلقها أن يتزوجها إال بعد انقضاء عدتها من زوج آخر
دخل بها فع ًال يف زواج صحيح.
6 .6املحرمة بحج أو عمرة.
7 .7املرأة غري املسلمة ما مل تكن كتابية.
8 .8زواج املسلمة بغري مسلم.

الفصل الرابع

شروط العقد
المادة ()48

1 .1يشرتط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلني بالغني عاقلني سامعني كالم املتعاقدين،
فاهمني أن املقصود به الزواج.
2 .2يشرتط إسالم الشاهدين ،ويكتفى عند الرضورة بشهادة كتابيني يف زواج املسلم بالكتابية.

الفصل الخامس
المهر

المادة ()49

املهر هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج وال حد ألقله ،ويخضع أكرثه لقانون
تحديد املهور.
المادة ()50

املهر ملك للمرأة ،تترصف فيه كيف شاءت ،وال يعتد بأي رشط مخالف.
المادة ()51

1 .1إذا سمي يف العقد مهر تسمية صحيحة وجب للمرأة ذلك املسمى.
2 .2إذا مل يسم لها يف العقد مهر أو سمي تسمية غري صحيحة أو نفي أص ًال وجب لها مهر املثل.
المادة ()52

1 .1يجوز تعجيل املهر أو تأجيله ك ًال أو بعضاً حني العقد.
2 .2يجب املهر بالعقد الصحيح ،ويتأكد كله بالدخول ،أو الخلوة الصحيحة ،أو الوفاة ،ويحل
املؤجل منه بالوفاة أو البينونة.
3 .3تستحق املطلقة قبل الدخول نصف املهر إن كان مسمى ،وإال حكم لها القايض مبتعة
ال تجاوز نصف مهر املثل.
المادة ()53

1 .1يحق للزوجة االمتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها.
2 .2إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين يف ذمته.
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الفصل السادس

الباب الرابع

الحقوق المشتركة

أنواع الزواج

المادة ()54

المادة ()57

الحقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني-:
1 .1حل استمتاع كل من الزوجني بالزوج اآلخر فيام أباحه الرشع.
2 .2املساكنة الرشعية.
3 .3حسن املعارشة ،وتبادل االحرتام والعطف ،واملحافظة عىل خري األرسة.
4 .4العناية باألوالد وتربيتهم مبا يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
المادة ()55

حقوق الزوجة عىل زوجها-:
1 .1النفقة.
2 .2عدم منعها من إكامل تعليمها.
3 .3عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم باملعروف.
4 .4عدم التعرض ألموالها الخاصة.
5 .5عدم اإلرضار بها مادياً أو معنوياً.
6 .6العدل بينها وبني بقية الزوجات إن كان للزوج أكرث من زوجة.
المادة ()56

حقوق الزوج عىل زوجته:
1 .1طاعته باملعروف.
2 .2اإلرشاف عىل البيت والحفاظ عىل موجوداته.
3 .3إرضاع أوالده منها إال إذا كان هناك مانع.

الزواج صحيح أو غري صحيح ،وغري الصحيح يشمل الفاسد والباطل.
المادة ()58

1 .1الزواج الصحيح ما توفرت أركانه ورشوطه وانتفت موانعه.
2 .2ترتتب عىل الزواج الصحيح آثاره منذ انعقاده.
المادة ()59

1 .1الزواج الفاسد ما اختلت بعض رشوطه.
2 .2ال يرتتب عىل الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول.

المادة ()60

يرتتب عىل الزواج الفاسد بعد الدخول اآلثار اآلتية-:
1 .1األقل من املهر املسمى ومهر املثل.
2 .2ثبوت النسب.
3 .3حرمة املصاهرة.
4 .4العدة.
5 .5النفقة ما دامت املرأة جاهلة فساد العقد.

المادة ()61

1 .1الزواج الباطل ما اختل ركن من أركانه.
2 .2ال يرتتب عىل الزواج الباطل أي أثر ما مل ينص هذا القانون عىل خالف ذلك.
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الباب الخامس

آثـــار الــزواج

أحكام عامة
المادة ()62

1 .1املرأة الراشدة حرة يف الترصف يف أموالها ،وال يجوز للزوج الترصف يف أموالها دون
رضاها ،فلكل منهام ذمة مالية مستقلة .فإذا شارك أحدهام اآلخر يف تنمية مال أو بناء
مسكن ونحوه كان له الرجوع عىل اآلخر بنصيبه فيه عند الطالق أو الوفاة.
2 .2تجب التسوية يف الهبة وما يف حكمها بني األوالد وبني الزوجات ما مل تكن مصلحة
يقدرها القايض ،فإن مل يسو ،سوى القايض بينهم وأخرجها من الرتكة.

الفصل األول
النفقة

المادة ()63

1 .1تشمل النفقة الطعام والكسوة واملسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن
تخدم يف أهلها وما تقتضيه العرشة الزوجية باملعروف.
2 .2يراعى يف تقدير النفقة سعة املنفق وحال املنفق عليه والوضع االقتصادي زماناً ومكاناً،
عىل أال تقل عن حد الكفاية.
3 .3تكفي شهادة االستكشاف (املعاينة) يف القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة
واملسكن والرشوط التي يتوقف عليها القضاء بيشء مام ذكر.
المادة ()64

1 .1يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغري األحوال.

2 .2ال تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل ميض سنة عىل فرض النفقة إال يف األحوال
االستثنائية.
3 .3تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ املطالبة القضائية.
المادة ()65

للنفقة املستمرة امتياز عىل سائر الديون.

الفرع األول
نفقة الزوجة
المادة ()66

تجب النفقة للزوجة عىل زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حك ًام.
المادة ()67

تعترب نفقة الزوجة من تاريخ االمتناع عن اإلنفاق مع وجوبه ديناً عىل الزوج بال توقف عىل
القضاء أو الرتايض ،وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء.
وال تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد عىل ثالث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما مل
تكن مفروضة بالرتايض.
المادة ()68

للقايض أن يقرر بناء عىل طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها ،ويكون قراره مشموالً بالنفاذ
املعجل بقوة القانون.
المادة ()69

تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طالق رجعي ،واملعتدة من طالق بائن وهي حامل ،كام
يجب للمعتدة من طالق بائن وهي غري حامل السكنى فقط.
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المادة ()70

ال نفقة ملعتدة الوفاة وتستحق السكنى يف بيت الزوجية مدة العدة.
المادة ()71

تسقط نفقة الزوجة يف األحوال اآلتية:
1 .1إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن االنتقال إىل بيت الزوجية الرشعي دون
عذر رشعي.
2 .2إذا تركت بيت الزوجية دون عذر رشعي.
3 .3إذا منعت الزوج من الدخول إىل بيت الزوجية دون عذر رشعي.
4 .4إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر رشعي.
5 .5إذا صدر حكم أو قرار من املحكمة مقيد لحريتها يف غري حق للزوج وجاري تنفيذه.
المادة ()72

1 .1يجوز للزوجة أن تخرج من البيت يف األحوال التي يباح لها الخروج فيها بحكم الرشع أو
العرف أو مبقتىض الرضورة ،وال يعترب ذلك منها إخالالً بالطاعة الواجبة.
2 .2ال يعترب إخالالً بالطاعة الواجبة خروجها للعمل إذا تزوجها وهي عاملة ،أو ريض بالعمل
بعد الزواج أو اشرتطت ذلك يف العقد ،وعىل املأذون التحقق من هذا الرشط عند إبرام
العقد ،كل ذلك ما مل يطرأ ما يجعل تنفيذ الرشط منافياً ملصلحة األرسة.
المادة ()73

ينقيض االلتزام بنفقة الزوجة:
1 .1باألداء.
2 .2باإلبراء.
3 .3بوفاة أحد الزوجني ما مل يكن قد صدر بها حكم قضايئ.

المادة ()74

عىل الزوج أن يهيئ لزوجته يف محل إقامته مسكناً مالمئاً يتناسب وحالتيهام.
المادة ()75

تسكن الزوجة مع زوجها يف املسكن الذي أعده ،وتنتقل منه بانتقاله ،إال إذا اشرتطت يف
العقد خالف ذلك ،أو قصد من االنتقال اإلرضار بها.
المادة ()76

1 .1يحق للزوج أن يسكن مع زوجته يف بيت الزوجية أبويه وأوالده من غريها متى كان
مكلفاً باإلنفاق عليهم ،برشط أن ال يلحقها رضر من ذلك.
2 .2ال يحق للزوجة أن تسكن معها يف بيت الزوجية أوالدها من غريه إال إذا مل يكن لهم
حاضن غريها ،أو يترضرون من مفارقتها ،أو ريض الزوج بذلك رصاحة أو ضمناً ،ويحق له
العدول متى لحقه رضر من ذلك.
المادة ()77

ال يحق للزوج أن يسكن مع زوجته رضة لها يف مسكن واحد ،إال إذا رضيت بذلك ،ويحق لها
العدول متى لحقها رضر من ذلك.
الفرع الثاني
نفقة القرابة
المادة ()78

1 .1نفقة الولد الصغري الذي ال مال له عىل أبيه ،حتى تتزوج الفتاة ،ويصل الفتى إىل الحد
الذي يتكسب فيه أمثاله ،ما مل يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
2 .2نفقة الولد الكبري العاجز عن الكسب لعاهة أو غريها عىل أبيه ،إذا مل يكن له مال ميكن
اإلنفاق منه.
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3 .3تعود نفقة األنثى عىل أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما مل يكن لها مال أو من
تجب عليه نفقتها غريه.
4 .4إذا كان مال الولد ال يفي بنفقته ،ألزم أبوه مبا يكملها ضمن الرشوط السابقة.
المادة ()79

تجب عىل األب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر عىل األم إرضاعه ،ويعترب ذلك من قبيل النفقة.
المادة ()80

تجب نفقة الولد عىل أمه املورسة إذا فقد األب وال مال له ،أو عجز عن اإلنفاق ،ولها الرجوع
عىل األب مبا أنفقت إذا أيرس وكان اإلنفاق بإذنه أو إذن القايض.
المادة ()81

1 .1يجب عىل الولد املورس ،ذكراً أو أنثى ،كبرياً أو صغرياً نفقة والديه إذا مل يكن لهام مال
ميكن اإلنفاق منه.
2 .2إذا كان مال الوالدين ال يفي بالنفقة ،ألزم األوالد املورسون مبا يكملها.
المادة ()82

1 .1توزع نفقة األبوين عىل أوالدهام بحسب يرس كل واحد منهم.
2 .2إذا أنفق أحد األوالد عىل أبويه رضاء فال رجوع له عىل أخوته.
3 .3إذا كان اإلنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة ،فله أن يرجع عىل كل واحد منهم وفق
الحكم ،إن أنفق عليهم بنية الرجوع.
المادة ()83

إذا كان كسب الولد ال يزيد عن حاجته ،وحاجة زوجته وأوالده ،ألزم بضم والديه املستحقني
للنفقة إىل عائلته.

المادة ()84

تجب نفقة كل مستحق لها عىل من يرثه من أقاربه املورسين بحسب ترتيبهم وحصصهم
اإلرثية ،فإن كان الوارث معرساً تفرض عىل من يليه يف اإلرث وذلك مع مراعاة أحكام املادتني
( )80و( )81من هذا القانون.
المادة ()85

إذا تعدد املستحقون للنفقة ،ومل يستطع من وجبت عليه النفقة ،اإلنفاق عليهم جميعاً ،تقدم
نفقة الزوجة ثم نفقة األوالد ،ثم نفقة األبوين ،ثم نفقة األقارب.
المادة ()86

1 .1تفرض نفقة األقارب غري األوالد اعتباراً من تاريخ املطالبة القضائية.
2 .2ال تسمع الدعوى باملطالبة بنفقة األوالد عىل أبيهم عن مدة سابقة تزيد عىل سنة من
تاريخ املطالبة القضائية.
الفرع الثالث
نفقة من ال منفق عليه

تتكفل الدولة بنفقة من ال منفق عليه.

المادة ()87
المادة ()88

تكون نفقة اللقيط مجهول األبوين من ماله إن وجد له مال فإذا مل يوجد ومل يتربع أحد
باإلنفاق عليه كانت نفقته عىل الدولة.
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الفصل الثاني
النسب

المادة ()93

إذا كان املقر امرأة متزوجة أو معتدة ،فال يثبت نسب الولد من زوجها إال إذا صدقها أو
أقامت البينة عىل ذلك.

المادة ()89

يثبت النسب بالفراش ،أو باإلقرار ،أو بالبينة ،أو بالطرق العلمية إذا ثبت الفراش.
.1
.2
.3
.4

المادة ()90

1الولد للفراش إذا مىض عىل عقد الزواج الصحيح أقل مدة الحمل ،ومل يثبت عدم إمكان
التالقي بني الزوجني.
2يثبت نسب املولود يف الوطء بشبهة إذا ولد ألقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
3يثبت نسب كل مولود إىل أمه مبجرد ثبوت الوالدة.
4إذا ثبت النسب رشعاً فال تسمع الدعوى بنفيه.
المادة ()91

أقل مدة الحمل ،مائة ومثانون يوماً ،وأكرثه ثالمثائة وخمسة وستون يوماً ،ما مل تقرر لجنة
طبية مشكلة لهذا الغرض خالف ذلك.
المادة ()92

1 .1اإلقرار بالبنوة ولو يف مرض املوت يثبت به النسب ما مل يكن املقر له من الزنا ،وذلك
بالرشوط اآلتية:
أ  -أن يكون املقر له مجهول النسب.
ب  -أن يكون املقر بالغاً عاق ًال مختاراً.
ج  -أن يكون فارق السن بني املقر وبني املقر له يحتمل صدق اإلقرار.
د  -أن يصدق املقر له البالغ العاقل املقر.
2 .2االستلحاق إقرار بالبنوة صادر عن أب ملقر له ليس من الزنا ،وال يصح استلحاق الجد.

المادة ()94

إقرار مجهول النسب باألبوة أو األمومة يثبت به النسب إذا صدقه املقر عليه أو قامت البينة
عىل ذلك متى كان فارق السن يحتمل ذلك.
المادة ()95

اإلقرار بالنسب يف غري البنوة واألبوة واألمومة ال يرسي عىل غري املقر إال بتصديقه أو إقامة
البينة.
المادة ()96

اللعان ال يكون إال أمام املحكمة ويتم وفق القواعد املقررة رشعاً.
الفرقة باللعان فرقة مؤبدة.
.1
.2
.3
.4
.5

المادة ()97

1للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خالل سبعة أيام من تاريخ العلم بالوالدة
رشيطة أال يكون قد اعرتف بأبوته له رصاحة أو ضمناً ،وتقدم دعوى اللعان خالل ثالثني
يوماً من تاريخ العلم بالوالدة.
2إذا كان اللعان لنفي النسب وحكم القايض به انتفى النسب.
3إذا حلف الزوج أميان اللعان وامتنعت الزوجة عنها أو امتنعت عن الحضور أو غابت
وتعذر إبالغها حكم القايض بنفي النسب.
4يثبت نسب الولد املنفي باللعان بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه.
5للمحكمة االستعانة بالطرق العلمية لنفي النسب برشط أال يكون قد تم ثبوته قبل
ذلك.
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مالحظات

الكتاب الثاني

ف ــرق ال ـ ــزواج

أحكام عامة
.1
.2
.3
.4

المادة ()98

1يفسخ عقد الزواج إذا اشتمل عىل مانع يتناىف ومقتضياته ،أو طرأ عليه ما مينع استمراره
رشعاً.
2تقع الفرقة بني الزوجني بالطالق أو الفسخ أو الوفاة.
3عىل املحكمة أن تحاول قبل إيقاع الفرقة بني الزوجني إصالح ذات البني.
4إذا تزوجت املطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق.

الباب األول

الطــــالق
المادة ()99

1 .1الطالق حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة املوضوعة له رشعاً.
2 .2يقع الطالق باللفظ أو بالكتابة ،وعند العجز عنهام فباإلشارة املفهومة.
المادة ()100

يقع الطالق من الزوج ،أو من وكيله بوكالة خاصة ،أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
المادة ()101

1 .1يشرتط يف املطلق العقل واالختيار.
2 .2يقع طالق فاقد العقل مبحرم اختياراً.

.1
.2
.3
.4

المادة ()103

1ال يقع الطالق املعلق عىل فعل يشء أو تركه إال إذا قصد به الطالق.
2ال يقع الطالق بالحنث بيمني الطالق أو الحرام إال إذا قصد به الطالق.
3ال يقع بالطالق املتكرر أو املقرتن بالعدد لفظاً أو كتابة أو إشارة إال طلقة واحدة.
4ال يقع الطالق املضاف إىل املستقبل.
المادة ()104

الطالق نوعان :رجعي وبائن:
1 .1الطالق الرجعي ال ينهي عقد الزواج إال بانقضاء العدة.
2 .2الطالق البائن ينهي عقد الزواج حني وقوعه ،وهو نوعان:
أ  -الطالق البائن بينونة صغرى :ال تحل املطلقة بعده ملطلقها إال بعقد وصداق جديدين.
ب  -الطالق البائـن بينونة كربى :ال تحل املطلقة بعده ملطلقها إال بعد انقضاء عدتها
من زوج آخر دخل بها فع ًال يف زواج صحيح.
المادة ()105

كل طالق يقع رجعياً إال الطالق املكمل للثالث ،والطالق قبل الدخول ،وما ورد النص عىل
بينونته.
المادة ()106

1 .1يقع الطالق بترصيح من الزوج ويوثقه القايض.
2 .2كل طالق يقع خالفاً للبند السابق يثبت أمام املحكمة بالبينة أو اإلقرار ،ويسند الطالق
إىل تاريخ اإلقرار ،ما مل يثبت للمحكمة تاريخ سابق ،ويرجع فيام يرتتب عىل الطالق
باإلقرار إىل القواعد الرشعية.

المادة ()102

ال يقع الطالق عىل الزوجة إال إذا كانت يف زواج صحيح وغري معتدة.
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المادة ()107

يصدر القايض املختص بعد وقوع الطالق بنا ًء عىل طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة املرأة
أثناء عدتها ،ونفقة األوالد ومن له حق الحضانة وزيارة املحضون ،ويعترب هذا األمر مشموالً
بالنفاد املعجل بقوة القانون ،وللمترضر الطعن يف هذا األمر بطرق الطعن املقررة قانوناً.
المادة ()108

5 .5استثناء من أحكام البند ( )1من هذه املادة ،إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتاً،
وخيف أال يقيام حدود الله ،حكم القايض باملخالعة مقابل بدلٍ مناسب.
المادة ()111

يشرتط لصحة البدل يف الخلع أهلية باذل العوض ،وأهلية الزوج إليقاع الطالق.

للزوج أن يرجع مطلقته رجعياً ما دامت يف العدة وال يسقط هذا الحق بالتنازل عنه ،فإذا
انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها إن امتنع عن تزويجها له،
برشط أن يكون زواجها األول منه قد تم برضا الويل أو بأمر املحكمة.

الباب الثالث

التفريق بحكم القاضي
الفصل األول

المادة ()109

التفريق للعلل

1 .1تقع الرجعة باللفظ ،أو بالكتابة ،وعند العجز عنهام فباإلشارة املفهومة ،كام تقع بالفعل
مع النية.
2 .2توثق الرجعة ويجب إعالم الزوجة بها خالل فرتة العدة.

الباب الثاني

الخلع

.1
.2
.3
.4

المادة ()110

1الخلع عقد بني الزوجني يرتاضيان فيه عىل إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو
غريها.
2يصح يف مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته يف املهر ،وال يصح الرتايض عىل إسقاط نفقة
األوالد أو حضانتهم.
3إذا مل يصح البدل يف الخلع وقع الخلع واستحق الزوج املهر.
4الخلع فسخ.

.1
.2
.3
.4

المادة ()112

1إذا وجد أحد الزوجني يف اآلخر علة مستحكمة من العلل املنفرة أو املرضة ،كالجنون
والربص والجذام ،أو التي متنع حصول املتعة الجنسية ،كالعنّة والقرن ونحوهام ،جاز له
أن يطلب فسخ الزواج  ،سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده.
2ويسقط حقه يف الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو ريض بها بعده رصاحة أو داللة.
3عىل أن حق الزوجة يف طلب الفسخ للعلة املانعة من املتعة الجنسية ال يسقط بحال.
4تنظر املحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية يف جلسة رسية.
المادة ()113

إذا كانت العلل املذكورة يف املادة ( )112من هذا القانون غري قابلة للزوال تفسخ املحكمة
الزواج يف الحال دون إمهال.
وإن كان زوالهام ممكناً تؤجل املحكمة القضية مدة مناسبة ال تجاوز سنة ،فإذا مل تزل العلة
خاللها وأرص طالب الفسخ ،فسخت املحكمة الزواج.
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المادة ()114

لكل من الزوجني حق طلب التفريق يف الحاالت اآلتية-:
1 .1إذا حصل تغرير من الزوج اآلخر أو بعلمه أدى إىل إبرام عقد الزواج ،ويعترب السكوت
عمداً عن واقعة تغريراً ،إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليربم عقد الزواج لو علم بتلك
الواقعة.
2 .2إذا ثبت بتقرير طبي عقم اآلخر ،بعد زواج دام خمس سنوات ،وبعد العالج الطبي،
وبرشط عدم وجود أوالد لطالب الفسخ ،وأن ال يجاوز عمره أربعني سنة.
3 .3إذا حكم عىل اآلخر بجرمية الزنا وما يف حكمها.
4 .4إذا ثبت إصابة اآلخر مبرض معد يخىش منه الهالك كاإليدز ،وما يف حكمه ،فإن خيش
انتقاله للزوج اآلخر ،أو نسلهام ،وجب عىل القايض التفريق بينهام.
المادة ()115

1 .1يستعان بلجنة طبية مختصة يف معرفة العيوب التي يطلب التفريق من أجلها.
2 .2التفريق يف هذا الفصل فسخ.

الفصل الثاني

التفريق لعدم أداء المهر الحال
المادة ()116

1 .1يحكم للزوجة غري املدخول بها بالفرقة لعدم أداء الزوج مهرها الحال يف الحالتني
اآلتيتني-:
أ -إذا مل يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه املهر.
ب -إذا كان الزوج ظاهر العرس أو مجهول الحال وانتهى األجل الذي حدده القايض ألداء
مهرها الحال ومل يؤده.
ً
2 .2ال يحكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم أداء مهرها الحال ،ويبقى دينا يف ذمة الزوج.

الفصل الثالث

التفريق للضرر والشقاق
المادة ()117

1 .1لكل من الزوجني طلب التطليق للرضر الذي يتعذر معه دوام العرشة باملعروف بينهام
وال يسقط حق أي منهام يف ذلك ،ما مل يثبت تصالحهام.
2 .2تتوىل لجنة التوجيه األرسي وفقاً للامدة ( )16من هذا القانون اإلصالح بني الزوجني ،فإن
عجزت عنه عرض القايض الصلح عليهام ،فإن تعذر وثبت الرضر حكم بالتطليق.
المادة ()118

1 .1إذا مل يثبت الرضر ،واستمر الشقاق بني الزوجني ،وتعذر عىل لجنة التوجيه األرسي
والقايض اإلصالح بينهام ،عني القايض بحكم حكمني من أهليهام إن أمكن بعد أن يكلف
ك ًال من الزوجني تسمية حكم من أهله قدر اإلمكان يف الجلسة التالية عىل األكرث ،وإال
فيمن يتوسم فيه الخربة والقدرة عىل اإلصالح إذا تقاعس أحد الزوجني عن تسمية
حكمه ،أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ،ويكون هذا الحكم غري قابل للطعن فيه.
2 .2ويجب أن يشمل حكم تعيني حكمني عىل تاريخ بدء املهمة وانتهائها ،عىل أال تجاوز مدة
تسعني يوماً ،ويجوز مدها بقرار من املحكمة ،وتعلن املحكمة الحكمني والخصوم بحكم
تعيني الحكمني وعليها تحليف كل من الحكمني اليمني بأن يقوم مبهمته بعدل وأمانة.
المادة ()119

عىل الحكمني تقيص أسباب الشقاق وبذل الجهد لإلصالح بني الزوجني ،وال يؤثر يف سري عمل
الحكمني ،امتناع أحد الزوجني عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعالنه بالجلسة املحددة،
أو الجلسات الالحقة ،إن حصل انقطاع بينهام.
إذا عجز الحكامن عن اإلصالح:

المادة ()120
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.1
.2
.3
.4

1فإن كانت اإلساءة كلها من جانب الزوج ،والزوجة هي طالبة التفريق ،أو كان كل منهام
طالباً ،قرر الحكامن التفريق بطلقة بائنة دون مساس بيشء من حقوق الزوجية املرتتبة
عىل الزواج والطالق.
2إذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظري بدل مناسب يقدرانه تدفعه
الزوجة.
3إذا كانت اإلساءة مشرتكة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة اإلساءة.
4إن جهل الحال فلم يعرف امليسء منهام ،فإن كان الزوج هو الطالب اقرتح الحكامن رفض
دعواه ،وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهام طالباً التفريق قرر الحكامن
التفريق بينهام دون بدل.
المادة ()121

1 .1يقدم الحكامن إىل القايض قرارهام مسبباً متضمناً مدى إساءة كل من الزوجني أو
أحدهام إىل اآلخر.
2 .2يحكم القايض مبقتىض حكم الحكمني إن اتفقا ،فإن اختلفا عني القايض غريهام ،أو ضم
إليهام حك ًام ثالثاً يرجح أحد الرأيني ،وتحلف املحكمة الحكم الجديد ،أو املرجح اليمني
بأن يقوم مبهمته بعدل وأمانة.
3 .3عىل القايض تعديل حكم الحكمني فيام خالف أحكام هذا القانون.
المادة ()122

يف دعوى التطليق لإلرضار يثبت الرضر بطرق اإلثبات الرشعية ،وباألحكام القضائية الصادرة
عىل أحد الزوجني.
وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فرس الشاهد أو فهم من كالمه اشتهار الرضر يف محيط حياة
الزوجني حسبام تقرره املحكمة.
وال تقبل الشهادة بالتسامع عىل نفي الرضر.
وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا األصل للفرع أو الفرع لألصل متى توافرت يف
الشاهد رشوط الشهادة رشعاً.

المادة ()123

إذا طلبت الزوجة الطالق قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة ،وأودعت ما قبضته من مهر وما
أخذته من هدايا ،وما أنفقه الزوج من أجل الزواج ،وامتنع الزوج عن ذلك ،وعجز القايض عن
اإلصالح ،حكم بالتفريق خلعاً.

الفصل الرابع

التفريق لعدم اإلنفاق
المادة ()124

1 .1إذا امتنع الزوج الحارض عن اإلنفاق عىل زوجته ،ومل يكن له مال ظاهر ميكن التنفيذ
فيه بالنفقة الواجبة ،يف مدة قريبة ،جاز لزوجته طلب التفريق.
2 .2فإن ادعى أنه معرس ومل يثبت إعساره طلق عليه القايض يف الحال ،وكذلك إن مل يدع
أنه مورس أو معرس أو ادعى أنه مورس وأرص عىل عدم اإلنفاق ،وإن ثبت إعساره أمهله
القايض مدة ال تزيد عىل شهر ،فإن مل ينفق طلق عليه القايض.
المادة ()125

1 .1إذا كان الزوج غائباً يف مكان معلوم:
فإن كان له مال ظاهر نفذ عليه الحكم بالنفقة يف ماله.
وإن مل يكن له مال ظاهر أعذره القايض وأمهله مدة ال تزيد عىل شهر مضافاً إليها
مواعيد املسافة املقررة ،فإن مل ينفق ومل يحرض النفقة طلق عليه القايض بعد ميض املدة.
2 .2إن كان غائباً يف مكان مجهول ،أو ال يسهل الوصول إليه ،أو كان مفقوداً وثبت أيضاً أنه
ال مال له ميكن أخذ النفقة منه ،طلق عليه القايض.
المادة ()126

للزوج أن يتوقى التطليق بتقديم ما يثبت يساره وقدرته عىل النفقة ،ويف هذه الحالة ميهله
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الفصل السادس

القايض املدة املقررة يف املادة ( )125من هذا القانون.

التفريق للحبس

المادة ()127

للزوج أن يراجع زوجته يف العدة إذا ثبت يساره ،واستعد لإلنفاق بدفعه النفقة املعتادة وإال
كانت الرجعة غري صحيحة.
المادة ()128

إذا تكرر رفع الدعوى لعدم اإلنفاق أكرث من مرتني وثبت للمحكمة يف كل منهام عدم اإلنفاق
وطلبت الزوجة التطليق لعدم اإلنفاق طلقها القايض عليه بائناً.

الفصل الخامس

المادة ()131

1 .1لزوجة املحبوس املحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنوات
فأكرث أن تطلب من املحكمة بعد ميض سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له
مال تستطيع اإلنفاق منه.
2 .2إذا كانت الزوجة محبوسة أيضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد ميض
سنة عىل خروجها بذات الرشوط الواردة يف البند ( )1من هذه املادة.
3 .3يف الحالتني السابقتني يشرتط للحكم للزوجة أال يخرج الزوج من السجن أثناء نظر
الدعوى أو أال يبقى من مدة حبسه أقل من ستة أشهر.

التفريق للغيبة والفقد
المادة ()129

للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها املعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال
ميكن استيفاء النفقة منه ،وال يحكم لها بذلك إال بعد إنذاره :إما باإلقامة مع زوجته أو نقلها
إليه أو طالقها ،عىل أن ميهل ألجل ال يزيد عىل سنة.
المادة ()130

لزوجة املفقود والذي ال يعرف محل إقامته طلب التطليق ،وال يحكم لها بذلك إال بعد
التحري والبحث عنه وميض سنة من تاريخ رفع الدعوى.

الفصل السابع

التفريق لإليالء والظهار
المادة ()132

للزوجة طلب التطليق إذا حلف زوجها عىل عدم مبارشتها مدة أربعة أشهر فأكرث ما مل يفئ
قبل انقضاء األشهر األربعة  ،ويكون الطالق بائناً.
للزوجة طلب التطليق للظهار.

المادة ()133
المادة ()134

ينذر القايض الزوج بالتكفري عن الظهار خالل أربعة أشهر من تاريخ اليمني ،فإن امتنع لغري
عذر حكم القايض بالتطليق طلقة بائنة.
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المادة ()135

عىل القايض أثناء النظر يف دعوى التطليق ،أن يقرر ما يراه رضورياً من إجراءات وقتية لضامن
نفقة الزوجة واألوالد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بنا ًء عىل طلب أي منهام.

الباب الرابع

آثــار الفرقـة
الفصل األول
العــــــدة

المادة ()136

العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.
.1
.2
.3
.4

المادة ()137

1تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة.
2تبتدئ العدة يف حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
3تبتدئ العدة يف الزواج من تاريخ املتاركة أو تفريق القايض أو موت الرجل.
4تبتدئ العدة يف حالة القضاء بالتطليق ،أو التفريق أو الفسخ ،أو بطالن العقد ،أو
الحكم مبوت املفقود من حني صريورة الحكم باتاً.

