
  األحوال الشخصية للطائفة الدرزيةقانون 
  ٢٤/٢/١٩٤٨صادر في 

  
  
  

  .. يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر يحوز الخاطب على أهلية الزواج بإتمامه الثامنة عشرة والمخطوبة بإتمامها السابعة عشرة من العمر-١١المادة المادة 
  

  ١٩٥٩١٩٥٩//٧٧//٢٢ معدلة وفقا للقانون تاريخ  معدلة وفقا للقانون تاريخ -٣٣المادة المادة 
م تكمل                ألحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للم         ألحد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يأذن بالزواج للم          م تكمل                راهقة التي أآملت الخامسة عشرة من العمر ول راهقة التي أآملت الخامسة عشرة من العمر ول

  ..السابعة عشرة إذا ثبت لديه طبيا أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليهاالسابعة عشرة إذا ثبت لديه طبيا أن حالها يتحمل ذلك وأذن وليها
  

    ١٩٥٩١٩٥٩//٧٧//٢٢ معدلة وفقا للقانون تاريخ  معدلة وفقا للقانون تاريخ -٤٤المادة المادة 
ولي حق لكل من المراهق أو                          دون إذن ال ولي حق لكل من المراهق أو                         إذا أذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة ب دون إذن ال إذا أذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواج المراهق والمراهقة ب

  ..مراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة األولىمراهقة أن يطلب فسخ الزواج في مدة ستة اشهر تبتدئ من تاريخ بلوغ السن المبينة في المادة األولىالال
  

    ١٩٥٩١٩٥٩//٧٧//٢٢ معدلة وفقا للقانون تاريخ  معدلة وفقا للقانون تاريخ -٥٥المادة المادة 
  ..ال يجوز ألحد أصال أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرةال يجوز ألحد أصال أن يزوج الصغير الذي لم يتم السادسة عشرة والصغيرة التي لم تتم الخامسة عشرة

وه و   زويج المعت وز ت وه و  وال يج زويج المعت وز ت راض        وال يج ي األم سارية وه ل ال ن العل ة م ضة بعل ريض وال المري ة وال الم راض        ال المعتوه ي األم سارية وه ل ال ن العل ة م ضة بعل ريض وال المري ة وال الم ال المعتوه
  . . الزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النموالزهرية والجذام والتدرن الرئوي في طور النمو

سارية                ل ال ه والعل زوجين من العت سارية               وعلى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يتثبت قبل اإلذن بالزواج سالمة ال ل ال ه والعل زوجين من العت وعلى احد شيخي العقل أو قاضي المذهب أن يتثبت قبل اإلذن بالزواج سالمة ال
انوني       انوني      بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب ق ل أو          بتكليفهما إبراز شهادة صحية من طبيب ق دى احد شيخي العق شهادة ل ذه ال ى ه راض عل ل أو           ويجوز االعت دى احد شيخي العق شهادة ل ذه ال ى ه راض عل  ويجوز االعت

  ..قاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعةقاضي المذهب وقراره بشأنها قابل لطرق المراجعة
  

  ١٩٥٩١٩٥٩//٧٧//٢٢ معدلة وفقا للقانون تاريخ  معدلة وفقا للقانون تاريخ -٦٦المادة المادة 
ل                  زوج بشخص فاحد شيخي العق ل                 إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تت زوج بشخص فاحد شيخي العق إذا طلبت الكبيرة التي يتراوح سنها بين السابعة عشرة والحادية والعشرين أن تت

ه أو اعترض                       أو قاضي المذ  أو قاضي المذ   اريخ تبليغ ا من ت ه أو اعترض                       هب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوم اريخ تبليغ ا من ت هب يبلغ ذلك لوليها، وإذا لم يعترض الولي في مدة خمسة عشر يوم
  ..ورؤي اعتراضه في غير محله، إذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهماورؤي اعتراضه في غير محله، إذن احد شيخي العقل أو قاضي المذهب بزواجهما

  
  . .  عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل عقد الزواج على مزوجة الغير أو معتدته ممنوع وباطل-٩٩المادة المادة 

  
  ..ز للرجل أن يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطلز للرجل أن يجمع بين زوجتين وان فعل فزواجه من الثانية باطل ممنوع تعدد الزوجات فال يجو ممنوع تعدد الزوجات فال يجو-١٠١٠المادة المادة 

  
  .. ال يجوز ألحد أن يعيد مطلقته ال يجوز ألحد أن يعيد مطلقته-١١١١المادة المادة 

  
ادة   ادة  الم د بحضور شهود، ويجوز أن يكون       -١٤١٤الم ريقين في مجلس العق ول من الف زواج باإليجاب والقب د ال تم عق د بحضور شهود، ويجوز أن يكون        ي ريقين في مجلس العق ول من الف زواج باإليجاب والقب د ال تم عق  ي

