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 ،مؤتمر الشعب العام

ل.را1398تنفيذذذذلقراراذذذذؤقرقتاقلذذذذة ؤقتاقرةذذذذوريااققاداذذذذيااياالراق وادا ذذذذداقروذذذذدا اقر ذذذذد اروذذذذد ا
لقلذذذذة ؤقتا القرذذذذغااذذذذدقىداقلاماذذذذمتاقروذذذذد ارااذذذذة ؤقتاقرةذذذذورياالقرا ذذذذد اقرةذذذذورياا1989قلوقفذذذذ ا
لقرؤلقبطاقلىنيا)مة ؤاقرةوباقرود (اياالراق واداهاقرودا اقخلدمساعةذؤاياالقالحتداقتالقرنادابت
ا. 1989قلؤيخا9إىلاا2ل.راقلوقف امنا1398مناشىؤاشورد اا2رجباإىلاا25قرفرتةامنا

ا.لبوداقالطالعاعامتاإعال اقيد اااطااقرةوبا-
ا.لعامتاقراد و اقلد ا-
ا.بةأ اتنظيماقلة ؤقتاقرةورياا. 84(ارسناا9)ا و ارقملعامتاقرادا-
ا.بةأ اقرزلقجالقرطالقالآاثرمهدا. 84(ارسناا10)العامتاقراد و ارقما-

 صيغ القانون اآلتي
 الباب األول

 األهلية
 الفصل األول
 أحوال األهلية
 المادة األولى

ادراأب اياالجوباكدماا.يمامعاقرةخصامنلالالاتهاحي ا
اأ اياالجوباحمداةاابرةؤلطاقرغاياؤر داقراد و .اذابةؤطالالاتهاحيدرااذاسمكنلتكو اراحالاقل

 المادة الثانية

ت رتاأ ايااققاقءاكدمااالناباغااناقرؤشد،التومذ اققةذااابرنسذرااراةذملماقلايذزالقرسذفيهال  ا
امامعاهبلهاقق ايااقرةملماقماقلايزالقجملنو القلوموه.يقرملفاا،الالا

                                                           

  .15/12/1992(ايا36قجلؤيدةاقرؤمسياارقما)ا ةؤابوداا-ا1



 لثةالمادة الثا

ا-قرةملما وامناملايراغااناقرؤشد،ال وامميزاألاقمامميز:
اقرةملماقماقلايزا وامناملايمماقرسدبواامناعاؤه.أ(ا

اقرةملماقلايزا وامناأمتاقرسدبواامناعاؤه.ب(ا
 المادة الرابعة

اةملماقماقلايزاح اقرمةؤفايامدرهالتكو امجيعاتةؤفدتهاابطاا.راريسا
 المادة الخامسة

تةؤفدتاقرةملماقلايزااحيحاامىتاكد تاقفواارها فودراحمضدرالابطااامذىتاكد ذتارذدرةابذهاتكو ا
رؤرقراحمضدر.اأمداقرمةؤفدتاقرغاتدلرابنياقرنفعالقرضذؤرافىذقاقدباذاارابطذدلالةذاحااقرةذملماليذزللا

باحسذذهاألاقحملكاذذااحذذ اقرماسذذطاهلبطدذذذداإ قاأجدص ذذداقرةذذملمابوذذداباوقذذهااذذناقرؤشذذداألاأجدص ذذدالري ذذ
اققحوقل.

 المادة السادسة

ألاقرواذق،ابوذداموقفاذااااذوىلريساراةملماأ ايمساماأموقرهاقرلاباوقذهااذناقرؤشذد،اإالاأ ذهالذوصار
قحملكاذذااقلخمةذذااأ ال  اراةذذملماقلايذذزاقرذذل اأمتاقخلدمسذذااعةذذؤةامذذناعاذذؤهاإ قرامطااذذدراألامايذذدقرا

ا سامنهاحسناقرمةؤف.هلاقرةاأموقرهاكاىداألابوضىداحتتامؤققرمهال رطاإ قاأ
اهيذهاللذوصالذنامذنذاقأ  اأ ايامليذفليوم اقرةملماقلأ ل ارهاكدملاقق اياافياداأ  ارهاابرمةذؤفا

امةاحااقرةملماتامضقا رط.األايايدهامىتاظىؤارهاأ  ا
 المادة السابعة

دتهاعاذذمتاقرةذذملماقلذذأ ل ارذذهاياإاقرةاأموقرذذهاأ اياذذد ارااحكاذذااقلخمةذذااحسذذدابرااذذنو راعذذناتةذذؤف
اقرويلاألاقرواقاألاقرايم.ارأ ايةخلاعنداقرنظؤافيه

 ةالمادة الثامن

ؤاقلذذأ ل ارذذهاياإاقرةاأموقرذذهاألاياتاذذدااقنسذذدباقرسذذنو اعنىذذداإىلاقحملكاذذااقلخمةذذااألاإ اقة ذذ
ةمتاموىداعامتابادءاققموقلايايده،اجدصارااحكاذاامذنا أادءاقرمةؤفاياإاقرهتداألاقدمتاأاردباُيخ

ألابنذذدءاعاذذمتاطاذذباقرنيدبذذااقرودمذذااألاأحذذدا ل اقرةذذأ اأ احتذذدامذذناقأ  األاتامليذذهابوذذدااتااذذدءا فسذذىد
 مسدعاأقوقلاقلأ ل اره.