المادة ()139

1 .1ال عدة عىل املطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.
2 .2عدة املطلقة غري الحامل:
أ  -ثالثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها يف املدة املمكنة.
ب  -ثالثة أشهر ملن مل تحض أص ًال أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض
قبل انقضائها استأنفت العدة بثالثة أطهار.
ج  -ثالثة أشهر ملمتدة الدم إن مل تكن لها عادة معروفة ،فإن كانت لها عادة تذكرها
اتبعتها يف حساب العدة.
د  -أقل األجلني من ثالثة أطهار أو سنة ال حيض فيها ملن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
المادة ()140

إذا طلق الزوج زوجته املدخول بها يف زواج صحيح بإرادته املنفردة ومن غري طلب منها
استحقت متعة غري نفقة العدة بحسب حال الزوج ومبا ال يجاوز نفقة سنة ألمثالها ،ويجوز
للقايض تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره ،ويراعى يف تقديرها ما أصاب املرأة من رضر.
المادة ()141

1 .1إذا تويف الزوج وكانت املرأة يف عدة الطالق الرجعي تنتقل إىل عدة الوفاة وال يحسب
ما مىض.
2 .2إذا تويف الزوج واملرأة يف عدة الطالق البائن أو الفسخ فإنها تكملها وال تلتزم بعدة الوفاة
إال إذا كان الطالق يف مرض املوت فتعتد بأبعد األجلني.

المادة ()138

1 .1تعتد املتوىف عنها زوجها يف زواج صحيح ولو قبل الدخول أربعة أشهر وعرشة أيام ما
مل تكن حام ًال.
2 .2تنقيض عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
3 .3تعتد املدخول بها يف عقد باطل أو بشبهة إذا توىف عنها الرجل عدة الطالق براءة للرحم.
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الفصل الثاني
الحضانة

المادة ()142

الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته مبا ال يتعارض مع حق الويل يف الوالية عىل النفس.
المادة ()143

يشرتط يف الحاضن:
1 .1العقل.
2 .2البلوغ راشداً.
3 .3األمانة.
4 .4القدرة عىل تربية املحضون وصيانته ورعايته.
5 .5السالمة من األمراض املعدية الخطرية.
6 .6أال يسبق الحكم عليه بجرمية من الجرائم الواقعة عىل العرض.
المادة ()144

يشرتط يف الحاضن زيادة عىل الرشوط املذكورة يف املادة السابقة:
1 .1إذا كانت امرأة:
أ  -أن تكون خالية من زوج أجنبي عن املحضون دخل بها ،إال إذا قدرت املحكمة خالف
ذلك ملصلحة املحضون.
ب  -أن تتحد مع املحضون يف الدين ،مع مراعاة حكم املادة ( )145من هذا القانون.
2 .2إذا كان رج ًال:
أ  -أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب  -أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج  -أن يتحد مع املحضون يف الدين.

المادة ()145

إذا كانت الحاضنة أماً وهي عىل غري دين املحضون سقطت حضانتها إال إذا قدر القايض
خالف ذلك ملصلحة املحضون عىل أال تزيد مدة حضانتها له عىل إمتامه خمس سنوات ذكراً
كان أو أنثى.
المادة ()146

1 .1يثبت حق حضانة الطفل لألم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يديل باألم عىل من
يديل باألب ومعترباً فيه األقرب من الجهتني وذلك باستثناء األب عىل الرتتيب التايل ،عىل
أن يراعي القايض عند البت يف ذلك مصلحة املحضون:
أ  -األم.
ب  -األب.
ج  -أم األم وإن علت.
د  -أم األب وإن علت.
هـ  -األخوات بتقديم الشقيقة ثم األخت ألم ،ثم األخت ألب.
و  -بنت األخت الشقيقة.
ز  -بنت األخت ألم.
ح  -الخاالت بالرتتيب املتقدم يف األخوات.
ط  -بنت األخت ألب.
ي  -بنات األخ بالرتتيب املتقدم يف األخوات.
ك  -العامت بالرتتيب املذكور.
ل  -خاالت األم بالرتتيب املذكور.
م  -خاالت األب بالرتتيب املذكور.
ن  -عامت األم بالرتتيب املذكور.
س  -عامت األب بالرتتيب املذكور.
2 .2إذا مل توجد حاضنة من هؤالء النساء أو مل يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق يف
الحضانة إىل العصبات من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق يف اإلرث مع مراعاة تقديم
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.3

.4
.5
.6
.7

الجد الصحيح عىل األخوة .
3فإن مل يوجد أحد من هؤالء انتقل الحق يف الحضانة إىل محارم الطفل من الرجال غري
العصبات عىل الرتتيب اآليت:
الجد ألم ،ثم األخ ألم ،ثم ابن األخ ألم ،ثم العم ألم ،ثم األخوال بتقديم الخال الشقيق
فالخال ألب فالخال ألم.
4إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إىل من يليه ويبلغه
القايض بذلك فإن رفض أو مل يبد رأيه خالل خمسة عرش يوماً انتقل الحق إىل من يليه
أيضاً.
5يف جميع األحوال ال يستحق الحضانة عند اختالف الجنس من ليس من محارم الطفل
ذكراً كان أو أنثى.
6لألم حضانة أوالدها عند النزاع عىل الحضانة ،ما مل يقرر القايض خالف ذلك ملصلحة
املحضون.
7لكل من األم واألب طلب ضم األوالد له إذا كان بينهام نزاع وخرجت األم من مسكن
الزوجية ولو كانت الزوجية قامئة بينهام ،ويفصل القايض يف الطلب اعتباراً مبصلحة
األوالد.
المادة ()147

إذا مل يوجد األبوان ،ومل يقبل الحضانة مستحق لها ،يختار القايض من يراه صالحاً من أقارب
املحضون أو غريهم أو إحدى املؤسسات املؤهلة لهذا الغرض.
المادة ()148

1 .1يجب عىل األب أو غريه من أولياء املحضون النظر يف شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 .2يجب عىل من يلزم بنفقة املحضون أجرة مسكن حاضنة إال إذا كانت الحاضنة متلك
مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 .3ال تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة أليب املحضون أو معتدة تستحق يف
عدتها نفقة منه.

المادة ()149

ال يجوز للحاضن السفر باملحضون خارج الدولة إال مبوافقة ويل النفس خطياً ،وإذا امتنع الويل
عن ذلك يرفع األمر إىل القايض.
المادة ()150

1 .1ليس لألم حال قيام الزوجية أو يف عدة الطالق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من
بيت الزوجية إال بإذن أبيه الخطي.
2 .2يجوز لألم بعد البينونة أن تنتقل به إىل بلد آخر يف الدولة إذا مل يكن يف هذا النقل إخالل
برتبية الصغري ومل يكن مضارة لألب وكان ال يكلفه يف النقلة ملطالعة أحوال املحضون
مشقة أو نفقة غري عاديتني.
المادة ()151

1 .1إذا كانت الحاضنة غري األم فليس لها أن تسافر بالولد إال بإذن خطي من وليه.
2 .2ليس للويل أباً كان أو غريه أن يسافر بالولد يف مدة الحضانة إال بإذن خطي ممن تحضنه.
3 .3ال يجوز إسقاط حضانة األم املبانة ملجرد انتقال األب إىل غري البلد املقيمة فيه الحاضنة
إال إذا كانت النقلة بقصد االستقرار ومل تكن مضارة لألم وكانت املسافة بني البلدين
تحول دون رؤية املحضون والعودة يف اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.
المادة ()152

يسقط حق الحاضن يف الحضانة يف الحاالت اآلتية:
1 .1إذا اختل أحد الرشوط املذكورة يف املادتني ( )143و (.)144
2 .2إذا استوطن الحاضن بلداً يعرس معه عىل ويل املحضون القيام بواجباته.
3 .3إذا سكت مستحق الحضانة عن املطالبة بها مدة ستة أشهر من غري عذر.
4 .4إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غري العجز البدين .
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المادة ()153

تعود الحضانة ملن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.
.1
.2
.3
.4
.5

المادة ()154

1إذا كان املحضون يف حضانة أحد األبوين فيحق لآلخر زيارته واستزارته واستصحابه
حسبام يقرر القايض عىل أن يحدد املكان والزمان واملكلف بإحضار املحضون.
2إذا كان أحد أبوي املحضون متوىف أو غائباً يحق ألقارب املحضون املحارم زيارته حسبام
يقرر القايض.
3إذا كان املحضون لدى غري أبويه يعني القايض مستحق الزيارة من أقاربه املحارم.
4ينفذ الحكم جرباً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده املحضون.
5يصدر وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الئحة تحدد إجراءات رؤية املحضون
وتسليمه وزيارته ،عىل أال تكون يف مراكز الرشطة أو السجون.

2 .2للقايض أن يأمر بإبقاء جواز السفر يف يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الويل يف تسليمه
للحاضنة وقت الحاجة.
3 .3للحاضنة االحتفاظ بأصل شهادة امليالد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص املحضون أو
بصورة منها مصدقة ولها االحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
المادة ()158

تنفذ األحكام الصادرة بضم الصغري وحفظه وتسليمه ألمني والتفريق بني الزوجني ونحو ذلك
مام يتعلق باألحوال الشخصية جرباً ولو أدى ذلك إىل استعامل القوة ودخول املنازل ،ويتبع
مندوب التنفيذ يف هذه الحالة التعليامت التي تعطى له من قايض التنفيذ باملحكمة الكائن
بدائرتها املحل الذي يحصل فيه التنفيذ ،ويعاد تنفيذ الحكم كلام اقتىض األمر ذلك.
وال يجوز تنفيذ الحكم الصادر عىل الزوجة باملتابعة جرباً.

المادة ()155

إذا تعدد أصحاب الحق يف الحضانة وكانوا يف درجة واحدة اختار القايض األصلح للولد.
المادة ()156

1 .1تنتهي صالحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عرشة سنة واألنثى ثالث عرشة سنة ،ما
مل تر املحكمة مد هذه السن ملصلحة املحضون وذلك إىل أن يبلغ الذكر أو تتزوج األنثى.
2 .2تستمر حضانة النساء إذا كان املحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً ما مل تقتض
مصلحة املحضون خالف ذلك.
المادة ()157

1 .1دون إخالل بأحكام املادة ( )149من هذا القانون للويل االحتفاظ بجواز سفر املحضون
إال يف حالة السفر فيسلم للحاضنة.
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مالحظات

الكتاب الثالث

األهلي ــة
والوالي ــة

الباب األول

األهليـــة

الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()159

كل شخص أهل للتعاقد ما مل تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
يعترب يف حكم القارص:
1 .1الجنني.
2 .2املجنون واملعتوه والسفيه.
3 .3املفقود والغائب.
يعترب فاقد األهلية:
1 .1الصغري غري املميز.
2 .2املجنون واملعتوه.
يعترب ناقص األهلية:
1 .1الصغري املميز.
2 .2السفيه.

المادة ()160

المادة ()163

يتوىل شؤون القارص من ميثله ،ويدعى حسب الحال ولياً أو وصياً (ويشمل الويص املختار
وويص القايض) أو قي ًام.

الفصل الثاني

أحكام الصغير
المادة ()164

الصغري :مميز أو غري مميز.
والصغري غري املميز وفق أحكام هذا القانون :هو من مل يتم السابعة من عمره.
والصغري املميز :هو من أتم السابعة من عمره.
المادة ()165

المادة ()161

المادة ()162

مع عدم اإلخالل بحكم املادتني ( )30و( )31من هذا القانون ،تكون:
1 .1ترصفات الصغري غري املميز القولية باطلة بطالناً مطلقاً.
2 .2ترصفات الصغري املميز القولية املالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً ،وباطلة
متى كانت ضارة به رضراً محضاً.
3 .3ترصفات الصغري املميز القولية املالية املرتددة بني النفع والرضر موقوفة عىل اإلجازة.
المادة ()166

1 .1للويل أن يأذن للقارص الذي أتم الثامنة عرشة سنة يف تسلم أمواله كلها أو بعضها
إلدارتها.
2 .2يجوز للمحكمة بعد سامع أقوال الويص أن تأذن للقارص الذي أتم الثامنة عرشة سنة يف
تسلم أمواله كلها أو بعضها إلدارتها .
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المادة ()167

الصغري املأذون له يف الترصفات الداخلة تحت اإلذن كالبالغ سن الرشد.
المادة ()168

إذا أتم الصغري املميز الثامنة عرشة من عمره وآنس من نفسه القدرة عىل حسن الترصف
وامتنع الويص من اإلذن له يف إدارة جزء من أمواله يرفع األمر إىل القايض.
المادة ()169

يجب عىل املأذون له من قبل الويص أن يقدم للقايض حساباً دورياً عن ترصفاته.
المادة ()170

للقايض وللويص إلغاء اإلذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغري ذلك.

الفصل الثالث
الرشد

المادة ()171

كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ومل يحجر عليه يكون كامل األهلية ملبارشة
حقوقه املنصوص عليها يف هذا القانون.
المادة ()172

يبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعرشين سنة قمرية.
المادة ()173

الفصل الرابع

عوارض األهلية
المادة ()174

عوارض األهلية:
1 .1الجنون :واملجنون هو فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة ويلحق به العته.
2 .2السفه :والسفيه هو املبذر ملاله فيام ال فائدة فيه.
3 .3مرض املوت :هو املريض الذي يعجز فيه اإلنسان عن متابعة أعامله املعتادة ويغلب
فيه الهالك وميوت عىل تلك الحال قبل مرور سنة فإن امتد مرضه سنة أو أكرث وهو عىل
حالة واحدة دون ازدياد تكون ترصفاته كترصفات الصحيح.
4 .4يعترب يف حكم مرض املوت الحاالت التي يحيط باإلنسان فيها خطر املوت ويغلب يف
أمثالها الهالك ولو مل يكن مريضاً.
المادة ()175

1 .1ترصفات املجنون املالية حال إفاقته صحيحة ،وباطلة بعد الحجر عليه.
2 .2تطبق عىل ترصفات السفيه الصادرة بعد الحجر عليه ،األحكام املتعلقة بترصفات الصغري
املميز.
3 .3ترصفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة ما مل تكن نتيجة استغالل أو تواطؤ.
المادة ()176

يرجع يف أحكام ترصفات املريض مرض املوت وما يف حكمه ألحكام الفقه اإلسالمي وفق ما
نصت عليه املادة ( )2من هذا القانون.
المادة ()177

للمحجور عليه الحق يف إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

للقارص بعد رشده محاسبة الويص عن ترصفاته خالل فرتة الوصاية.
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الباب الثاني

الواليــــــة

الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()178

1 .1الوالية :والية عىل النفس .ووالية عىل املال.
أ  -الوالية عىل النفس:
هي العناية بكل ما له عالقة بشخص القارص واإلرشاف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه
وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً ،ويدخل يف ذلك املوافقة عىل تزويجه.
ب  -الوالية عىل املال:
هي العناية بكل ما له عالقة مبال القارص وحفظه وإدارته واستثامره.
2 .2يدخل يف الوالية :الوصاية والقوامة والوكالة القضائية.
المادة ()179

مع مراعاة األحكام املتعلقة بزواج األنثى والواردة يف املادة ( )39من هذا القانون  ،يخضع
للوالية عىل النفس الصغري إىل أن يتم سن البلوغ راشداً  ،كام يخضع لها البالغ املجنون أو
املعتوه.

الفصل الثاني

شروط الولي
المادة ()180

1 .1يشرتط يف الويل أن يكون بالغاً عاق ًال راشداً أميناً قادراً عىل القيام مبقتضيات الوالية.
2 .2يشرتط يف ويل النفس أن يكون أميناً عىل نفس القارص قادراً عىل تدبري شؤونه متحداً
معه يف الدين.

الفصل الثالث

الوالية على النفس
المادة ()181

1 .1الوالية عىل النفس لألب ،ثم للعاصب بنفسه عىل ترتيب اإلرث.
2 .2عند تعدد املستحقني للوالية يف درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائهم يف الرشد
فالوالية ألكربهم ،وإن اختلفوا يف الرشد اختارت املحكمة أصلحهم للوالية.
3 .3إن مل يوجد مستحق عينت املحكمة ولياً عىل النفس من أقارب القارص إن وجد فيهم
صالح للوالية وإال فمن غريهم.

الفصل الرابع

سلب الوالية على النفس
المادة ()182

تسلب الوالية وجوباً عن ويل النفس يف الحاالت اآلتية:
1 .1إذا اختل فيه بعض رشائط الوالية املنصوص عليها يف هذا القانون.
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2 .2إذا ارتكب الويل مع املوىل عليه أو مع غريه جرمية االغتصاب أو هتك العرض أو قاده يف
طريق الدعارة أو ما يف حكمها.
3 .3إذا صدر عىل الويل حكم بات يف جناية أو جنحة عمدية أوقعها هو أو غريه عىل نفس
املوىل عليه أو ما دونها.
4 .4إذا حكم عىل الويل بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد عىل سنة.
المادة ()183

1 .1يجوز سلب الوالية عن ويل النفس كلياً أو جزئياً دامئاً أو مؤقتاً يف األحوال اآلتية:
أ  -إذا حكم عىل الويل بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل.
ب  -إذا أصبح املوىل عليه عرضة للخطر الجسيم يف سالمته أو صحته أو عرضه أو أخالقه
أو تعليمه بسبب سوء معاملة الويل له ،أو سوء القدوة نتيجة الشتهار الويل بفساد السرية
أو اإلدمان عىل املسكرات أو املخدرات ،أو بسبب عدم العناية.
وال يشرتط يف هذه الحالة أن يصدر حكم بعقوبة عىل الويل بسبب يشء مام ذكر.
2 .2يجوز للمحكمة بدالً من سلب الوالية يف األحوال املتقدمة أن تعهد بالقارص إىل إحدى
املؤسسات االجتامعية املتخصصة مع استمرار والية الويل.
المادة ()184

يف الحاالت املذكورة يف املادتني ( )182و ( )183من هذا القانون يجوز للمحكمة من تلقاء
نفسها أو بناء عىل طلب سلطة التحقيق أن تعهد مؤقتاً بالقارص إىل شخص مؤمتن أو إىل
إحدى املؤسسات االجتامعية املتخصصة حتى يبت يف موضوع الوالية.
المادة ()185

إذا سلبت والية الويل عن بعض من تحت واليته وجب سلبها عن باقيهم.
المادة ()186

إذا قضت املحكمة عىل ويل النفس بسلب واليته أو الحد منها أو وقفها انتقلت الوالية إىل

من يليه يف الرتتيب إن كان أه ًال.
فإن أىب أو كان غري أهل جاز للمحكمة أن تعهد بالوالية إىل من تراه أه ًال ولو مل يكن قريباً
للقارص أو أن تعهد بهذه الوالية إىل إحدى املؤسسات االجتامعية املتخصصة.
المادة ()187

يف غري الحاالت التي تسلب فيها الوالية وجوباً يجوز للمحكمة أن ترد لويل النفس واليته التي
كانت سلبتها عنه جزئياً أو كلياً بناء عىل طلبه ويشرتط أن تكون قد مضت ستة أشهر عىل
زوال سبب سلبها.

الفصل الخامس

الوالية على المال
المادة ()188

الوالية عىل املال لألب وحده ثم لوصيه إن وجد ثم للجد الصحيح ثم لوصيه إن وجد ثم
للقايض ،وال يجوز ألحد منهم التخيل عن واليته إال بإذن املحكمة.
المادة ()189

ال يدخل يف الوالية ما يؤول للقارص من مال بطريق التربع إذا اشرتط املتربع ذلك.
المادة ()190

ال يجوز إقراض مال القارص أو التربع به أو مبنافعه فإن وقع الترصف بيشء من ذلك كان باط ًال
وموجباً للمسؤولية والضامن.
المادة ()191

ال يجوز للويل أن يترصف يف عقار القارص ترصفاً ناق ًال مللكيته أو منشئاً عليه حقاً عينياً إال بإذن
املحكمة ،ويكون ذلك لرضورة أو مصلحة ظاهرة تقدرها املحكمة.
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المادة ()192

ال يجوز للويل االقرتاض ملصلحة القارص إال بإذن املحكمة ومبا ال يخالف أحكام الرشيعة
اإلسالمية.
المادة ()193

ال يجوز للويل بغري إذن املحكمة تأجري عقار القارص ملدة متتد إىل ما بعد سنة من بلوغه راشداً.
المادة ()194

ال يجوز للويل أن يستمر يف تجارة آلت للقارص إال بإذن املحكمة ويف حدود هذا اإلذن.
المادة ()195

ال يجوز للويل أن يقبل هبة أو وصية للقارص محملة بالتزامات إال بإذن املحكمة.
المادة ()196

1 .1عىل الويل أن يحرر قامئة مبا يكون للقارص من مال أو ما يؤول إليه وأن يودع هذه القامئة
قلم كتاب املحكمة التي يقع بدائرتها موطنه يف مدى شهرين من بدء الوالية أو من
أيلولة هذا املال إىل القارص.
ً
2 .2يجوز للمحكمة اعتبار عدم تقديم هذه القامئة أو التأخر يف تقدميها تعريضا ملال القارص للخطر.
المادة ()197

للويل بإذن من املحكمة أن ينفق عىل نفسه من مال القارص إذا كانت نفقته واجبة عليه وأن
ينفق منه عىل من تجب عىل القارص نفقته.

الفصل السادس

سلب الوالية على المال
المادة ()198

إذا أصبحت أموال القارص يف خطر بسبب سوء ترصف الويل أو ألي سبب آخر فعىل املحكمة
أن تسلب واليته أو تحد منها.
المادة ()199

تحكم املحكمة بوقف الوالية إذا اعترب الويل غائباً أو حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة
للحرية مدة سنة فأقل.
المادة ()200

يرتتب عىل الحكم بسلب الوالية عىل نفس القارص ،سقوطها أو وقفها بالنسبة إىل املال.
المادة ()201

إذا سلبت الوالية أو حد منها أو وقفت فال تعود إال بحكم من املحكمة بعد التثبت من زوال
األسباب التي دعت إىل سلبها أو الحد منها أو وقفها.
المادة ()202

ال يقبل طلب اسرتداد الوالية الذي سبق رفضه إال بعد انقضاء سنة من تاريخ الحكم البات
بالرفض.
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الفصل السابع

تصرفات األب والجد
المادة ()203

تكون الوالية لألب عىل أموال ولده القارص حفظاً ،وإدارة ،واستثامراً.
المادة ()204

تشمل والية األب أوالد ابنه القارصين إذا كان أبوهم محجوراً عليه.
المادة ()205

تحمل ترصفات األب عىل السداد وخصوصاً يف الحاالت اآلتية:
1 .1التعاقد باسم ولده والترصف يف أمواله.
2 .2القيام بالتجارة لحساب ولده ،وال يستمر يف ذلك إال يف حالة النفع الظاهر.
3 .3قبول التربعات املرشوعة لصالح ولده ،إذا كانت خالية من التزامات ضارة.
4 .4اإلنفاق من مال ولده عىل من وجب لهم النفقة عليه.
المادة ()206

تكون ترصفات األب موقوفة عىل إذن املحكمة يف الحاالت اآلتية:
1 .1إذا اشرتى ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر أوالده.
2 .2إذا باع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أوالده لولده.
3 .3إذا باع ملك ولده ليستثمر مثنه لنفسه.
المادة ()207

1 .1تبطل ترصفت األب إذا ثبت سوء ترصفه ،وعدم وجود مصلحة فيه للقارص.
2 .2يعترب األب مسؤوالً يف ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه رضر لولده.

المادة ()208

تسلب والية األب أو يحد منها إذا ثبت للقايض أن أموال القارص أصبحت نتيجة ترصف أبيه يف خطر.
المادة ()209

ترسي عىل الجد األحكام املقررة لألب يف هذا الباب.

الفصل الثامن

انتهاء الوالية
المادة ()210

تنتهي الوالية ببلوغ القارص راشداً ما مل تحكم املحكمة باستمرار الوالية عليه.
المادة ()211

إذا انتهت الوالية عىل شخص فال تعود إال إذا قام به سبب من أسباب الحجر.
المادة ()212

عىل الويل أو ورثته رد أموال القارص إليه عند انتهاء الوالية وذلك عن طريق املحكمة املختصة.

الفصل التاسع
الوصي

المادة ()213

1 .1يجوز لألب أن يعني وصياً مختاراً عىل ولده القارص أو الحمل املستكن وعىل القارصين

75

74
قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

.2
.3
.4
.5

من أوالد ابنه املحجور عليه ،ويجوز ذلك أيضاً للمتربع يف الحالة املنصوص عليها يف املادة
( )189وتعرض الوصاية عىل املحكمة لتثبيتها.
2يجوز لكل من األب أو املتربع يف أي وقت أن يعدل عن هذا االختيار.
3يشرتط أن يثبت االختيار أو العدول بورقة رسمية أو عرفية.
4إذا مل يكن للقارص أو الحمل املستكن ويص مختار أو جد صحيح تعني املحكمة وصياً.
5ال يترصف الويص يف مال الحمل املستكن إىل أن يولد حياً وعليه تسليمه لوليه الرشعي.
المادة ()214

يعني القايض وصياً خاصاً أو مؤقتاً كلام اقتضت مصلحة القارص ذلك.
المادة ()215

يشرتط يف الويص سواء أكان وصياً مختاراً أم ويص القايض أن يكون عدالً كفوءاً أميناً ذا أهلية
كاملة ،متحداً يف الدين مع املوىص عليه قادراً عىل القيام مبقتضيات الوصاية ،وال يجوز بوجه
خاص أن يعني وصياً:
1 .1من قرر األب قبل وفاته حرمانه من التعيني متى بني هذا الحرمان عىل أسباب قوية
ترى املحكمة بعد تحقيقها أنها تربر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية.
2 .2من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبني القارص نزاع قضايئ أو من كان
بينه وبني القارص أو عائلته عداوة إذا كان يخىش من ذلك كله عىل مصلحة القارص.
3 .3املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية من الجرائم املخلة باآلداب أو املاسة
بالرشف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت مدة تزيد عىل خمس سنوات جاز عند الرضر
التجاوز عن هذا الرشط.
4 .4من ليس له وسيلة مرشوعة للعيش.
5 .5من سبق أن سلبت واليته أو عزل عن الوصاية عىل قارص آخر.
المادة ()216

يتقيد الويص بالرشوط واملهام املسندة إليه بوثيقة اإليصاء ،ما مل تكن مخالفة للقانون.

المادة ()217

يجوز أن يكون الويص ذكراً أو أنثى ،شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ،منفرداً أو متعدداً ،مستق ًال أو
معه مرشف.
المادة ()218

1 .1يف حال تعدد األوصياء ال يجوز ألحدهم االنفراد بالترصف إال إذا كان املويص قد حدد
اختصاصاً لكل منهم ،فإن كانت الوصاية لعدد من األوصياء مجتمعني فال يجوز ألحدهم
الترصف إال مبوافقة اآلخرين ،ومع ذلك يجوز لكل من األوصياء اتخاذ اإلجراءات
الرضورية أو املستعجلة أو املتمحضة لنفع القارص أو الترصف فيام يخىش عليه التلف
من التأخري أو الترصف فيام ال اختالف فيه كرد الودائع الثابتة للقارص.
2 .2عند االختالف بني األوصياء يرفع األمر إىل املحكمة.
المادة ()219

تلزم الوصية بقبولها رصاحة أو داللة وال يحق للويص التخيل عنها إذا قبلها رصاحة أو داللة
إال عن طريق املحكمة املختصة.
المادة ()220

إذا عني األب مرشفاً ملراقبة أعامل الويص ،فعىل املرشف أن يقوم مبا يحقق ذلك وفق ما
تقتضيه مصلحة القارص ويكون مسؤوالً أمام املحكمة.
يشرتط يف املرشف ما يشرتط يف الويص.

المادة ()221
المادة ()222

1 .1يرسي عىل املرشف فيام يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره عن أعامله
ومسئوليته عن تقصريه ما يرسي من أحكام عىل الويص.
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2 .2تقرر املحكمة انتهاء اإلرشاف إذا زالت دواعيه.
المادة ()223

يجب عىل الويص إدارة أموال القارص وحفظها واستثامرها ،وعليه أن يبذل يف ذلك من العناية
ما يبذل يف مثل ذلك.
المادة ()224

تخضع ترصفات الويص إىل رقابة املحكمة ،ويلزم بتقديم حسابات دورية إليها عن ترصفاته يف
إدارة أموال القارص ومن يف حكمه.
المادة ()225

ال يجوز للويص القيام باألعامل التالية إال بإذن من املحكمة:
1 .1الترصف يف أموال القارص بالبيع أو الرشاء أو املقايضة أو الرشكة أو الرهن أو أي نوع آخر
من أنواع الترصفات الناقلة للملكية أو املرتبة لحق عيني.
2 .2الترصف يف السندات واألسهم أو حصص منها ،وكذا يف املنقول غري اليسري أو الذي ال
يخىش تلفه ما مل تكن قيمته ضئيلة.
3 .3تحويل ديون القارص أو قبول الحوالة عليه إذا كان مديناً.
4 .4استثامر أموال القارص لحسابه.
5 .5اقرتاض أموال ملصلحة القارص.
6 .6تأجري عقار القارص.
7 .7قبول التربعات املقيدة برشط أو رفضها.
8 .8اإلنفاق من مال القارص عىل من تجب عليه نفقته إال إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم
واجب النفاذ.
9 .9الوفاء بااللتزامات الحالة التي تكون عىل الرتكة أو عىل القارص.
1010اإلقرار بحق عىل القارص.
1111الصلح والتحكيم.

1212رفع الدعوى إذا مل يكن يف تأخري رفعها رضر عىل القارص أو ضياع حق له.
1313التنازل عن الدعوى وعدم استعامله لطرق الطعن املقررة قانوناً.
1414بيع أو تأجري أموال القارص لنفسه أو لزوجه أو ألحد أصولهام أو فروعهام أو ملن يكون
الويص نائباً عنه.
1515ما يرصف يف تزويج القارص من مهر ونحوه حسب األنظمة املرعية.
1616تعليم القارص إذا احتاج للنفقة.
1717اإلنفاق الالزم ملبارشة القارص مهنة معينة.
المادة ()226

متنع الجهة املكلفة بشؤون القارصين أو أي مسؤول مختص فيها من رشاء أو استئجار يشء
لنفسه أو لزوجه أو ألحد أصولهام أو فروعهام مام ميلكه القارص ،كام مينع أن يبيع له شيئاً
مام ميلكه هو أو زوجه أو أحد أصولهام أو فروعهام.
المادة ()227

تكون الوصاية بغري أجر إال إذا رأت املحكمة بنا ًء عىل طلب الويص أن تعني له أجراً أو أن
متنحه مكافأة عن عمل معني أو حدد له املويص أجراً مقبوالً عرفاً.

