قانون رقم (  ) 17لسنة 1992م ()1
بشأن تنظيم أحوال القاصرين
ومن في حكمهم
مؤتمر الشعب العام،

تنفي ذذلقراراذ ذؤقرقتاقل ذذة ؤقتاقرة ذذوريااققادا ذذيااياالراق وادا ذذداقرو ذذدا اقر ذذد ارو ذذد ا1398ل.را
قلوقف ذ ذ ا 1989القرذ ذذغااذ ذذدقىداقلاماذ ذذمتاقروذ ذذد ارااذ ذذة ؤقتاقرةذ ذذورياالقرا ذ ذذد اقرةذ ذذورياالقلذ ذذة ؤقتا
لقرنادابتالقالحتداقتالقرؤلقبطاقلىنيا(مة ؤاقرةوباقرود )اياالراق واداهاقرودا اقخلدمساعةذؤايا
قرفرتةامنا25ارجباإىلا2امناشىؤاشورد ا1398ل.راقلوقف امنا2اإىلا9اقلؤيخ . 1989ا
البوداقالطالعاعامتاإعال اقيد اااطااقرةوب .االعامتاقراد و اقلد  .االعامتاقراد و ارقما()9ارسناا. 84ابةأ اتنظيماقلة ؤقتاقرةوريا .االعامتاقراد و ارقما()10ارسناا. 84ابةأ اقرزلقجالقرطالقالآاثرمهد .اصيغ القانون اآلتي
الباب األول
األهلية
الفصل األول
أحوال األهلية
المادة األولى

يمامعاقرةخصامنلالالاتهاحيادراأب اياالجوباكدماا .ا
لتكو اراحالاقلسمكناذابةؤطالالاتهاحيادراذاأ اياالجوباحمداةاابرةؤلطاقرغاياؤر داقراد و  .ا
المادة الثانية

ت رتاأ ايااققاقءاكدمااالناباغااناقرؤشد،التومذ اققةذااابرنسذرااراةذملماقلايذزالقرسذفيهال ا
قرملفاا،الالايمامعاهبلهاقق ايااقرةملماقماقلايزالقجملنو القلوموه .ا
1ا-ا ةؤابودااقجلؤيدةاقرؤمسياارقما()36ايا. 1992/12/15

المادة الثالثة

قرةملما وامناملايراغااناقرؤشد،ال وامميزاألاقمامميز -:ا
أ)اقرةملماقماقلايزا وامناملايمماقرسدبواامناعاؤه .ا
ب)اقرةملماقلايزا وامناأمتاقرسدبواامناعاؤه .ا
المادة الرابعة

ريساراةملماقماقلايزاح اقرمةؤفايامدرهالتكو امجيعاتةؤفدتهاابطاا .ا
المادة الخامسة

تكو اتةؤفدتاقرةملماقلايزااحيحاامىتاكد تاقفواارها فودراحمضدرالابطااامذىتاكد ذتارذدرةابذها
رؤرقراحمضدر.اأمداقرمةؤفدتاقرغاتدلرابنياقرنفعالقرضذؤرافىذقاقدباذاارابطذدلالةذاحااقرةذملماليذزللا
حذ اقرماسذذطاهلبطدذذذداإ قاأجدص ذذداقرةذذملمابوذذداباوقذذهااذذناقرؤشذذداألاأجدص ذذدالريذهاألاقحملكاذذااحسذبا
ققحوقل .ا
المادة السادسة

ريساراةملماأ ايمساماأموقرهاقرلاباوقذهااذناقرؤشذد،اإالاأ ذهالذوصاراذوىلاألاقرواذق،ابوذداموقفاذاا
قحملكاذذااقلخمةذذااأ ال اراةذذملماقلايذذزاقرذذل اأمتاقخلدمسذذااعةذذؤةامذذناعاذذؤهاإ قرامطاا ذدراألامايذذدقرا
هلاقرةاأموقرهاكاىداألابوضىداحتتامؤققرمهال رطاإ قاأ سامنهاحسناقرمةؤف .ا
ليوم اقرةملماقلأ ل ارهاكدملاقق اياافياداأ ارهاابرمةذؤفافيذهاللذوصالذنامذنذاقأ اأ ايامليذها
ألايايدهامىتاظىؤارهاأ اامةاحااقرةملماتامضقا رط .ا
المادة السابعة

عاذذمتاقرةذذملماقلذذأ ل ارذذهاياإاقرةاأموقرذذهاأ اياذذد ارااحكاذذااقلخمةذذااحسذذدابرااذذنو راعذذناتةذذؤفدتها
يةخلاعنداقرنظؤافيهارأ اقرويلاألاقرواقاألاقرايم .ا
المادة الثامنة

إ اقةذؤاقلذذأ ل ارذذهاياإاقرةاأموقرذذهاألاياتاذذدااقنسذذدباقرسذذنو اعنىذذداإىلاقحملكاذذااقلخمةذذااألا
أادءاقرمةؤفاياإاقرهتداألاقدمتاأاردباُيةمتاموىداعامتابادءاققموقلايايده،اجدصارااحكاذاامذنا
خ
تااذذدءا فسذذىداألابنذذدءاعاذذمتاطاذذباقرنيدبذذااقرودمذذااألاأحذذدا ل اقرةذذأ اأ احتذذدامذذناقأ األاتامليذذهابوذذدا
مسدعاأقوقلاقلأ ل اره.
ا