ا



 المادة التاسعة

ااناقرؤشدامثد اعةؤةاانااميالايااكدماا.
 الفصل الثاني

 عوارض األهلية

 المادة العاشرة

اعوقرضاقق اياا قاقجلنو القرومهالقرملفااالقرسفه.
 ية عشرةالمادة الحاد

ااااألامماطوا.ا وافدقداقروالابةورةامطا،قجملنو أ(ا
ا واقايلاقرفىماخمماطاقركال افدقداقرمدبم.ا،قلوموهب(ا
ا.هيامودمالتهاقلدرياارسىورااخدقع وامنايملنباا، لاقرملفاااج(

ا وامرلرامدرهافياداالافدئدةافيه.ا،ا(اقرسفيه
 المادة الثانية عشرة

اناقرؤشداإ قاقعرتقهاعدرضامناعوقرضاقق ايذاالتؤفذعااعذوحلاقن ذؤاحيكماابن ؤاعامتامناباغا
ايدبااقرودما.نمناأحداقققدرباألاممنارهامةاحااألامناقر

 المادة الثالثة عشرة

االايؤفعاقن ؤاإالاحبكماقضدئق.
الرااح وراعايهاأ ايايمابنفسهااعوحلارفعاقن ؤ.

 المادة الرابعة عشرة

كذذذماعايذذذهاابن ذذذؤال رذذذطالفاذذذدراتوذذذنياقحملكاذذذااقي  ا ألحكذذذد اقلاذذذؤرةايا ذذذلقاراذذذدراأاقرةاأمذذذوقلامذذذناحيخ
اقراد و .

 المادة الخامسة عشرة

اقجملنو القلوموهاإ اادرابودارفعااعوحلاقن ؤاعايه.افياعاابطالراتةؤا
أمذذداإ قااذذدراقرمةذذؤفاقرذذلارفذذعاقرذذدعوحلافذذالايكذذو اابطذذالراإالاإ قاكد ذذتاحدرذذااقجلنذذو األاقرومذذها

اقرطؤفاقآلخؤ.اردحلالقتاقرمةؤفاألامواوماشدئواا
 



 المادة السادسة عشرة

إالاإ قاكد ذذتا مي ذذااقاذذمملاللاايذهؤاعا ذذالايرطذلاتةذذؤفا  اقرملفاذذاالقرسذذفيهاقرذلارفذذعااعذذوحلاقن
األاتوقطة.

اأمداإ قاادراقرمةؤفابودارفعاقردعوحلافيسؤ اعايهامدايسؤ اعامتاتةؤفدتاقرةملماقلايز.
 المادة السابعة عشرة

داؤقرامناملايراغااناقرؤشدالقجملنذو القرسذفيهال لاقرملفاذااليكذو اياحكذماقراداذؤاقلفاذواايوم اق
لقرملدئبالقلانوعامذناقرمةذؤفاحبكذماقراذد و القلذؤي امذؤضاقلذوتالمذناأحذدطاقرذد ينا درذهالمذنايا

احكاىماقرليناحتدا ماقحملكاااقلخمةا.
 المادة الثامنة عشرة

اقرواقاقلخمدراألامناتوينهاقحملكااالايدراألاقيادر.يموىلاشئو اقراداؤالريهاألا
 ة عشرةعالمادة التاس

دلاذعذذداةامذذذنامذذذارذذهاألايورذذذعاحتذذتاتةذذذؤفهايسذذذامااقءاأ ايمةذذذؤفافياذذديذذااققرااداذذؤاققذذذصاأ ا
القاقلدلافاط.ذلهاقققؤقضاياحدلاا ذموا اهبقرمزقمهاقلاققؤقضا فامهاليةذ ا

 المادة العشرون 

نمذذهاألااذذندعمه،الالارهامذذناعااذذهاألامىسذذدمسذذااعةذذؤةاأ ايمةذذؤفافياذذدايكرااداذذؤاقرذذل اأمتاقخل
أثؤاقرمزقمهاحدلااقلدلاقرل ايكسرهالمعا رطالذوصارااحكاذااإ قاققمضذتامةذاحاااحللوصاأ ايمود

اذذذديااألاوااليذذذااألاقرواأحكذذذد اقراحلجتذذذؤااؤفايامدرذذذهاقلذذذلكور،العندئذذذل اقراداذذذؤاأ اتايذذذداحاذذذهاياقرمةذذذ
اقل.قراوقمااعايهاحسباققحوا

 الفصل الثالث
 الغائب والمفقود والممنوع
 من التصرف بحكم القانون 

 والعشرون  ةالمادة الحادي

ا.إقدممهقرملدئب:ا واقرةخصاقرل االايخوؤفاموطنهالالاحملاأ(ا
الفدته.الالاقلفاوا:ا واقرملدئباقرل االاتخوؤفاحيدتهب(اا

 



 المادة الثانية والعشرون 

اعينتارهاقحملكاااقيادراأاقرةاأموقره.اإ قاملايكناراملدئباألاقلفاواالكيل
 المادة الثالثة والعشرون 

أمذذوقلاقرملدئذذباألاقلفاذذواااهلحةذذدءد اقلذذداةاقرسذذدباااذؤاقحملكاذذااعنذذداتويذذنياقراذذيمالفاذذدراقحكذذذأتمذذ
التدقرالف اإاقرةاأموقلاقراداؤ.