الفصل العاشر

انتهاء الوصاية
المادة ()228

تنتهي مهمة الويص يف الحاالت اآلتية:
1 .1وفاته أو فقده ألهليته أو نقصانها.
2 .2ثبوت فقدانه أو غيبته.
3 .3قبول طلبه بالتخيل عن مهمته أو عزله.
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.4
.5
.6
.7
.8
.9

4تعذر قيامه بواجبات الوصاية.
5ترشيد القارص أو بلوغه راشداً.
6رفع الحجر عن املحجور عليه.
7اسرتداد أيب القارص أهليته.
8وفاة القارص أو املحجور عليه.
9انتهاء العمل الذي أقيم الويص ملبارشته أو املدة التي أقت لها تعيينه.
المادة ()229

إذا بلغ الصبي مجنوناً أو غري مأمون عىل أمواله وجب عىل الويص إبالغ املحكمة للنظر يف
استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه.
المادة ()230

يحكم بعزل الويص:
1 .1إذا قام به سبب من أسباب عدم الصالحية للوصاية ،ولو كان هذا السبب قامئاً وقت
تعيينه.
2 .2إذا أساء اإلدارة أو أهمل فيها أو أصبح يف بقائه خطورة عىل مصلحة القارص.
المادة ()231

1 .1عىل الويص عند انتهاء مهمته تسليم أموال القارص وكل ما يتعلق بها من حسابات
ووثائق إىل من يعنيه األمر ،تحت إرشاف املحكمة ،خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من
انتهاء مهمته ،وعليه أن يودع قلم كتاب املحكمة املختصة يف امليعاد املذكور صورة من
الحساب ومحرض تسليم األموال ،عىل أن تراعي املحكمة أحكام املسؤولية الجزائية عند
االقتضاء .
2 .2يقع باط ًال كل تعهد أو إبراء أو مخالصة يحصل عليها الويص من القارص الذي بلغ سن
الرشد خالل سنة من تاريخ تصديق املحكمة عىل الحساب.

المادة ()232

إذا تويف الويص أو حجر عليه أو اعترب غائباً وجب عىل ورثته أو من ينوب عنه أو من يضع يده
عىل املال حسب األحوال إخبار املحكمة بذلك فوراً التخاذ اإلجراءات الالزمة لحامية حقوق
القارص مع تسليم أموال القارص وتقديم الحساب الخاص بها.

الباب الثالث

الغائب والمفقود
المادة ()233

1 .1الغائب هو الشخص الذي ال يعرف موطنه وال محل إقامته.
2 .2املفقود هو الغائب الذي ال تعرف حياته وال وفاته.
المادة ()234

إذا مل يكن للغائب أو املفقود وكيل يعني له وكيل قضايئ إلدارة أمواله.
المادة ()235

تحىص أموال الغائب ،أو املفقود ،عند تعيني وكيل قضايئ عنه وتدار وفق إدارة أموال القارص.
المادة ()236

ينتهي الفقد:
1 .1إذا تحققت حياة املفقود أو وفاته.
2 .2إذا حكم باعتبار املفقود ميتاً.

المادة ()237

1 .1عىل القايض يف جميع األحوال أن يبحث عن املفقود ،بكل الوسائل ،للوصول إىل معرفة
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ما إذا كان حياً أو ميتاً قبل أن يحكم بوفاته.
2 .2يحكم القايض مبوت املفقود إذا قام دليل عىل وفاته.
3 .3للقايض أن يحكم مبوت املفقود يف أحوال يغلب فيها هالكه ،إذا مضت سنة عىل إعالن
فقده بناء عىل طلب ذوي الشأن ،أو إذا مضت أربع سنوات يف األحوال العادية.
4 .4ال توزع أموال املفقود الذي حكم مبوته إال بانقضاء خمس عرشة سنة من تاريخ إعالن فقده.
المادة ()238

يعترب يوم صدور الحكم مبوت املفقود تاريخاً لوفاته.

المادة ()239

إذا حكم باعتبار املفقود ميتاً ،ثم ظهر حياً:
1 .1عادت زوجته إليه يف األحوال اآلتية:
أ  -إذا مل يدخل بها زوجها الثاين يف نكاح صحيح.
ب  -إذا كان زوجها الثاين يعلم بحياة زوجها األول.
ج  -إذا تزوجها الثاين أثناء العدة.
2 .2رجع عىل ورثته برتكته عدا ما هلك منها.
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الكتاب الرابع

الوصيـ ـ ــة

الباب الثاني

الباب األول

أركان الوصية وشروطها

أحكام عامة
المادة ()240

الفصل األول

الوصية ترصف يف الرتكة مضاف إىل ما بعد موت املويص.

األركان

المادة ()241

تقع الوصية مطلقة ،أو مضافة ،أو معلقة عىل رشط صحيح أو مقيدة به.
المادة ()242

إذا اقرتنت الوصية برشط ينايف املقاصد الرشعية ،أو أحكام هذا القانون ،فالرشط باطل
والوصية صحيحة.
المادة ()243

تنفذ الوصية يف حدود ثلث تركة املويص ،بعد أداء الحقوق املتعلقة بها ،وتصح فيام زاد عىل
الثلث يف حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين.
المادة ()244

كل ترصف يصدر يف مرض املوت بقصد التربع أو املحاباة ،ترسي عليه أحكام الوصية أياً كانت
التسمية التي تعطى له.

المادة ()245

أركان الوصية :الصيغة واملويص واملوىص له واملوىص به.
المادة ()246

تنعقد الوصية بالعبارة ،أو بالكتابة ،فإذا كان املويص عاجزاً عنهام فباإلشارة املفهومة.
المادة ()247

ال تسمع عند اإلنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إال بطرق اإلثبات املقررة رشعاً.
.1
.2
.3
.4

المادة ()248

1تصح الوصية ممن له أهلية التربع ولو صدرت يف مرض املوت ،مع مراعاة أحكام املادتني
( )174و( )176من هذا القانون.
2تصح الوصية من املحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن املحكمة.
3للمويص تعديل الوصية أو الرجوع عنها ك ًال أو بعضاً.
4يعترب تفويت املويص للامل املعني الذي أوىص به رجوعاً منه عن الوصية.
المادة ()249

تصح الوصية ملن يصح متلكه للموىص به ولو مع اختالف الدين.
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المادة ()250

ال وصية لوارث إال إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ يف حصة من أجازها.

الفصل الثاني

شروط صحة الوصية
المادة ()251

1 .1تصح الوصية لشخص معني ،حي أو حمل مستكن.
2 .2تصح الوصية لفئة محصورة أو غري محصورة.
3 .3تصح الوصية لوجوه الرب الجائزة رشعاً.
.1
.2
.3
.4

المادة ()252

1يشرتط يف الوصية لشخص معني ،قبوله لها بعد وفاة املويص ،أو حال حياته واستمراره
عىل قبولها بعد وفاته.
2إذا كان املوىص له جنيناً أو قارصاً ،أو محجوراً عليه ،فلمن له الوالية عىل ماله قبول
الوصية ،وله ردها بعد إذن القايض.
3ال تحتاج الوصية لشخص غري معني إىل قبول وال ترد برد أحد.
ً
4يكون القبول عن الجهات ،واملؤسسات ،واملنشآت ممن ميثلها قانونا ،وله الرد بعد
موافقة القايض.
المادة ()253

1 .1ال يشرتط قبول الوصية فور وفاة املويص.
2 .2يعترب سكوت املوىص له بعد علمه بالوصية مدة ثالثني يوماً قبوالً لها ،فإن كانت الوصية
محملة بالتزام فتمتد املدة إىل خمسني يوماً وذلك ما مل يكن هناك مانع معترب من رده.

المادة ()254

للموىص له كامل األهلية رد الوصية ك ًال أو بعضاً.

المادة ()255

إذا مات املوىص له بعد وفاة املويص من دون أن يصدر عنه قبول وال رد ،انتقلت الوصية إىل
ورثة املوىص له ما مل تكن محملة بالتزامات.
.1
.2
.3
.4

المادة ()256

1ميلك املوىص له املعني املوىص به من تاريخ وفاة املويص برشط القبول.
2يقوم وارث من مات من املوىص لهم قبل القسمة مقامه.
3يقسم املوىص به بالتساوي إذا تعدد املوىص لهم ما مل يشرتط املويص التفاوت.
4ينفرد الحي من التوائم باملوىص به للحمل ،إذا وضعت املرأة أحدهم ميتاً.
المادة ()257

1 .1تشمل الوصية لفئة غري قابلة للحرص استقباالً ،املوجود منهم يوم وفاة املويص ومن
سيوجد.
2 .2ينحرص عدد الفئة غري املعينة :مبوت سائر آبائهم ،أو اليأس من إنجاب من بقي منهم
حياً.
3 .3إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من املوىص لهم ،رجع املوىص به مرياثاً.
المادة ()258

ينتفع املوجودون من الفئة غري املعينة باملوىص به ،وتتغري حصص االنتفاع كلام وقعت والدة
أو وفاة.
وتقسم غلة املوىص به لغري املعينني الذين ال ميكن حرصهم عىل املوجود منهم.
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الفصل الثالث

المادة ()259

الوصية بالمنافع واإلقراض

يباع املوىص به لغري املعني إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة ،ويشرتى بثمنه ما ينتفع
به املوىص لهم.
المادة ()260

1 .1ترصف الوصية لوجوه الرب الجائزة رشعاً عىل مصالحها.
2 .2ترصف غلة املوىص به للمؤسسات املنتظرة ألقرب مجانس لها إىل حني وجودها.

.1
.2

المادة ()261

يشرتط يف املوىص به أن يكون ملكاً للمويص ،ومحله مرشوعاً.
المادة ()262

1 .1يكون املوىص به شائعاً أو معيناً.
2 .2يشمل املوىص به الشائع جميع أموال املويص الحارضة واملستقبلة.
المادة ()263

تنفذ الوصية بحصة شائعة إذا كان ذلك يف حدود ثلث الرتكة.
المادة ()264

1 .1يكون املوىص به املعني عقاراً ،أو منقوالً ،مثلياً أو قيمياً ،عيناً ،أو منفعة ،أو انتفاعاً بعقار
أو منقول ملدة معينة أو غري معينة.
2 .2من أوىص بيشء معني لشخص ،ثم أوىص به آلخر قسم بينهام بالتساوي ما مل يثبت أنه
قصد بذلك العدول عن الوصية لألول.

.3
.4

المادة ()265

1إذا كانت قيمة املال املعني ،املوىص مبنفعته أو االنتفاع به أقل من ثلث الرتكة ،سلمت
العني للموىص له لينتفع بها حسب الوصية.
2إذا كانت قيمة املال املعني ،املوىص مبنفعته أو االنتفاع به ،وكان بدل االنتفاع للمدة
املحددة أكرث من ثلث الرتكة ،خري الورثة بني إجازة الوصية ،وبني إعطاء املوىص له ما
يعادل ثلث الرتكة.
3إذا كانت الوصية باملنفعة مدى حياة املوىص له ،قدرت الوصية بقيمة العني.
4تصح الوصية بإقراض املوىص له قدراً معلوماً من املال وال تنفذ فيام زاد من هذا املقدار
عىل ثلث الرتكة إال بإجازة الورثة.
المادة ()266

للموىص له مبنفعة مال معني ،أن يستعمله ،أو يستغله ،ولو عىل خالف الحالة املبينة يف
الوصية برشط عدم اإلرضار بالعني.

الفصل الرابع

الوصية بمثل نصيب وارث
المادة ()267

إذا كانت الوصية مبثل نصيب وارث معني من ورثة املويص ،استحق املوىص له قدر نصيب
هذا الوارث زائداً عىل الفريضة.
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المادة ()268

إذا كانت الوصية بنصيب وارث غري معني من ورثة املويص أو مبثل نصيبه استحق املوىص له
نصيب أحدهم زائداً عىل الفريضة إن كان الورثة متساوين يف املرياث وقدر نصيب أقلهم
مرياثاً زائداً عىل الفريضة إن كانوا متفاضلني.
المادة ()269

يستحق املوىص له مبثل نصيب الوارث نصيبه ،ذكراً أو أنثى يف حدود الثلث وما زاد عىل
الثلث ينفذ يف حصة من أجازه من الورثة الراشدين.

الفصل الخامس
بطالن الوصية
المادة ()270

تبطل الوصية يف الحاالت اآلتية:
1 .1رجوع املويص عن وصيته رصاحة أو داللة.
2 .2وفاة املوىص له حال حياة املويص.
3 .3رد املوىص له الوصية حالة حياة املويص أو بعد وفاته.
4 .4قتل املوىص له املويص سواء أكان املوىص له فاع ًال أصلياً أم رشيكاً ،أم متسبباً ،رشيطة
أن يكون عند ارتكابه الفعل عاق ًال ،بالغاً حد املسؤولية الجزائية ،وسواء وقع القتل قبل
الوصية أو بعدها.
5 .5هالك املوىص به املعني أو استحقاقه من قبل الغري.
6 .6ارتداد املويص أو املوىص له عن اإلسالم ما مل يرجع إليه.
المادة ()271

اكتساب املوىص له صفة الوارث للمويص يجعل استحقاقه معلقاً عىل إجازة سائر الورثة.

الفصل السادس
الوصية الواجبة
المادة ()272

1 .1من توىف ولو حك ًام وله أوالد ابن أو بنت وقد مات ذلك االبن أو تلك البنت قبله أو معه
وجب ألحفاده هؤالء يف ثلث تركته وصية باملقدار والرشائط اآلتية:
أ  -الوصية الواجبة لهؤالء األحفاد تكون مبقدار حصتهم مام يرثه أبوهم عن أصله املتوىف
عىل فرض موت أبيهم إثر وفاة أصله املذكور عىل أال يجاوز ذلك ثلث الرتكة.
ب  -ال يستحق هؤالء األحفاد وصية إن كانوا وارثني ألصل أبيهم جداً كان أو جدة ،أو
كان قد أوىص لهم أو أعطاهم يف حياته بال عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية
الواجبة ،فإن أوىص لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته وإن أوىص بأكرث كان الزائد وصية
اختيارية ،وإن أوىص لبعضهم فقط وجبت الوصية لآلخر بقدر نصيبه.
ج  -تكون هذه الوصية ألوالد االبن وأوالد البنت وإن نزلوا واحداً كانوا أو أكرث للذكر
مثل حظ األنثيني ،يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غريه ويأخذ كل فرع نصيب
أصله فقط.
2 .2الوصية الواجبة مقدمة عىل الوصايا االختيارية يف االستيفاء من ثلث الرتكة.
3 .3يحرم القاتل واملرتد من استحقاق الوصية الواجبة وفق أحكام هذا القانون يف الوصية.

الفصل السابع
تزاحم الوصايا
المادة ()273

إذا ضاق الثلث عن استيفاء الوصايا املتساوية رتبة ،ومل يجز الورثة الراشدون ما زاد عىل
الثلث ،يقسم عىل املوىص لهم قسمة غرماء ،فإذا كانت إحداها بيشء معني تقع املحاصة
بقيمته ،فيأخذ مستحقها حصته من املعني ،ويأخذ غريه حصته من سائر الثلث.
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مالحظات

الكتاب الخامس

التركات
والمواريث

الباب األول

التركــــات

الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()274

الرتكة ما يرتكه املتوىف من أموال وحقوق مالية.

المادة ()275

تتعلق بالرتكة حقوق ،مقدم بعضها عىل بعض ،حسب الرتتيب اآليت:
1 .1نفقات تجهيز املتوىف باملعروف.
ً
2 .2قضاء ديون املتوىف سواء كانت حقا لله أو للعباد.
3 .3تنفيذ الوصايا.
4 .4توزيع الباقي من الرتكة عىل الورثة.
المادة ()276
تحقيق الوفاة والوراثة

1 .1عىل طالب تحقيق الوفاة والوراثة ،أن يقدم طلباً بذلك إىل املحكمة املختصة يشتمل
عىل بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوىف ،وأسامء الورثة وموطنهم ،واملوىص لهم
وموطنهم ،وكل منقوالت وعقارات الرتكة.
2 .2يعلن قلم الكتاب الورثة واملوىص لهم للحضور أمام املحكمة يف امليعاد الذي يحدده
لذلك ،ويحقق القايض بشهادة من يثق به ،وله أن يضيف إليه التحريات اإلدارية حسبام
يراه.

3 .3يكون تحقيق الوفاة والوراثة حجة ،ما مل يصدر حكم بخالفه أو تقرر املحكمة املختصة
وقف حجيته ،وتصدر املحكمة إشهاداً بحرص الورثة ،وبيان نصيب كل منهم يف إرثه
الرشعي.
المادة ()277
إجراءات تصفية التركة

1 .1إذا مل يعني املورث وصياً لرتكته جاز ألحد أصحاب الشأن أن يطلب من القايض تعيني
ويص يجمع الورثة عىل اختياره من بينهم أو من غريهم فإذا مل يجمع الورثة عىل اختيار
أحد توىل القايض اختياره بعد سامع أقوالهم.
2 .2يراعى تطبيق أحكام القوانني الخاصة إذا كان من بني الورثة حمل مستكن أو عديم
األهلية أو ناقصها أو غائب.
المادة ()278

إذا عني املورث وصياً للرتكة وجب عىل القايض بنا ًء عىل طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا
التعيني وللويص أن يتنحى عن ذلك.
المادة ()279

للقايض بنا ًء عىل طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الويص وتعيني
غريه متى ثبت ما يربره.
المادة ()280

1 .1عىل املحكمة أن تقيد يف سجل خاص األوامر الصادرة بتعيني أوصياء الرتكة أو تثبيتهم
إذا عينهم املورث أو عزلهم أو تنازلهم.
2 .2يكون لهذا القيد أثره بالنسبة ملن يتعامل من الغري مع الورثة بشأن عقارات الرتكة.
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المادة ()281

1 .1يتسلم ويص الرتكة أموالها بعد تعيينه ويقوم بتصفيتها برقابة القايض وله أن يطلب أجراً
يقدره القايض.
2 .2تتحمل الرتكة نفقات التصفية ويكون لهذه النفقات امتياز املرصوفات القضائية.
المادة ()282

عىل القايض أن يتخذ عند االقتضاء جميع ما يلزم للمحافظة عىل الرتكة وله أن يأمر بإيداع
النقود واألوراق املالية واألشياء ذات القيمة خزينة املحكمة الكائنة يف دائرتها أموال الرتكة
كلها أو جلها حتى تتم التصفية.
المادة ()283

عىل ويص الرتكة أن يرصف من مال الرتكة:
1 .1نفقات تجهيز امليت.
2 .2نفقة كافية بالقدر املقبول من هذا املال إىل الوارث املحتاج حتى تنتهي التصفية وذلك
بعد استصدار أمر من املحكمة برصفها عىل أن تحسم النفقة التي يأخذها كل وارث
من نصيبه يف الرتكة.
3 .3يفصل القايض يف كل نزاع يتعلق بهذا الخصوص.
المادة ()284

1 .1ال يجوز للدائنني من وقت تعيني ويص الرتكة أن يتخذوا أي إجراء عىل الرتكة وال االستمرار
يف أي إجراء اتخذوه إال يف مواجهة ويص الرتكة.
2 .2توقف جميع اإلجراءات التي اتخذت ضد املورث حتى تتم تسوية جميع ديون الرتكة
متى طلب أحد ذوي الشأن ذلك.
المادة ()285

ال يجوز للوارث قبل أن يتسلم إشهاداً ببيان نصيبه يف صايف الرتكة أن يترصف يف مال الرتكة ،وال

يجوز له أن يستأدي ما للرتكة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين عليها.
المادة ()286

1 .1عىل ويص الرتكة أن يتخذ جميع اإلجراءات للمحافظة عىل أموالها وأن يقوم مبا يلزم من
أعامل اإلدارة وأن ينوب عن الرتكة يف الدعاوى وأن يستويف ما لها من ديون.
2 .2يكون ويص الرتكة مسئوالً مسئولية الوكيل املأجور حتى إذا مل يكن مأجوراً وللمحكمة
أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته يف مواعيد محددة.
المادة ()287

1 .1عىل ويص الرتكة أن يوجه لدائنيها ومدينيها دعوة بتقديم بيان مبا لهم من حقوق وما
عليهم من ديون خالل شهرين من تاريخ نرش هذا التكليف.
2 .2يجب أن يلصق التكليف عىل لوحة املحكمة الكائن يف دائرتها آخر موطن للمورث
واملحكمة التي تقع يف دائرتهاً أعيان الرتكة كلها أو جلها وأن ينرش يف إحدى الصحف
اليومية.
المادة ()288

عىل ويص الرتكة أن يودع املحكمة التي صدر منها قرار تعيينه خالل ثالثة أشهر من تاريخ
التعيني قامئة جرد مبا للرتكة وما عليها وتقدير قيمة هذه األموال وعليه إخطار ذوي الشأن
بهذا اإليداع بكتاب بعلم الوصول.
ويجوز له أن يطلب من املحكمة مد هذا امليعاد إذا وجد ما يربر ذلك.
المادة ()289

لويص الرتكة أن يستعني يف تقدير أموال الرتكة وجردها بخبري وأن يثبت ما تكشف عنه أوراق
املورث وما يصل إىل علمه عنها وعىل الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونه من ديون الرتكة
وحقوقها.
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المادة ()290

يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف قانون العقوبات لخيانة األمانة كل من استوىل غشاً عىل
يشء من مال الرتكة ولو كان وارثاً.
المادة ()291

كل منازعة يف صحة الجرد ترفع بدعوى أمام املحكمة املختصة خالل ثالثني يوماً من تاريخ
إيداع قامئة الجرد.

الفصل الثاني

تسوية ديون التركة
المادة ()292

1 .1بعد انقضاء امليعاد املحدد للمنازعة يف قامئة الجرد يقوم ويص الرتكة بعد استئذان
املحكمة بوفاء الديون التي مل يقم يف شأنها نزاع.
2 .2أما الديون املتنازع فيها فتسوى بعد الفصل يف صحتها بحكم بات.
المادة ()293

عىل ويص الرتكة يف حالة إفالس الرتكة أو احتامل إفالسها أن يوقف تسوية أي دين ولو مل يقم
يف شأنه نزاع حتى يفصل نهائياً يف جميع املنازعات املتعلقة بديون الرتكة.
المادة ()294

1 .1يقوم ويص الرتكة بوفاء ديونها مام يحصله من حقوقها وما تشتمل عليه من نقود ومن
مثن ما فيها من منقول ،فإن مل يف ،فمن مثن ما فيها من عقار.
2 .2تباع منقوالت الرتكة وعقاراتها باملزاد وطبقاً لإلجراءات واملواعيد املنصوص عليها يف
البيوع الجربية من قانون اإلجراءات املدنية إال إذا اتفق الورثة عىل طريقة أخرى فإذا

كانت الرتكة مفلسة فإنه يجب موافقة جميع الدائنني عىل الطريقة التي اتفق عليها
الورثة وللورثة يف جميع األحوال حق دخول املزاد.
المادة ()295

تحل الديون غري املضمونة بتأمني عيني بوفاة املورث وللقايض بنا ًء عىل طلب جميع الورثة أن
يحكم بحلول الدين املضمون بتأمني عيني وبتعيني املبلغ الذي يستحقه الدائن.
المادة ()296

يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون املؤجلة املضمونة بتأمني عيني أن يدفع القدر الذي
اختص به قبل حلول األجل.
المادة ()297

ال يجوز للدائنني الذين مل يستوفوا حقوقهم لعدم ثبوتها يف قامئة الجرد ومل تكن لهم تأمينات
عىل أموال الرتكة أن يرجعوا عىل من كسب بحسن نية حقاً عينياً عىل تلك األموال ولهم
الرجوع عىل الورثة يف حدود ما عاد عليهم من الرتكة.
المادة ()298

يتوىل ويص الرتكة بعد تسوية ديونها تنفيذ وصايا املورث وغريها من التكاليف.

الفصل الثالث

تسليم أموال التركة وقسمتها
المادة ()299

بعد تنفيذ التزامات الرتكة يؤول ما بقي من أموالها إىل الورثة كل بحسب نصيبه الرشعي.
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المادة ()300

1 .1يسلم ويص الرتكة إىل الورثة ما آل إليهم من أموالها.
2 .2ويجوز للورثة مبجرد انقضاء امليعاد املحدد للمنازعات املتعلقة بجرد الرتكة املطالبة
باستالم األشياء والنقود التي ال تستلزمها التصفية أو بعضها وذلك بصفة مؤقتة مقابل
تقديم كفالة أو بدونها.
المادة ()301

لكل وارث أن يطلب من ويص الرتكة أن يسلمه نصيبه يف اإلرث مفرزاً إال إذا كان هذا الوارث
ملزماً بالبقاء يف الشيوع بنا ًء عىل اتفاق أو نص يف القانون.
المادة ()302

1 .1يجوز قسمة الرتكة غري املستغرقة بالدين قبل الوفاء بالديون التي عليها ،عىل أن يخصص
جزء من الرتكة مقابل أداء ديون الرتكة مبا فيها املضمونة بتأمني عيني.
2 .2إذا كان طلب القسمة مقبوالً يقوم ويص الرتكة بإجراء القسمة عىل أال تصبح هذه
القسمة نهائية إال بعد موافقة جميع الورثة.
3 .3عىل ويص الرتكة إذا مل ينعقد إجامعهم عىل القسمة أن يطلب من املحكمة إجراءها
وفقاً ألحكام القانون وتحسم نفقات دعوى القسمة من أنصبة الورثة.
المادة ()303

ترسي عىل قسمة الرتكة القواعد املقررة يف القسمة كام ترسي عليها أحكام املواد اآلتية.
المادة ()304

إذا كان بني أموال الرتكة ما يستغل زراعياً أو صناعياً أو تجارياً ويعترب وحدة اقتصادية قامئة
بذاتها ومل يتفق الورثة عىل استمرار العمل فيها ومل يتعلق بها حق الغري وجب تخصيصه
بكامله ملن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم عىل االضطالع به برشط تحديد قيمته وحسمها
من نصيبه يف الرتكة فإذا تساوت قدرة الورثة عىل االضطالع به خصص ملن يعطي من بينهم

أعىل قيمة بحيث ال تقل عن مثن املثل.
المادة ()305

إذا اختص أحد الورثة عند قسمة الرتكة بدين لها فإن باقي الورثة ال يضمنون الدين إذا أفلس
بعد القسمة إال إذا اتفق عىل غري ذلك.
المادة ()306

تصح الوصية بقسمة أعيان الرتكة عىل ورثة املويص بحيث يعني لكل وارث أو لبعض الورثة
قدر نصيبه وتأخذ حكم الوصية لوارث.
المادة ()307

يجوز الرجوع يف القسمة املضافة إىل ما بعد املوت وتصبح الزمة بوفاة املويص.
المادة ()308

إذا مل تشمل القسمة جميع أموال املورث وقت وفاته فإن األموال التي مل تدخل يف القسمة
تؤول شائعة إىل الورثة طبقاً لقواعد املرياث.
المادة ()309

إذا مات قبل وفاة املورث واحد أو أكرث من الورثة املحتملني الذين دخلوا يف القسمة فإن
الحصة املفرزة التي وقعت يف نصيب من مات تؤول شائعة إىل باقي الورثة طبقاً لقواعد
املرياث وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام الوصية الواجبة.
المادة ()310

ترسي يف القسمة املضافة إىل ما بعد املوت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغنب.
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المادة ()311

إذا مل تشمل القسمة ديون الرتكة أو شملتها ولكن مل يوافق الدائنون عىل هذه القسمة جاز
ألي وارث عند عدم االتفاق مع الدائنني أن يطلب من املحكمة إجراء القسمة وتسوية الديون
عىل أن تراعي بقدر اإلمكان القسمة التي أوىص بها املورث واالعتبارات التي بنيت عليها.

الفصل الرابع

ّ
تصف
أحكام التركات التي لم
المادة ()312

إذا مل تكن الرتكة قد صفيت وفقاً لألحكام السابقة جاز لدائني الرتكة العاديني أن ينفذوا
بحقوقهم أو مبا أوىص به لهم عىل عقارات الرتكة التي حصل الترصف فيها أو التي رتبت عليها
حقوق عينية لصالح الغري إذا وقعوا عليها حجزاً لقاء ديونهم قبل تسجيل الترصفات.

الباب الثاني

المواريث

الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()313

اإلرث انتقال حتمي ألموال وحقوق مالية ،بوفاة مالكها ،ملن استحقها.

المادة ()314

أركان اإلرث:
1 .1املورث.
2 .2الوارث.
3 .3املرياث.
أسباب اإلرث :الزوجية ،والقرابة.

المادة ()315
المادة ()316

يشرتط الستحقاق اإلرث :موت املورث حقيقة أو حك ًام ،وحياة وارثه حني موته حقيقة أو
تقديراً ،والعلم بجهة اإلرث.
المادة ()317

من موانع اإلرث قتل املورث عمداً سواء أكان القاتل فاع ًال أصلياً أم رشيكاً أم متسبباً ،ويشرتط
أن يكون القتل بال حق وال عذر وأن يكون القاتل عاق ًال بالغاً.
ال توارث مع اختالف الدين.

المادة ()318
المادة ()319

إذا مات اثنان أو أكرث ،وكان بينهم توارث ،ومل يعرف أيهم مات أوالً فال استحقاق ألحدهم
يف تركة اآلخر.
المادة ()320

يكون اإلرث بالفرض ،ثم بالتعصيب ،أو بهام معاً ،ثم بالرحم.
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الفصل الثاني

الفروض وأصحابها

المادة ()324

أصحاب الثمن:
الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.

المادة ()321

1 .1الفرض :حصة مقدرة للوارث يف الرتكة.
2 .2الفروض :هي النصف ،والربع ،والثمن ،والثلثان ،والثلث ،والسدس ،وثلث الباقي.
3 .3أصحاب الفروض :األبوان  ،الزوجان ،الجد ألب وإن عال ،الجدة التي تديل بوارث ،البنات،
بنات االبن وإن نزل ،األخوات مطلقاً ،األخ ألم.
المادة ()322

أصحاب النصف:
1 .1الزوج برشط عدم الفرع الوارث للزوجة.
2 .2البنت رشط انفرادها عن الولد ،ذكراً كان أو أنثى.
3 .3بنت االبن وإن نزل برشط انفرادها عن الولد ،وعن ولد ابن مسا ٍو لها أو أعىل منها.
4 .4األخت الشقيقة ،إن مل يكن مثة شقيق ،وال شقيقة أخرى ،وال فرع وارث للمتوىف ،وال
أب ،وال جد ألب.
5 .5األخت ألب ،إذا انفردت ومل يكن مثة أخ ألب ،وال شقيق ،وال شقيقة ،وال فرع وارث
للمتوىف ،وال أب ،وال جد ألب.
المادة ()323

أصحاب الربع:
1 .1الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.
2 .2الزوجة ولو تعددت إذا مل يكن للزوج فرع وارث.