المادة التاسعة

اناقرؤشدامثد اعةؤةاانااميالايااكدماا .ا
الفصل الثاني
عوارض األهلية
المادة العاشرة

عوقرضاقق اياا قاقجلنو القرومهالقرملفااالقرسفه .ا
المادة الحادية عشرة

أ)اقجملنو ،ا وافدقداقروالابةورةامطااااألامماطوا .ا

ب)اقلوموه،ا واقايلاقرفىماخمماطاقركال افدقداقرمدبم .ا

ج)ا لاقرملفاا،ا وامنايملنبايامودمالتهاقلدرياارسىورااخدقعه .ا
ا)اقرسفيه،ا وامرلرامدرهافياداالافدئدةافيه .ا

المادة الثانية عشرة

حيكماابن ؤاعامتامناباغااناقرؤشداإ قاقعرتقهاعدرضامناعوقرضاقق ايذاالتؤفذعااعذوحلاقن ذؤا
مناأحداقققدرباألاممنارهامةاحااألامناقرنيدبااقرودما .ا
المادة الثالثة عشرة

الايؤفعاقن ؤاإالاحبكماقضدئق .ا
لرااح وراعايهاأ ايايمابنفسهااعوحلارفعاقن ؤ .ا
المادة الرابعة عشرة

ذناحيكذذماعايذذهاابن ذذؤال رذذطالفا ذدرارألحكذذد اقلاذذؤرةايا ذذلقا
توذذنياقحملكاذذااقياا ذدراأاقرةاأمذذوقلامذ خ
قراد و  .ا
المادة الخامسة عشرة

ياعاابطالراتةاؤفاقجملنو القلوموهاإ اادرابودارفعااعوحلاقن ؤاعايه .ا

أمذذداإ قااذذدراقرمةذذؤفاقرذذلارفذذعاقرذذدعوحلافذذالايكذذو اابط ذالراإالاإ قاكد ذذتاحدرذذااقجلنذذو األاقرومذذها
شدئواالقتاقرمةؤفاألامواومااردحلاقرطؤفاقآلخؤ .ا

المادة السادسة عشرة

الايرطذلاتةذذؤفا اقرملفاذذاالقرسذذفيهاقرذلارفذذعااعذذوحلاقن ذؤاعايذهاإالاإ قاكد ذذتا مي ذذااقاذذمملاللا
ألاتوقطة .ا
أمداإ قاادراقرمةؤفابودارفعاقردعوحلافيسؤ اعايهامدايسؤ اعامتاتةؤفدتاقرةملماقلايز .ا
المادة السابعة عشرة

يوم اقداؤقرامناملايراغااناقرؤشدالقجملنذو القرسذفيهال لاقرملفاذااليكذو اياحكذماقراداذؤاقلفاذواا
لقرملدئبالقلانوعامذناقرمةذؤفاحبكذماقراذد و القلذؤي امذؤضاقلذوتالمذناأحذدطاقرذدينا درذهالمذنايا
حكاىماقرليناحتدا ماقحملكاااقلخمةا .ا
المادة الثامنة عشرة

يموىلاشئو اقراداؤالريهاألاقرواقاقلخمدراألامناتوينهاقحملكااالايدراألاقيادر .ا
المادة التاسعة عشرة

رااداذذؤاققذذصاأ ايذذااققاقءاأ ايمةذذؤفافياذذدايسذذامارذذهاألايورذذعاحتذذتاتةذذؤفهاعذذداةامذذنامذ ذدلا

ققؤقضا فامهاليةذااقرمزقمهاقلموا اهبذلهاقققؤقضاياحدلاا ذلقاقلدلافاط .ا
المادة العشرون

رااداذذؤاقرذذل اأمتاقخلدمسذذااعةذذؤةاأ ايمةذذؤفافياذذدايكس ذرهامذذناعااذذهاألامىنمذذهاألااذذندعمه،الالا

لوصاأ ايمودحلاأثؤاقرمزقمهاحدلااقلدلاقرل ايكسرهالمعا رطالذوصارااحكاذااإ قاققمضذتامةذاحاا
قراداذذؤاأ اتايذذداحاذذهاياقرمةذ ذؤفايامدرذذهاقلذذلكور،العندئذذلااجتذ ذاؤحلاأحكذذد اقر اواليذذااألاقر اوا ذذديااألا
قراوقمااعايهاحسباققح اوقل .ا

الفصل الثالث
الغائب والمفقود والممنوع
من التصرف بحكم القانون
المادة الحادية والعشرون

أ)اقرملدئب:ا واقرةخصاقرل االايخوؤفاموطنهالالاحملاإقدممه .ا
اب)اقلفاوا:ا واقرملدئباقرل االاتخوؤفاحيدتهالالالفدته .ا