 المادة الرابعة والعشرون 

ينذذذهاقحملكاذذذااأاقرةاأمذذذوقلاأيىاذذذدامذذذدايسذذذؤ اعاذذذمتالكيذذذلاقرملدئذذذباألاقلفاذذذواالعاذذذمتاقراذذذيماقرذذذل اتو
ايسؤ اعامتاققلايدءامناأحكد .

 المادة الخامسة والعشرون 

اماابعمردرهاميمدر.ذألاب روتالفدتهاألاقنكاإقدممهتنمىقاقرمليراابظىوراموطناقرملدئباألاحملا
الينمىقاقرفادق اب روتاحيدةاقلفاوااألالفدتهاألاقنكماابعمردرهاميمدر.

 والعشرون المادة السادسة 

ا مىدءاقرمليرااألاقرفادق الفادراقحكد اقلداةاقرسدباا.ابتنمىقاقراوقمااألاقروكدراا
هاأ ايمذوىلابنفسذهالقاذمحدلاعايذاإقدممذهلمعا رطاإ قاق مىتاقرمليرذاابظىذورامذوطناقرملدئذباألاحمذلا

اناقحملكاااياإاقرهتد.ذوقرهاقاماؤاقرايماقلونيامذعنهاإاقرةاأمالذألابوقاطاالكي
 ة السابعة والعشرون الماد

الالوصارااانوعامناقرمةؤفاحبكماقراد و اأ ايمةؤفاياأموقرذهاألايذديؤ داإالاهل  امذناقحملكاذاا
اقلخمةا،الياعاابطالراكلامدايامز ابهاعامتاخالفا رط.

اداياقد و اقرواوابت.ذدالتافادق اقق ايااقلنةوصاعايىذليةالاحكماقرفاؤةاقرسدباااح
 شرون المادة الثامنة والع

االايسؤ احكماقلداةاقرسدباااعامتاقرمةؤفدتاقلدريااقلضدفااإىلامدابوداقلوت.
 

 

 



 المادة التاسعة والعشرون 

عاذذذمتاقلانذذذوعامذذذناقرمةذذذؤفاحبكذذذماقراذذذد و اأ اُيمذذذدراقياذذذدراأاقرةاأموقرذذذهاعاذذذمتاأ اتاذذذؤهاقحملكاذذذاا
ل رذطابنذدءاعاذمتاطاذبااذانبوداأخلارأيهاإ اأمكاذاقحملكاااقيادرااتاطاقلخمةا،افإ قاملايفولاعينتاره
اقرنيدبااقرودمااألامنارهامةاحا.

ليكو اقرايمامسئوالراأمد اقحملكاااقرغاأقؤتاقخميدرهاألاعينمهاحبسباققحذوقلايامجيذعامذدايمواذ ا
اأبعادلاقوقممه.

 المادة الثالثون 

إىلاقلانذوعاأموقرذه،العاذمتاقراذيماأ اياذد احسذدابراعنىذداالتذؤااينمىقاقلنعامناقرمةذؤفابذزلقلااذرره
الناعينه.



 الباب الثاني
 الوالية

 الفصل األول
 الوالية على النفس

 المادة الحادية والثالثون 

قرواليااعامتاقرنفسامكنااقد و يااتوجباعامتامنايموال داقرايد ابكلاَمدَرهخاعالقاابةذخصاقراداذؤا
القلوموه.لُيضعاذداقرةملمالقجملنو ا

 المادة الثانية والثالثون 

قرواليذذااعاذذمتاقرذذنفساراوقرذذدينا اقروةذذرااأب فسذذىمامذذناقحملذذدر احسذذباتذذؤتيرىماياقأر القراؤقبذذاا
لعنداقرمسدل اختمدراقحملكاااأاذاحىماراواليذاالإ املايوجذدامذنىمامسذمح اعينذتاقحملكاذاامذنايةذاذا

اراوالياامناأقدرباقراداؤافإ املايوجدافاناقرملم.
 مادة الثالثة والثالثون ال

ياذذو اقرذذويل اعاذذمتاقرذذنفساابأشذذؤقفاعاذذمتاشذذئو اقراداذذؤالرعديمذذهالتؤبيمذذهالتواياذذهالإعذذدقاهاإعذذدقاقرا
اادندر.