المادة ()325

أصحاب الثلثني:
1 .1البنتان فأكرث إذا مل يكن مثة ابن للمتوىف.
2 .2بنتا االبن فأكرث وإن نزل أبوهام إذا مل يكن مثة ولد صلبي للمتوىف ،وال ابن ابن يف
درجتهام ،وال ولد ابن أعىل منهام.
3 .3الشقيقتان فأكرث إذا مل يكن مثة شقيق ،وال فرع وارث للمتوىف وال أب وال جد ألب.
4 .4األختان ألب فأكرث إذا مل يكن مثة أخ ألب ،وال شقيق ،وال شقيقة ،وال فرع وارث للمتوىف،
وال أب وال جد ألب.
المادة ()326

أصحاب الثلث:
1 .1األم عند عدم وجود فرع وارث للمتوىف ،وعدم وجود اثنني فأكرث من اإلخوة واألخوات
مطلقاً ،ما مل ينحرص مرياثها مع أحد الزوجني واألب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.
2 .2االثنان فأكرث من أوالد األم عند عدم وجود فرع وارث للمتوىف ،وال أب وال جد ألب،
ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل األنثى.
3 .3الجد ألب إذا كان معه األخوة األشقاء ،أو ألب أو هام معاً أكرث من أخوين ،أو ما
يعادلهام من األخوات ،ومل يكن مثة وارث بالفرض.
أصحاب السدس:
1 .1األب مع الفرع الوارث.
2 .2الجد ألب يف الحاالت اآلتية:

المادة ()327
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.3
.4
.5
.6
.7

أ  -إذا كان معه فرع وارث للمتوىف.
ب  -إذا كان معه وارثون بالفرض ،ونقص نصيبه عن السدس ،أو ثلث الباقي ،أو مل يفضل
عنهم يشء.
ج  -إذا كان معه صاحب فرض ،وأكرث من أخوين ،أو ما يعادلهام من األخوات ،أشقاء أو
ألب ،وكان السدس خرياً له من ثلث الباقي.
3األم مع الفرع الوارث ،أو مع اثنني فأكرث من األخوة واألخوات مطلقاً.
4الجدة الصحيحة وإن علت ،واحدة كانت أو أكرث ،برشط عدم وجود حاجب لها.
5بنت االبن واحدة فأكرث ،وإن نزل أبوها ،مع البنت الصلبية الواحدة ،أو مع بنت ابن
واحدة أعىل منها درجة ،إذا مل يكن مثة ابن ،وال ابن ابن أعىل منها ،وال يف درجتها.
6األخت ألب ،واحدة كانت أو أكرث ،مع الشقيقة الواحدة ،إذا مل يكن مثة فرع وارث
للمتوىف ،وال أب ،وال جد ألب ،وال شقيق ،وال أخ ألب.
7الواحد من األخوة ألم ذكراً كان أو أنثى ،عند عدم وجود فرع وارث للمتوىف ،وال أب ،وال
جد ألب ،وذلك مع مراعاة أحكام املادة ( )347من هذا القانون.
المادة ()328

أصحاب ثلث الباقي:
1 .1األم مع أحد الزوجني واألب ،إذا مل يكن مثة فرع وارث للمتوىف وال اثنان فأكرث من اإلخوة
أو األخوات مطلقاً.
2 .2الجد ألب ،إذا كان معه ذو فرض ،وأكرث من أخوين ،أو ما يعادلهام من األخوات أشقاء
أو ألب ،وكان ثلث الباقي خرياً له من السدس.

الفصل الثالث
العصبات

المادة ()329

1 .1التعصيب استحقاق غري محدد يف الرتكة.
2 .2العصبة أنواع ثالثة:
أ  -عصبة بالنفس.
ب  -عصبة بالغري.
ج  -عصبة مع الغري.

المادة ()330

العصبة بالنفس أربع جهات مقدم بعضها عىل بعض حسب الرتتيب اآليت:
1 .1البنوة :وتشمل األبناء ،وأبناء االبن وإن نزل.
2 .2األبوة :وتشمل األب والجد ألب وإن عال.
3 .3األخوة :وتشمل األخوة األشقاء ،أو ألب ،وبنيهم وإن نزلوا.
4 .4العمومة :وتشمل أعامم املتوىف ألبوين أو ألب ،وأعامم أبيه ،وأعامم الجد ألب وإن عال
أشقاء أو ألب ،وأبناء األعامم أشقاء أو ألب وإن نزلوا.
المادة ()331

يستحق العاصب بالنفس الرتكة إذا مل يوجد أحد من ذوي الفروض ،ويستحق ما بقي منها إن
وجد ،وال يشء له إن استغرقت الفروض الرتكة.
المادة ()332

1 .1يقدم يف التعصيب األوىل جهة حسب الرتتيب الوارد يف املادة ( )330من هذا القانون،
ثم األقرب درجة إىل املتوىف عند اتحاد الجهة ،ثم األقوى قرابة عند التساوي يف الدرجة.
2 .2يشرتك العصبات يف استحقاق حصتهم من اإلرث عند اتحادهم يف الجهة ،وتساويهم يف
الدرجة والقوة.
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المادة ()333

إذا اجتمع الجد ألب ،مع اإلخوة أشقاء أو ألب ،أو معهام ذكوراً ،أو إناثاً ،أو مختلطني ،سواء
أكان معهم ذو فرض أم ال ،فريث الجد بالتعصيب عىل اعتبار أنه أخ آخر للمتوىف ،ما مل يكن
السدس أو ثلث الباقي خرياً له مع مراعاة حكم املادة ( )346من هذا القانون.

3 .3األخ ألم ،واحداً أو أكرث ،إذا كان ابن عم للمتوىف يأخذ نصيبه فرضاً ،وما استحقه ببنوة
العمومة تعصيباً.

الفصل الخامس

الحجب والحرمان

المادة ()334

1 .1العصبة بالغري:
أ  -البنت فأكرث ،مع االبن فأكرث.
ب  -بنت االبن وإن نزل ،واحدة فأكرث ،مع ابن االبن فأكرث ،سواء كان يف درجتها ،أو أنزل
منها ،إن احتاجت إليه ،ويحجبها إذا كان أعىل منها.
ج  -األخت الشقيقة فأكرث ،مع األخ الشقيق فأكرث.
د  -األخت ألب فأكرث ،مع األخ ألب فأكرث.
2 .2يكون اإلرث يف هذه األحوال للذكر مثل حظ األنثيني.
المادة ()335

العصبة مع الغري :األخت الشقيقة ،أو ألب ،واحدة أو أكرث ،مع البنت ،أو بنت االبن ،واحدة
فأكرث ،وهي يف هذه الحالة كاألخ يف استحقاق الباقي ،ويف حجب باقي العصبات.

الفصل الرابع

الوارثون بالفرض والتعصيب
المادة ()336

الوارثون بالفرض والتعصيب:
1 .1األب أو الجد ألب ،مع البنت أو بنت االبن ،وإن نزل أبوها.
2 .2الزوج ،إذا كان ابن عم للمتوفاة يأخذ نصيبه فرضاً ،وما استحقه ببنوة العمومة تعصيباً.

.1
.2
.3
.4

المادة ()337

1الحجب :حرمان وارث من كل املرياث ،أو بعضه لوجود وارث آخر أحق به منه.
2الحجب نوعان :حجب حرمان ،وحجب نقصان.
3املحجوب من اإلرث قد يحجب غريه.
4املمنوع من اإلرث ال يحجب غريه.
المادة ()338

1 .1يحجب الجد الصحيح باألب ،وبكل جد عاصب أدىل به.
2 .2تحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة ،إال إذا كانت القرىب من جهة األب فال تحجب
البعدى من جهة األم ،وتحجب األم الجدة الصحيحة مطلقاً ،كام يحجب األب الجدة
ألب ،ويحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أص ًال له.
المادة ()339

ُيحجب أوالد األم بكل من األب والجد الصحيح وإن عال ،والولد وولد االبن وإن نزل.
المادة ()340

يحجب كل من االبن وابن االبن وإن نزل ،بنت االبن التي تكون أنزل منه درجة ،ويحجبها
أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعىل منها درجة ما مل يكن معها من يعصبها.
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المادة ()341

يحجب كل من األب واالبن وابن االبن وإن نزل اإلخوة واألخوات ألبوين.
المادة ()342

يحجب كل من األب واالبن وابن االبن وإن نزل األخت ألب ،كام يحجبها األخ ألبوين واألخت
ألبوين إذا كانت عصبة مع غريها طبقاً لحكم املادة ( )335من هذا القانون ،واألختان ألبوين
إذا مل يوجد أخ ألب ،كام يحجب اإلخوة ألب كل من األب واالبن وابن االبن وإن نزل واألخ
الشقيق واألخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغري.

الفصل السادس
الرد والعول
المادة ()343

الرد :زيادة يف أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم ،إذا زاد أصل املسألة عىل مجموع سهامها.
المادة ()344

إذا مل تستغرق الفروض الرتكة ومل توجد عصبة من النسب رد الباقي عىل غري الزوجني من
أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ،ويرد باقي الرتكة إىل أحد الزوجني إذا مل يوجد عصبة من
النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية أو أحد ذوي األرحام.
المادة ()345

الفصل السابع
مسائل خاصة
الفرع األول
األكدرية
المادة ()346

يعصب الجد األخت الشقيقة أو ألب ،وال ترث معه بالفرض إال يف األكدرية ،وهي زوج ،وأم،
وجد ،وأخت شقيقة أو ألب.
للزوج النصف ،ولألم الثلث ،وللجد السدس ويفرض لألخت النصف يضم إىل سدس الجد
ويقسم املجموع بينهام للذكر مثل حظ األنثيني.
الفرع الثاني
المشتركة
المادة ()347

يرث األخ الشقيق بالتعصيب ،إال يف املشرتكة وهي زوج ،وأم أو جدة ،وعدد من اإلخوة ألم،
وأخ شقيق أو أشقاء.
للزوج النصف ،ولألم أو الجدة السدس ،ويقسم الثلث بني اإلخوة ألم واألخوة األشقاء للذكر
مثل حظ األنثى.

1 .1العول :نقص يف أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم ،إذا زادت السهام عىل أصل املسألة.
2 .2يعترب ما عالت إليه املسألة أص ًال تقسم الرتكة بحسبه.
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الفرع الثالث
المالكية وشبهها
المادة ()348

ال يحجب الجد األخ الشقيق أو ألب ،إال يف مسألة املالكية وشبهها:
» »املالكية :زوج ،وأم ،وجد ،وإخوة ألم ،وأخ ألب ،للزوج النصف ولألم السدس وللجد
الباقي بالتعصيب.
» »شبه املالكية :زوج ،وأم ،وجد وإخوة ألم ،وأخ شقيق ،للزوج النصف ،ولألم السدس،
وللجد الباقي بالتعصيب.

الفصل الثامن

ميراث ذوي األرحام
المادة ()349

ذوو األرحام أربعة أصناف:
 الصنف األول:أوالد البنات وإن نزلوا ،وأوالد بنات االبن وإن نزل.
 الصنف الثاين:األجداد الرحميون وإن علوا ،والجدات الرحميات وإن علون.
 الصنف الثالث:1 .1أبناء اإلخوة ألم ،وأوالدهم وإن نزلوا.
2 .2أوالد األخوات مطلقاً وإن نزلوا.
3 .3بنات األخوة مطلقاً ،وأوالدهن وإن نزلوا.
4 .4بنات أبناء اإلخوة مطلقاً ،وإن نزلن ،وأوالدهن وإن نزلوا.
 -الصنف الرابع  :يشمل ست طوائف:

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1أعامم املتوىف ألم ،وعامته مطلقاً وأخواله وخاالته مطلقاً.
2أوالد من ذكروا يف الفقرة السابقة وإن نزلوا ،وبنات أعامم امليت ألبوين أو ألب ،وبنات
أبنائهم وإن نزلوا ،وأوالد من ذكرن وإن نزلوا.
3أعامم أيب املتوىف ألم ،وعامت وأخوال وخاالت أبيه مطلقاً (قرابة األب) ،وأعامم وعامت
وأخوال وخاالت أم املتوىف مطلقاً (قرابة األم).
4أوالد من ذكروا يف الفقرة السابقة وإن نزلوا ،وبنات أعامم أيب املتوىف ألبوين أو ألحدهام،
وبنات أبنائهم وإن نزلوا ،وأوالد من ذكروا وإن نزلوا.
5أعامم أيب أيب املتوىف ألم ،وأعامم أم أبيه ،وعامت أبوي أبيه ،وأخوالهام ،وخاالتهام مطلقاً
(قرابة األب) وأعامم أبوي أم املتوىف ،وعامتها ،وأخوالهام ،وخاالتهام مطلقاً (قرابة األم).
6أوالد من ذكروا يف الفقرة السابقة وإن نزلوا ،وبنات أعامم أيب أيب املتوىف ألبوين أو
ألحدهام ،وبنات أبنائهم وإن نزلوا ،وأوالد من ذكروا وإن نزلوا.
المادة ()350

1 .1الصنف األول من ذوي األرحام أوالهم باملرياث أقربهم درجة إىل املتوىف ،فإذا تساووا يف
الدرجة فولد صاحب الفرض أوىل من ولد ذوي الرحم ،وإذا كانوا جميعاً أوالد صاحب
فرض أو مل يكن فيهم ولد صاحب فرض اشرتكوا يف اإلرث.
2 .2الصنف الثاين من ذوي األرحام ،أوالهم باملرياث أقربهم درجة إىل املتوىف ،فإذا تساووا يف
الدرجة ،قدم من كان يديل بصاحب فرض ،وإذا تساووا يف الدرجة ،وليس فيهم من يديل
بصاحب فرض ،أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض ،فإن كانوا جميعاً من جهة األب أو من
جهة األم ،اشرتكوا يف اإلرث ،وإن اختلفت جهاتهم ،فالثلثان لقرابة األب ،والثلث لقرابة األم.
3 .3الصنف الثالث من ذوي األرحام ،أوالهم باملرياث أقربهم درجة إىل املتوىف ،فإذا تساووا يف
الدرجة ،وكان بعضهم ولد وارث وبعضهم ولد ذي رحم ،قدم األول عىل الثاين ،وإال قدم
أقواهم قرابة للمتوىف ،فمن كان أصله ألبوين فهو أوىل ممن كان أصله ألحدهام ،ومن كان
أصله ألب فهو أوىل ممن كان أصله ألم ،فإن اتحدوا يف الدرجة ،وقوة القرابة ،اشرتكوا يف
اإلرث.
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المادة ()351

1 .1إذا انفرد يف الطائفة األوىل من طوائف الصنف الرابع املبينة باملادة ( )349من هذا
القانون قرابة األب ،وهم أعامم املتوىف ألم ،وعامته مطلقاً ،أو قرابة األم ،وهم أخوال
املتوىف ،وخاالته مطلقاً قدم أقواهم قرابة ،فمن كان ألبوين فهو أوىل ممن كان ألحدهام،
ومن كان ألب فهو أوىل ممن كان ألم ،وإن تساووا يف قوة القرابة اشرتكوا يف اإلرث ،وعند
اجتامع الفريقني ،يكون الثلثان لقرابة األب ،والثلث لقرابة األم ،ويقسم نصيب كل فريق
عىل النحو املتقدم.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة عىل الطائفتني الثالثة والخامسة.
2 .2يقدم يف الطائفة الثانية األقرب منهم درجة عىل األبعد ،ولو كان من غري جهة قرابته،
وعند التساوي ،واتحاد جهة القرابة ،يقدم األقوى إن كانوا جميعاً أوالد عاصب ،أو أوالد
ذي رحم ،فإذا كانوا مختلفني ،قدم ولد العاصب عىل ولد ذي الرحم ،وعند اختالف جهة
القرابة يكون الثلثان لقرابة األب ،والثلث لقرابة األم ،فام ناله كل فريق يقسم بينهم
بالطريقة املتقدمة.
وتطبق أحكام الفقرة السابقة عىل الطائفتني الرابعة والسادسة.
3 .3ال اعتبار لتعدد جهات القرابة يف وارث من ذوي األرحام إال عند اختالف الجانب.
المادة ()352

يكون للذكر مثل حظ األنثيني يف توريث ذوي األرحام باستثناء أوالد األخوة من األم فيكون
مرياثهم بالسوية بني الذكر واألنثى.

الفصل التاسع

اإلرث بالتقدير

مبوته رد نصيبه إىل من يستحقه من ورثته وقت الحكم.
المادة ()354

يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبني لذكرين أو أنثيني عىل تقدير أن الحمل توأم،
ويعطى باقي الورثة أقل النصيبني ،ويسوى توزيع الرتكة حسب األنصبة الرشعية بعد الوضع.
المادة ()355

إذا نقص املوقوف للحمل عام يستحقه يرجع بالباقي عىل من دخلت الزيادة يف نصيبه من
الورثة ،وإذا زاد املوقوف للحمل عام يستحقه رد الزائد عىل من يستحقه من الورثة.

الفصل العاشر
التخارج

المادة ()356

1 .1التخارج هو اتفاق الورثة عىل ترك بعضهم نصيبه املعلوم لديه من الرتكة لبعضهم اآلخر
مقابل يشء معلوم.
2 .2إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله يف الرتكة.
3 .3إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان املدفوع له من الرتكة ،طرحت سهام املتخارج
من أصل املسألة ،وبقيت سهام الباقني عىل حالها ،وإن كان املدفوع له من مالهم ومل
ينص يف عقد التخارج عىل طريقة قسمة نصيب املتخارج ،قسم عليهم بنسبة ما دفعه
كل منهم ،فإن مل يعرف املدفوع من كل منهم قسم نصيبه عليهم بالتساوي.

المادة ()353

يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها عىل تقدير حياته ،فإن ظهر حياً أخذه ،وإن حكم
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الفصل الحادي عشر

أحكام ختامية

مسائل متنوعة
المادة ()357

1 .1إذا أقر املتوىف يف حال حياته بالنسب عىل نفسه فال يتعدى إقراره إىل الورثة ما مل
يستوف اإلقرار رشوط صحته.
2 .2وإذا أقر بنسب عىل غريه مل يثبت وفقاً للامدة ( )93من هذا القانون ،ومل يرجع عن
إقراره ،استحق املقر له تركة املقر ما مل يكن مثة وارث له.
3 .3إذا أقر بعض الورثة آلخر ،بالنسب عىل مورثهم ،شارك املقر له املقر يف استحقاقه من
املرياث دون سواه ما مل يكن محجوباً به.
المادة ()358

يرث ولد الزىن من أمه وقرابتها ،وترثه أمه وقرابتها ،وكذلك ولد اللعان.

المادة ()362

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة ()363

ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نرشه.

صدر عنا يف قرص الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ  17شوال  1426هـ
املوافق 19 :نوفمرب  2005م

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

المادة ()359

للخنثى املشكل ،نصف النصيبني عىل تقدير الذكورة واألنوثة.
المادة ()360

تركة من ال وارث له تكون وقفاً خريياً باسمه للفقراء واملساكني وطلبة العلم بنظارة الهيئة
العامة لألوقاف.
المادة ()361

يعترب باط ًال كل تحايل عىل أحكام املرياث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غري ذلك من الترصفات.
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مالحظات

المالحق

قانون اتحادي رقم ( )21لسنة 1997م

في شأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه

المادة ( ) 3

(((

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
بعد االطالع عىل الدستور،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراء
والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )12لسنة 1973م بشأن تحديد املهر يف عقد الزواج.
وعىل القانون االتحادي رقم ( )3لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات.
وعىل القانون االتحادي رقم ( )47لسنة 1992م يف شأن إنشاء صندوق الزواج.
وبناء عىل ما عرضه وزير الداخلية و-وزير العدل -والشؤون اإلسالمية واألوقاف وموافقة
مجلس الوزراء ،وتصديق املجلس األعىل لالتحاد.
أصدرنا القانون اآليت:
المادة ()1

ال يجوز أن يزيد مقدم الصداق يف عقد الزواج عىل ( )20.000عرشين ألف درهم أو أن يجاوز
مؤخر الصداق ( )30.000ثالثني ألف درهم.
المادة ()2

 - 1ال يجوز أن تزيد أيام االحتفال بالزواج عىل يوم واحد فقط.
 - 2ال يجوز أن ينحر يف حفالت الزواج ما يزيد عىل تسعة رؤوس من اإلبل.
المادة ()4

كل من يخالف أحكام هذا القانون يحرم من الحصول عىل منحة الزواج املقررة بالقانون
االتحادي رقم ( )47لسنة 1992م املشار إليه.
المادة ()5

مع عدم اإلخالل بأحكام املادة ( )4يعاقب كل من يخالف أحكام املادة (  ) 3بند (  )2من
هذا القانون بغرامة مقدارها (  )500.000خمسامئة ألف درهم.
المادة ()6

عىل وزيري الداخلية والعدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف تنفيذ أحكام هذا القانون ولهام
أن يصدرا القرارات الالزمة لذلك.
المادة ()7

يلغى القانون االتحادي رقم ( )12لسنة  1973م املشار إليه ،كام يلغى كل حكم يخالف أو
يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ال تسمع أمام املحاكم أية دعوى باملطالبة مبا يجاوز الحدين املشار إليهام يف املادة ( )1من هذا
القانون ويرسى هذا الحكم عىل الدعاوى املنظورة أمام املحاكم يف تاريخ العمل بهذا القانون.

(((() نرش يف الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف العدد ( )312بتاريخ  31ديسمرب 1997م ص .43
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المادة ()8

ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نرشه.
ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان
رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
�صدر يف ق�صر الرئا�سة ب�أبو ظبي.

تاريخ التوقيع1997-12-21 :م
املوافق  21شعبان  1418هـ
تاريخ النرش1997-12-31 :م
تاريخ العمل به1997-12-31 :م

قرار وزاري رقم ( )785لسنة 2012
في شأن الئحة المأذونين

(((

وزير العدل،
بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات
الوزراء والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )21لسنة  1997يف شأن تحديد املهر يف عقد الزواج ومصاريفه،
وعىل القرارين الوزاريني رقام ( )540لسنة  2006و( )213لسنة  2007يف شأن تشكيل
لجنة لدراسة وبحث وإعداد كافة اللوائح املنصوص عليها يف القانون االتحادي رقم ()28
لسنة ،2005
وعىل القرار الوزاري رقم ( )449لسنة  2007بشأن الئحة املأذونني،
قـــرر :
المادة ()1

يف تطبيق أحكام هذه الالئحة ،يقصد بالكلامت والعبارات التالية ،املعاين املبينة قرين كل
منها ،ما مل يقض سياق النص بغري ذلك:
الدولة :دولة اإلمارات العربية املتحدة.
الوزير :وزير العدل أو رئيس الدائرة حسب األحوال.
املنطقة :املنطقة الجغرافية التي يبارش فيها املأذون عمله ،واملحددة باالختصاص املكاين
للمحكمة.
املحكمة :املحكمة الرشعية االبتدائية يف اإلمارة املعنية.
رئيس املحكمة :رئيس املحكمة الرشعية االبتدائية املعنية.
القايض :القايض الرشعي املختص باملحكمة.
(((() نرش يف الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف العدد ( )542بتاريخ  23أكتوبر 2012م  ،ص.175
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اللجنة :لجنة اإلرشاف عىل شؤون املأذونني باملحكمة.
املأذون :الرجل املرخص له وفقاً ألحكام هذه الالئحة إلجراء عقود الزواج.
السجل :السجل (اليدوي أو اإللكرتوين) املسلم للأمذون لتسجيل بيانات واقعة الزواج وما
يتصل بها من توقيعات األطراف والشهود واملأذون والقايض ،ويتكون من أوراق متسلسلة
األرقام ،وفق النموذج املعد لذلك.
وثيقة الزواج :املستند املتـضمن البـيانـات الـخاصة بالـزواج مـن واقع السجل والذي
يحمل توقيع القايض واملوظف املختص وفق النموذج املعد لذلك.
المادة ()2

تتحدد منطقة عمل املأذون باالختصاص املكاين للمحكمة التابع لها ،ويكون لكل منطقة -
حسبام تقتضيه الحاجة  -مأذون رشعي أو أكرث ،يتوىل إجراء عقود الزواج يف نطاقها ويحدد
قرار الرتخيص له حدود منطقته.
المادة ()3

يختص املأذون بإجراء عقود الزواج للمسلمني ،ولغري املسلمني إذا ارتضوا تطبيق أحكام
الرشيعة اإلسالمية عليهم.
المادة ()4

يكون االختصاص ملأذون املنطقة التي يكون بها محل إقامة أحد أطراف العقد.
المادة ()5

تشكل لجنة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة القضائية املحلية املختصة بحسب األحوال
تسمى «لجنة اإلرشاف عىل شؤون املأذونني باملحكمة» برئاسة رئيس املحكمة وعضوية اثنني
من قضاة األحوال الشخصية ويكون رئيس قسم املأذونني مقرراً لها.
وللوزير أن يشكل لجنة أو أكرث يف كل إمارة.

المادة ()6

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلام اقتىض األمر ذلك ،وال يكون اجتامعها صحيحاً إال
بحضور جميع أعضائها ،وتصدر قراراتها باألغلبية.
المادة ()7

عند غياب أحد أعضاء اللجنة يندب رئيسها أحد القضاة الرشعيني ليحل محل الغائب ملدة ال
تزيد عىل ثالثة أشهر ،ويحال األمر بعد ذلك للوزير لتعيني عضو آخر.
المادة ()8

تختص اللجنة بتلقي طلبات املتقدمني للحصول عىل ترخيص مأذون واختباراتهم واإلرشاف
عىل أعاملهم ومحاسبتهم.

إجراءات الترخيص للمأذون
المادة ()9

يشرتط للحصول عىل ترخيص مأذون ما يأيت:
 - 1أن يكون املتقدم ذكراً مسل ًام كامل األهلية.
 - 2أن يكون من مواطني الدولة ،ولوكيل الوزارة أو وكيل الجهة القضائية املحلية املختصة
االستثناء من هذا الرشط يف حال عدم توافر املواطن.
 - 3أال تقل سنه عن ثالثني سنة قمرية.
 - 4أن يكون من الحاصلني عىل ليسانس يف الرشيعة أو ما يعادلها ،ويجوز للجنة عند عدم
توافر الشهادة الجامعية االكتفاء بالثانوية العامة ،وبذوي الخربة واملشهود لهم بالعلم الرشعي.
 - 5أن يكون حسن السمعة.
 - 6أال يكون قد صدر ضده حكم يف جناية أو يف جنحة مخلة بالرشف أو األمانة ،ولو كان قد
رد إليه اعتباره أو كان الحكم مع وقف التنفيذ.
 - 7أن يكون مل ًام بأحكام قانون األحوال الشخصية وعىل وجه الخصوص أحكام الزواج
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والطالق وما يتعلق بهام.
 - 8أن يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.
 - 9أن يكون مقي ًام باملنطقة التي رخص له بالعمل بها.
 - 10أال يكون له عمل آخر يتناىف مع طبيعة عمل املأذون.
 - 11أن يكون الئقاً طبياً بشهادة رسمية.
المادة ()10

يف حالة الحاجة ملأذون ،تقوم اللجنة باإلعالن عن ذلك بإحدى الطرق املتاحة ،ويحدد اإلعالن
موعد بدء تقديم الطلبات وانتهائه والرشوط الالزم توافرها يف مقدم الطلب وجهة استالم
الطلبات.
المادة ()11

يجب أن يشتمل طلب الرتخيص عىل ما يأيت:
 - 1اسم مقدم الطلب ثالثياً وشهرته ومحل إقامته وصورة من جواز سفره الساري املفعول
وخالصة قيده أو بطاقة هويته.
 - 2صورة من مؤهالته العلمية وخرباته العملية وملخص عن سريته الذاتية.
 - 3صورة من عقد زواجه.
 - 4شهادة حسن سري وسلوك.
 - 5ثالث صور شخصية.
 - 6عنوانه الدائم مفص ًال.
المادة ()12

تقوم اللجنة بفحص الطلبات للتأكد من استيفائها للرشوط وتخطر من تم قبول طلبه مبوعد
أداء املقابلة الشخصية ،وبعد اجتيازها يخطر مبوعد االمتحان التحريري وذلك قبل مدة ال
تقل عـن عرشة أيام من تاريخ إجرائه ولها إعفاء من اشتهر بالعلم الرشعي أو سبق له العمل
بالقضاء الرشعي أو سبق أن رخص له بالعمل مأذوناً وفق أحكام هذه الالئحة.

المادة ()13

تضع اللجنة أسئلة االختبار ،وتكون رسية ،ويؤدى االختبار مبقر املحكمة أمام اللجنة أو من
تندبه لذلك من أعضائها.
المادة ()14

يكون االختبار يف أحكام الزواج والطالق وما يتعلق بها ،ويف اإلمالء والخط والحساب.
ويعترب ناجحاً كل من يحصل عىل ( )%70يف االمتحان التحريري.
المادة ()15

يرتب الناجحون يف املقابلة واالختبار بحسب الدرجات التي حصلوا عليها وتكون األولوية
يف الرتخيص لألعىل درجة ،وترفع النتيجة إىل وكيل وزارة العدل أو وكيل الجهة القضائية
املحلية املختصة لالعتامد ويخطر رئيس اللجنة التابعة لها املأذون بالرتخيص بعد أخذ
املوافقة الالزمة.
المادة ()16

يفتح ملف لكل مأذون تم الرتخيص له ،تودع فيه جميع القرارات واملستندات واألوراق
املتعلقة به ويودع لدى رئيس قلم املأذونني باملحكمة.
المادة ()17

يتم تجديد ترخيص املأذون كل ثالث سنوات ويقدم الطلب أمام رئيس اللجنة التابع لها
املأذون ويرفع لوكيل وزارة العدل أو وكيل الجهة القضائية املحلية املختصة لالعتامد.
المادة ()18

تلغي اللجنة ترخيص املأذون بقرار منها وذلك بناء عىل توصية من قايض املحكمة التابع
لها املأذون ،إذا فقد أحد الرشوط الالزمة للتعيني .ويخطر وكيل وزارة العدل أو وكيل الجهة
القضائية املختصة ،وللوزير أو رئيس الجهة القضائية املحلية املختصة إلغاء الرتخيص.
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المادة ()19

يف حالة رغبة املأذون يف إعفائه من عمله يقدم طلباً إىل املحكمة التابع لها قبل مدة ال تقل عن
شهر من تاريخ رسيان اإلعفاء وعىل القايض رفع الطلب إىل اللجنة للبت فيه.
المادة ()20

يندب رئيس املحكمة أو القايض املختص أحد موظفي املحكمة للقيام بأعامل رئيس قسم
املأذونني فيها تحت إرشافه ،ولدوائر الجهات القضائية املحلية املختصة اتخاذ ما يناسب
أنظمتها ويختص رئيس قسم املأذونني مبا يأيت:
 - 1تدقيق بيانات وثيقة عقد الزواج والتحقق من سالمة اإلجراءات التي قام بها املأذون
ومدى تقيده مبا ورد يف قانون األحوال الشخصية وهذه الالئحة.
 - 2قيد طلبات املتقدمني للحصول عىل ترخيص مأذون يف سجل خاص برقم متتابع ابتداء
من كل سنة ميالدية واستيفاء األوراق واملستندات املطلوبة وعرضها عىل اللجنة والتأشري عىل
السجل والطلب مبا تم بشأنه.
 - 3حفظ امللفات وتنظيم السجالت الخاصة باملأذونني.
 - 4توزيع العمل بني املأذونني.
 - 5تلقي الشكاوى واملخالفات ورفعها إىل اللجنة فور تسلمها.
 - 6استالم وتسليم السجالت للأمذونني.
 - 7إعداد تقرير دوري ربع سنوي عن عمل املأذونني متضمناً إحصائيات ونتائج أعامل املأذونني.
المادة ()21

يجوز االستعانة باملأذون كمحكم يف املحكمة الرشعية.