المادة الثانية والعشرون

إ قاملايكناراملدئباألاقلفاواالكيلاعينتارهاقحملكاااقيادراأاقرةاأموقره .ا
المادة الثالثة والعشرون

أتمذ ذؤاقحملكاذذااعنذذداتويذذنياقراذذيمالفا ذدراقحكذ ذد اقلذذداةاقرسذذدباااهلحةذذدءاأمذذوقلاقرملدئذذباألاقلفاذذواا
لتدقرالف اإاقرةاأموقلاقراداؤ .ا
المادة الرابعة والعشرون

يسذذؤ اعاذذمتالكيذذلاقرملدئذذباألاقلفاذذواالعاذذمتاقراذذيماقرذذل اتوينذذهاقحملكاذذااأاقرةاأمذذوقلاأيىاذذدامذذدا

يسؤ اعامتاققلايدءامناأحكد  .ا

المادة الخامسة والعشرون

تنمىقاقرمليراابظىوراموطناقرملدئباألاحملاإقدممهاألاب روتالفدتهاألاقنكذماابعمردرهاميمدر .ا
لينمىقاقرفادق اب روتاحيدةاقلفاوااألالفدتهاألاقنكماابعمردرهاميمدر .ا
المادة السادسة والعشرون

تنمىقاقراوقمااألاقروكدراااب مىدءاقرمليرااألاقرفادق الفادراقحكد اقلداةاقرسدباا .ا
لمعا رطاإ قاق مىتاقرمليرذاابظىذورامذوطناقرملدئذباألاحمذلاإقدممذهالقاذمحدلاعايذهاأ ايمذوىلابنفسذها
ألابوقاطاالكيذلاعنهاإاقرةاأمذوقرهاقاماؤاقرايماقلونيامذناقحملكاااياإاقرهتد .ا
المادة السابعة والعشرون

الالوصارااانوعامناقرمةؤفاحبكماقراد و اأ ايمةؤفاياأموقرذهاألايذديؤ داإالاهل امذناقحملكاذاا
قلخمةا،الياعاابطالراكلامدايامز ابهاعامتاخالفا رط .ا
ليةالاحكماقرفاؤةاقرسدباااحذدالتافادق اقق ايااقلنةوصاعايىذداياقد و اقرواوابت .ا
المادة الثامنة والعشرون

الايسؤ احكماقلداةاقرسدباااعامتاقرمةؤفدتاقلدريااقلضدفااإىلامدابوداقلوت .ا

المادة التاسعة والعشرون

عا ذذمتاقلان ذذوعام ذذناقرمة ذذؤفاحبك ذذماقرا ذذد و اأ اُيم ذذدراقياذ ذدراأاقرةاأموقر ذذهاعا ذذمتاأ اتا ذذؤهاقحملكا ذذاا

قلخمةا،افإ قاملايفولاعينتارهاتاطاقحملكاااقياادراذابوداأخلارأيهاإ اأمكن اذال رذطابنذدءاعاذمتاطاذبا

قرنيدبااقرودمااألامنارهامةاحا .ا

ليكو اقرايمامسئوالراأمد اقحملكاااقرغاأقؤتاقخميدرهاألاعينمهاحبسباققحذوقلايامجيذعامذدايمواذ ا
أبعادلاقوقممه .ا
المادة الثالثون

ينمىقاقلنعامناقرمةذؤفابذزلقلااذررهالتذؤااإىلاقلانذوعاأموقرذه،العاذمتاقراذيماأ اياذد احسذدابراعنىذدا
لناعينه .ا

الباب الثاني
الوالية
الفصل األول
الوالية على النفس
المادة الحادية والثالثون

ابكلامدرَهخاعالقاابةذخصاقراداذؤا
قرواليااعامتاقرنفسامكنااقد و يااتوجباعامتامنايموال داقرايد
َ
لُيضعاذداقرةملمالقجملنو القلوموه .ا
المادة الثانية والثالثون

قرواليذذااعاذذمتاقرذذنفساراوقرذذدينا اقروةذذرااأب فسذذىمامذذناقحملذذدر احسذذبات ذؤتيرىماياقأر القراؤقبذذاا
لعنداقرمسدل اختمدراقحملكاااأاذاحىماراواليذاالإ املايوجذدامذنىمامسذمح اعينذتاقحملكاذاامذنايةذاذا
راوالياامناأقدرباقراداؤافإ املايوجدافاناقرملم .ا
المادة الثالثة والثالثون

ياذذو اقرذذويلاعاذذمتاقرذذنفساابأشذؤقفاعاذذمتاشذذئو اقراداذذؤالرعديمذذهالتؤبيمذذهالتواياذذهالإعذذدقاهاإعذذدقاقرا
ادندر .ا
المادة الرابعة والثالثون

يةرتطاياليلاقرنفساأ ايكو ارشيدقراعدقالراأميندراممحذدقراياقرذدينامذعاقراداذؤاقذدارقراعاذمتاقرايذد ا
امضذذيدتاقرواليذذا،ا الملايسذذر اقنكذذماعايذذهاياجؤنذذاامذذناقجلذؤقئماقلوجرذذاارسذذاباقرواليذذاالفاذدراقحكذذد ا
لقاقراد و  .ا
المدة الخامسة والثالثون