 المادة الرابعة والثالثون 

يةرتطاياليل اقرنفساأ ايكو ارشيدقراعدقالراأميندراممحذدقراياقرذدينامذعاقراداذؤاقذدارقراعاذمتاقرايذد ا
قلوجرذذاارسذذاباقرواليذذاالفاذذدراقحكذذد ااقنكذذماعايذذهاياجؤنذذاامذذناقجلذذؤقئماملايسذذر  امضذذيدتاقرواليذذا،الا

ا لقاقراد و .
 المدة الخامسة والثالثون 

اناقجملنو األاقلوموه.ذدالبؤفعاقن ؤاعذتنمىقاقرواليااعامتاقرنفسابراوغاقرةملماان اقرؤش
 المادة السادسة والثالثون 

ا-:اقندالتاقرمدريتساباقروالياالجوابراعناليلاقرنفسايا
اإ افاداأحداقرةؤلطاقلرينااياقلداةاقرؤقبواالقر الثنيامنا لقاقراد و .أ(ا

اعايه.اإ قاثرتاقرتكدبهاجلنديااألاجنحاارداقلويل اب(اا
ياإحذدحلااإ قاحكماعايهابةفمهاأحداقروقرديناأك ؤامنامؤةالابرنسراارملمهامذناقروةذراامذؤةالقحذدةا(ج

ا-قجلؤقئماقآلتياا:



اجؤنااقرماةماياقروقجردتاقرودئايا.ا-1
اجؤناااوءاقاموادلالادئلاقأاالحالقررتبيا.ا-2
اجؤنااإادءةامودماااأفؤقااققاؤة.ا-3
اجؤنااإيدقعاطفلاشؤعقامورتفابهاياما أاقرااطدءاألامداحكاه.ا-4
اجؤنااقرزقاألاقلوققوااابراوةاألاقرمىديداألاقخلدقع.ا-5
اجؤناا مطاقروؤض.ا-6
اجؤنااحتؤي اقرةملدراعامتاقرفس القرف ور.ا-7
اجؤنااقخلطفاأتيد اأفودلاشىوق يا.ا-8
اقروالاال اقكؤقه.اخممل اجؤنااقخلطفالنا واال اقرؤقبوااعةؤةاألاا-9
اجؤنااقرمحؤي اعامتاقردعدرة.ا-10
اجؤنااقأرقد اعامتاقردعدرة.ا-11
اجؤنااقامملاللاقلومسدت.ا-12
الاياااراويشاألاقرمكس ب.جؤنااقختد اقردعدرةاا-13
اجؤنااقالجتدراابرنسدءاعامتا طدقااليل.ا-14
اجؤنااتسىيلاقالجتدراابرنسدء.ا-15

 المادة السابعة والثالثون 

ا-:الوصاااباقرواليااعناليلاقرنفساكايدراألاجزئيدر،ااقئادراألامةقمدر،اياققحوقلاقرمدري
ا ةاحااقراداؤ.إ قاقيدتاحؤيااقرويلالكد امناشأ ا رطاققرؤقراأ(ا

اذذيئاارذذهاعاذذمتاّذذوايوذذؤ ضاالةؤايارعديمذذهاألاكذذد اقذذدايذذهاألاقة ذذعاوىلمودماذذااقلذذاقرذذويلاإ قاأاذذدءب(ا
ااالممهاألاأخالقهاألاتواياهاراخطؤ.

للذوصارااحكاذاابذذدالرامذنااذاباقرواليذذااياققحذوقلاقلمادمذااأ اتوىذذداابراداذؤاإىلاأحذداقلود ذذدا
ارلرط.ألاقلةاسدتاقالجمادعيااقلودةا

 المادة الثامنة والثالثون 

مذذناتااذذدءا فسذذىداألابنذذدءاعاذذمتاطاذذباا-ياقنذذدالتاقلذذلكورةاابلذذداتنياقرسذذدبامنيالذذوصارااحكاذذا
موىذداخذم  األامةاسذااقجمادعيذااالاإىلأدامةقمذدراابراداذؤاإىلاشذخصامذة ناأ اتوىا-جىااقرمحاي 

اياموروعاقرواليا.اتيرإىلاأ ا
 



 المادة التاسعة والثالثون 

اعايىمالجبااارىداعناقرردقني.ىلاإ قااخا َرْتالاليااقرويل اعامتاقرنفساعنابو اقلوا
 المادة األربعون 

بسذابالاليمذهاألاقنذدامنىذداألالقفىذداق مااذتاقرواليذااإىلامذنااسإ قاقضتاقحملكاااعاذمتاليل اقرذنف
ايايهاطرادراقحكد اقلداةاقر د ياالقر الثنيامنا لقاقراد و .

 األربعون المادة الحادية و 

لوصارااحكاااياقندالتاقلنةوصاعايىداياقلداةاقرسدبواالقر الثنياأ اتؤا اراذويلاعاذمتاقرذنفسا
الاليمهابندءاعامتاطارهابةؤطامضقاامااأشىؤاعامتاصلقلااربااارىد.

ا(امناقلداةاقرسداااالقر الثني.1)اليسؤ ا لقاقنكماعامتاحدرااااباقرواليااقروقراةاياقررند
 الثانية واألربعون المادة 

قحملكاذذااقلخمةذذاابكذذلامذذدايمواذذ ابمطريذذ اأحكذذد اقلذذوقااقرذذوقراةايا ذذلقااإخطذذدرعاذذمتاقرنيدبذذااقرودمذذاا
اقرفةل.