المادة ()22

يجوز للمحكمة املختصة إصدار بطاقة إثبات زواج بناء عىل طلب أحد الزوجني.

المادة ()23

يختص قسم املأذونني باملحكمة املعنية استخراج بطاقة املأذون وتوقع من رئيس اللجنة
املختصة.

واجبات المأذون
المادة ()24

عىل املأذون بيان عنوانه وأرقام هواتفه باملنطقة التي رخص له فيها ،وليس له أن يغيب عنها
أكرث من سبعة أيام متصلة إال بعلم القايض التابع له ،فإذا بلغت مدة الغياب شهــراً فأكرث
تعني عليه تسليم الدفرت لقسم املأذونني ،ويندب رئيس املحكمة أقرب املأذونـــني للقيام
بأعامل املأذون الغائب لحني عودته.
المادة ()25

عىل املأذون قبل إجراء العقد أن يتحقق من شخصية الزوجني والويل والشهود ،كام عليه أن
يتحقق من خلو الزوجني من املوانع الرشعية والقانونية للزواج.
المادة ()26

يعتد ببطاقة الهوية فقط يف إثبات شخصية مواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي،
ويف حالة الشخص املضاف إىل خالصة قيد والده ،فيعتد بجواز سفــره وإال فبأي وثيقة رسمية أخرى.
أما بالنسبة لغري املواطنني فيعتد بأصل جواز السفر ساري املفعول أو أية وثيقة رسميــة
أخرى صادرة من الدولة سارية املفعول تحدد شخصيته.
المادة ()27

عىل املأذون االلتزام بأحكام القوانني واألنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بشأن
تنظيم عقود الزواج وما يتصل بها.
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المادة ()28

ال يجوز للأمذون إجراء عقد زواج مواطنة من غري مواطني الدولة أو أبناء مجلس التعاون
لدول الخليج العربية إال بعد حصوله عىل كتاب من املحكمة التي يتبع لها يتضمن موافقة
الجهات املختصة عىل ذلك.
المادة ()29

عىل املأذون إعداد كشف بالعقود التي يجريها ،مع تقديم إحصاء شهري بعمله يتضمن
أسامء أطراف العقود وجنسياتهم ودياناتهم وتاريخ كل عقد ومكانه ورقمه املتسلسل.

المادة ()30

عىل املأذون أن يحرر العقد بعبارة واضحة بال محو أو شطب أو تحشري ،وإذا وقع خطأ مؤثر
يف الكتابة ،فعليه إلغاء الوثيقة مع بقاء أصلها ،فإن كان الخطأ غري مؤثر أشار إىل ذلك يف
الهامش ويوقع عليه هو وطرفا العقد.
المادة ()31

عىل املأذون أن يحرر بيانات عقد الزواج بنفسه يف ذات محل إجراء العقد يف السجل املعد
لذلك ،وأن يوقع الزوجان والويل أو من يقوم مقامهم والشاهدان عىل الســـــجل بإمضاءاتهم،
فإن جهل أحد منهم الكتابة وجب أخذ بصمة إبهام يده اليرسى.
المادة ()32

عىل املأذون سامع املرأة املعقود عليها يف شأن رضاها بالزوج واملهر والرشوط ،كام يتعني عىل
املأذون إعالمها بسن الزواج ،فإن تعذر سامعها مبارشة فيعتمد عىل شهادة الشهود يف ذلك
مع إثبات ذلك يف مضمون السجل.

المادة ()33

يسجل العقد طبقاً للتاريخ الهجري وامليالدي لليوم الذي أجري فيه ،وال يجوز للأمذون
تسجيله بتاريخ سابق أو الحق.
المادة ()34

ال يجوز للأمذون إجراء عقد زواج إال بعد إبراز الشهادة الطبية املعتمدة من الجهة الرسمية
التي تفيد خلو الزوجني من األمراض التي نص عليها قانون األحوال الشخصية ويحتفظ
املأذون بأصل الشهادة لتسليمها إىل املحكمة لحفظها مع مستندات العقد .وإذا ثبت من
الشهادة الطبية أن كال الزوجني أو أحدهام مصاب بأحد األمراض املنصوص عليها يف القانون
عىل املأذون إحالتهام إىل القايض املختص.
المادة ()35

ليس للأمذون أن يجري عقد زواج من له الوالية عليه من نفسه وال من أصله وال من فرعه.
المادة ()36

ال يجوز للأمذون أن يجري عقد متوىف عنها زوجها إال بعد إبراز شهادة رسمية أو إعالم رشعي
بالوفاة ،وعليه أن يثبت ذلك يف السجل مع إثبات تاريخ الوفاة ،فإذا كانت الشهادات أو اإلعالمات
صادرة من خارج الدولة تعني أن تكون مصدقة أصوالً ويف جميع األحوال يتعني عليه االطالع
عىل أصل الشهـادات أو اإلعالمــات وختمهــا مـن املحكمـــة مبطابقتها لألصل وتسليمها له.
المادة ()37

ليس للأمذون أن يقبل أي توكيل أو وثيقة زواج أو طالق صادرة من خارج الدولة إال إذا كانت
مصدقة أصوالً ،ويتعني عليه االطالع عىل أصل التوكيل أو الوثيقة مــع االحتفاظ بصورة بعد
ختمها من املحكمة مبطابقتهـا لألصــل وحـفظ أصــل التوكيل إذا كان خاص بالزواج.
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المادة ()38

ال يجوز للأمذون أن يجري عقد زواج مطلقة إال بعد االطالع عىل إشهاد الطـالق املـوثق
حسب األصول والتأكد من انقضاء العدة وعدم املراجعة ،وإذا كانت املرأة مطلقة مبوجب
حكم فيلزم التأكد من ميض فرتة الطعن فيه وصريورته نهائياً وباتاً مبوجب شهادة رسمية
صادرة من املحكمة املختصة ،والتأكد من انقضاء العدة.
المادة ()39

عىل املأذون أن يقدم ما يربمه من عقود الزواج إىل املحكمة التابع لها خالل سبعة أيام عىل
األكرث من تاريخ إجراء العقد وذلك العتامدها واستخراج وثيقة الزواج ،ويســــــلم الزوج وثيقة
عقد الزواج ،كام تسلم الزوجة أو وليها وثيقة أصلية أخرى وتحفظ صورة يف ملف املحكمة.
المادة ()40

عىل املأذون عند تقديم السجل إىل املحكمـة أن يرفق به جميـع صــور املستندات التي
تسلمها من طريف العقد واستند عليها يف إجرائه.
المادة ()41

إذا فقدت إحدى أوراق السجل فعىل املأذون تبليغ رئيس القسم بذلك وتودع يف السجل
نسخة من ملف املحكمة فإن مل توجد طلبت الصورة الخاصة بالزوج لتوضــع بالدفرت بدل
الوثيقة املفقودة عىل أن تسلم له صورة طبق األصل مختومة بخاتم القسم واملحكمة.
وإذا مل توجد وثيقة لدى الزوج أو تعذر الحصول عليها تؤخذ البيانات من نسخة الزوجـة
ويصدر بدل فاقد لعقد الزواج يوقعه رئيس املحكمة أو القايض املختص.
المادة ()42

إذا فقد دفرت املأذون يعرض األمر عىل اللجنة وتجمع الوثائق الخاصة بأصحاب الشـأن من ملفات
املحكمة أو من أصحاب الشأن إن تعذر ذلك ،وترتب وتجلد وتحفظ باملحكمة مكان الدفرت
املفقود ،ويسلم ألصحاب الشأن صور طبق األصل مام أخذ منهم.

المادة ()43

األصل يف عمل املأذون احتساب األجر من الله ،وإذا أراد املأذون مقاب ًال فال يجوز له أن يطلب
أكرث من ( )500خمسامئة درهم عن العقد.
المادة ()44

يتوىل ويل املرأة البالغة عقد زواجها برضاها ،ويوقعها املأذون عىل العقد ،وويل املرأة يف الزواج
هو األب ثم العاصب بنفسه عىل ترتيب اإلرث ابناً ثم أخاً ثم عمـــاً ،فإذا استوى وليان يف
القرب فأيهام توىل الزواج برشوطه جـاز ،ويتعني مـن أذنت له املخطوبة وذلك مع مراعاة
أحكام املادة ( )34من قانون األحوال الشخصية.
المادة ()45

ال يجوز للأمذون إجراء عقد الزواج يف األحوال التالية إال بعد إذن كتايب من القايض التابع له:
 - 1املرأة التي ال ويل لها.
 - 2إذا كان عمر الزوجني أو أحدهام أقل من مثانية عرش عاماً قمرياً أو كان سن الخاطب
ضعف سن املخطوبة.
 - 3الزواج بني غري املسلمني.
 - 4إذا كان كال الزوجني أو أحدهام ال يحمل وثيقة تدل عىل جنسيته ،أو ال يحمل إقامة
سارية املفعول يف الدولة.
 - 5أية حالة أخرى يتطلب قانون األحوال الشخصية الحصول عىل إذن القايض فيها.
المادة ()46

للقايض املختص عند الحاجة بعد موافقة اللجنة أن يندب موظفاً أو أكرث من العاملني باملحكمة
ممن تتوافر فيهم الرشوط املنصوص عليها يف املادة ( )9مـن هــذه الالئحة للقيام مبهام
املأذون أثناء ساعات العمل مبقر املحكمة وال يجــوز للموظف املنتدب مبوجب أحكام هذه
املادة أن يطلب أو يقبل أجراً من ذوي الشأن نظري ما قام به.
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محاسبة المأذون
المادة ()47

قاض يندبه رئيس اللجنة،
كل مأذون يخالف أحكام هذه الالئحةُ ،يجرى معه تحقيق كتايب يقوم به ٍ
ويجب تبليغ املأذون بالواقعة محل املخالفة ومتكينه من الدفاع عن نفسه وفق األصول املقررة.
المادة ()48

يجوز للقايض املنتدب أن يأمر بوقف املأذون عن العمل لحني االنتهاء من التحقيق ،وإذا
ثبتت املخالفة ،أوىص بتوقيع أحد الجزاءات اآلتية:
 - 1التنبيه عىل أن ال يزيد عىل ثالث مرات.
 - 2اإلنذار بوقف أو إلغاء الرتخيص.
 - 3وقف الرتخيص مدة ال تجاوز ستة أشهر وال تقل عن شهر.
 - 4إلغاء الرتخيص.
وللجنة توقيع الجزاء الذي تراه مناسباً.
المادة ()49

يبلغ املأذون بالجزاء املوقع عليه كتابة فور صدور القرار بذلك ،وله أن يتظلم من هذا القرار إىل
اللجنة كتابة خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ تبليغه ،وعىل اللجنة البت يف التظلم خالل عرشة
أيام ،ولها تأييد القرار أو تعديله أو إلغاؤه ،ويصــدر القــرار مـن اللجنة يف التظلم باألغلبية.

المادة ()52

ال يحول طلب إعفاء املأذون من عمله دون السري يف إجراءات محاسبته إن كان لذلك مقتض.
المادة ()53

يلتزم املأذون يف حالة وقفه أو إلغاء ترخيصه أو إعفائه تسليم ما لديه من أوراق ومستندات
وسجالت خاصة بعمله إىل القايض التابع له ،ويف حالة وفاته أو فقد أهليته فعىل ورثته
أو القيم عليه تسليم ما ذكر إىل القايض الذي يتبع له املأذون وإذا امتنع من لديه تلك
املستندات عن تسليمها تعرض للمساءلة الجزائية.
المادة ()54

دون إخالل باختصاص القايض ال يجوز ألي شخص غري مرخص له مبوجب أحكــــام هذه
الالئحة إجراء عقود الزواج ويف حالة املخالفة يتعرض للمساءلة الجزائية.
المادة ()55

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
المادة ()56

ينرش هذا القرار يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

المادة ()50

ال يخل توقيع الجزاءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة باملسؤولية املدنية والجزائية عند
االقتضاء.
المادة ()51

يجوز لرئيس اللجنة وقف املأذون عن عمله إذا ما اتخذت بشأنه أية إجراءات جزائية يف
جناية أو جنحة مخلة بالرشف أو األمانة ،وذلك لحــني البت يف القضيــة املتهم بها.

د .هادف بن جوعان الظاهري
وزير العدل

تاريخ التوقيع2012/9/25 :م
تاريخ النرش2012/10/23 :م
تاريخ العمل بها2012/10/23 /م
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نظام المأذونين الشرعيين في إمارة دبي ()2006

(((

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم ديب
بعد االطالع عىل القانون رقم ( )2لسنة  1992بشأن تشكيل املحاكم يف إمارة ديب،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  2005بشأن األحوال الشخصية،
نصدر القانون اآليت:
المادة ()1

يسمى هذا النظام (نظام املأذونني الرشعيني يف إمارة ديب).
المادة ()2

يكون للكلامت التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل يتبني من السياق معنى آخر:
املحاكم :محاكم ديب
الرئيس :سمو رئيس محاكم ديب
املحكمة :محكمة ديب االبتدائية الرشعية
القايض :القايض الرشعي
اإلدارة املختصة :إدارة القضايا الرشعية
اللجنة املختصة :لجنة شؤون املأذونني الرشعيني مبحاكم ديب.
املأذون الرشعي :الشخص املرخص له بإجراء عقود الزواج بإمارة ديب.
املنطقة :املنطقة الجغرافية التي ميارس فيها املأذون أعامل وظيفته.
الدفرت :الدفرت الخاص باملنطقة املسلمة إىل املأذون الرشعي ليقيد بها البيانات املتعلقة بعمله.
المادة ()3

يكون لكل منطقة حسبام تقتضيه الحاجة مأذون رشعي أو أكرث يتوىل إجراء عقود الزواج يف
نطاقها ويحدد قرار تعيينه حدود منطقته.
(((() نرش بالجريدة الرسمية إلمارة ديب يف  22ربيع الثاين سنة 1427هـ  -املوافق  20مايو 2006م ،العدد  - 313السنة األربعون ص.34

المادة ()4

ُتنشأ املنطقة و ُتلغى و ُتعدل حدودها بقرار من الرئيس أو من يقوم مقامه.
المادة()5

 - 1يصدر الرئيس قراراً بإنشاء لجنة تسمى لجنة شؤون املأذونني الرشعيني مبحاكم ديب مكونة من:
أ  -رئيس املحكمة
ب  -قايض
ج  -مدير اإلدارة املختصة
د  -رئيس قسم التصديقات الرشعية
 - 2تتوىل اللجنة املختصة املهام اآلتية:

رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً مقرراً.

أ  -اقرتاح إنشاء املناطق وإلغائها وتعديلها وتقسيمها وضم أعامل منطقة ألخرى.
ب  -تلقي طلبات املتقدمني للعمل كأمذونني للعمل كأمذونني وإجراء االختبارات الالزمة لهم .
ج  -اإلرشاف عىل عمل املأذونني ومحاسبتهم.
 - 3يف حالة غياب أحد أعضاء اللجنة املختصة يجوز لرئيسها ندب من ينوب عنه ،فإذا استمر
غياب العضو ألكرث من ثالثة اجتامعات متتالية بدون عذر مقبول عني الرئيس أو من يقوم
مقامة من يخلفه بناء عىل اقرتاح رئيس اللجنة.
 - 4تجتمع اللجنة املختصة بدعوة من رئيسها ،عىل أن ال يقل عدد اجتامعاتها عن ثالث مرات يف السنة.
 - 5تصدر قرارات اللجنة املختصة باألغلبية العددية ،وعند التساوي يكون لرئيسها صوت مرجح.
المادة ()6

يعلن عن وظائف املأذونني الشاغرة يف جريدتني يوميتني واسعتي االنتشار صادرتني باللغة
العربية ،ويعلق هذا اإلعالن عىل لوحة اإلعالنات باملحكمة ،وينرش عىل املوقع اإللكرتوين
الخاص مبحاكم ديب يف اليوم التايل ملدة  15يوماً ،ويجب أن يتضمن اإلعالن الرشوط واملستندات
املطلوبة للتعيني يف وظيفة مأذون ،واملدة التي يجب تقديم طلبات التعيني قبل انتهائها.
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المادة ()7

يشرتط فيمن يعني يف وظيفة مأذون:
ً
ً
ً
 - 1أن يكون رج ًال مسل ًام متزوجاً ومواطنا ومتمتعا بكامل األهلية ومقيام باإلمارة.
 - 2أال تقل سنه عن ثالثني سنة ميالدية.
 - 3أن يكون حسن السرية والسلوك وأال يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية
ماسة بالرشف واألمانة.
ً
 - 4أن يكون الئقاً طبيا بشهادة رسمية.
 - 5أن يكون حائزاً عىل مؤهل عال من إحدى الجامعات أو املعاهد العليا الرشعية املعرتف
بها يف الدولة.
 - 6إذا كان لطالب التعيني عمل آخر يجب أن يكون هذا العمل مالمئاً لطبيعة عمل
املأذون.
المادة ()8

يجب أن يشتمل طلب التعيني يف وظيفة مأذون عىل البيانات اآلتية:
 - 1اسم مقدم الطلب ثالثياً وشهرته ومحل إقامته مع صورة من جواز السفر وخالصة
القيد.
 - 2ملخص السرية الذاتية مع صورة من مؤهالته العلمية مصدقة أصوالً.
 - 3ثالث صور شخصية.
 - 4شهادة حسن السري والسلوك.
 - 5شهادة من جهة عمل مقدم الطلب بعدم املامنعة يف تعيينه يف وظيفة مأذون.
المادة ()9

تفحص اللجنة املختصة الطلبات عند انتهاء مدة تقدميها وتبلغ من استوفوا الرشوط بوقوع
االختيار عليهم ،ومبوعد الحضور إلجراء االختبار التحريري واملقابلة الشخصية ،وباملواد التي
سيختربون فيها.

المادة ()10

تضع اللجنة املختصة قواعد وإجراءات االختبار وتنتدب لإلرشاف عليه أحد أعضائها ،ويكون
االختبار يف أحكام الزواج والطالق ،ويف اإلمالء والحساب والخط ،ويعد ناجحا من يحصل عىل
 %80يف االختبار التحريري باإلضافة إىل اجتياز املقابلة الشخصية.
المادة ()11

تختار اللجنة املختصة أفضل الذين اجتازوا االمتحان واملقابلة الشخصية وترفع أسامءهم
للرئيس أو من يقوم مقامه إلصدار القرار بالتعيني.
المادة ()12

للرئيس أو من يقوم مقامه الحق يف اإلعفاء من االختبارات أو املقابلة الشخصية أو بعض
الرشوط الواردة يف املادة ( )7من هذا النظام.
المادة ()13

تعد اإلدارة املختصة ملفاً لكل مأذون يحتوي عىل طلبات اإلجازة والرتخيص بها وإخطارات
الغياب عن املنطقة وما يتم بشأن الشكاوى والتحقيقات يف ما يرتكبه املأذون من مخالفات
وما صدر بشأنها من قرارات سواء بالحفظ أو اإلدانة.
المادة ()14

يختص املأذون بإجراء عقود الزواج يف الحاالت اآلتية:
 - 1بني املواطنني إذا كان أحد الطرفني مقي ًام باإلمارة.
 - 2بني املواطنني ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا كان أحد الطرفني
مواطناً مقي ًام يف اإلمارة.
 - 3بني املسلمني إذا كان الطرفان يحمالن إقامة سارية باإلمارة وبرشط الحصول عىل إذن
من رئيس املحكمة.
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المادة ()15

يختص بإجراء الزواج مأذون املنطقة التي يقيم بها طرفا العقد ،وعند االختالف يكون
االختصاص ملأذون املنطقة التي بها محل إقامة املرأة أو وليها.
المادة ()16

عىل املأذون التحقق من شخصية الخاطب واملخطوبة ووليها بإبراز جواز سفر كل منهم
بالنسبة لغري املواطنني وخالصة القيد بالنسبة للمواطنني ،والتأكد من شخصية الشاهدين
بإبراز وثيقة رسمية تثبت ذلك.
المادة ()17

 - 1عىل املأذون التحقق من خلو الخطيبني من املوانع الرشعية والقانونية وتوافر جميع الرشوط
األخرى إلجراء الزواج التي يتطلبها القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  2005بشأن األحوال الشخصية.
 - 2ليس للأمذون أن يزوج من له الوالية عليه من نفسه وال من أصله وال من فرعه.
المادة ()18

ال يقبل املأذون أي توكيل أو وثيقة زواج أو طالق صادرة من جهة أجنبية إال إذا كانت مصدقاً
عليها أصوالً من وزارة الخارجية بدولة اإلمارات العربية املتحدة.
المادة ()19

يشرتط إلجراء الزواج مبقتىض توكيل أن يكون توكي ًال خاصاً بالزواج.
المادة ()20

عىل املأذون أن يحرر بيانات الزواج بنفسه يف الوثيقة املعدة لذلك يف الدفرت ،دون محو أو
شطب أو تحشري ،وإذا وقع خطأ فيها فتلغى مع بقاء أصلها يف الدفرت.

المادة ()21

1 .1يجب عىل املأذون:
أ  -تحرير البيانات وتسـجيلها يف الدفـرت وأخـذ توقيـعات الـزوجـني والـويل والشـهود أو
بصمتهم يف نفس مجلس العقد.
ب  -تقديم الوثيقة للمحكمة خالل ( )7أيام من تاريخ إجراء العقد إلصدار شهادة الزواج.
2 .2ال يعترب العقد الذي يجريه املأذون رسمياً إال بعد صدور وثيقة من املحكمة مصدقاً
عليها بخاتم القايض.
المادة ()22

يجب عىل املأذون سامع املرأة املعقود عليها يف شأن رضاها بالزوج واملهر إذا كانت ثيباً ،وإذا
كانت بكراً فيكفي ما يدل عىل عدم اعرتاضها ،وإذا تعذر سامع املرأة مبارشة فله أن يعتمد
عىل شهادة الشهود مع اإلشارة إىل ذلك يف دفاتره.
المادة ()23

ال يجوز للأمذون أن يجري عقد زواج مطلقة إال بعد االطالع عىل إشهاد املوثق قانوناً والتأكد
من انقضاء العدة ،وإذا كانت املرأة مطلقة مبوجب حكم فيلزم التأكد من ميض فرتة الطعن
فيه وصريوته نهائياً وباتاً مبوجب الشهادة الرسمية الصادرة من املحكمة املختصة.
المادة()24

ال يجوز للأمذون أن يجري عقداً بالنسبة للمتوىف عنها زوجها إال بعد إبراز شهادة وفاة رسمية
أو إعالم رشعي بذلك وانقضاء العدة املقررة رشعاً.
المادة ()25

 - 1يتم تسجيل الصداق بالعملة التي يتفق عليها األطراف برشط أن متثل ماالً متقوماً رشعاً.
 - 2إذا كان الصداق نقداً قد عجل بعضه فيجب بيان املعجل منه واملؤجل وبيان ما إذا كان
املعجل مقبوضا أو غري مقبوض مع تحديد من قبضه.
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 - 3إذا كان الصداق عقاراً فالبد من تحديده وتسجيله باسم الزوجة وفقاً لقانون التسجيل
العقاري رقم ( )7لسنة .2006
 - 4إذا كان الصداق مصوغات أو حيوانات أو منقوالت أخرى فيسجل بظهر الوثيقة مع بيان
األوصاف واألوزان واملقدار والعدد والقيمة املتفق عليها إجامالً واملستلم منه واملؤجل ،ويتم
التوقيع عىل ظهر الوثيقة من جميع األطراف.
المادة ()26

يجب عىل املأذون مراعاة التعليامت الصادرة من الجهات الرسمية يف شأن تنظيم عقود
الزواج ،واالحتفاظ بالدفاتر الخاصة باملنطقة املسلمة إليه وعدم تسليمها لغريه وتقدميها
ملدير اإلدارة املختصة ملراجعتها كل ( )3أشهر.
المادة ()27

 - 1إذا خلت املنطقة من مأذون ملرض أو سفر أو استقالة أو أمر طارئ فيجوز لرئيس
املحكمة إسناد أعامله مؤقتاً إىل مأذون آخر مع مراعاة األقرب.
 - 2عىل املأذون بيان عنوانه بالجهة التي عني فيها وإذا طرأ له موجب للغياب عن منطقته
فعليه إخطار املحكمة فوراً.
المادة ()28

1 .1مع مراعاة األحكام الخاصة مبحاسبة املأذونني ينتهي عمل املأذون يف الحاالت التالية:
أ  -الوفاة.
ب  -االستقالة.
ج  -فقد رشط من رشوط تعيينه املنصوص عليها يف املادة (.)7
د  -اإلعفاء مبوجب قرار من الرئيس.
2 .2تقدم االستقالة إىل اللجنة املختصة قبل مدة ال تقل عن شهر من تاريخ رسيانها.

المادة ()29

قاض
1 .1يحقق مع كل مأذون ينسب إليه ارتكاب مخالفة لقواعد هذا النظام بواسطة ٍ
تندبه اللجنة املختصة.
2 .2للقايض أن يرفع توصية إىل اللجنة املختصة بإيقاف املأذون عن العمل لحني انتهاء التحقيق.
3 .3يرفع القايض نتيجة التحقيق للجنة املختصة مع توصيته بحفظ التحقيق أو توقيع أي
العقوبات اآلتية:
أ  -التنبيه.
ب  -اإلنذار باإلعفاء من وظيفة مأذون.
ج  -الوقف عن العمل مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ثالثة أشهر.
د  -اإلعفاء من وظيفة مأذون.
المادة ()30

تبلغ اللجنة املختصة املأذون بقرارها بحفظ التحقيق أو ثبوت املخالفة وبالعقوبة الواقعة
عليه ،وله التظلم من القرار بتوقيع العقوبة إىل مدير املحاكم خالل شهر من تاريخ تبليغه به،
وملدير املحاكم تأييد القرار أو تعديله أو إلغاؤه ،ويكون قراره نهائياً ما عدا قراره بتأييد قرار
اإلعفاء من وظيفة مأذون الذي يتعني عرضه عىل الرئيس أو من يقوم مقامه للتصديق عليه.
المادة ()31

ال تحول استقالة املأذون دون التحقيق معه أو محاسبته.
المادة ()32

ال مينع توقيع أية عقوبة عىل مأذون مبوجب أحكام هذا النظام من محاكمته جنائيا إذا شكل
فعله جرماً معاقباً عليه مبوجب قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة ()33

يجب عىل املأذون يف حالة وقفه أو عزله تسليم األوراق والدفاتر الخاصة باملنطقة ملدير
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اإلدارة املختصة مبوجب محرض رسمي ،ويف حالة وفاته أو فقده األهلية فعىل ورثته أو القيم
عليه تسليم الدفاتر ومتعلقاتها إىل اإلدارة املختصة.
المادة ()34

املأذون موظف مكلف بخدمة عامة ،واألصل يف عملة أنه لوجه الله تعاىل وال يتقاىض عنه
نقداً أو عيناً أي مرتب أو أجر أو مكافأة ،ومع ذلك يجوز للأمذون أن يطلب مقابال من ذوي
الشأن برشط أال يزيد هذا املقابل عن ( )500درهم عن العقد الواحد.
المادة ()35

مع عدم اإلخالل باختصاص القايض ،ال يجوز ألي شخص غري مرخص له مبوجب هذا النظام
إجراء عقود زواج.
المادة ()36

يعاقب من يخالف حكم املادة ( )35من هذا النظام بالحبس مده ال تزيد عىل ثالثة أشهر
وبالغرامة التي ال تقل عن عرشة آالف درهم ،أو بإحدى هاتني العقوبتني.
المادة ()37

ينرش هذا النظام يف الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نرشه.

نرش يف العدد  313من الجريدة الرسمية إلمارة ديب.
تاريخ التوقيع2006/4/17 :م
املوافق  19ربيع األول 1427هـ
تاريخ النرش2006-05-30 :م
تاريخ العمل به2006-05-30 :م

حممد بن را�شد �آل مكتوم
حاكم دبي

نظام رقم ( )8لسنة  2006م

بشأن المحكمين في دعاوى األحوال
الشخصية بإمارة دبي

(((

نحـن حمـدان بـن محمـد بن راشـد آل مكتـوم
رئيس املكتب التنفيذي
بعد االطالع عىل القانون رقم ( )3لسنة  2003م بشأن إنشاء املجلس التنفيذي إلمارة ديب،
وعىل قانون األحوال الشخصية االتحادي رقم ( )28لسنة  2005م.
نصــدر النظـــام اآلتـي:
المادة ()1

يسمى هذا النظام «نظام املحكمني يف دعاوى األحوال الشخصية بإمارة ديب رقم ( )8لسنة
 2006م».
المادة ()2

يكون للكلامت التالية املعاين املبينة إزاء كل منها ما مل يدل سياق النص عىل خالف ذلك:
الرئيس :رئيس محاكم ديب.
املحكمة :محكمة ديب االبتدائية الرشعية.
اإلدارة :إدارة القضايا الرشعية.
املحكم :الشخص املعني لإلصالح أو التفريق بني الزوجني.
اللجنة :لجنة شؤون املحكمني.
الجدول :جدول املحكمني املقيدين بسجالت محاكم ديب.