تنمىقاقرواليااعامتاقرنفسابراوغاقرةملمااناقرؤشذدالبؤفعاقن ؤاعذناقجملنو األاقلوموه .ا
المادة السادسة والثالثون

تساباقروالياالجوابراعناليلاقرنفساياقندالتاقرمدريا -:ا
أ)اإ افاداأحداقرةؤلطاقلرينااياقلداةاقرؤقبواالقر الثنيامنا لقاقراد و  .ا
اب)اإ قاثرتاقرتكدبهاجلنديااألاجنحاارداقلويلااعايه .ا
ج)اإ قاحكماعايهابةفمهاأحداقروقرديناأك ؤامنامؤةالابرنسراارملمهامذناقروةذراامذؤةالقحذدةاياإحذدحلا
قجلؤقئماقآلتياا -:ا

-1اجؤنااقرماةماياقروقجردتاقرودئايا .ا
-2اجؤناااوءاقاموادلالادئلاقأاالحالقررتبيا .ا
-3اجؤنااإادءةامودماااأفؤقااققاؤة .ا
-4اجؤنااإيدقعاطفلاشؤعقامورتفابهاياما أاقرااطدءاألامداحكاه .ا
-5اجؤنااقرزقاألاقلوققوااابراوةاألاقرمىديداألاقخلدقع .ا
-6اجؤناا مطاقروؤض .ا
-7اجؤنااحتؤي اقرةملدراعامتاقرفس القرف ور .ا
-8اجؤنااقخلطفاأتيد اأفودلاشىوق يا .ا
-9اجؤنااقخلطفالنا واال اقرؤقبوااعةؤةاألاخمملااقروالاال اقكؤقه .ا
-10اجؤنااقرمحؤي اعامتاقردعدرة .ا
-11اجؤنااقأرقد اعامتاقردعدرة .ا
-12اجؤنااقامملاللاقلومسدت .ا
-13اجؤنااقختد اقردعدرةالاياااراويشاألاقرمكسب .ا
-14اجؤنااقالجتدراابرنسدءاعامتا طدقااليل .ا
-15اجؤنااتسىيلاقالجتدراابرنسدء .ا
المادة السابعة والثالثون

لوصاااباقرواليااعناليلاقرنفساكايدراألاجزئيدر،ااقئادراألامةقمدر،اياققحوقلاقرمدريا -:ا
أ)اإ قاقيدتاحؤيااقرويلالكد امناشأ ا رطاققرؤقرا ةاحااقراداؤ .ا
ب)اإ قاأاذذدءاقرذذويلامودماذذااقل ذوىلاعايذذهاألاقة ذؤايارعديمذذهاألاكذذد اقذذدلةااذذيئاارذذهاعاذذمتاّذذوايوذذؤضا
االممهاألاأخالقهاألاتواياهاراخطؤ .ا
للذوصارااحكاذاابذذدالرامذنااذاباقرواليذذااياققحذوقلاقلمادمذااأ اتوىذذداابراداذؤاإىلاأحذداقلود ذذدا
ألاقلةاسدتاقالجمادعيااقلودةارلرط .ا
المادة الثامنة والثالثون

ياقنذذدالتاقلذذلكورةاابلذذداتنياقرسذذدبامنيالذذوصارااحكاذذا-امذذناتااذذدءا فسذذىداألابنذذدءاعاذذمتاطاذذبا
جىااقرمحاي -اأ اتوىدامةقمذدراابراداذؤاإىلاشذخصامذة ناألاإىلاموىذداخذم األامةاسذااقجمادعيذاا
إىلاأ ايرتاياموروعاقرواليا .ا

المادة التاسعة والثالثون

تالاليااقرويلاعامتاقرنفساعنابو اقل اوىلاعايىمالجبااارىداعناقرردقني .ا
قااارَ ْ
إ خ
المادة األربعون

إ قاقضتاقحملكاااعاذمتاليلاقرذنفسابسذابالاليمذهاألاقنذدامنىذداألالقفىذداق مااذتاقرواليذااإىلامذنا
يايهاطرادراقحكد اقلداةاقر د ياالقر الثنيامنا لقاقراد و  .ا
المادة الحادية واألربعون

لوصارااحكاااياقندالتاقلنةوصاعايىداياقلداةاقرسدبواالقر الثنياأ اتؤااراذويلاعاذمتاقرذنفسا
لاليمهابندءاعامتاطارهابةؤطامضقاامااأشىؤاعامتاصلقلااربااارىد .ا
ليسؤ ا لقاقنكماعامتاحدرااااباقرواليااقروقراةاياقررندا()1امناقلداةاقرسداااالقر الثني .ا
المادة الثانية واألربعون

عاذذمتاقرنيدبذذااقرودمذذااإخطذذدراقحملكاذذااقلخمةذذاابكذذلامذذدايمواذ ابمطريذ اأحكذذد اقلذذوقااقرذذوقراةايا ذذلقا
قرفةل .ا
الفصل الثاني
الوالية على المال
المادة الثالثة واألربعون