 الفصل الثاني
 الوالية على المال

 المادة الثالثة واألربعون 
هاقرواليذذااعاذذمتاقلذذدلامكنذذااقد و يذذااتوجذذباعاذذمتامذذنايموال ذذداقرونديذذاا ذذدلاقراداذذؤالقرايذذد ابكذذلامدرذذ

اعالقااهبلقاقلدل.
 المادة الرابعة واألربعون 

اتكو اقرواليااعامتاقلدلاراوقرديناأيىاداأااذا الناتوينهاقحملكاا.
اللوصارااحكاااأال اتمايداهبلقاقررتتيباإ قاققمضتامةاحااقراداؤا رط.

 المادة الخامسة واألربعون 
عاذذذمتاقرسذذذدقااإالاإ قاظىذذذؤاخذذذالفاتةذذذؤفدتاقرذذذويل امذذذناقروقرذذذديناياأمذذذوقلاألالاهاقراة ذذذؤاحتاذذذلا

ا رط.
 المادة السادسة واألربعون 
قق ايذااقرالصمذاالردشذؤةا ذلقاقنذ اارذهاالالوصاراويلامردشؤةاح امناحاذوقاقرواليذااإالاإ قاتذوقفؤت

افيادايموا ا دره.



 المادة السابعة واألربعون 
ارتطاقلم عا رط.دلابطؤي اقرم  عاإ قاقشذؤامنامذلاياقروالياامدايةللارااداذالايدخ

 المادة الثامنة واألربعون 

لذذباعاذذمتاقرذذويل ارعديذذااأمذذوقلاقراداذذؤاحفظذذدرالتةذذؤفدرالقاذذم ادرقرال رذذطالفاذذدرارألحكذذد اقلاذذؤرةايا
ا لقاقراد و .

 المادة التاسعة واألربعون 

إالااالالذذذوصاراذذذويل اأ ايمةذذذؤفاياعاذذذدراقراداذذذؤاتةذذذؤفدراققذذذالرالاكيمذذذهاألامنةذذذئدراعايذذذهاحاذذذدراعينيذذذدرا
ارضؤلرةاألامةاحااظد ؤةالهل  امناقحملكاا.

 المادة الخمسون 
اااإالاهل  امناقحملكاا.يالالوصاراويل اأ ايمةؤفاياقلناولامنامدلاقراداؤاألاياققلرققاقلدر

 المادة الحادية والخمسون 
طذذالرارمذذ عا ذذدلاقراداذذؤاألا نذذدفعامدرذذه،افذذإ قاتذذ عاأحذذدابةذذقءامذذنا رذذطاكذذد ات عذذهاابقالالذذوصا

المسئوريدته.اهلموجردرارضاد 
 المادة الثانية والخمسون 

االالوصاراويل اإقؤقضامدلاقراداؤالالاققرتقرهاإالاهل  امناقحملكاااقلخمةا.
 المادة الثالثة والخمسون 

الالذذذذوصاراذذذذويل اأ ايارذذذذلا رذذذذااألالاذذذذياارااداذذذذؤاحمااذذذذااابرمزقمذذذذدتاموينذذذذااإالاهل  امذذذذناقحملكاذذذذاا
اقلخمةا.

 الرابعة والخمسون المادة 

عامتاقرويل اأ ايواعاقاماكمدباقحملكاااقلخمةذااقرذغاياذعابذدقئؤهتدامذوطناقراداذؤاقدئاذاا ذدايكذو ا
ارااداؤامنامدلاألا دايةللاإريهال رطايامدحلاشىؤامنابدءاقرواليااألامناأياوراا لقاقلدل.

توؤيضذذذدرالذذذدلاقراداذذذؤااللذذذوصارااحكاذذذااقعمرذذذدراعذذذد اتاذذذداا ذذذلهاقرادئاذذذااألاقرمذذذأخماياتاذذذدنىد
اراخطؤ.

 والخمسون  خامسةالمادة ال

حذدلااعم اقدئردراألامفاواقراألاقد ابذهامذد عقألافاداألااواليااإ قاقدباقرويل احتكماقحملكااابوقفاقر
اإ قاتسرباياتوؤي اأموقلاقراداؤاراخطؤ.الأ اقرواليااةلاال امردشؤتهارة



 المادة السادسة والخمسون 
اباقرواليذذااعاذذمتا فذذساقراداذذؤاألالقفىذذداألاقنذذدامنىذذدااذذاوطىداألالقفىذذدايرتتذذباعاذذمتاقنكذذمابسذذ

اابرنسرااإىلاقلدل.
 المادة السابعة والخمسون 

امذذناقحملكاذذاابوذذداقرم رذذتامذذناصلقلااألاد امنىذذدارتاقرواليذذااألاحخذذإ قااخذذ ألقفذذتافذذالاتوذذوااإال احبكذذم 
اققاردباقرغااعتاإىلااارىداألاقند  امنىداألالقفىد.