(((() نرش بالجريدة الرسمية إلمارة ديب يف  8ذي الحجة 1427هـ  -املوافق  28ديسمرب 2006م العدد  - 317السنة األربعون ص.86
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المادة ()3

تشكل بقرار يصدره الرئيس لجنة يف املحكمة تسمى «لجنة شؤون املحكمني» وتتكون من:
رئيساً
 - 1رئيس املحكمة الرشعية
عضـواً
		
 - 2قاض رشعي
عضـواً
		
 - 3قاض رشعي
عضـواً ومقرراً.
 - 4مدير إدارة القضايا الرشعية
المادة ()4

تختص اللجنة املشار إليها يف املادة السابقة باإلرشاف العام عىل املحكمني املسجلني يف الجدول
ومتابعة شؤونهم وكذلك املساهمة يف تنظيم اختيارهم من حيث الرشوط وإجراءات القيد يف
الجــدول ،كام ترشف عىل تطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة تنفيذه.
المادة ()5

تتوىل اإلدارة يف سبيل تنفيذ االختصاصات املشار إليها يف املادة السابقة القيام باملهام
التالية:
 - 1تلقي طلبات املتقدمني للقيد بالجدول والتحقق من استكامل شـروط التسجيل وفـق
النمـوذج املعتمد لذلك.
 - 2إعداد وتحديث جدول املحكمني متضمناً جميع البيانات الخاصة بهم.
 - 3إعداد ملف خاص لكل محكم يتضمن سريته الذاتية واملهام املوكلة إليه واملكافآت
والجزاءات املتخذة بحقه ونسبة الدعاوى التي تم الصلح فيها.
المادة ()6

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ،عىل أنه يشرتط لصحة اجتامعاتها حضور ثالثة مـن أعضائها
عىل األقـل ،وتصدر قراراتها باألكرثية ،ويكون للرئيس صوت واحد مرجح يف حال تساوي
األصوات.

المادة ()7

يجب أن يشمل طلب القيد يف الجدول البيانات واملستندات التالية :
 - 1االسم الكامل ملقدم الطلب ومحل إقامته مع صورة من جواز سفره وثالث صور شخصية.
 - 2ملخص السرية الذاتية مع صورة من مؤهالته العلمية مصدق ًة أصــوالً.
 - 3شهادة حسن السرية والسلوك من القيادة العامة للرشطة.
 - 4شهادة من جهة عمل مقدم الطلب بعدم املامنعة يف القيد بالجدول.
المادة ()8

أ .يشرتط فيمن يقيد يف الجدول توفر ما ييل:
 - 1أن يكون رج ًال مسل ًام متزوجاً متمتعاً بكامل األهلية القانونية.
 - 2أن يكون متزوجاً وال يقل عمره عن أربعني سنة ميالدية.
 - 3أن يكـون حاص ًال عىل مـؤهل عـال من إحـدى الجـامعـات أو املعاهد الرشعية العليا
املعرتف بها يف الدولة.
 - 4أن يكون قد اجتاز بنجاح االختبارات واملقابلة الشخصية املقررة.
ب .يجوز للرئيس بنا ًء عىل اقرتاح اللجنة اإلعفاء من أي من الرشوط املحددة بالبنود
( )2و( )3و( )4أعاله.
المادة ()9

ال يتطلب توفر الرشوط املنصوص عليها يف البند (أ) من املادة السابقة يف املحكم الذي يتم
تسميته من أهل أحـد الزوجـني.
المادة ()10

 - 1عىل املحكم بعد قيده يف الجدول أن يحلف أمام رئيس املحكمة اليمني بالصيغة التالية:
أقسم بالله العظيم أن أقوم مبهمتي بعدل وأمانة وصدق وفقاً ألحكام الرشيعة اإلسالمية والقوانني.
 - 2عىل املحكم إذا كان غري مقيد يف الجدول أن يحلف أمام املحكمـة التي تعينه اليمني
املذكورة وإال كان العمل باط ًال.
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ويف جميع األحوال يحرر بإجراءات الحلف محرض يوقع عليه الحارضون ،عىل أنه ال يشرتط
حضور الزوجني عند الحلف.
المادة ()11

عىل املحكم االلتزام مبا ييل:
 - 1التقيد بأحكام هذا النظام وأحكام قانون األحوال الشخصية االتحادي رقم ( )28لسنة
2005م والترشيعات ذات العالقـة.
 - 2املحافظة عىل أرسار املهمة املوكلة إليه.
 - 3التقيد باألعراف واآلداب العامة ومراعاة تحديد األوقات املناسبة لجلسات التحكيم.
المادة ()12

تعني املحكمة حكمني من املحكمـني املسـجلني يف الجـدول وفقـاً لنظـام الـدور ،وذلك ما مل
يقـم الزوجـــان بتسميتهام أو تسمية أي منهام من أهلهام.
المادة ()13

عىل املحكمني إنجــاز مهمتهمــا خـالل األجـل املحـدد للتحكيم ،ويجــوز مـد هـذا األجـل
بقـرار من املحكمـة عـند االقتضــاء.
المادة ()14

عىل املحكم أن يبارش املهمـة املوكلة إليه خـالل سبعة أيام من تاريخ إخطـاره بها ،وذلك ما
مل يقدم عـذراً تقبله املحكمة.
المادة ()15

 - 1عىل املحكمني أن يعينا مكان وتاريخ انعقـاد جلسة التحـكيم األوىل بالتنسـيق مـع
اإلدارة ،وأن يعـلنا الزوجني بذلك بالطريق الذي يرسمه القانون.
 - 2يرتتب عىل عدم اإلعالن بالجلسة األوىل للتحكيم بطالن تقرير املحكمني.

المادة ()16

عىل املحكمني تدوين أقوال الزوجني وذوي الشأن يف محرض يوقعانه الزوجان وذوو الشأن.
المادة ()17

يجوز لكل من الزوجني طلب رد املحكم إذا توافر يف شأنه سبب يرجح معه عـدم استطاعته
أداء مهمته بغري تحيز ،وبوجه خاص إذا كان قريباً أو صهراً للزوج اآلخـر حتى الدرجة الرابعة
أو وكي ًال ألحـد الزوجـــني يف أعامله الخاصة أو ولياً أو وصياً أو قيمـاً عليه أو كان يعمل عنـد
أحـد الزوجـني أو كان له أو لـزوجـه خصومة أو عداوة قامئة مـع أحـد الزوجني ،ما لـم تكن
هـذه الخصومة أو العـداوة قـد نشـأت بعـد تعــيني املحكم بقصـد رده.
المادة ()18

 - 1يقدم طالب رد املحكم طلبه إىل املحكمة التي عينته ،موضحاً فيه أسباب الرد واملستندات املؤيدة له.
 - 2عىل طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب مبلغ ( )500درهم عىل سبيل التأمني.
 - 3يجب تقديم طلب الرد قبل مبارشة املحكم مهمته وإال سقط الحق فيه ،ومع ذلك يجوز
تقديم طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد ذلك أو أثبت طالب الرد أنه كان ال يعلم بها.
 - 4إذا سمي املحكم من أحد الطرفني فال يقبل منه طلب رد ذلك املحكم ما لـم يكن سبب
الـرد قد حـدث بعـد تعيينه أو إذا ثبت أنه كان ال يعلم بهذا السبب عند تعيينه.
 - 5تفصل املحكمة عىل وجه الرسعة يف طلب الرد بحكم غري قابل للطعن ،ويجوز لها إذا رفضت
طلب الرد أن تحكم عىل طالبه بغرامة ال تقل عن ( )500درهم وال تزيد عىل ( )1000درهم.
المادة ()19

 - 1تقدر املحكمة أتعاب املحكم وفقاً لظروف كل دعوى عىل حدة.
 - 2تلزم املحكمة طالب التفريق بأتعاب املحكم ويجوز إلزام الزوجني بها مناصفة عىل أن
تـــودع خــــزينة املحكمة قبل مبارشة املهمة.
 - 3ال ترصف أتعاب املحكم إال بعد انتهاء املهمة وتقديم التقرير النهايئ ،ويجوز للمحكـمة
رصف جزء من هذه األتعاب أثناء مبارشة املهمة.
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المادة ()20

 - 1تتخذ اللجنة من تلقاء نفسها أو بناء عىل شكوى من كل ذي مصلحة اإلجراءات التأديبية الالزمة
ضد املحكم املقيد بالجدول وذلك إذا أخل بأي واجب يفرضه عليه هذا النظام أو أي ترشيع آخر.
 - 2تبدأ اإلجراءات التأديبية بإخطار املحكم باملخالفة املنسوبة إليه وعلــى اللــجنة قبل
إصــدار قرارها أن متنحه مهلة مناسبة لسامع أقواله ودفاعه.
 - 3يجب أن يكون القرار الذي تصدره اللجنة مسبباً.
 - 4يجوز للمحكم أن يتظلم من قرار اللجنة إىل الرئيس ،ويكون القرار الذي يصـدر يف هذا
الشــأن غري قــابل للطعن فيه.
المادة ()21

للجنة توقيع الجزاءات التأديبية التالية بحق أي من املحكمني املسجلني يف الجدول:
 - 1التنبيه.
 - 2لفت النظر.
 - 3اإلنذار.
 - 4الوقف عن العمل ملدة ال تجاوز السنة.
 - 5الوقف عن العمل ملدة تزيد عىل السنة.
 - 6الشطب من الجدول.

المادة ()23

ينــــرش هذا النظام يف الجريـــدة الرسميـــة و يعمل به من تـــاريخ نرشه.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس املجلس التنفيذي

تم نرشه يف العدد  317من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع2006-12-19 :م
-28ذي القعدة 1427-هـ.
تاريخ النرش2006-12-28 :م
تاريخ العمل به2006-12-28 :م

المادة ()22

يصـــــدر الرئيس القرارات الالزمة لتنفيذ أحكـــام هذا النـــظام.
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قرار وزاري رقم ( )1150لسنة 2010

في شأن الئحة تنظيم رؤية المحضونين

المادة ()2

(((

وزير العدل
بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات
الوزراء والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية،
قـــــــرر :
المادة ()1
تعريفات

يف نطاق تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل
منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك:
الدولة :اإلمارات العربية املتحدة.
الوزير :وزير العدل أو رئيس دائرة القضاء أو رئيس دائرة املحاكم أو من يقوم مقامه.
املحكمة:املحكمة املختصة.
الجهة:الجهة املكلفة بتنظيم الرؤية.
الحاضن :املحكوم له بحضانة الصغري أو من تحت يده املحضون.
املحضون :الطفل املشمول بالحضانة ومن يف حكمه.
التنفيذ :إدارة التنفيذ باملحكمة أو الجهة املخولة بذلك.
السند التنفيذي :املحـرر باالتفـاق أو اإلشهاد أو الحـكم أو محـارض الصلح أو األوراق األخرى
التي يعطيها القانون هذه الصفة.
الرؤية :هي الزيارة أو االستزارة أو االصطحاب حسبام يقـرره القايض.
(((() نرش يف الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف العدد ( )514بتاريخ  31أكتوبر 2010م.

تنظم هذه الالئحة إجراءات رؤية املحضون وتسليمه.
المادة ()3

يقرر القايض الرؤية للمستحقني اآلتني:
 - 1أحـد األبوين حال انفصالهام أو اختالفهام والزوجية قامئة وخروج أحد الزوجني من بيت
الزوجية بسبب الخالف.
 - 2أقارب املحضون املحارم إذا كان أحد أبوي املحضون ميتاً أو غائباً أو كان املحضون يقيم
لدى غري أبويه.
المادة ()4

 - 1تكون الرؤية يف مكان الئق يشيع الطأمنينة يف نفس املحضون.
 - 2عىل كل من الحاضن واملحكوم له بالرؤية تسليم املحضون يف حال الئقة.
المادة ()5

متنع رؤية املحضون يف مراكز الرشطة أو املنشآت اإلصالحية والعقابية ما مل يكن أحد األبوين
نزي ًال بإحداها ،ويف هذه الحالة يشرتط وجود مكان مهيأ لذلك وفق البند ( )1من املادة ()4
من هذا القرار.
المادة ()6

يحدد املكان املخصص لرؤية املحضون بقرار من الوزير.
المادة ()7

ينفذ الحكم الصادر برؤية املحضون ومن يف حكمه يف أحد األماكن املخصصة للرؤية ما مل
يتفق أصحاب الشأن عىل مكان آخر ويف حال عدم تحديد مكان للرؤية يحدد القايض املكان
املناسب مع مراعاة ما ورد باملادة (.)5
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المادة ()8

ال يجوز للمحكوم له بالرؤية أخذ املحضون خارج املكان املخصص للرؤية ما مل يقرر
القايض ذلك.
المادة ()9

يجوز االتفاق عىل رؤية املحضون زماناً ومكاناً بإشهاد أمام قسم اإلشهادات والتوثيقات أو
لجان التوجيه األرسي باملحكمة وينفذ بعد تذييله بالصيغة التنفيذية.
المادة ()10

عىل القايض عند تحديد مكان وزمان الرؤية مراعاة حال املحضون وظروف الحاضن وطالب
الرؤية وساعات دوام املرشفني عىل الرؤية ويف حالة التعارض تغلب مصلحة املحضون.
المادة ()11

ميتنع عىل الجهة مبارشة أي إجراء ما مل يقدم صاحب الشأن كتاباً من قايض التنفيذ مرفق به
صورة مصدقة عن السند التنفيذي أو مبوجب كتاب موجه إليها من القايض.
المادة ()12

مع مراعاة مصلحة املحضون يحدد القايض مدة الرؤية أو املبيت عىل النحو التايل وذلك ما
مل يتفق الطرفان عىل خالف ذلك:
 مرة أو مرتني من كل أسبوع ألحد األبوين. مرة أو مرتني يف الشهر لألجداد. ثالث أو أربع مرات يف السنة لباقي من لهم حق الرؤية من األقارب املحارم. يجوز للقايض عند وجود مصلحة معتربة للمحضون أن يتخذ قراراً مسبباً بتحديد عددمرات الرؤية خالفاً ملا ورد أعاله ،كام يجوز له اإلذن بالتواصل عرب وسائل االتصال الحديثة مع
املحضون يف أوقات يحددها.

المادة ()13

يتعني عىل الطرفني االلتزام بالوقت والزمان واملكان املحدد للرؤية سواء حـدد ذلك بحكم
أو اتفاق.
المادة ()14

ميتنع عىل الجهة تعديل موعد أو مكان الرؤية دون قرار من القايض.
المادة ()15

 - 1إذا مل يتمكن الحاضن أو املحكوم له من تنفيذ الرؤية يف املوعد وجب عليه إخطار قايض
التنفيذ أو الجهة بذلك قبل موعد الرؤية بوقت كاف بطلب يبني فيه سبب ذلك ويقرر
القايض ما يراه مناسباً يف هذا الشأن ما مل يقبل الطرف اآلخر بالسبب وعندئذ يبني قبوله
خطياً وترفق صورة منه مع إفادة املحكمة املختصة.
 - 2إذا اتفق الحاضن واملحكوم له بالرؤية عىل تأجيل الرؤية وجب عليهام إثبات ذلك أمام
القايض املختص أو أمام الجهة ،وتلزم الجهة يف هذه الحالة برفع األمر للقايض.
المادة ()16

إذا تم إخطار الجهة من قبل الحاضن أو املحكوم له بعدم متكنه من تنفيذ الرؤية يف املوعد
املحدد لذلك ،تثبت ذلك يف محرض وترفعه للقايض ليقرر ما يراه مناسباً.
المادة ()17

 - 1يتوىل متابعة التنفيذ لدى الجهة من تعتمده املحكمة لذلك.
 - 2تتم متابعة الرؤية من خالل تقارير املتابعة التي ترفع للقايض املختص من الجهات
املكلفة بتنظيم الرؤية.
المادة ()18

يحـدد الوزير الجهة املعنية بتنظيم الرؤية.
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المادة ()19

عىل الجهة التي تتوىل تنظيم الرؤية ما يأيت:
 - 1إعداد سجل يدون فيه رقم القضية التنفيذية وتاريخ القيد وأسامء األطراف وجنسياتهم
وملخص عن السند التنفيذي.
 - 2فتح ملف خاص لكل حالة يظهر ببيانات السجل ويودع فيه كتاب قايض التنفيذ وصورة
مصدقة من السند التنفيذي.
 - 3تحرير استامرة يدون فيها أسامء الحاضن واملحضون واملحكوم له وعناوينهم وملخص عن
حالتهم االجتامعية وتقرير عن حالة املحضون.
 - 4تحرير محرض تنفيذ الرؤية يف مواعيدها حسب السند التنفيذي.
 - 5تحرير محرض استالم وإعادة للمحضون موضحاً به تاريخ ومكان التسليم واإلعادة.
المادة ()20

عىل الجهة رفع تقارير املتابعة لقايض التنفيذ باملحكمة تشمل:
 - 1مدى التزام الحاضن واملحكوم له بتنفيذ حكم الرؤية بتفاصيله من خالل توضيح تاريخ
ومكان ووقت التسليم واإلعادة للمحضون.
 - 2إثبات الحالة التي عليها املحضون وقت التسليم يف تقارير املتابعة.
 - 3إثبات ما يجري أمامها من نزاع بني األطراف أو معوقات بشأن الرؤية.
المادة ()21

إذا قررت املحكمة اصطحاب املحضون لرؤيته خارج املكان املخصص للرؤية وجب عىل الجهة
التي تتوىل تنظيم الرؤية إثبات ذلك يف محرض استالم وإعادة املحضون مبني فيه تاريخ ووقت
التسليم واإلعادة وحالة املحضون.

المادة ()23

إذا مل يتقيد األطراف بالسند التنفيذي يرفع األمر للقايض املختص ليقرر ما يراه مناسباً.
المادة ()24

 - 1إذا تكرر عدم التزام الحاضن أو املحكوم له بتنفيذ الرؤية يثبت ذلك يف محرض التنفيذ
ويبني فيه عـدد املرات التي تكرر فيها االمتناع عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أي منهام لالتفاق
أو التأخر يف مواعيدها ،مع بيان الطرف املخل.
 - 2إذا كان اإلخالل من جانب الحاضن عُ ّـد ذلك إخالالً لرشط األمانة يعتد به عند طلب إسقاط
الحضانة ،وإن كان اإلخالل من جانب املحكوم له فللقايض منعه من الرؤية لفرتة محـددة.
 - 3يراعي القايض يف أي حال مصلحة املحضون.
المادة ()25

يعمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها وتنرش يف الجريدة الرسمية.
هادف بن جوعان الظاهري
وزير العدل

تم نرشه يف العدد  514من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع2010 - 10 - 24 :م
تاريخ النرش2010 - 10 - 31 :م
تاريخ العمل به2010 - 10 - 24 :م

المادة ()22

ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جرباً إذا امتنع من بيده املحضون عن تنفيذه.
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قرار إداري رقم ( )8لسنة 2008

بشأن الئحة المحضونين في إمارة دبي

 - 7الطالب :طالب الرؤية.
 - 8املكان :املكان املخصص لرؤية املحضون.
 - 9التنفيذ :قسم التنفيذ الرشعي باملحكمة أو الجهة املخولة بذلك.

بعد االطالع عىل قانون تأسيس املحاكم
وعىل القرار رقم ( )6لسنة  2006بدراسة وإعداد الئحة رؤية املحضونني يف إمارة ديب وما تم
عرضه علينا

المادة ()2

تقرر
أوالً :إصدار واعتامد الئحة عمل رؤية املحضونني.
ثانياً :تلغى أي تعليامت أو قرارات سابقة تخالف ما ورد بهذه الالئحة.
ثالثاً :عىل الجهات املعنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة ومتابعة التنفيذ اعتباراً من تاريخه.
رئيس محاكم ديب

المادة ()3

الئحة ر�ؤية املح�ضونني يف �إمارة دبي
بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية.
أصدرنا الالئحة التالية:
المادة ()1

يكون للكلامت التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يقتض السياق خالف ذلك-:
 - 1الرئيس :رئيس املحاكم.
 - 2املحكمة :محكمة ديب االبتدائية الرشعية.
 - 3القايض :القايض الرشعي.
 - 4الرؤية :هي الزيارة أو اإلستزارة أو االصطحاب حسب ما يقرره القايض.
 - 5الحاضن :من يتوىل حضانة الصغري ومن يف حكمه قانوناً.
 - 6املحضون :الصغري املشمول بالحضانة ومن يف حكمه قانوناً.

يجوز االتفاق بني طالب الرؤية والحاضن عىل مبيت املحضون يف غري بيت الحاضن حسب ما
يقرره القايض إذا اقتضت مصلحة املحضون ذلك.
يصدر الرئيس قراراً يحدد فيه الجهات التي تتم فيها الرؤية ومكانها.
المادة ()4

ويجوز االتفاق كتابة بني طالب الرؤية والحاضن عىل رؤية املحضون زماناً ومكاناً.
المادة ()5

عىل الجهة التي تتوىل تنظيم الرؤية فتح ملف لكل حالة إذا اقتضت الرضورة ذلك وأن
تثبت فيه ما يجري أمامها من نزاع بني األطراف أو أي معوقات بشأن الرؤية وترفع تقريراً
بذلك للقايض.
المادة ()6

ميتنع عىل الجهة التي تتوىل تنظيم الرؤية تعديل زمان ومكان الرؤية دون موافقة األطراف
عىل ذلك.
المادة ()7

ال يجوز للمحكوم له بالرؤية اصطحاب املحضون خارج مكان الرؤية ما مل يقرر القايض ذلك.
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قرار وزاري رقم ( )476لسنة 2007م

المادة ()8

في شأن الئحة اإلشهادات والتوثيقات

إذا تضمن الحكم اصطحاب املحضون لرؤيته خارج املكان املحدد للرؤية وجب عىل الجهة إثبات
ذلك يف محرض باستالم املحضون يبني فيه تاريخ ووقت التسليم واإلعادة.
يعمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها

التاريخ الهجري /20 :محرم1429 /
املوافق /28 :يناير2008 /

المادة ()9

رئيس محاكم ديب

(((

وزير العدل،
بعد اإلطالع عىل القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972يف شأن اختصاصات الوزارات وصالحيات
الوزراء والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )22لسنة  ،1991يف شأن الكاتب العدل والقوانني املعدلة له،
وعىل القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  ،2005يف شأن األحوال الشخصية،
وعىل القرارين الوزاريني رقمي ( )540لسنة  2006و ( )213لسنة  ،2007يف شأن تشكيل لجنة
لدراسة وبحث وإعداد اللوائح املنصوص عليها يف القانون االتحادي رقم ( )28لسنة ،2005
قرر:
المادة ()1

يف تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلامت التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل يقض
سياق النص بغري ذلك:
الدولة :دولة اإلمارات العربية املتحدة.
املحكمة :املحكمة الرشعية املختصة.
القايض :القايض الرشعي املختص بالتوثيقات باملحكمة.
املوثق :املوظـف الذي يقـوم بتحـرير اإلشـهاد وتصـديق املستند بعد موافقة القايض.
اإلشهادات والتوثيقات :هي املحررات والوثائق واملعامالت املقدمة من أصحاب الشأن املراد
إصدارها أو توثيقها من القايض.
اإلذن :موافقة القايض الذي يتطلبه القانون يف أحوال معينة.
(((() نرش يف الجريدة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف العدد رقم ( )469بتاريخ  30أغسطس  ،2007ص .327
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المادة ()2

ينشأ يف كل محكمة قسم يسمى قسم اإلشهادات والتوثيقات ،ويلحق به موثق أو أكرث حسب
الحاجة ويف حالة تعددهم يعني أحدهم رئيساً للقسم ،ويتبع قايض التوثيقات.
ويقوم القايض باإلرشاف عىل القسم والنظر يف الطلبات واملعامالت املقدمة إليه.
المادة ()3

يختص قسم التوثيقات باملحاكم الرشعية بإصدار اإلشهادات واألذونات وتوثيق املعامالت
والترصفات واإلقرارات املتعلقة باألحوال الشخصية ما مل تكن فيها خصومة.
المادة ()4

ينعقد االختصاص يف اإلشهادات املتعلقة بالعقارات للمحكمة التي يقع بدائرتها العقار.

قواعد عامة
المادة ()5

يشرتط إلصدار اإلشهاد أو توثيق املستند ما يأيت:
 - 1أن يتمتع طالب التوثيق أو اإلشهاد باألهلية الرشعية والقانونية لنفاذ اإلقرار وجواز الترصفات.
 - 2إحضار شاهدين فيام يتطلب ذلك.
 - 3أن يكون املحرر أو الوثيقة املطلوب تصديقها أو توثيقها محررة باللغة العربية أو مرتجمة
ترجمة معتمدة.
 - 4أن ال يكون املحرر أو الوثيقة محل نزاع بني األطراف عند التوثيق.
 - 5املحررات الصادرة من خارج الدولة يجب أن تكون مصدقة حسب األصول.
 - 6سداد الرسم املقرر.

المادة ()6

 - 1عىل من يرغب يف توثيق معاملة معينة أن يقدم طلباً إىل قسم التوثيقات.
-2فاقدو األهلية أو ناقصوها (ومن يف حكمهم) والشخصيات االعتبارية يجب أن يقدم الطلب
من ينوب عنهم رشعاً أو قانوناً مع إبراز ما يثبت ذلك إال يف حالة األب الذي رغب يف توثيق
معاملة خاصة بولده القارص فيكتفى بثبوت األبوة.
المادة ()7

يشتمل الطلب املقدم عىل اسم مقدمه كام ًال وصفته وعنوانه وتوقيعه وبيان نوع املعاملة التي
يرغب يف توثيقها وإرفاق املستندات الالزمة إلجراء املعاملة حسب نوعها.
المادة ()8

يجب يف جميع األحوال التأكد من شخصيات أصحاب الشأن والشهود باملستندات الرسمية
وحفظ صور عنها.
المادة ()9

يجب أن يعرف الشهود طالب اإلشهاد والواقعة املشهود عليها معرفة تامة وللقايض تحليفهم
اليمني إذا رأى ذلك رضورياً.
المادة ()10

يقرر القايض بعد االطالع عىل الطلب ما يراه مناسباً يف شأن قبوله أو رفضه أو تعديله مبا يتفق
والنصوص الرشعية والقانونية وله أن يستفرس من مقدم الطلب عام يراه مكم ًال للطلب لبيان
الغرض من اإلشهاد.
المادة ()11

يتعني عىل املحكمة إخطار النيابة العامة يف الحاالت التي أوجب القانون تدخلها فيها.
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المادة ()12

يحرر املوثق اإلشهاد بعبارة واضحة دون كشط أو تحشري حسب القرار الصادر من القايض
ويتلوه عىل أصحاب الشأن ثم يعرض عىل القايض للتوقيع ويحفظ الطلب مع نسخة من اإلشهاد.
المادة ()13

يف كل األحوال ال يتم إصدار أو توثيق أي معاملة من اختصاص سلطة أخرى أو تضمنت مخالفة
ألحكام الرشيعة اإلسالمية أو القانون أو النظام العام.
المادة ()14

ميتنع عىل املوثق مبارشة أي إجراء له أو ألحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو قبول أي منهم
كشاهد أو مرتجم أو كفيل ،ويف هذه الحاالت يقوم بإجراء املعاملة رئيس قلم كتاب املحكمة.
المادة ()15

يتم استبعاد الطلب إذا ترك أكرث من شهرين دون إجراء.

الزواج بالوالية العامة
المادة ()16

يجوز لكل من ليس لها ويل أن تتقدم بطلب إىل قايض املحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها
أو عملها وذلك لتزويجها بالوالية العامة ويشرتط لذلك:
أ  -خلوها من املوانع الرشعية.
ب  -إثبات عدم وجود ويل لها.
ج  -إثبات كفاءة الخاطب.
ويشرتط باإلضافة إىل ما تقدم إذا كانت غري مواطنة ما ييل:
أ  -للقايض طلب شهادة بحسن السرية والسلوك للخاطب واملخطوبة.
ب  -أن تكون لها إقامة سارية املفعول.

إثبات إتمام الزواج أو اإلقرار بالدخول
المادة ()17

للمحكمة إصدار إشهاد بإثبات إمتام الزواج أو اإلقرار بالدخول ويشرتط لذلك:
 - 1تقديم عقد الزواج أو صورة مصدقة عنه.
 - 2مصادقة الزوجة عىل اإلقرار بالدخول فإن تعذرت فبمصادقة وليها أو أحد إخوانها عىل إمتام الزواج.

وثيقة استمرار زواج
المادة ()18

يجب أن يشتمل طلب استمرار الزواج عىل اسمي الزوجني والويل والشهود وجنسياتهم
وعناوينهم ودياناتهم أو الجهة التي تم العقد أمامها.
المادة ()19

إذا قرر القايض إثبات املعاملة يحرر اإلشهاد مبيناً فيه تاريخ العقد وذلك بعد االستامع
للشاهدين ،ويشرتط باإلضافة إىل ذلك إبراز أصل وثيقة عقد الزواج أو صورة مصدقاً عليها.
فإذا مىض عىل الزواج مدة تزيد عىل عرش سنوات وتعذر إبراز أصل عقد الزواج ،فيكتفى بأي مام يأيت:
 - 1صورة من وثيقة الزواج.
 - 2حضور الزوج اآلخر ومصادقته عىل الزواج.
 - 3أن يكون اسم أحد الزوجني مذكوراً يف جواز سفر اآلخر بهذه الصفة.
 - 4شهادة ميالد أحد األبناء ثابت فيها اسم األب واسم األم معاً.
 - 5أية وثيقة رسمية أخرى تفيد موضوع قيام الزوجية املراد إثباتها.
المادة ()20

إذا مل يتوافر أي مام سبق من الرشوط الواردة يف املادة السابقة أو حدث نزاع يحال أصحاب
الشأن إىل دائرة األحوال الشخصية.
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الطالق والرجعة
المادة ()21

عىل الشخص الذي يرغب يف إثبات طالق أوقعه أن يتقدم بطلب إىل القايض يشتمل عىل اسمه
واسم املطلقة وتاريخ عقد الزواج ومكانه وتاريخ الدخول إن كان واألوالد إن وجدوا والشهود
مع تحديد صفة الطالق وعدده ،ويصدر القايض إشهاد الطالق بعد التحقق من ذلك ،ويعترب
الطالق من تاريخ اإلقرار به ما مل يثبت للمحكمة تاريخ سابق.
المادة ()22

إذا طلب الزوج إيقاع الطالق يحيله القايض إىل لجنة التوجيه األرسي.
المادة ()23

إذا تعذر الصلح أمام التوجيه األرسي فللقايض محاولة الصلح بني الزوجني.
المادة ()24

إذا تعذر الصلح يوثق القايض الطالق الذي يوقعه الزوج املطلق أمامه ويتعني تحديد صفة
الطالق وعدده.
المادة ()25

يجب إعالن الزوجة املطلقة التي مل تحرض أمام املحكمة بالطالق بطرق اإلعالن املقررة يف قانون
األحوال الشخصية.

المادة ()27

عىل طالب إثبات الرجعة أثناء العدة تقديم طلب متضمناً تاريخ الطالق ويثبت القايض
املراجعة التي متت أمامه ويعلن بها الزوجة.
المادة ()28

إذا كان اإلقرار عن مراجعة يف تاريخ سابق بعد انتهاء العدة فيجب حضور الزوجة ومصادقتها عىل ذلك.
المادة ()29

يف حاالت املراجعة التي مل ينص عليها يف املواد السابقة يكون االختصاص لدائرة األحوال الشخصية.

إثباتات متنوعة
المادة ()30

يجوز إصدار إشهاد بإثبات عدم الزواج مطلقاً أو بعد الطالق أو بعد وفاة الزوج أو بالحضانة
أو بعدم العمل بالنسبة للمواطن ،وعند طلب إثبات عدم العمل يتعني أن ال يحمل الطالب أي
مستند يخالف ما يطلب إثباته.
المادة ()31

عند طلب إثبات وجود محضونني تحت يد الطالب يتعني حضور ويل املحضونني أو حضور األم
أو الجدة حسب األحوال للمصادقة عىل الطلب أو إعالنه أو تقديم سند تنفيذي يفيد ذلك ويف
حالة عدم حضوره يكتفى بإعالنه.