قرواليذذااعاذذمتاقلذذدلامكنذذااقد و يذذااتوجذذباعاذذمتامذذنايموال ذذداقرونديذذاا ذذدلاقراداذذؤالقرايذذد ابكذذلامدرذها
عالقااهبلقاقلدل .ا
المادة الرابعة واألربعون

تكو اقرواليااعامتاقلدلاراوقرديناأيىاداأااذا الناتوينهاقحملكاا .ا

للوصارااحكاااأالاتمايداهبلقاقررتتيباإ قاققمضتامةاحااقراداؤا رط .ا
المادة الخامسة واألربعون

تةذذؤفدتاقرذذويلامذذناقروقرذذديناياأمذذوقلاألالاهاقراةذذؤاحتاذذلاعاذذمتاقرسذذدقااإالاإ قاظىذذؤاخذذالفا
رط .ا
المادة السادسة واألربعون

الالوصاراويلامردشؤةاح امناحاذوقاقرواليذااإالاإ قاتذوقفؤتارذهاقق ايذااقرالصمذاالردشذؤةا ذلقاقنذ ا
فيادايموا ا دره .ا

المادة السابعة واألربعون

الايدخذلاياقروالياامدايةللارااداذؤامنامذدلابطؤي اقرم عاإ قاقشرتطاقلم عا رط .ا
المادة الثامنة واألربعون

لذذباعاذذمتاقرذذويلارعديذذااأمذذوقلاقراداذذؤاحفظذدرالتةذذؤفدرالقاذذم ادرقرال رذذطالفاذدرارألحكذذد اقلاذذؤرةايا

لقاقراد و  .ا

المادة التاسعة واألربعون

الالذذوصاراذذويلاأ ايمةذذؤفاياعاذذدراقراداذذؤاتةذذؤفدراقق ذالرالاكيمذذهاألامنةذذئدراعايذذهاحا ذدراعيني ذادراإالا
رضؤلرةاألامةاحااظد ؤةالهل امناقحملكاا .ا
المادة الخمسون

الالوصاراويلاأ ايمةؤفاياقلناولامنامدلاقراداؤاألاياققلرققاقلدريااإالاهل امناقحملكاا .ا
المادة الحادية والخمسون

الالذذوصاقرم ذ عا ذذدلاقراداذذؤاألا نذذدفعامدرذذه،افذذإ قات ذ عاأحذذدابةذذقءامذذنا رذذطاكذذد ات عذذهاابط ذالرا
لموجردرارضاد هالمسئوريدته .ا
المادة الثانية والخمسون

الالوصاراويلاإقؤقضامدلاقراداؤالالاققرتقرهاإالاهل امناقحملكاااقلخمةا .ا
المادة الثالثة والخمسون

الال ذذوصاراذ ذذويلاأ ايارذ ذذلا ر ذذااألالاذ ذذياارااداذ ذذؤاحمااذ ذذااابرمزقم ذذدتاموينذ ذذااإالاهل امذ ذذناقحملكاذ ذذاا
قلخمةا .ا
المادة الرابعة والخمسون

عامتاقرويلاأ ايواعاقاماكمدباقحملكاااقلخمةذااقرذغاياذعابذدقئؤهتدامذوطناقراداذؤاقدئاذاا ذدايكذو ا
رااداؤامنامدلاألا دايةللاإريهال رطايامدحلاشىؤامنابدءاقرواليااألامناأياوراا لقاقلدل .ا
لل ذذوصارااحكا ذذااقعمر ذذدراع ذذد اتا ذذداا ذذلهاقرادئا ذذااألاقرم ذذأخماياتا ذذدنىداتوؤيضذ ذدرال ذذدلاقرادا ذذؤا
راخطؤ .ا
المادة الخامسة والخمسون

حتكماقحملكااابوقفاقرواليااإ قاقدباقرويلااألافاداألاقعم اقدئردراألامفاواقراألاقد ابذهامذد عاحذدلا
ال امردشؤتهارةةال اقرواليااألاإ قاتسرباياتوؤي اأموقلاقراداؤاراخطؤ .ا

المادة السادسة والخمسون

يرتتذذباعاذذمتاقنكذذمابسذاباقرواليذذااعاذذمتا فذذساقراداذذؤاألالقفىذذداألاقنذذدامنىذذدااذذاوطىداألالقفىذذدا
ابرنسرااإىلاقلدل .ا
المادة السابعة والخمسون

ذااألاحذدامنىذذداألاألقفذذتافذذالاتوذذوااإالاحبكذذمامذذناقحملكاذذاابوذذداقرم رذذتامذذناصلقلا
قااذارتاقرواليذ
خ
إ خ

ققاردباقرغااعتاإىلااارىداألاقندامنىداألالقفىد .ا

المادة الثامنة والخمسون

تنمىذذقاقرواليذذااعاذذمتاقلذذدلاابرنسذذرااراةذذملمابراوقذذهااذذناقرؤشذذدالابرنسذذراارملذذمهامذذناقراةذذؤابذذزلقلا
قن ؤاعنه .ا
المادة التاسعة والخمسون