 ة الثامنة والخمسون الماد
تنمىذذقاقرواليذذااعاذذمتاقلذذدلاابرنسذذرااراةذذملمابراوقذذهااذذناقرؤشذذدالابرنسذذراارملذذمهامذذناقراة ذذؤابذذزلقلا

اقن ؤاعنه.
 المادة التاسعة والخمسون 

فذعاقن ذؤاعنذهاليسذألاقرذويل األالرثمذهاعذناراؤااإىلاقراداؤاأموقرهاعنداباوقذهااذناقرؤشذداألاعنذداتخا
اردراقرايااالقتاقرمةؤف.قيااامدامتاقرمةؤفافيهاابعم



 الباب الثالث
 الوصاية والقوامة

 الفصل األول
 تعيين األوصياء والقّيمين

 المادة الستون 

يةرتطاياقرواقاألاقراي ماأ ايكو اأميندرا قاأ ايااكدماذااقذدارقراعاذمتاتذدبماشذئو اقراداذؤاممحذدقرا
اموهاياقردين.

 المادة الحادية والستون 
ا ا-لايدراألاقيادر:الالوصاأ ايخوني 

مذذناحكذذماعايذذهاياجؤنذذااكد ذذتاتامضذذقالفاذذدراذذذلقاقراذذد و ااذذابالاليمذذهاعاذذمتا فذذساقراداذذؤارذذوااا-1
اكد ايالاليمه.

امناكد امةىورقرابسوءاقرسمةاألامناملاتكنارهالايااامةؤلعااراويش.ا-2
اخؤ.آتالاليمهاألاعزلامناقرواديااعامتاقداؤاارمناار اأ ااا-3
الفدتهاحؤمد هامناقرموينيالايدراألاقيادراقاردباتامنعاهبداقحملكاا.امناقؤراققباقرلا-4
أحداأاورهاألافؤلعذهاألاصلجذهاخةذادرارااداذؤايا ذزقعاقضذدئقاألاكد ذتابينىاذدااألامناكد ا وا-5

اعدقلةاألاخالفاعدئاقاُيةمتاموهاعامتامةاحااقراداؤ.
 المادة الثانية والستون 

قراداذؤاألاراحاذلاقلسذمكناإ قاكد ذتاقق  افدقذدةراقق ايذا،افذإ الوصارألباأ اُيمدرالايدراروردها
اقحملكااارهاقيادر. املاُيرتالايدراتوني 

اقحملكاااذليسماؤالاق اقنالاقلسمكنالاي امه.قدراعامتاقلورواابودالالاتهاحيدرامداملاتوني 
 المادة الثالثة والستون 

اقحملكاااقيادراخدا درارااداؤاحتداامىامها ا-ل رطاياققحوقلاقآلتيا:توني 
إ قاتودررذذتامةذذاحااقراداذذؤامذذعامةذذاحااقرواذذقاألاقراذذيماألاصلجاأيىاذذداألاأحذذداأاذذورهاألاا-1

افؤلعهاألاأحداأقدربهاحىتاقردرجااقرؤقبوااألامعامنان اهاقرواقاألاقرايم.
قراداذذؤينابذذنيااإرملذذد هألااإبطدرذذهإ قاأريذذداإبذذؤق اعاذذدامذذناعاذذوااقلودلرذذااألاتودياذذهاألافسذذخهاألاا-2

البنياقرواقاألاقرايماألاأحداقللكوريناياقررنداقرسدب .



اإ قاتودررتامةاحااقراداؤامعامةاحااقرويل األامعامةاحااقداؤاآخؤامسئولابواليمه.ا-3
ابطؤي اقرم عالشؤطاقلم عاأالايموىلاقرويل اإاقرةاقلدلاقلم عابه.اإ قاآلاإىلاقراداؤامدلا-4
ااأ لالردشؤةاح امناحاوقاقرواليا.إ قاكد اقرويل اقما-5
اإ قاقامازمتاقرظؤلفاارقياراخدااراقاقءابو اققعادل.ا-6

 المادة الرابعة والستون 

تونياقحملكاااقيادرامةقمدراإ قاحكمابوقفاقروادياالملايكذنارااداذؤالاذق اآخذؤالكذلرطاإ قاألقذفا
اقرواق األاحدرتاظؤلفامةقمااال اأاقئهاروقجردته..

 سة والستون المادة الخام
تسذذؤ اعاذذمتاقراذذي ماقخلذذدصالقراذذي ماقلةقذذتاأحكذذد اقرواذذديااقرذذوقراةايا ذذلقاقراذذد و امذذعامؤقعذذدةامذذدا

اتامضيهاطريواامىاااكلامنىاد.
 المادة السادسة والستون 

اتنمىقاقراوقمااقخلداااألاقلةقماااب مىدءاقلىاااقرغاأقياتاقجاىداألافوقتاقلدةاقحملداةاذد.
 الفصل الثاني

 واجبات األوصياء والقّيمين
 المادة السابعة والستون 

يمسذذاماقرواذذقاقلخمذذدراألاقراذذيماأمذذوقلاقراداذذؤالياذذو اعاذذمتارعديمىذذدالعايذذهاأ ايرذذللايا رذذطامذذنا
اقروندياامدايرلرهاقرةخصاقرودا ايامدرهاقخلدص.