المادة ()26

يف حالة نشوء أي نزاع بخصوص الطالق املطلوب إثباته أو يف عدده أو تاريخه يكون االختصاص
لدائرة األحوال الشخصية.
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إثبات إعالة
المادة ()32

تصدر املحكمة إشهاداً باإلعالة أو املشاركة فيها إذا توافرت الرشوط اآلتية:
 - 1مستند رسمي يحدد درجة القرابة مع الشخص املعال.
 - 2شهادة عدم ملكية املعال لعقارات أو تجارة من محل إقامته ومن مكان صدور خالصة
قيده إن كان مواطناً.
 - 3أن يكون املعال بحاجة إىل اإلعالة.
 - 4أال يوجد للمعال كافل أو قريب قادر هو أحق باإلعالة من مقدم الطلب وأن ال يكون من
باب التربع.
 - 5إقرار بعدم حصوله عىل إشهاد إعالة لذات الغرض خالل مدة ستة أشهر عىل األقل.
 - 6حضور املعال أمام القايض إن أمكن ذلك.
 - 7أن يقدم املعيل شهادة بقدرته املالية.
 - 8التأكد من جدية الطلب وأال يكون وسيلة للتحاليل عىل قانون اإلقامة أو بغرض التسول.
ويف جميع األحوال للمحكمة أن تطلب حضور الويل أو الويص أو القيم عند الحاجة.
المادة ()33

يجوز إصدار إشهاد برعاية الطالب لقريب له لحاجته للرعاية والعناية ملرضه أو عجزه أو
صغره ،ويقدم الطالب ما يثبت حاجة املقر له للرعاية ،ويجوز للمحكمة أن تطلب حضور املقر
له أو من ينوب عنه للمصادقة.

إثبات كفالة
المادة ()34

للمحكمة إصدار إشهاد بإثبات كفالة وإعالة مجهول النسب ويشرتط لذلك ما ييل:
 - 1أن يكون طالب الكفالة مسل ًام وأن تتوافر فيه الرشوط الواجب توافرها يف الحاضن الواردة

يف املادة ( )143من قانون األحوال الشخصية.
 - 2إن كان طالب الكفالة رج ًال يجب أن يكون عنده من يصلح لرعاية املكفول من النساء.
 - 3مخاطبة النيابة العامة إلبداء الرأي.
 - 4تقديم قرار من النيابة العامة أو صورة معتمدة من الحكم الجزايئ الصادر يف املوضوع.
 - 5مخاطبة الجهة املختصة يف اإلمارة املعينة إن وجدت.
 - 6وللطالب أن يختار االسم األول للمكفول وتكمل املحكمة االسم كام ًال تيسرياً الستخراج
األوراق الثبوتية وال ينسب اللقيط إىل الكافل أو العائل.

إثبات نسب أو قرابة
المادة ()35

تطبق بشأن إقرار البنوة والنسب األحكام املنصوص عليها يف الفصل الثاين من الباب الخامس
من قانون األحوال الشخصية.
المادة ()36

إذا كان الولد املقر بنسبه منسوباً لغري املقر أو ليس لديه املستندات املطلوبة تختص دائرة
األحوال الشخصية بنظر الطلب.
المادة ()37

يجوز إصدار إشهاد بالقرابة نسباً أو مصاهرة وللقايض طلب أي وثيقة رسمية تثبت القرابة
املقر بها.
المادة ()38

كل إشهاد تضمنته املواد السابقة من هذا الفصل يجب أن يشهد عليه شاهدان يعرفان الطرفني
والحالة معرفة تامة وأن يشتمل عىل الجهة التي سيقدم لها اإلشهاد.
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إشهار اعتناق اإلسالم
المادة ()39

عىل الشخص الذي يرغب يف اعتناق اإلسالم أن يقدم طلباً يرفق به صورتني شخصيتني مع صورة
من جواز سفره.
المادة ()40

يجوز إسناد اعتناق اإلسالم لتاريخ سابق إذا ثبت إسالمه يف ذلك التاريخ بالبينة.
المادة ()41

يكون اعتناق اإلسالم بالنطق أو بالكتابة أو باإلشارة املفهومة بالشهادتني وفور إصدار اإلشهاد
يسلم لصاحبه.

تغيير وتصحيح األسماء
لحني صدور قانون خاص بكيفية اكتساب األسامء واأللقاب وتغيريها املنصوص عليها يف املادة
( )2/80من قانون املعامالت املدنية يتبع ما يأيت يف املواد التالية:

العالقة) وذلك للتأكد من الحالة الجنائية للشخص املعني باسميه القديم والجديد عىل مستوى
الدولة ومخاطبة إدارة الجنسية واإلقامة املختصة بطلب التعديل.
المادة ()45

يف حالة طلب اعتبار أن االسمني الواردين يف وثيقتني مختلفتني إس ًام ملسمى واحد يتعني مخاطبة
الجهة الصادر منها املستند املراد املطابقة عليها أو أي جهة ترى املحكمة مخاطبتها بهذا الشأن.
المادة ()46

بعد رد الجهات املعنية بعدم املامنعة من تغيري أو تعديل أو تصحيح االسم يتم اإلعالن عن الطلب
يف صحيفة واسعة االنتشار بالدولة عىل نفقة صاحب العالقة ويتضمن اإلعالن االسم الجديد
والقديم ويبني فيه أن من له مصلحة يف االعرتاض أن يتقدم خالل خمسة عرش يوماً من تاريخ
اإلعالن أمام قسم التوثيقات باملحكمة املختصة ويف حالة مامنعة الجهات املعنية يرفض الطلب.
المادة ()47

إذا مل يتقدم أحد باعرتاض بعد ميض املدة املقررة لذلك يحرر إشهاد باملطلوب مع بيان االسم
القديم والجديد والجهة املقدم إليها اإلشهاد إن لزم األمر.
المادة ()48

المادة ()42

تصدر املحكمة إشهاداً بتغيري اإلسم األول فقط بالنسبة ملواطني الدولة أو تعديل أسامئهم أو تصحيحها.

يسلم اإلشهاد لصاحبه أو من ميثله وتتم مخاطبة إدارة الجنسية واإلقامة يف اإلمارة املعنية
باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعديل أو تغيري االسم املطلوب يف السجالت الرسمية ويرفق بالكتاب
صورة مصدقة من اإلشهاد.

المادة ()43

يجوز أن يتضمن إشهاد اإلسالم االسم األول الذي يرغب املسلم الجديد أن يسمى به.
المادة ()44

يف كل األحوال تتم مخاطبة القيادة أو اإلدارة العامة للرشطة املختصة (التابع لها صاحب
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إعالم الوراثة (حصر الورثة)
المادة ()49

يقدم أحد الورثة أو من له مصلحة طلباً إىل القايض املختص بإثبات الوفاة أو لحرص الورثة أو
أحدهام مشفوعاً مبا يثبت شخصيته وعنوان الطالب ويوقع عليه من قبله.
المادة ()50

يجب أن يشتمل الطلب عىل:
 - 1اسم املتوىف وجنسيته وديانته وتاريخ وفاته ومكانها.
 - 2أسامء الورثة املحتملني ودرجة قرابتهم وأعامرهم وديانتهم وموطن كل منهم وعنوانه وما
إذا كان من بينهم حمل مستكن أو عديم األهلية أو ناقصها أو غائب أو مفقود.
 - 3يرفق بالطلب صورة شهادة الوفاة وإثبات شخصية املتوىف ومقدم الطلب.
المادة ()51

يجوز للمحكمة بناء عىل طلب الورثة أو أحدهم تعيني ويص عىل القرص كام يجوز لها تعيني قيم
عىل فاقدي األهلية وناقصيها.
المادة ()52

يقوم قلم التوثيقات بقيد الطلب يف سجل خاص به ويعطي رق ًام ثم يحيله إىل القايض
املختص.
المادة ()53

يقوم القايض بتحقيق الطلب وسامع الورثة والشهود إن كانوا حارضين ويصدر إشهاد الوراثة
متضمناً اسم املتوىف وجنسيته ومكان وتاريخ وفاته مع حرص الورثة والنصيب الرشعي لكل
منهم باإلضافة إىل تعيني الويص أو القيم فإن مل يكن الورثة حارضين أعلنهم القايض وحدد
جلسة إلصدار اإلشهاد.

المادة ()54

بعد إصدار اإلشهاد وتوقيعه من القايض وختمه بختم املحكمة يجب عىل قلم التوثيقات
تسجيله يف السجل الخاص بذلك وتودع النسخة األصلية يف امللف ويعطى كل من له مصلحة
يف ذلك صورة مصدقة منه.

إشهاد الوصاية
المادة ()55

مع مراعاة أحكام الويص الواردة يف الفصل التاسع من الكتاب الثالث من قانون األحوال
الشخصية.
يجوز لألب أن يعني وصياً مختاراً عىل ولده القارص أو الحمل املستكن وعىل أوالد ابنه
املحجور عليه أو الغائب ويقدم طلباً للقايض املختص مشتم ًال عىل:
 اسمه وبياناته الشخصية. اسم الويص واملوىص عليهم وديانتهم.المادة ()56

يجوز ألحد الورثة أو من له مصلحة أن يتقدم إىل القايض املختص لتعيني ويص عىل القرص يف
حالة عدم وجود ويص مختار أوجد صحيح.
المادة ()57

يقوم قسم التوثيقات بتسجيل الطلب يف سجل خاص وإعطائه رق ًام وإحالته إىل القايض
للتحقيق يف الطلب وسامع أقوال الطالب والبينة عىل صالحية الويص ويصدر إشهاداً بالوصاية.
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إشهاد الوصية
المادة ()58

مع مراعاة أحكام الوصية الواردة يف الكتاب الرابع من قانون األحوال الشخصية يصدر القايض
إشهاد الوصية بناء عىل طلب يقدم إليه من املويص أو من يقوم مقامه.
المادة ()59

يجب أن يشتمل الطلب عىل ما يأيت:
 - 1اسم املويص وبياناته الشخصية وصورة من إثبات شخصيته.
 - 2إثبات ملكيته للمويص به وتحديده تحديداً مانعاً للجهالة فإن كان مالكاً للمنفعة فقط فال
تصح وصيته بها إال مبوافقة مالك العني.
 - 3بيان املوىص له وعنوانه ودرجة قرابته إن وجدت وديانته.

الهبة

مع مراعاة أحكام الهبة الواردة يف الفصل الثاين يف الفرع األول من قانون املعامالت املدنية يتبع ما ييل:
المادة ()60

عىل الواهب تقديم طلبه إىل القايض يبني فيه اسمه واسم املوهوب له ودرجة قرابته إن وجدت
واليشء املراد هبته عقاراً كان أو منقوالً وإرفاق ما يفيد ملكيته مع بيان وضعه وخلوه من
املوانع وبيان رشوط الهبة إن وجدت.
المادة ()61

يجب أن يكون املوهوب ماالً متقوماً ومام تصح هبته رشعاً وقانوناً.

المادة ()62

يقيد الطلب برقم وتودع األوراق الخاصة به مبلف.

المادة ()63

للمحكمة مخاطبة الجهات املختصة لبيان ملكية الواهب للموهوب وخلوه من املوانع وعام
إذا كان مفرزاً أو مشاعاً.
المادة ()64

إذا كان املوهوب مرهوناً فتجب موافقة املرتهن عىل الهبة.
المادة ()65

إذا كان املوهوب له حارضاً وقت اإلشهاد وقبل الهبة أثبت ذلك يف اإلشهاد وإذا رفضها رفض
القايض إثباتها.
المادة ()66

إذا علم املوهوب له بالهبة بعد إثباتها جاز له قبولها أو رفضها ويقدم للقايض طلباً بذلك يرفق به صورة
عن إشهاد الهبة ويثبت قبول املوهوب له للهبة أو رفضها عىل النسخة األصلية لإلشهاد يبني فيه التاريخ.
المادة ()67

ال يجوز إثبات هبة اشرتط أي قانون أو نظام إلثباتها إجراءات خاصة أو تطلب إثباتها موافقة
جهات أخرى إال بعد تقديم تلك املوافقة.
المادة ()68

إذا مىض عىل تقديم الطلب أكرث من ثالثة أشهر فأكرث دون إكامل اإلجراءات أو متابعة الواهب
فعىل إدارة التوثيقات عرض امللف عىل القايض ليقرر حفظ الطلب ويدون ذلك يف السجل.
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المادة ()69

إذا أراد مقدم الطلب السري فيه بعد قرار الحفظ فيجوز ذلك مع تحقيق جديد عن اليشء
املوهوب.
المادة ()70

يحرر إشهاد الهبة بعد اكتامل اإلجراءات ويسلم الواهب واملوهوب له نسخة منه.

الوقف

لحني صدور قانون خاص بالوقف يتبع بشأن إجراءاته القواعد العامة الواردة يف هذه الالئحة
باإلضافة إىل ما يرد يف املواد التالية:
المادة ()71

إلثبات الوقف يشرتط ما ييل:
 - 1تقديم ما يثبت ملكية الواقف ملا يريد وقفه وخلوه من املوانع.
 - 2إذا كان املراد وقفيته مرهوناً فيتعني تقديم موافقة املرتهن عىل الوقف.
وللمحكمة مخاطبة الجهة املختصة لبيان صحة ملكية الواقف ملا يريد وقفيته وخلوه من
املوانع وما إذا كان مشاعاً أو مفرزاً.
المادة ()72

يصدر القايض إشهاداً بإثبات الوقف متضمناً رشوط الواقف والنظارة عىل الوقف وفق الرشوط
الرشعية للوقف.
تخاطب الجهة املختصة للتأشري بسجالتها مبا يفيد متام الوقف.

إثبات النظارة أو تغيير الواقف
للناظر أو طلب النظارة
المادة ()73

إلثبات النظارة عىل الوقف أو لتغيري الواقف للناظر السابق أو لطلب النظارة ألي سبب يتبع
اإلجراءات اآلتية:
 - 1حضور الواقف أو من ينيبه أو طالب النظارة.
 - 2تقديم إشهاد إثبات الوقف.
 - 3التأكد من خلو الوقف من ناظر متول ألعامل النظارة.
 - 4التأكد من انطباق رشط الواقف عىل حال املتقدم لطلب النظارة ودخوله ضمن رشط النظر.
 - 5إعالن الناظر املراد تغيريه.
 - 6إحضار بينة عادلة عىل صالحية املراد إقامته ناظراً.
 - 7موافقة املستحقني ملرصف وغلة الوقف عىل تعيني املرشح ناظراً عىل هذا الوقف إن أمكن.
 - 8إذا كان الوقف املراد إقامة الناظر عليه من األوقاف الخريية العامة الخاضعة إلرشاف هيئة
األوقاف تخطر الهيئة بأي تغيري يطرأ عىل الوقف.

اإلذن ببيع عقار الوقف
المادة ()74

يتقدم الناظر بطلب بيع عقار الوقف مشتم ًال عىل:
 سبب الطلب وإثباته. إثبات الوقف ونظارته عىل الوقف.سند امللكية.
 تقرير عن حالة الوقف يفيد تعطل منافع الوقف وعدم إمكانية االستفادة منه عىل وجهاملطلوب والبينة عىل وجود مصلحة ظاهرة من البيع.
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المادة ()75

تتم مخاطبة الجهة املختصة إلعداد تقرير عن حالة الوقف وهل األوىل بيعه أو إبقاؤه مع
بيان قيمته.
المادة ()76

يصدر القايض اإلذن بالبيع واإلعالن عنه يف صحيفة باللغة العربية واسعة االنتشار وتحدد
جلسة لذلك ويرىس املزاد عىل أعىل سعر يقدم وتخاطب الجهة املختصة لنقل ملكيته إىل
املشرتي.
يودع الثمن خزينة املحكمة لحني رشاء بديل للوقف.

شراء أو استبدال بدل الوقف إذا ذهبت
عينه وبقيت قيمته
المادة ()77

يتقدم الناظر بطلب للقايض يتضمن:
 - 1سبب الطلب مع إبراز صورة من إقرار نزع ملكية العني املوقوفة أو عدم صالحيتها وقرار
اإلذن ببيعها.
 - 2إثبات الوقف والنظارة.
 - 3سند ملكية املوقوف
 - 4البينة عىل وجود مصلحة ظاهرة من الرشاء أو االستبدال.
المادة ()78

تتم مخاطبة الجهة املختصة لتقدير قيمة العقار املراد رشائه أو استبداله.

المادة ()79

يصدر القايض إذناً بالرشاء أو االستبدال بعد التحقق من املصلحة وتخاطب الجهة املختصة
بالتأشري يف سجالتها عىل الوقف.

اإلذن بتعمير الوقف أو ترميمه
المادة ()80

يجوز طلب اإلذن بتعمري الوقف أو ترميمه من الواقف أو الناظر أو املتربع وفق الرشوط التالية:
 - 1تقديم طلب باإلذن بإعامر الوقف أو ترميمه.
 - 2وجود عقار للوقف يف حاجة إىل تعمري أو ترميم.
 - 3وجود مال يفي بإعامر هذا العقار أو ترميمه.
 - 4تقديم ما يفيد جدوى التعمري أو الرتميم ونفعه عىل املوقوف عليهم وموافقة الجهة املختصة.
 - 5موافقة الواقف أو الناظر عىل طلب املتربع.

األوامر على العرائض
المادة ()81

يف الحاالت التي تطلب القانون حصول اإلذن أو املوافقة من القايض وتقدم كأمر عىل عريضة
وتكون من اختصاص قايض التوثيقات أو قايض األمور املستعجلة باملحكمة ويلتزم مبا ورد
بشأنها يف قانون األحوال الشخصية والحاالت هي:
 - 1تعيني القيم أو الويص.
 - 2إذا كان الخاطبان غري متناسبني سناً بأن كانت سن الخاطب ضعف سن املخطوبة أو أكرث.
 - 3تزويج املجنون أو املعتوه أو من يف حكمه.
 - 4تزويج من بلغ ومل يكمل الثامنة عرش من عمره.
 - 5غيبة الويل األقرب غيبة منقطعة ،أو جهل مكانه ،أو مل يتمكن من االتصال به.
 - 6قبول الويل هبة أو وصية لقارص محملة بااللتزامات.
 - 7اإلذن للقارص يف تسلم أمواله كلها أو بعضها إلدارتها ما مل يكن قد صدر عليه حكم بالحجر
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أو نازعه الويل أو الويص يف ذلك فيكون من اختصاص قايض األحوال الشخصية.
 - 8اإلذن بالتخيل عن الوالية يف املال.
ً
ً
ً
ً
ً
 - 9اإلذن بالترصف يف عقار الصغري ترصفا ناقال للملكية أو منشئا حقا عينيا عليه ويكون
لصدوره مصلحة ظاهرة تقدرها املحكمة.
 - 10اإلذن باالقرتاض ملصلحة القارص ومبا ال يخالف أحكام الرشيعة اإلسالمية.
 - 11اإلذن للويل باالستمرار يف تجارة آلت للقارص وعليه االلتزام بحدود هذا اإلذن.
 - 12اإلذن للويل بتأجري عقار القارص ملدة متتد إىل ما بعد سنة من بلوغه راشداً.
 - 13اإلذن للويل باإلنفاق عىل نفسه من مال القارص إذا كانت نفقة واجبة عليه وأن ينفق
منه عىل من يجب عىل القارص نفقته.
 - 14اإلذن لألب يف الترصفات التالية:
(أ)  -رشاء ملك ولده لنفسه أو لزوجته أو سائر أوالده.
(ب)  -بيع ملكه أو ملك زوجته أو سائر أوالده لولده.
(ج)  -بيع ملك ولده ليستثمر مثنه لنفسه.
 -15اإلذن بصحة وصية املحجور عليه لسف ٍه أو لغفل ٍة يف القربات.
ً
 -16اإلذن للويل برد الوصية إذا كان املوىص له جنيناً أو قارصاً أو محجورا عليه.
 -17إثبات الرشد والرتشيد.
المادة ()82

ينشأ يف قسم التوثيقات سجل لقيد األوامر عىل العرائض ويتضمن السجل ما ييل:
 - 1رقم ويسمى (رقم األمر عىل عرائض)
 - 2اسم مقدمه والخصم وجنسيتهام وعنوانهام.
 - 3تاريخ تقديم الطلب.
 - 4الرسم املقرر (سدد أم أجل).
 - 5تاريخ أول جلسة.
 - 6األمر الصادر يف الطلب وتاريخه.

المادة ()83

يتم إعالن الخصم إن لزم األمر حسب ما هو مقرر بقانون األحوال الشخصية ألقرب جلسة.
المادة ()84

للقايض سامع الشهود إن لزم األمر أو التحقق من الطلب بأية طريقة يراها ومخاطبة أي جهة
يرى من شأنها أن تحقق العدالة.
المادة ()85

تتبع أحكام قانون اإلجراءات املدنية رقم  11لسنة  1992يف شأن التظلم والطعن عىل األوامر
عىل العرائض.

االنتقال خارج المحكمة
المادة ()86

يجوز انتقال املوثق إلجراء املعامالت خارج املحكمة بإذن من رئيس املحكمة أو القايض
املختص يف الحاالت اآلتية:
 - 1العجز عن الحضور لكرب السن أو املرض.
 - 2املرأة املعتدة من وفاة زوجها.
 - 3أي حالة أخرى يقدرها رئيس املحكمة أو (القايض).
المادة ()87

يقدم صاحب الشأن أو أحد أقربائه أو من له مصلحة طلباً إىل القايض يبني فيه سبب الطلب
واملانع من الحضور للمحكمة.
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الوكاالت المتعلقة باألحوال الشخصية
المادة ()88

مع مراعاة أحكام الوكالة الواردة يف قانون املعامالت املدنية يختص قسم التوثيقات بتصديق
أو تحرير الوكاالت املتعلقة باألحوال الشخصية ويجوز أن تحدد الوكالة مبدة معينة مبوافقة
أصحاب الشأن.
المادة ()89

 - 1يف حالة توكيل الوكيل لغريه يجب إبراز أصل الوكالة أو صورة مصدقة عنها وما يفيد عدم
إلغائها وأن تكون قد نصت عىل حق توكيل غريه فيام وكل فيه.
 - 2ليس للوكيل التايل أن يعطي وكيله حق توكيل غريه إال إذا نص عليها يف الوكالة األصلية.
المادة ()90

عىل طالب إلغاء الوكالة أن يحرض أصل التوكيل املراد إلغاؤه أو صورة منه ويحفظ باملحكمة.
المادة ()91

يعلن الوكيل املعزول بعزله بالطرق املنصوص عليها يف قانون األحوال الشخصية.

التصديق على المحررات العرفية
والمصادقة على التوقيع
المادة ()93

يجوز للمحكمة مبا ال يتعارض مع اختصاص الكاتب العدل القيام بالتصديق عىل املحررات
العرفية واملصادقة عىل توقيع أصحابها فيام يتعلق باألحوال الشخصية والصلح واإلقرارات
املتنوعة والتي مل تتضمنها هذه الالئحة.
المادة ()94

ينشأ سجل خاص للتصديق عىل املحررات العرفية املوقعة من صاحب الشأن.
المادة ()95

يشرتط لتصديق املحرر العريف باإلضافة إىل القواعد العامة.
توقيع صاحب الشأن أو من ميثله عىل املحرر العريف بإمضائه أو بختمه أو بصمته أو مبصادقته
عىل التوقيع أو الختم ،أمام املوثق (الكاتب املختص) بعد علمه مبحتواه وتوقع من القايض
وتختم بخاتم املحكمة.
المادة ()96

المادة ()92

 - 1إذا كانت الوكالة امللغاة صادرة من املحكمة ذاتها فيؤرش عىل أصلها وسجلها باإللغاء.
 - 2إذا كانت صادرة من محكمة أخرى داخل الدولة فتخاطب املحكمة التي أصدرت الوكالة
للتأشري عىل سجالتها باإللغاء مع إرفاق صورة من إشهاد اإللغاء.
 - 3ويف جميع األحوال عىل الوكيل أو من وكله استناداً إىل الوكالة امللغاة إخطار املحكمة
بكافة الوكاالت الصادرة منه استناداً إىل تلك الوكالة.

تحفظ صورة من املحرر باملحكمة ويسلم األصل إىل صاحب الشأن.
المادة ()97

يجوز إصدار إشهاد باإلقرار بالحقوق والتنازل عنها وااللتزام بها أو االتفاق بشأنها.
المادة ()98

للمحكمة إصدار أي إشهاد يتعلق مبسائل األحوال الشخصية مل ينص عليه يف هذه الالئحة
عىل أن يتبع بشأنه القواعد العامة املبينة يف هذه الالئحة بشأن اإلشهادات املامثلة.
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المادة ()99

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينرش يف الجريدة الرسمية.
محمد نخرية الظاهري
وزير العدل

تاريخ التوقيع 12 :جامدى اآلخرة  1428هـ
املوافق 27 :يونيو  2007م
تاريخ النرش 30 :أغسطس 2007م
تاريخ العمل به 27 :يونيو 2007م

قرار إداري رقم ( )3لسنة 2010م بشأن الئحة
اإلشهادات والتوثيقات في إمارة دبي

بعد االطالع عىل قانون تأسيس املحاكم استناداً إىل محرض اجتامع فريق التحول االسرتاتيجي
يف القطاع القضايئ رقم ( )2009 /24املؤرخ يف 2009/12/29م وما تم عرضه علينا تقرر:
أوالً :إصدار واعتامد الئحة اإلشهادات والتوثيقات.
ثانياً :تلغى أي تعليامت أو قرارات سابقة تخالف ما ورد بهذه الالئحة.
ثالثاً :عىل الجهات املعنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة ومتابعة التنفيذ اعتباراً من تاريخه.
صدرت بتاريخ 4 :يناير 2010م
رئيس محاكم ديب

الئحة اإلشهادات والتوثيقات
بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم  28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية.
والقانون االتحادي رقم  22لسنة  1991يف شأن الكاتب العدل.
والقانون رقم  9لسنة  2007بشأن إنشاء مؤسسة األوقاف وشؤون القرص وتعديالته.
ونظام املأذونني الرشعيني يف إمارة ديب لسنة .2006
والنظام رقم  8لسنة  2006بشأن املحكمني يف دعاوى األحوال الشخصية بإمارة ديب.
والئحة رؤية املحضونني يف إمارة ديب لسنة .2008
والنظام رقم  9لسنة  2006بشأن تغيري أسامء األشخاص الطبيعيني يف إمارة ديب.
والئحة عمل لجان التوجيه األرسي مبحاكم ديب لسنة .2008
نصدر الالئحة اآلتية-:

تعريفات
المادة ()1

تسمى هذه الالئحة الئحة اإلشهادات والتوثيقات يف تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد
بالكلامت التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل يقض سياق النص بغري ذلك:
الدولة :دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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اإلمارة :إمارة ديب.
القانون :قانون األحوال الشخصية االتحادي رقم  28لسنة .2005
املحكمة :محكمة األحوال الشخصية االبتدائية
الرئيس :رئيس محاكم ديب.
رئيس املحكمة :رئيس محكمة األحوال الشخصية االبتدائية.
القايض :القايض املختص باإلشهادات والتوثيقات.
اإلدارة :إدارة األحوال الشخصية.
القسم :قسم خدمات األحوال الشخصية باملحكمة.
املوثق :املوظف الذي يقوم بتحرير اإلشهاد والتوثيق.
اإلشهادات والتوثيقات :املحررات والوثائق واملــعامالت املقدمة من أصحاب الشأن املراد
إصدارها أو توثيقها.
المادة ()2

يختص قسم خدمات األحوال الشخصية بإصدار اإلشهادات واألوذنات وتوثيق املعامالت
والترصفات املتعلقة باألحوال الشخصية ما مل تكن فيها خصومة.
المادة ()3

ينعقد االختصاص للمحكمة يف اإلشهادات املتعلقة بالعقارات الكائنة باإلمارة.

قواعد عامة
المادة ()4

إلصدار اإلشهاد أو توثيق املستند يجب تقديم طلب للقسم وفقاً للرشوط التالية:
 - 1أن يتمتع طالب التوثيق باألهلية الرشعية والقانونية.
 - 2أن يكون املستند محرراً باللغة العربية أو مرتج ًام ترجمة معتمدة.
 - 3املحررات الصادرة من خارج الدولة يجب أن تكون مصدقة حسب األصول.

 - 4سداد الرسم املقرر.
 - 5إحضار شاهدين فيام عدا اإلشهادات اآلتية.
 إثبات البناء بالزوجة. إيقاع الطالق بحضور الطرفني. تغيري االسم األول. إرجاع الزوجة بحضور الطرفني. إقرار بالتنازل عن املهر أو بقبضه. إثبات الحضانة والتنازل عنها. إلحاق األوالد بجنسية والدتهم بحضور الطرفني. تعيني ويص مختار. استمرار الزوجية ما مل يكن هناك مانع رشعي.المادة ()5

لتوثيق املعامالت الخاصة بفاقدي األهلية أو ناقصيها ومن يف حكمهم والشخصيات االعتبارية
يجب أن يقدم الطلب ممن ميثلهم رشعاً أو قانوناً أو من ينوب عنهم مع إبراز ما يثبت ذلك
إال يف حالة األب الذي يرغب يف توثيق معاملة خاصة بولده القارص فيكتفى بثبوت األبوة.
المادة ()6

يشتمل الطلب عىل اسم الطالب كام ًال وصفته وعنوانه وموطنه وتوقيعه وبيان املعاملة التي
يرغب يف توثيقها مع إرفاق املستندات الالزمة إلجرائها حسب نوعها مع مراعاة التحقق من
هوية أصحاب الشأن والشهود.
المادة ()7

 - 1يقرر القايض بعد االطالع عىل الطلب ما يراه مناسباً يف شأن قبوله أو تعديله أو رفضه مع
بيان أسباب التعديل أو الرفض.
 - 2يف حال رفض الطلب أو تعديله يجوز للطالب رفع األمر إىل رئيس املحكمة.
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المادة ()8

ال يجوز إصدار أو توثيق أية معاملة من اختصاص جهة أخرى أو إذا كانت املعاملة مخالفة
ألحكام الرشيعة اإلسالمية والنظام العام واآلداب.
المادة ()9

 - 1ميتنع عىل املوثق مبارشة أي إجراء خاص به أو بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
 - 2يتم استبعاد الطلب إذا ترك أكرث من شهرين دون إجراء.

الوالية بالزواج
المادة ()10

يجوز ملن ليس لها ويل أن تتقدم بطلب إىل قايض املحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو
عملها وذلك لتزويجها بواليته إذا توفرت الرشوط اآلتية:
 - 1خلوها من املوانع الرشعية.
 - 2إثبات عدم وجود ويل لها.
 - 3إثبات كفاءة الخاطب.
 - 4أال يقل مهرها عن مهر مثلها.
 - 5أن تكون لها إقامة أو تأشرية سارية املفعول لغري املواطنة.