اتخؤااإىلاقراداؤاأموقرهاعنداباوقذهااذناقرؤشذداألاعنذداارفذعاقن ذؤاعنذهاليسذألاقرذويلاألالرثمذهاعذنا

قيااامدامتاقرمةؤفافيهاابعمردراقرايااالقتاقرمةؤف .ا

الباب الثالث
الوصاية والقوامة
الفصل األول
القيمين
تعيين األوصياء و ّ
المادة الستون

يةرتطاياقرواقاألاقرايماأ ايكو اأميندرا قاأ ايااكدماذااقذدارقراعاذمتاتذدبماشذئو اقراداذؤاممحذدقرا
موهاياقردين .ا
المادة الحادية والستون

الالوصاأ ايخونيالايدراألاقيادر -:ا

ذوا
-1امذذناحكذذماعايذذهاياجؤنذذااكد ذذتاتامضذذقالفاذدراذذذلقاقراذذد و ااذذابالاليمذذهاعاذذمتا فذذساقراداذذؤارذ ا
كد ايالاليمه .ا
-2امناكد امةىورقرابسوءاقرسمةاألامناملاتكنارهالايااامةؤلعااراويش .ا
-3امناار اأ ااارتالاليمهاألاعزلامناقرواديااعامتاقداؤاآخؤ .ا
-4امناقؤراققباقرلالفدتهاحؤمد هامناقرموينيالايدراألاقيادراقاردباتامنعاهبداقحملكاا .ا
-5امناكد ا واألاأحداأاورهاألافؤلعذهاألاصلجذهاخةذادرارااداذؤايا ذزقعاقضذدئقاألاكد ذتابينىاذدا
عدقلةاألاخالفاعدئاقاُيةمتاموهاعامتامةاحااقراداؤ .ا
المادة الثانية والستون

لوصارألباأ اُيمدرالايدراروردهاقراداذؤاألاراحاذلاقلسذمكناإ قاكد ذتاقق افدقذدةراقق ايذا،افذإ ا
ملاُيرتالايدراتونياقحملكااارهاقيادر .ا
ليسماؤالاقاقنالاقلسمكنالايذدراعامتاقلورواابودالالاتهاحيدرامداملاتونياقحملكاااقمه .ا
المادة الثالثة والستون

تونياقحملكاااقيادراخدادرارااداؤاحتداامىامهال رطاياققحوقلاقآلتيا -:ا
-1اإ قاتودررذذتامةذذاحااقراداذذؤامذذعامةذذاحااقرواذذقاألاقراذذيماألاصلجاأيىاذذداألاأحذذداأاذذورهاألا
فؤلعهاألاأحداأقدربهاحىتاقردرجااقرؤقبوااألامعامنان اهاقرواقاألاقرايم .ا
-2اإ قاأريذذداإبذؤق اعاذذدامذذناعاذذوااقلودلرذذااألاتودياذذهاألافسذذخهاألاإبطدرذذهاألاإرملذذد هابذذنياقراداذؤينا
لبنياقرواقاألاقرايماألاأحداقللكوريناياقررنداقرسدب  .ا

-3اإ قاتودررتامةاحااقراداؤامعامةاحااقرويلاألامعامةاحااقداؤاآخؤامسئولابواليمه .ا
-4اإ قاآلاإىلاقراداؤامدلابطؤي اقرم عالشؤطاقلم عاأالايموىلاقرويلاإاقرةاقلدلاقلم عابه .ا
-5اإ قاكد اقرويلاقماأ لالردشؤةاح امناحاوقاقرواليا .ا
-6اإ قاقامازمتاقرظؤلفاارقياراخدااراقاقءابو اققعادل .ا
المادة الرابعة والستون

تونياقحملكاااقيادرامةقمدراإ قاحكمابوقفاقروادياالملايكذنارااداذؤالاذقاآخذؤالكذلرطاإ قاألقذفا
قرواقاألاحدرتاظؤلفامةقمااال اأاقئهاروقجردته ..ا
المادة الخامسة والستون

تسذذؤ اعاذذمتاقراذذيماقخلذذدصالقراذذيماقلةقذذتاأحكذذد اقرواذذديااقرذذوقراةايا ذذلقاقراذذد و امذذعامؤقعذذدةامذذدا
تامضيهاطريواامىاااكلامنىاد .ا
المادة السادسة والستون

تنمىقاقراوقمااقخلداااألاقلةقماااب مىدءاقلىاااقرغاأقياتاقجاىداألافوقتاقلدةاقحملداةاذد .ا
الفصل الثاني
القيمين
واجبات األوصياء و ّ
المادة السابعة والستون

يمسذذاماقرواذذقاقلخمذذدراألاقراذذيماأمذذوقلاقراداذذؤالياذذو اعاذذمتارعديمىذذدالعايذذهاأ ايرذذللايا رذذطامذذنا
قروندياامدايرلرهاقرةخصاقرودا ايامدرهاقخلدص .ا
المادة الثامنة والستون