ة وان      الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن ال يقل عددهم عن    الشهود من أصول وفروع الخاطب والمخطوبة على أن ال يقل عددهم عن     د آتاب تم العق ة ويجب أن ي ة وان       األربع د آتاب تم العق ة ويجب أن ي  األربع
ل مفوض   ه وآي ه عن د يجوز أن يوقع زوجين مجلس العق د ال ذر حضور اح هودهما، وإذا تع ان وش ه الزوج ل مفوض  يوقع ه وآي ه عن د يجوز أن يوقع زوجين مجلس العق د ال ذر حضور اح هودهما، وإذا تع ان وش ه الزوج يوقع
رك                 ة المهر أو يت ل قيم ذآر في التوآي ى أن ي رك                بموجب وآالة خطية مصدق عليها من المختار أو من يقوم مقامه عل ة المهر أو يت ل قيم ذآر في التوآي ى أن ي بموجب وآالة خطية مصدق عليها من المختار أو من يقوم مقامه عل

  ..هذا التوآيل إلى العقدهذا التوآيل إلى العقدتعيينه لرأي الوآيل وعلى أن يضم تعيينه لرأي الوآيل وعلى أن يضم 
  

  .. يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث يلزم مهر الزوجة ونفقتها الزوج منذ إجراء العقد الصحيح ويثبت بينهما حق التوارث-٢٠٢٠المادة المادة 
  

ا             -٢٣٢٣المادة  المادة   ى إطاعة زوجه ضا عل رة أي ا              الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجب ى إطاعة زوجه ضا عل رة أي  الزوج مجبر على حسن معاشرة زوجته ومساواتها بنفسه والزوجة مجب
  ..في الحقوق الزوجية والمشروعةفي الحقوق الزوجية والمشروعة

  
ة                        النفقة    النفقة   -٢٨٢٨المادة  المادة   سكنى والتطبيب وخدم ام والكسوة و ال شمل الطع ه وي ه وزوجت ى عيال ة                       هي ما ينفقه اإلنسان عل سكنى والتطبيب وخدم ام والكسوة و ال شمل الطع ه وي ه وزوجت ى عيال هي ما ينفقه اإلنسان عل

  ..الزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي الزمة األداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضيالزوجة ذات الكرامة أو العاجزة أو المريضة وهي الزمة األداء بتراضي الفريقين أو بحكم القاضي
  



ة حسب                         -٣٠٣٠المادة  المادة   در النفق ة فالقاضي يق ه وطلبت الزوجة النفق ة حسب                       إذا امتنع الزوج الحاضر عن اإلنفاق على زوجت در النفق ة فالقاضي يق ه وطلبت الزوجة النفق إذا امتنع الزوج الحاضر عن اإلنفاق على زوجت
  ..حال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينهاحال الفريقين اعتبارا من يوم الطلب وله أن يأمر بإعطائها سلفة عن المدة التي يعينها

  
ة              -٣١٣١المادة  المادة   در النفق ة فالقاضي يق ة               إذا عجز الزوج عن اإلنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفق در النفق ة فالقاضي يق وم     إذا عجز الزوج عن اإلنفاق على زوجته وطلبت الزوجة النفق ارا من ي وم     اعتب ارا من ي  اعتب

  ..الطلب على أن تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمهالطلب على أن تكون دينا بذمة الزوج ويأذن للزوجة أن تستدين باسمه
  

  .. ال تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما ال تحل للرجل مطلقته أبدا بعد صدور حكم القاضي بالتفريق بينهما-٣٨٣٨المادة المادة 
  

ذي             -٤٢٤٢المادة  المادة   ذي              للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعالنه بحضور شاهدين أمام القاضي ال  للزوجين أن يفسخا عقد الزواج بالتراضي ويتم هذا الفسخ بإعالنه بحضور شاهدين أمام القاضي ال
  ..يصدر حكما بهيصدر حكما به

  
  .. لألم الحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها األهلية المطلوبة لألم الحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة إذا اجتمعت فيها األهلية المطلوبة-٥٤٥٤المادة المادة 

  
ل                         -٥٦٥٦المادة  المادة   ا في الحضانة وانتق صغير سقط حقه ر محرم لل زوج غي ل                          إذا تزوجت الحاضنة أما آانت أم غير أم ب ا في الحضانة وانتق صغير سقط حقه ر محرم لل زوج غي  إذا تزوجت الحاضنة أما آانت أم غير أم ب

ى زال                    إلى من يليها في االستحقاق من الحاضنات ف        إلى من يليها في االستحقاق من الحاضنات ف         صغير أخذه ومت ولي ال ستحقة أهال للحضانة فل م توجد م ى زال                    ان ل صغير أخذه ومت ولي ال ستحقة أهال للحضانة فل م توجد م ان ل
  ..المانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقةالمانع يعود حق الحضانة للحاضنة المستحقة

  
اه                  -٦٠٦٠المادة  المادة   زم أب ال فال يل ه م ان ل ان آ اه                   اجرة الحضانة غير بدل النفقة وآلها تلزم األب إن لم يكن للصغير مال ف زم أب ال فال يل ه م ان ل ان آ  اجرة الحضانة غير بدل النفقة وآلها تلزم األب إن لم يكن للصغير مال ف