 المادة الثامنة والستون 

ا-قحملكاا:الالوصاراواقاألاقرايمامردشؤةاقرمةؤفدتاقآلتيااإالاهل  ا
مجيعاقرمةؤفدتاقرغامناشأهنداإهندءاح امناقناذوقاقروينيذااقروادريذااققاذايااألاقرمرويذااألا ااذهاا-1

األاتمليمهاألاصلقرهالكلرطامجيعاقرمةؤفدتاقلاؤرةان امناقناوقاقللكورة.
عاذذدلاقرمةذذؤفاياقلناذذوالتاألاقناذذوقاقرةخةذذيااألاققلرققاقلدريذذاافياذذداعذذدقامذذدايذذدخلاياأا-2

اقأاقرة.
اقرةاذالقرمحكيم.ا-3
احوقرااقناوقالقردينالقرولاقنوقرا.ا-4
اقام ادراققموقلالتةفيمىد.ا-5



ا.لإقؤقرهققرتقضاقلدلاا-6
ا.قرولاقرم عدتاقلارت اابةؤطاألارفضىدا-7
مذذذنامذذذدلاقراداذذذؤاعاذذذمتامذذذناجتذذذباعايذذذها فاذذذمىماإالاإ قاكد ذذذتاقرنفاذذذااماضذذذيدراهبذذذداحبكذذذمااقأ فذذذدقا-8

القجباقرنفد .
اقروفدءاقالخميدر اابالرمزقمدتاقرغاتكو اعامتاقررتكااألاعامتاقراداؤ.ا-9
اؤراابراداؤاألاريدعاح اره.ذو اياأتخمارفوهامنىدارذرفعاقردعدل اإالامدايكا-10
دعدل القرذذذولاققحكذذذد اقرادباذذذااراطوذذذو اقرودايذذذاالقرمنذذذدصلاعذذذنا ذذذلهاقرمنذذذدصلاعذذذناقناذذذوقالقرذذذا-11

اقرطوو ابودارفوىدالرفعاقرطوو اقماقرودايااياققحكد .
اتزليجاقراداؤامنامىؤالخالفه.امدايةؤفايا-12
ارالص الردشؤةاقراداؤامىنااموينا.قالقأ فدقتوايماقراداؤاإ قاقحمدجارانفاااا-13
ا.فىدودرلقمندصلاعناقرمأميندتاقرا-14
اقؤقراحب اعامتاقراداؤ.قأا-15

 المادة التاسعة الستون 

راواذذقاألاقراذذيماهل  امذذناقحملكاذذااإجذذؤقءاقراسذذاااقرؤرذذدئيااياقلذذدلاقلةذذرت ابذذنياقراداذذؤالابقذذقا
اإهنذذدءقرةذؤكدءالالاتكذذو ا ذذلهاقراسذذاااقفذلةاإالابمةذذدي اقحملكاذذاالرذذيساراواذقاألاقراذذيماأ ايطاذذبا

ا.يوعاقضدءاياقلدلاقلةرت ابنياقراداؤالشؤكدئهاإالاهل  اقحملكااقرة
 المادة السبعون 

لباعامتاقرواقاألاقرايماأ ايوؤضاعاذمتاقحملكاذاابملذماأتخذمامذدايؤفذعاعاذمتاقراداذؤامذنااعذدل ا
اشأهندامداأتمؤابهاقحملكاا.ايامنفيلالأ ايمرعقرلمدايمخلاردهامناإجؤقءقتا

 المادة الحادية والسبعون 

مذدراأيدقعذهامذنالازاياأحداقلةدرفامذداتذؤحلاقحملكاذاارقراداؤاااباممتاقرواقاألاقرايماأ ايواعاعا
ألرققامدرياالجمو ؤقتالمةوقدت،اكادالباعايهاإيدقعاكلامداحيةذاهامذنا اذواابوذداقاذمرودااقرنفاذاا

ااعةذؤاقلاؤرةالقلراغاقرل اتادرهاقحملكاااإمجدريدرانسدبامةذؤلفدتاقأاقرةال رذطاكاذهاخذاللا سذ
ايومدرامناتسااهارماطاققموقل،الالالوصاأ ايسحباشيئدراممداألاعهاإالاهل  اقحملكاا.

 المادة الثانية والسبعون 



قلخمةذذااحسذذدابرامةيذذدقراابلسذذمندقتاعذذناإاقرتذذهااالذذباعاذذمتاقرواذذقاألاقراذذيماأ اياذذد اإىلاقحملكاذذ
اقرلاهنديااكلااناامنااتريخاتويينه.

دااقنسذذذذدباقرسذذذذنو اإ قاكد ذذذذتاأمذذذذوقلاقراداذذذذؤاالاتزيذذذذداعذذذذناليوفذذذذمتاقرواذذذذقاألاقراذذذذيمامذذذذناتاذذذذ
ا سادئااايندرامداملاتؤاقحملكاااقما رط.

 المادة الثالثة والسبعون 

تكو اقروادياالقراوقمذاابملذماأجذؤاإالاإ قارأتاقحملكاذاابنذدءاعاذمتاطاذباقرواذقاألاقراذيماأ اتوذنيا
ارهاأجؤقراألا نحهامكدفأةاعناعالاموني.