الالوصاراواقاألاقرايمامردشؤةاقرمةؤفدتاقآلتيااإالاهل اقحملكاا -:ا
-1امجيعاقرمةؤفدتاقرغامناشأهنداإهندءاح امناقناذوقاقروينيذااقروادريذااققاذايااألاقرمرويذااألا ااذها
ألاتمليمهاألاصلقرهالكلرطامجيعاقرمةؤفدتاقلاؤرةان امناقناوقاقللكورة .ا
-2اقرمةذذؤفاياقلناذذوالتاألاقناذذوقاقرةخةذذيااألاققلرققاقلدريذذاافياذذداعذذدقامذذدايذذدخلاياأعاذذدلا
قأاقرة .ا
-3اقرةاذالقرمحكيم .ا
-4احوقرااقناوقالقردينالقرولاقنوقرا .ا
-5اقام ادراققموقلالتةفيمىد .ا

-6اققرتقضاقلدلالإقؤقره .ا
-7اقرولاقرم عدتاقلارت اابةؤطاألارفضىد .ا
-8اقأ فذذدقامذذنامذذدلاقراداذذؤاعاذذمتامذذناجتذذباعايذذها فاذذمىماإالاإ قاكد ذذتاقرنفاذذااماضذذيدراهبذذداحبكذذما
لقجباقرنفد  .ا
-9اقروفدءاقالخميدر اابالرمزقمدتاقرغاتكو اعامتاقررتكااألاعامتاقراداؤ .ا
-10ارفعاقردعدل اإالامدايكذو اياأتخمارفوهامنىدارذؤراابراداؤاألاريدعاح اره .ا
-11اقرمنذذدصلاعذذناقناذذوقالقر ذدعدل القرذذولاققحكذذد اقرادباذذااراطوذذو اقرودايذذاالقرمنذذدصلاعذذنا ذذلها
قرطوو ابودارفوىدالرفعاقرطوو اقماقرودايااياققحكد  .ا
-12امدايةؤفاياتزليجاقراداؤامنامىؤالخالفه .ا
-13اتوايماقراداؤاإ قاقحمدجارانفااالقأ فدقاقرالص الردشؤةاقراداؤامىنااموينا .ا
-14اقرمندصلاعناقرمأميندتالقرودفىد .ا
-15اقأقؤقراحب اعامتاقراداؤ .ا
المادة التاسعة الستون

راواذذقاألاقراذذيماهل امذذناقحملكاذذااإجذؤقءاقراسذذاااقرؤرذذدئيااياقلذذدلاقلةذذرت ابذذنياقراداذذؤالابقذذقا
قرةذؤكدءالالاتكذذو ا ذذلهاقراسذذاااقفذلةاإالابمةذذدي اقحملكاذذاالرذذيساراواذقاألاقراذذيماأ ايطاذذباإهنذذدءا
قرةيوعاقضدءاياقلدلاقلةرت ابنياقراداؤالشؤكدئهاإالاهل اقحملكاا .ا
المادة السبعون

لباعامتاقرواقاألاقرايماأ ايوؤضاعاذمتاقحملكاذاابملذماأتخذمامذدايؤفذعاعاذمتاقراداذؤامذنااعذدل ا
لمدايمخلاردهامناإجؤقءقتاقرمنفيلالأ ايمرعاياشأهندامداأتمؤابهاقحملكاا .ا
المادة الحادية والسبعون

عامتاقرواقاألاقرايماأ ايواعااباماقراداؤاياأحداقلةدرفامذداتذؤحلاقحملكاذاار ازالمذدراأيدقعذهامذنا

ألرققامدرياالجمو ؤقتالمةوقدت،اكادالباعايهاإيدقعاكلامداحيةذاهامذنا اذواابوذداقاذمرودااقرنفاذاا
قلاؤرةالقلراغاقرل اتادرهاقحملكاااإمجدريدرانسدبامةذؤلفدتاقأاقرةال رذطاكاذهاخذاللا سذااعةذؤا

يومدرامناتسااهارماطاققموقل،الالالوصاأ ايسحباشيئدراممداألاعهاإالاهل اقحملكاا .ا
المادة الثانية والسبعون

لذذباعاذذمتاقرواذذقاألاقراذذيماأ اياذذد اإىلاقحملكاذااقلخمةذذااحسذذدابرامةيذذدقراابلسذذمندقتاعذذناإاقرتذذها
قرلاهنديااكلااناامنااتريخاتويينه .ا
ليوف ذذمتاقروا ذذقاألاقرا ذذيمام ذذناتاذ ذدااقنس ذذدباقرس ذذنو اإ قاكد ذذتاأم ذذوقلاقرادا ذذؤاالاتزي ذذداع ذذنا
سادئااايندرامداملاتؤاقحملكاااقما رط .ا
المادة الثالثة والسبعون

تكو اقروادياالقراوقمذاابملذماأجذؤاإالاإ قارأتاقحملكاذاابنذدءاعاذمتاطاذباقرواذقاألاقراذيماأ اتوذنيا