اإلقرار بالدخول
المادة ()11

يشرتط إلصدار إشهاد إقرار الدخول بالزوجة تقديم عقد الزواج أو صورة مصدقة عنه
وإقرارها بذلك.

وثيقة استمرار زواج
المادة ()12

أ  -عند طلب إشهاد استمرار الزواج يجب أن يشتمل الطلب عىل اسم الزوجني وجنسيتهام
وعناوينهام ويشرتط إلصداره تقديم أصل وثيقة عقد الزواج أو صورة مصدقة عنه.
ب  -إذا كان الزواج مربماً قبل عام  1990وتعذر إبراز أصل عقد الزواج أو صورة مصدقة عنه
يكتفى بأحد املستندات اآلتية-:
 - 1صورة من وثيقة الزواج.
 - 2أن يكون اسم أحد الزوجني مثبتاً يف جواز سفر اآلخر بهذه الصفة.
 - 3شهادة ميالد أحد األبناء ثابتاً فيها اسم الزوجني معاً.
 - 4أية وثيقة رسمية أخرى تفيد قيام الزوجية.

الطالق والرجعة
المادة ()13

 - 1عىل الزوج الذي يرغب يف إيقاع الطالق أن يتقدم بذاته أو من ميثله قانوناً بطلب إىل
قسم التوجيه واإلصالح األرسي مشتم ًال عىل اسم الزوجني وبيانات عقد الزواج مع بيان أي
طالق سابق إن وجد فإذا تعذر الصلح بينهام يوثق القايض الطالق الذي يوقعه املطلق أمامه
مع تحديد صفة الطالق وعدده.
 - 2عىل الزوج الذي يرغب يف إثبات إقراره بالطالق الذي أوقعه عىل زوجته أن يتقدم بذاته
أو من ميثله قانوناً بطلب إىل قسم التوجيه واإلصالح األرسي مشتم ًال عىل اسم الزوجني
وبيانات عقد الزواج وأي طالق سابق إن وجد ،فإن صادقته الزوجة وكان إقراره واقعاً أثناء
العدة الرشعية ،فيوثق القايض الطالق مع تحديد صفته وزمانه ومكانه.
 - 3عىل املطلق رجعياً الذي يرغب يف إرجاع زوجته أثناء العدة أن يتقدم بذاته أو من ميثله
قانوناً بطلب إىل القايض مشتم ًال عىل اسم الزوجني وبيانات الطالق ،وبعد التثبت من القايض
يصدر إشهاداً بالرجعة.
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 - 4يف حال غياب املطلقة عن حضور اإلشهاد ،فتعلن بالطريق الذي رسمه القانون.
 - 5يف حال نشوء أي نزاع بني الزوجني فيام يتعلق بالطالق أو الرجعة ،فيوجه األطراف برفع دعوى.

إثبات حضانة
المادة ()14

مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )156من قانون األحوال الشخصية يتعني عىل طالب إشهاد إثبات
الحضانة تقديم سند تنفيذي يفيد ذلك وإال تعني حضور ويل املحضونني للمصادقة.

إثبات اإلعالة والرعاية
المادة ()15

(تصدر املحكمة إشهاداً باإلعالة أو املشاركة فيها إذا توفرت الرشوط اآلتية):
 - 1أن يكون أحد أصحاب الشأن مواطناً أو حام ًال لجواز سفر الدولة.
 - 2تقديم ما يثبت درجة القرابة مع الشخص املعال وحضوره إن كان بالغاً.
 - 3تقديم املعال ما يفيد عدم تقاضيه معاشاً أو امتالكه ألية رخص تجارية أو صناعية أو
مهنية أو عقارات أو كان رشيكاً فيها ويف حالة إعالة أحد األبوين العاجز تقديم ما يثبت عجزه
بإبراز شهادة طبية من داخل الدولة.
 - 4أال يوجد للمعال كافل أو قريب مقتدر أحق باإلعالة من مقدم الطلب.
 - 5أن يقدم املعيل ما يفيد مقدرته املالية.
 - 6تقديم مستندات الطالق والرتمل يف حالتي إعالة املطلقة واألرملة.

المادة ()16

ملرض أو عج ٍز أو صغر
يجوز إصدار إشهاد برعاية الطالب لقريب له لحاجته للرعاية والعناية ٍ
سن ويقدم الطالب ما يثبت حاجة املقر له للرعاية وللمحكمة أن تطلب حضور املقر له أو
من ينوب عنه للمصادقة.

إثبات كفالة مجهول النسب
المادة ()17

للمحكمة إصدار إشهاد بإثبات كفالة مجهول النسب إذا توفرت الرشوط اآلتية:
 - 1أن يكون طالب الكفالة مواطناً مسل ًام وأن تتوفر فيه الرشوط القانونية الواجب توفرها
يف الحاضن.
 - 2إذا كان الطالب رج ًال يجب أن يكون عنده من يصلح لرعاية املكفول من النساء.
 - 3إبداء رأي النيابة العامة.
ً
 - 4للطالب اختيار االسم األول للمكفول وتكمل املحكمة االسم كامال وال ينسب إىل الكافل.

إثبات نسب أو قرابة
المادة ()18

للقايض إصدار إشهاد بالقرابة نسباً أو مصاهرة إذا قدم الطالب أية وثيقة رسمية تثبت القرابة
املقر بها.
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إشهاد اعتناق اإلسالم
المادة ()19

عىل من يرغب يف اعتناق اإلسالم أن يقدم طلباً للقسم يرفق به صورة شخصية له مع صورة
من جواز سفره.
المادة ()20

يجوز إسناد اعتناق اإلسالم بتاريخ سابق إذا ثبت ذلك التاريخ بالبينة.
المادة ()21

 - 1يكون اعتناق اإلسالم بالشهادتني نطقاً أو كتابة وعند العجز عنهام فباإلشارة املفهومة
ويجوز للمعتنق تغيري اسمه األول فقط.
 - 2للقايض أن يؤجل تسليمه إشهاد اعتناق اإلسالم بعد توجيهه لتعلم أركان الدين األساسية.

إشهاد الوصاية والوصية
والهبة والوقف
المادة ()22

 - 1مع مراعاة أحكام الويص الواردة يف القانون وقانون مؤسسة األوقاف وشؤون القرص
الخاص بإمارة ديب يجوز لألب أن يعني وصياً مختاراً عىل ولده القارص أو الحمل املستكن وعىل
أوالد ابنه املحجور عليه أو الغائب ويقدم طلباً للقايض مشتم ًال عىل:
أ  -اسمه وبياناته الشخصية.
ب  -اسم املويص والويص واملوىص عليهم وديانتهم.
 - 2ويصدر القايض إشهاداً بالوصاية بعد التحقيق يف الطلب وسامع أقوال الطالب والبينة
الدالة عىل صالحية الويص وقبول الويص املختار.

المادة ()23

مع مراعاة أحكام الوصية الواردة يف الكتاب الرابع من قانون األحوال الشخصية رقم ()28
لسنة  2005فإنه يتعني:
 - 1عىل املويص عند تقديم طلبه إىل القايض أن يبني فيه اسمه واسم املوىص له ودرجة قرابته،
وبيان املوىص به وإرفاق ما يفيد ملكيته للموىص به وخلوه من املوانع الرشعية والقانونية.
 - 2إحضار موافقة مالك العني إن كان املويص مالكاً للمنفعة فقط.
المادة ()24

مع مراعاة أحكام الهبة املنصوص عليها يف قانون املعامالت املدنية يف املواد من ( 614إىل
 )653والفقرة الثانية من املادة ( )62من قانون األحوال الشخصية فإنه يتعني:
 - 1عىل الواهب عند تقديم طلبه إىل القايض أن يبني اسمه واسم املوهوب له ودرجة قرابته
إن وجدت وبني املال املوهوب وإرفاق ما يفيد ملكية الواهب له وخلو الهبة من املوانع
الرشعية والقانونية.
 - 2حضور املوهوب له عند إجراء الهبة وإبداء موافقته.
المادة ()25

مع مراعاة أحكام القانون وقانون املعامالت املدنية (رقم  5لسنة  )1985املعدل يف املواد من
( 838إىل  )848والقانون (رقم  9لسنة  )2007بشأن إنشاء مؤسسة األوقاف وشؤون القرص.
يتبع بشأن الوقف وإجراءاته القواعد العامة الواردة يف القانون باإلضافة إىل ما يرد يف املواد التالية:
إلثبات الوقف يشرتط ما ييل:
 - 1تقديم طالب الوقف طلباً يذكر فيه اسم الواقف واملوقوف له والناظر وصيغة الوقف.
 - 2تقديم ما يثبت ملكية الوقف ملا يريد وقفه وخلوه من املوانع الرشعية والقانونية.
 - 3إذا كان املراد وقفه مرهوناً تعني تقديم موافقة املرتهن وللمحكمة مخاطبة الجهة املختصة
لبيان صحة ملكية الواقف ملا يريد وقفه وخلوه من املوانع وما إذا كان مشاعاً أو مفرزاً.
 - 4يصدر القايض إشهاداً بإثبات الوقف متضمناً رشوط الواقف والنظارة عىل الوقف وفق
الرشوط الرشعية للوقف وتخاطب الجهة املختصة للتأشري بسجالتها مبا يفيد متام الوقف.
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إشهاد تغيير وتصحيح األسماء

إشهادات متنوعة

المادة ()26

المادة ()29

يطبق بشأن إشهاد تغيري وتصحيح األسامء نظام تغيري أسامء األشخاص الطبيعيني يف إمارة ديب
(رقم  9لسنة )2006

االنتقال خارج المحكمة
المادة ()27

يجوز انتقال املوثق املحلف إلجراء املعامالت خارج املحكمة بإذن من القايض املختص بنا ًء
عىل طلب يقدم إليه من صاحب الشأن أو أحد أقربائه أو من له مصلحة يبني فيه سبب
الطلب واملانع من الحضور للمحكمة يف الحاالت اآلتية:
 - 1العجز عن الحضور لكرب السن أو املرض.
 - 2املرأة املعتدة من وفاة زوجها.
 - 3أي حالة أخرى بإذن من رئيس املحكمة.

 - 1يجوز إصدار إشهاد بعدم الزواج مطلقاً أو بعد الطالق أو بعد وفاة أحد الزوجني أو
بإثبات الحضانة.
 - 2يجوز إصدار إشهاد باإلقرار بالحقوق املتعلقة مبسائل األحوال الشخصية والتنازل عنها
وااللتزام بها أو االتفاق بشأنها.
 - 3للمحكمة إصدار أي إشهاد يتعلق مبسائل األحوال الشخصية مل ينص عليه يف هذه الالئحة
عىل أن يتبع بشأنه القواعد املبينة فيها بشأن اإلشهادات املامثلة.
المادة ()30

يصدر رئيس املحكمة بالتنسيق مع اإلدارة دليل متطلبات اإلشهادات وله إصدار التعليامت
والتعاميم املنظمة للقسم.
المادة ()31

يعمل بهذه الالئحة بعد ثالثني يوماً من تاريخ إصدارها.

الوكاالت المتعلقة باألحوال الشخصية
المادة ()28

مع مراعاة أحكام الوكالة الواردة يف قانون املعامالت املدنية وقانون الكاتب العدل يختص
القسم بتحرير الوكالة الخاصة املتعلقة بالزواج والطالق والرجعة وإلغائها وال يجوز للوكيل
توكيل غريه إال ملرة واحدة ،ويف هذه الحالة يجب إبراز أصل الوكالة أو صورة مصدقة عنها.

رئيس محاكم ديب

صدرت بتاريخ 4 :يناير 2010م
تاريخ العمل بها 4 :فرباير 2010م
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قرار إداري رقم  4لسنة 2008م

بشأن الئحة عمل لجان التوجيه األسري بمحاكم دبي
بعد االطالع عىل قانون تأسيس املحاكم
وعىل القرار رقم ( )6لسنة  2006بدراسة وإعداد الئحة عمل لجان التوجيه األرسي وما تم
عرضه علينا
تقرر
أوالً :إصدار واعتامد الئحة عمل لجان التوجيه األرسي مبحاكم ديب.
ثانياً :تلغى أي تعليامت أو قرارات سابقة تخالف ما ورد بهذه الالئحة.
ثالثاً :عىل الجهات املعنية اتخاذ اإلجراءات الالزمة ومتابعة التنفيذ اعتباراً من تاريخه.
رئيس محاكم ديب

الئحة عمل لجان التوجيه األسري بمحاكم دبي
بعد االطالع عىل القانون االتحادي رقم ( )28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية.
أصدرنا الالئحة التالية:
المادة ()1

عند تطبيق هذه الالئحة يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ،ما مل
يقتض سياق النص خالف ذلك.
 - 1املحاكم :محاكم ديب.
 - 2الرئيس :رئيس محاكم ديب.
 - 3املدير :مدير محاكم ديب.
 - 4املحكمة :محكمة ديب االبتدائية الرشعية.

 - 5رئيس املحكمة :رئيس املحكمة االبتدائية الرشعية.
 - 6القايض :قايض املحكمة االبتدائية الرشعية.
 - 7اللجنة :لجنة التوجيه األرسي.
 - 8القانون :قانون األحوال الشخصية االتحادي رقم  28لسنة .2005
 - 9اإلدارة :إدارة القضايا الرشعية.
 - 10املوجه األرسي :هو املوظف املختص للتوجيه األرسي أو من يندب لهذا الغرض.
 - 11القسم :قسم اإلصالح والتوجيه األرسي.
مادة ()2

تنشأ يف املحكمة لجنة أو أكرث تسمى لجنة التوجيه األرسي ويصدر رئيس املحكمة قراراً
بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
مادة ()3

تختص اللجنة بنظر ما ييل:
 كافة املنازعات املتعلقة مبسائل األحوال الشخصية ويستثنى من ذلك مسائل الوصية واإلرثوما يف حكمها والدعاوى املستعجلة والوقتية واألوامر املستعجلة والوقتية يف النفقة والحضانة
والوصايا والدعاوى التي ال يتصور الصلح بشأنها كدعوى إثبات الزواج والطالق.
 الدعاوى املحالة إليها أثناء سري الدعوى بناء عىل قرار املحكمة وبعد موافقة ذوي الشأن. منازعات التنفيذ يف دعاوى األحوال الشخصية بناء عىل قرار املحكمة.مادة ()4

تصدر اللجنة القرارات اآلتية:
 إثبات الصلح املنهي للنزاع كله :عند متكن اللجنة من تسوية كافة نقاط النزاع بني الطرفني. إثبات الصلح الجزيئ :عند متكن اللجنة من تسوية جزء من النزاع. اإلحالة إىل املحكمة :عند تعذر الصلح الكيل بني الطرفني. -حفظ الطلب :عند العدول عنه أو تخلف الطالب عن الحضور رغم إخطاره.
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مادة ()5

أ  -ال يجوز ألحد أعضاء اللجنة إبداء الرأي يف املنازعة املعروضة عليها أو إفشاء أرسارها.
ب  -ميتنع عىل أعضاء اللجنة مبارشة أعاملها يف الحاالت اآلتية:
 إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب أو املصاهرة للدرجة الرابعة ألحد األطراف. إذا كان له أو لزوجته خصومة قامئة مع أحد األطراف. إذا كان وكي ًال ألحد األطراف يف أعامله الخاصة أو وصياً أو قي ًام عليه.مادة ()6

ال يجوز للجنة إجراء الصلح باملخالفة ألحكام القانون أو الرشيعة اإلسالمية أو النظام العام
أو اآلداب.
مادة ()7

بشأن تغيير أسماء األشخاص الطبيعيين
في إمارة دبي

(((

رئيس املجلس التنفيذي
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
بعد االطالع عىل القانون رقم ( )3لسنة 2003م بشأن إنشاء املجلس التنفيذي إلمارة ديب.
نصدر النظام اآليت:
المادة ()1

يسمى هذا النظام «نظام تغيري أسامء األشخاص الطبيعيني يف إمارة ديب رقم ( )9لسنة .»2006
المادة ()2

يحلف املوجه األرسي اليمني القانونية أمام رئيس املحكمة بالصيغة اآلتية:
(أقسم بالله العظيم أن أؤدي عميل بأمانة وصدق)
مادة ()8

يعمل بهذه الالئحة بعد أسبوعني من تاريخ صدورها.
رئيس محاكم ديب

صدرت يف  /20محرم 1429 /هـ
املوافق  /28يناير2008 /م

نظام رقم ( )9لسنة 2006م

يكون للكلامت التالية املعاين املبينة إزاء كل منها ما مل يدل سياق النص عىل خالف ذلك:
الدولة :دولة اإلمارات العربية املتحدة.
اإلمارة :إمارة ديب.
املحكمة :محكمة ديب الرشعية.
الطلب :طلب تغيري االسم األول لشخص طبيعي.
اإلشهاد :القرار الصادر من املحكمة بإجابة الطلب.
المادة ()3

ُيحظر إجراء أي تعديل أو تغيري أو تصحيح يف االسم األول للشخص الطبيعي ،إال بنا ًء عىل
إشهاد يصدر من املحكمة ،ويستثنى من ذلك تصحيح األخطاء املادية التي تقع عند القيد،
ويجرى التصحيح يف هذه الحالة من قبل الجهة املختصة التي وقع الخطأ املادي لديها.
(((() نرش يف الجريدة الرسمية لحكومة ديب – العدد ( )317بتاريخ 2006/12/28م ،ص.93
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المادة ()4

أ  -تختص املحكمة بالنظر يف الطلبات املقدمة إليها من مواطني الدولة التي تكون خالصات
قيدهم وجوازات سفرهم صادرة من قبل الجهة املختصة يف اإلمارة.
ب  -إذا كان صاحب الطلب قارصاً فيجب تقديم الطلب من قبل وليه وإن مل يكن له ويل
فيقدم الطلب من قبل الويص.
المادة ()5

تقوم املحكمة باالستقصاء والبحث وتخاطب النيابة وإدارة الجنسية واإلقامة والجهات األمنية
املختصة يف الدولة ،لتزويدها مبا لديها من معلومات عن مقدم الطلب ،وبحث حالته الجنائية.
المادة ()6

ينرش الطلب يف جريدتني يوميتني واسعتي االنتشار باللغة العربية عىل نفقة مقدمه ،وعىل
من له اعرتاض أن يتقدم به إىل املحكمة خالل شهر واحد من تاريخ النرش.

المادة ()10

ُينرش هذا النظام يف الجريدة الرسمية ،ويعمل به من تاريخ نرشه.

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس املجلس التنفيذي
تاريخ التوقيع 2006/12/19 :م
املوافق 28 :ذي القعدة  1427هـ
تاريخ النرش2006/12/28 :
تاريخ العمل به2006/12/28 :

المادة ()7

أ  -تفصل املحكمة يف االعرتاض وتبت بالطلب بإشهاد تصدره.
ب  -تقوم املحكمة بتبليغ اإلشهاد إىل إدارة الجنسية واإلقامة والقيادة العامة لرشطة ديب.
المادة ()8

عىل مقدم الطلب بعد حصوله عىل اإلشهاد مخاطبة جميع الجهات الرسمية املعنية إلجراء
التعديالت الالزمة عىل القيود واملستندات الرسمية املتعلقة مبقدم الطلب لديها.
المادة ()9

يستوىف عىل قيد الطلب لدى املحكمة رسم ثابت مقدراه ( )300درهم.
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قرار وزاري رقم ( )563لسنة 2٠13

في شأن تعديل الئحة التوجيه األسري

الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( )1لسنة 2011

وزير العدل
بعد اإلطالع عىل -:
 القانون االتحادي رقم ( )1لسنة  1972بشأن اختصاصات الوزارات وصالحيات الوزراءوالقوانني املعدلة له.
 وعىل القانون االتحادي رقم ()28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية. وعىل املرسوم بقانون اتحادي رقم ( )11لسنة  2008يف شأن املوارد البرشية للحكومةاالتحادية والقوانني املعدلة لها
 وعىل القرار الوزاري رقم ( )1لسنة  2011يف شأن الئحة التوجية األرسي.قرر-:
مادة ()1
تعريفات

يف نطاق تطبيق أحكام الالئحة يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها
ما مل يقتض سياق النص خالف ذلك:
-1الدولة  :دولة اإلمارات العربية املتحدة .
 -2الوزير  :وزير العدل .
 -3املحكمة  :املحكمة االبتدائية الرشعية أو دائرة األحوال الشخصية حسب األحوال.
 -4رئيس املحكمة  :رئيس املحكمة االبتدائية أو رئيس دائرة األحوال الشخصية حسب األحوال.
 -5القايض  :القايض املرشف عىل اللجنة.
 -6اللجنة  :لجنة التوجيه األرسي.
 -7القانون :القانون االتحادي رقم  28لسنة  2005يف شأن األحوال الشخصية .
 -8املوجه األرسي  :هو املوظف املختص باإلصالح والتوجيه األرسي أو من يندب لهذا الغرض.
 -9القسم  :قسم اإلصالح والتوجيه األرسي.

 -10قضايا األرسة  :جميع القضايا املتعلقة باألرسة املنطبق عليها قانون األحوال الشخصية.
 -11اإلعالن  :أي وسيلة إلبالغ الطرف األخر من وسائل اإلعالن املقررة يف قانون األحوال
الشخصية وغريها مام يحقق الغرض من اإلعالن.
مادة ()2

ينشأ يف كل محكمة لجنة لإلصالح والتوجيه األرسي ويصدر رئيس املحكمة قرار بتشكيلها
ويرشف عليها قاض .
مادة ()3

تختص اللجنة بنظر ما ييل -:
 -1كافة املنازعات املتعلقة مبسائل األحوال الشخصية ويستثني من ذلك مسائل الوصية
واإلرث وما يف حكمها والدعاوي املستعجلة والوقتية واألوامر املستعجلة والوقتية يف النفقة
والحضانة والوصايا والدعاوي التي ال يتصور الصلح بشأنها كدعاوي إثبات الزواج أو إثبات
الطالق وإذا كان الطرف اآلخر مبعداً ألي سبب كان ،أو خارج الدولة ألكرث من ستة أشهر.
 -2الدعاوي املحالة إليها أثناء سري الدعوى بناء عىل قرار املحكمة وبعد موافقة أطراف الدعوى .
 -3أي منازعات أو دعاوي تتعلق بقضايا األرسة بناء عىل قرار املحكمة املختصة.
 -4تقديم الرأي واملشورة عن حالة أطراف دعاوي األحوال الشخصية أو حالة بعينها بناء عىل
طلب املحكمة املختصة بنظر الدعوى .
مادة ()4

مع مراعاة رشوط التعيني طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم  11لسنة  2008بشأن املوارد
البرشية يف الحكومة االتحادية :
يشرتط يف املوجه األرسي-:
-1أن يكون حاصال عىل مؤهل جامعي رشعي أو اجتامعي أو نفيس عىل دراية بأحكام
الرشيعة املتعلقة بشئون األرسة وأحكام قانون األحوال الشخصية .
 -2أن يكون متزوجا .
-3أن ال يقل عمره عن  25سنة .
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 -4أن يجتاز املقابلة الشخصية عن طريق اللجنة املختصة بالتعيني .
-6أن يكون حسن السرية والسلوك ومل يسبق الحكم عليه يف جناية أو جنحة مخلة بالرشف أو
األمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
 -7يستثنى من البند ( )1املوجهني األرسيني األكفاء العاملني باملحاكم قبل صدور هذه الالئحة.
المادة ()5

يجوز لرئيس املحكمة عند االقتضاء تكليف من يراه مناسبا من موظفي املحكمة للقيام بعمل
املوجه األرسي ملدة أقصاها شهر تجدد ملدة مامثلة .
المادة ()6

يحلف املوجه األرسي اليمني القانونية أمام رئيس املحكمة بالصيغة اآلتية(-:أقسم بالله
العظيم أن أؤدي عميل بأمانة وصدق )
المادة ()7

تعقد اللجنة جلساتها يف مقر املحكمة أو يف أي مكان يحدده الوزير .
المادة()8

يجوز للجنة االنتقال خارج مقر املحكمة أو عقد جلسات اإلصالح يف غري أوقات الدوام
الرسمي بعد موافقة رئيس املحكمة .
المادة ()9

يجوز بقرار من الوزير أن يعهد ألي مؤسسة مهتمة بشؤون األرسة أن تتويل اإلصالح والتوجيه
األرسي تحت إرشاف املحكمة وباإلجراءات املنصوص عليها يف هذه الالئحة.
المادة ()10

ال يجوز للموجه األرسي إجراء الصلح وإثبات أي اتفاق باملخالفة ألحكام الرشيعة اإلسالمية

أو القانون أو النظام العام أو اآلداب.
المادة ()11

يقوم قسم اإلصالح والتوجيه األرسي مبا ييل -:
 -1قيد الشكاوي وطلبات اإلصالح وفقا لألرقام املتسلسلة وتاريخ ورودها إىل اللجنة وإحالتها
إىل املوجه األرسي .
-2تدوين بيانات الطرفني وعناوينهم وموضوع شكواهم وملخص عن حالتهم االجتامعية وفق
النموذج املعد لذلك.
-3القيام بإعالن الطرف املشكو ضده.
 -4حفظ امللفات وأرشفتها .
 -5إعداد التقارير الشهرية والسنوية عن أعامل القسم متضمنة إحصائيات ونتائج أعامل
املوجهني األرسيني.
المادة ()12

يجوز للموجه األرسي قبل اإلعالن سامع قول الشايك ملعرفة أسباب النزاع ومحاولة إيجاد حل
فإن تعذر ذلك يتم إعالن الطرف اآلخر مبوعد انعقاد أول جلسة لنظر طلب اإلصالح بأي
وسيلة تحقق الغاية منه.
المادة()13

 -1إذا حرض الشايك ومل يحرض املشكو ضده لعدم إعالنه يؤجل نظر الطلب لجلسة أخرى مع
إعالنه مبوعد الجلسة املحددة .
-2إذا مل يحرض الطرفان ملوعد الجلسة املحددة يحفظ الطلب .
 -3إذا حرض املشكو ضده ومل يحرض الشايك فللحارض أن يطلب حفظ امللف ويعرض عىل القايض
املختص ليتخذ ما يراه ويجوز للشايك إعادة السري يف الطلب قبل ميض شهرين من تاريخ قرار
الحفظ .فإذا انقضت مدة الشهرين يحفظ امللف نهائياً.
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المادة ()14

إذا تنازل الشايك عن شكواه أثبت املوجه األرسي تنازله ووقعه عليه ويعرض عىل القايض ليقرر
إثبات التنازل وحفظ الطلب.
المادة ()15

تكون جلسات التوجيه اإلصالح األرسي يف أماكن خاصة ويقترص الحضور عىل أطراف النزاع
األصليني وال يسمح بحضور أحد سواهم مهام كانت صفته أو صلته إال إذا رأى املوجه األرسي
الحاجة لذلك.
المادة ()16

يسمع املوجه األرسي أقوال أطراف النزاع بغري ميني ويثبت أقوالهم يف محرض يعد لهذا الغرض
ويوقع عليه املوجه األرسي والطرف الذي استمع ألقواله ويثبت ما تم أمامه من إجراءات.
المادة ()17

يقوم املوجه األرسي أثناء نظر الطلب بتذكري األطراف بحقوقهم وواجباتهم الرشعية والقانونية
تجاه كل منهم لألخر وواجباتهم تجاه األفراد املرتبطني بهم .
وعىل اللجنة أن تتخري أفضل األساليب واملامرسات التي من شأنها إقناع الطرفني بإمتام الصلح .
المادة ()18

يجوز للموجه األرسي االستعانة مبرتجم يجيد لغة الطرف الذي ال يجيد اللغة العربية .
المادة ()19

يجوز للموجه األرسي االستعانة برأي املختصني يف شؤون األرسة بعد موافقة القايض املختص .
المادة ()20

للموجه األرسي دعوة من يرى يف حضوره مصلحة يف إمتام الصلح وله طلب أي مستند أو

وثيقة يرى اإلطالع عليها ومن شأنها أن تساعد يف اإلصالح وتحفظ نسخة منها يف امللف
الخاص بالطلب .
المادة ()21

يجوز لألطراف االتفاق عىل إنهاء النزاع كله أو جزء منه .
المادة ()22

إذا اتفق األطراف عىل الصلح يف النزاع كله أو بعضه أثبت املوجه األرسي املختص اتفاقهم
وأخذ توقيعاتهم يف محرض الجلسة وعرضها عىل القايض إلصدار قراره بعد سامع األطراف
باعتامد محرض الصلح وجعله يف قوة السند التنفيذي وفقا لإلجراءات القانونية املتبعة وتصدر
النسخة األصلية موقعة من املوجه األرسي والقايض  ،وترسي عىل االتفاق أحكام الفقرة ()2
من املادة ( )16من قانون األحوال الشخصية رقم  28لسنة .2005
المادة ()23

أذا اتفق األطراف عىل إنهاء الحياة الزوجية بطالق أو خلع أثبت املوجه األرسي ذلك كام
أثبت اتفاقهم يف جميع املسائل املتعلقة بالطالق من حقوق خاصة بهم أو بأوالدهم وعرضها
عىل القايض بعد سامع األطراف إلثبات الطالق واعتامد الصلح وجعله يف قوة السند التنفيذي
وتصدر النسخة األصلية موقعة من املوجه األرسي والقايض.
المادة ()24

إذا مل يتفق األطراف وتعذر الصلح بينهم يثبت املوجه األرسي أسباب تعذر الصلح  .وتصدر
شهادة بتعذر الصلح يوقعها املوجه األرسي لتقدميها إىل املحكمة عند قيد الدعاوي وتكون
صالحة ملدة شهرين من تاريخ إصدارها .
المادة ()25

إذا قدم أي من األطراف طلبا مقابال فعىل املوجه األرسي ضم الطلب األحدث إىل الطلب
األقدم وينظر الطلبان معا .

المادة ()26

عىل املوجه األرسي إنهاء الشكوى خالل شهرين من تاريخ الطلب ما مل يتفق الطرفان أو يرى
القايض املختص مد املدة ألجل يراه مناسبا.
المادة ()27

ال يجوز للموجه األرسي إفشاء أرسار املنازعة املعروضة أمامه .
المادة ()28

مينع عىل املوجه األرسي نظر الشكوى يف الحاالت التالية -:
-1إذا كان زوجا أو قريبا بالنسب أو املصاهرة للدرجة الرابعة ألحد األطراف .
 -2إذا كان له أو ألحد أقاربه خصوصة قامئة أو مصلحة مع أحد األطراف .
-3إذا كان وكيال ألحد األطراف يف أعامله الخاصة أو وصيا أو قيام عليه .
المادة ()29

يعمل بهذه الالئحة من تاريخ صدورها وتنرش يف الجريدة الرسمية.

د.هادف بن جوعان الظاهري
وزير العدل
التاريخ/15:يوليو2013/م