  ..منها شيء إال أن يتبرعمنها شيء إال أن يتبرع
  

ا االجرة                    إذا آانت أم الطف     إذا آانت أم الطف    -٦١٦١المادة  المادة   ه فله دة ل ا االجرة                   ل هي الحاضنة له وآانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معت ه فله دة ل ل هي الحاضنة له وآانت مطلقة أو متزوجة بمحرم للصغير أو معت
ان                          ادم وآ ى خ اج المحضون إل ه سكناهما وان احت ى أبي ر فعل ان                         وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقي ادم وآ ى خ اج المحضون إل ه سكناهما وان احت ى أبي ر فعل وان لم يكن للحاضنة مسكن تمسك فيه الصغير الفقي

  ..أبوه موسرا يلزم به وغير أالم من الحاضنات لها االجرةأبوه موسرا يلزم به وغير أالم من الحاضنات لها االجرة
  

م توجد متبرعة من                إذا أبت أم الولد ذآ      إذا أبت أم الولد ذآ     -٦٢٦٢المادة  المادة   سرا ول وه مع م توجد متبرعة من               را أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وآان أب سرا ول وه مع را أم أنثى حضانته مجانا ولم يكن له مال وآان أب
  ..محارمه تجبر األم على حضانته وتكون اجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا آانت معسرةمحارمه تجبر األم على حضانته وتكون اجرتها دينا على أبيه ولها أن تستدين بإذن القاضي إذا آانت معسرة

  
ادة  ادة الم صغي-٦٣٦٣الم ال لل ان األب موسرا وال م ل وآ ارم الطف صغي إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من مح ال لل ان األب موسرا وال م ل وآ ارم الطف األم وان  إذا وجدت متبرعة أهل للحضانة من مح األم وان ر ف ر ف

ا                            ساآه مجان ين إم ر األم ب ه تخي ال ل ال أو الم سرا وللصبي م ان األب مع ا إذا آ ا                           طلبت اجرة أحق من المتبرعة أم ساآه مجان ين إم ر األم ب ه تخي ال ل ال أو الم سرا وللصبي م ان األب مع ا إذا آ طلبت اجرة أحق من المتبرعة أم
ان األب                          ده وإذا آ د وتعه ة الول الم رؤي سلم للمتبرعة ول ا وي زع منه ا ين ساآه مجان ان األب                         ودفعه للمتبرعة فان لم تختر إم ده وإذا آ د وتعه ة الول الم رؤي سلم للمتبرعة ول ا وي زع منه ا ين ساآه مجان ودفعه للمتبرعة فان لم تختر إم

ال   ة ف ة غريب ت المتبرع ال وآان صبي م را ولل ال  موس ة ف ة غريب ت المتبرع ال وآان صبي م را ولل ال   موس ن م و م ل ول أجرة المث ه ب سلم الم ل ي صبي ب ا ال دفع إليه ال   ي ن م و م ل ول أجرة المث ه ب سلم الم ل ي صبي ب ا ال دفع إليه ي
  ..الصغيرالصغير

  
ا      -٦٤٦٤المادة  المادة   د إتمامه ا       تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عن د إتمامه  تنتهي مدة حضانة الصبي عند إتمامه السنة السابعة من العمر وتنتهي مدة حضانة الصبية عن

  ..السنة التاسعةالسنة التاسعة
دفع لألقرب من العصبة إ                . . ويجبر األب على اخذ الولد    ويجبر األب على اخذ الولد     دفع لألقرب من العصبة إ                فإذا لم يكن للولد أب أو جد ي صبية فال        فإذا لم يكن للولد أب أو جد ي ا ال ان صبيا ام صبية فال        ذا آ ا ال ان صبيا ام ذا آ

  ..تسلم لغير محرم فان لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إال إذا رأى القاضي غيرها أولى له منهاتسلم لغير محرم فان لم يكن عصبة يترك المحضون عند الحاضنة إال إذا رأى القاضي غيرها أولى له منها
  

ا                             -٦٥٦٥المادة  المادة   ده منه ق ول ان اخذ المطل ا دامت حضانتها ف ه بال رضاها م د أم د من بل ع األب من إخراج الول ا                              يمن ده منه ق ول ان اخذ المطل ا دامت حضانتها ف ه بال رضاها م د أم د من بل ع األب من إخراج الول  يمن
ا            ه حاضن غيره م يكن ل ا           لتزوجها بغريب ول ه حاضن غيره م يكن ل ا في                   لتزوجها بغريب ول وم مقامه ه أو من يق ود حق أم ى أن يع ه إل سافر ب ه أن ي ا في                    جاز ل وم مقامه ه أو من يق ود حق أم ى أن يع ه إل سافر ب ه أن ي  جاز ل

  ..الحضانةالحضانة
  

ر األم             -٦٦٦٦المادة  المادة   يس لغي ه ول ر إذن أبي د بغي د بعي ى بل ر األم              ليس لالم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إل يس لغي ه ول ر إذن أبي د بغي د بعي ى بل  ليس لالم المطلقة أن تسافر بالولد الحاضنة له من بلد أبيه إل
  ..لم يكن له أبلم يكن له أبمن الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إال بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا من الحاضنات بأي حال نقل الولد من محل حضانته إال بإذن أبيه أو بإذن القاضي إذا 