رهاأجؤقراألا نحهامكدفأةاعناعالاموني .ا

المادة الرابعة والسبعون

إ قاكد اقراداذؤاقريذلاباوقذهااذناقرؤشذداجمنذوقراألامومو ذدراألاقذمامذأمو اعاذمتاأموقرذهالجذباعاذمتا
قرواقاألاقرايماإبالغاقحملكاااعناحدرمهارانظؤاياقاماؤقراقرواديااألاقراوقمااعايه .ا
الفصل الثالث
انتهاء الوصاية أو القوامة ووقفها
المادة الخامسة والسبعون

تنمىقامىاااقرواقاألاقرايماياقندالتاقرمدريا:ا -ا
-1اإ د اقراداؤامثد اعةؤةاانااميالايااإالاإ قاحكمااباماؤقراقرواديااألاقراوقمااعايه .ا
-2اعواةاقرواليااراويل .ا
-3اعزلاقرواقاألاقرايماألاقرولاقامادرااأ امنىاد .ا
-4افاداأ ايااقرواقاألاقرايماألاثروتاقيرمهاألاموتهاألاموتاقراداؤ .ا
المادة السادسة والسبعون

إ قاقدمذذتاأاذذردباجديذذدةاتذذدعوارانظذذؤاياعذذزلاقرواذذقاألاقراذذيماألاقذذد ابذذهاعذذدرضامذذناعذذوقرضا
قق ايااأمؤتاقحملكااابوقفه .ا
المادة السابعة والسبعون

حيكمابوزلاقرواقاألاقرايماياقندالتاقآلتيا-:ا ا

أا)اإ قافاذذداشذذؤطدامذذناشذذؤلطاتوريمذذه،األاقذذد ابذذهااذذربامذذناأاذذردباعذذد اقرةذذالحيااذذذدالفاذدرارااذذداةا
قنداياالقرسمنيامنا لقاقراد و  .ا
ب)اإ قاأادءاقأاقرةاألاأمهلافيىداألاأارذايابادئهاخطؤاعامتامةاحااقراداؤ .ا

المادة الثامنة والسبعون

عامتاقرواقاألاقرايماخاللاقر الثنيايومذدراقرمدريذااال مىذدءامىامذهاأ ايسذاماققمذ اوقلاقرذغاياعىدتذها

حضذذؤاإىلاقراداذؤامذذىتاباذذغااذذناقرؤشذذد،األاإىلالرثمذذهاألاإىلاقرذذويل،األاإىلاقرواذذقاألاقراذذيماقجلديذذدا

حبس ذذباققح ذذوقل،العاي ذذهاأيضذ ذدراأ ايؤفذ ذ اابحملض ذذؤاكة ذذفادراابنس ذذدبالأ اي ذذواعاقا ذذماكم ذذدباقحملكا ذذاا
قلخمةاااورةامناحمضؤاقرمسايمالكةفاقنسدباياقليودااقللكور .ا
ا
المادة التاسعة والسبعون

إ قامذذدتاقرواذذقاألاقراذذيماألاح ذذؤاعايذذهاقرمذذز الرثمذذهاألامذذناينذذوباعنذذهاحبسذذباققحذذوقلابمسذذايما
أموقلاقراداؤالتادااقنسدب .ا
المادة الثمانون

يكو اقدبالارابطدلاكلاتوىداألاخمدرةااتةدرالةاحااقرواذقاألاقراذيماممذناكذد ايالاذديمهاألا
قوقممهالباغااناقرؤشداإ قاادرتاقلخدرةااألاقرموىداخاللااناامذنااتريذخاتاذدااقنسذدباقلةذدرا
إريهاياقلداةاقر دمناالقرسرونيامنا لقاقراد و  .ا
المادة الحادية والثمانون

كذذلااعذذوحلارااداذذؤاعاذذمتالاذذيهاألاقراذذيماعايذذهاتكذذو امموااذذااأبمذذوراقرواذذديااألاقراوقمذذااتسذذاطا
ضقا ساانوقتامنااتريخاباوغاقراداؤااناقرؤشداألارفعاقن ؤاعنه .ا
لإ قاق مىذذتاقرواذذديااألاقراوقمذذااابروذذزلاألاابالاذذمادرااألاقلذذوتافذذالاترذذدأامذذدةاقرماذذدا اقلنة ذوصا
عايىداياقرفاؤةاقرسدباااإالامذنااتريخاتادااقنسدباقخلذدصاابرواديااألاقراوقما .ا

الباب الرابع
أحكام عامة
المادة الثانية والثمانون

تطر امردائاقرةؤيوااقأاذالميااققك ذؤامالئاذاايامسذدئلاقرواليذاالقرواذدياالقراوقمذاال رذطافياذداا
ملايؤاابها صاخدصايا لقاقراد و  .ا
المادة الثالثة والثمانون

ياملمتاكلا صاُيدرفاأحكد ا لقاقراد و  .ا
المادة الرابعة والثمانون

ينةؤا لقاقراد و اياقجلؤيدةاقرؤمسيا،اليالادئلاقأعال اقلخمافا،اليوالابهامنااتريخاادلره .ا
مؤتمر الشعب العام
ادرايا:ا/1امجدااققلل/ا1402ال.ر .ا
قلوقفذ :ا28ا/اقرماورا/ا1992ا  .ا