 السبعون المادة الرابعة و 

إ قاكد اقراداذؤاقريذلاباوقذهااذناقرؤشذداجمنذوقراألامومو ذدراألاقذمامذأمو اعاذمتاأموقرذهالجذباعاذمتا
اقرواقاألاقرايماإبالغاقحملكاااعناحدرمهارانظؤاياقاماؤقراقرواديااألاقراوقمااعايه.

 الفصل الثالث 
 اء الوصاية أو القوامة ووقفها تهان

 المادة الخامسة والسبعون 
ا-مىاااقرواقاألاقرايماياقندالتاقرمدريا:اتنمىقا

اإالاإ قاحكمااباماؤقراقرواديااألاقراوقمااعايه.اميالايااإ د اقراداؤامثد اعةؤةااناا-1
ا.عواةاقرواليااراويلا-2
اد.األاقرايماألاقرولاقامادرااأ امنىاعزلاقرواقا-3
اراداؤ.ألاقرايماألاثروتاقيرمهاألاموتهاألاموتاقافاداأ ايااقرواقا-4

 المادة السادسة والسبعون 

إ قاقدمذذتاأاذذردباجديذذدةاتذذدعوارانظذذؤاياعذذزلاقرواذذقاألاقراذذيماألاقذذد ابذذهاعذذدرضامذذناعذذوقرضا
اقق ايااأمؤتاقحملكااابوقفه.

 المادة السابعة والسبعون 
اا-حيكمابوزلاقرواقاألاقرايماياقندالتاقآلتيا:

مذذناأاذذردباعذذد اقرةذذالحيااذذذدالفاذذدرارااذذداةاأا(اإ قافاذذداشذذؤطدامذذناشذذؤلطاتوريمذذه،األاقذذد ابذذهااذذربا
اقنداياالقرسمنيامنا لقاقراد و .

اب(اإ قاأادءاقأاقرةاألاأمهلافيىداألاأارذايابادئهاخطؤاعامتامةاحااقراداؤ.



 

 

 المادة الثامنة والسبعون 

تذهاقلاقرذغاياعىدألاقرايماخاللاقر الثنيايومذدراقرمدريذااال مىذدءامىامذهاأ ايسذاماققمذوااعامتاقرواق
ألاقراذذيماقجلديذذدااإىلاقرذذويل،األاإىلاقرواذذقاؤامذذىتاباذذغااذذناقرؤشذذد،األاإىلالرثمذذهاأل حضذذؤاإىلاقراداذذ

ابنسذذذذدبالأ ايذذذواعاقاذذذذماكمذذذدباقحملكاذذذذاااحبسذذذباققحذذذوقل،العايذذذذهاأيضذذذدراأ ايؤفذذذذ اابحملضذذذؤاكةذذذفدرا
ادااقللكور.كةفاقنسدباياقليوقلخمةاااورةامناحمضؤاقرمسايمالا

 بعون المادة التاسعة والس

بمسذذايمااألاقراذذيماألاح ذذؤاعايذذهاقرمذذز الرثمذذهاألامذذناينذذوباعنذذهاحبسذذباققحذذوقلاإ قامذذدتاقرواذذق
اقراداؤالتادااقنسدب.اأموقل

 المادة الثمانون 
ألااديمهألاقراذيماممذناكذد ايالاذاتوىداألاخمدرةااتةدرالةاحااقرواذقيكو اقدبالارابطدلاكلا

ألاقرموىداخاللااناامذنااتريذخاتاذدااقنسذدباقلةذدراقوقممهالباغااناقرؤشداإ قاادرتاقلخدرةاا
اإريهاياقلداةاقر دمناالقرسرونيامنا لقاقراد و .

 المادة الحادية والثمانون 

مذذوراقرواذذديااألاقراوقمذذااتسذذاطاكذذلااعذذوحلارااداذذؤاعاذذمتالاذذيهاألاقراذذيماعايذذهاتكذذو امموااذذااأب
ا ؤاعنه.رفعاقنا ساانوقتامنااتريخاباوغاقراداؤااناقرؤشداألا ضق

وصاذوقمذذااابروذذزلاألاابالاذذمادرااألاقلذذوتافذذالاترذذدأامذذدةاقرماذذدا اقلنةذذالإ قاق مىذذتاقرواذذديااألاقر
ادصاابرواديااألاقراوقما.ذنااتريخاتادااقنسدباقخلذعايىداياقرفاؤةاقرسدباااإالام



 الباب الرابع 
 أحكام عامة 

 المادة الثانية والثمانون 

قأاذالميااققك ذؤامالئاذاايامسذدئلاقرواليذاالقرواذدياالقراوقمذاال رذطافياذداا امردائاقرةؤيوااتطر
املايؤاابها صاخدصايا لقاقراد و .

 المادة الثالثة والثمانون 

اياملمتاكلا صاُيدرفاأحكد ا لقاقراد و .
 المادة الرابعة والثمانون 

اوالابهامنااتريخاادلره.ينةؤا لقاقراد و اياقجلؤيدةاقرؤمسيا،اليالادئلاقأعال اقلخمافا،الي
 مؤتمر الشعب العام                                                             
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