
 جامعة الدول العربية
 

  األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب
____________________  

  
  
  
  
  

  القانون النموذجي العربي الموحد
  لرعاية القاصرين

  
  
  
  
  

        
 

       _________________________________________               
  ناعتمـده المكتب لمجلـس وزراء العـدل العرب كقانـو

  م4/3/2002 -24ج -323نموذجي استرشادي بالقرار رقم 
  

  
  
  

  قرار
  

  بشأن القانون العربي الموحد لرعاية القاصرين
_________________  

 
  إن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

  
  : بعد اطالعه على

  
  تقرير اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون عربي موحد لرعاية القاصرين،  -
  م، 7/11/2001 -17 د -407 المجلس رقم قرار -
 م4/11/2001 -23ج-284، و رقم 23/4/2001-22ج-257قرار المكتب التنفيذي رقم  -
 مذكرة وزارة العدل بالمملكة المغربية،  -
 مذكرة األمانة الفنية للمجلس في هذا الشأن،  -
  

  و بعد المناقشة، 



  :يقرر
  

استمرار كفالة األشخاص المعاقبين جسديا  ( : من القانون بحيث يضاف إليها34تعديل المادة  -1
أو عقليا إذا لم تتغير حالتهم عند بلوغهم سن الرشد نظرا للوضعية التي يعيشون عليها و 

  ).ذلك إلى حين زوال اإلعاقة أو عرض المر على القضاء وفقا التالية من نفس المادة
عضاء كقانون نموذجي تعميم القانون العربي الموحد لرعاية القاصرين على الدول األ -2

 .استرشادي
 .توجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة على الجهود القيمة -3

  

  ).م4/3/2002 – 24 ج -323ق                                                  ( 
  

  
  

  اللجنة التي أعدت
  القانون النموذجي العربي الموحد لرعاية القاصرين

  
  

  إدريس بشر/ األستاذ 
  

  
 )رئيس اللجنة(كة المغربية الممل

  
  غازى الجنابى/ األستاذ 

  

  
 جمهورية العراق 

  
  ابراهيم  الناصر / األستاذ 
  صالح بن عبد العزيز العقيل / األستاذ 

  

  
  المملكة العربية السعودية 

  
عبد المحسن عبد اهللا المجحم/ األستاذ 

  عبيد مجدل العجمي/ األستاذ 
   

  
  دولة الكويت 

  
  حسين صالح اليسير / أألستاذ

  
  الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية العظمى

  
  

  جابر يوسف المراغي/ الدكتور 
   

  
  جمهورية مصر العربية 

  
  عبد اهللا حامد الكيالني / األستاذ 
  ياسر عبد المنعم عبد العظيم / األستاذ 

  

  
 إدارة التشريع و البحوث و األمانة الفنية لمجلس وزراء

  العدل العرب

  
  
  



  القانون العربي الموحد لرعاية القاصرين
__________________  

  
  أحكـام عامـة
_________  

  
  : 1المادة 

  
  .تسرى أحكام هذا القانون على القاصر و هو الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني -
 .سيتهيحدد سن الرشد القانوني وفق قانون الدولة التي ينتمي إليها القاصر بجن -
 : يعتبر في حكم القاصر -
   

  .الجنين  - أ
 . المجنون، المعتوه، و ذو الغفلة و السفيه - ب
  . المفقود، و الغائب-ج
  . المحجوز عليه قانونا-د
  

  : 2المادة 
  

  : يقصد بكل من المصطلحات التالية المعنى المذكور إذائه        
  

  . هو من في بطن أمه:الجنين -
   

  .طبقة أو مقتطعة فاقد العقل بصورة م:المجنون  -
 .قليل الفهم مختلط الكالم سئ التدبير: المعتوه  -
 . من يغبن في معامالته المالية لسهولة خداعه:ذو الغفلة  -
 . المبذر الذي يصرف ماله على غير مقتضى العقل:السفيه  -
 . من انقطع خبره دون معرفة هو حي أو ميت:المفقود  -
 .و بلده و لم يعرف له مقام فيه مدة من الزمن من غادر مكان إقامته االعتيادي أ:الغائب  -
 الذي يحرم بسبب الحكم عليه بعقوبة جنائية من مباشرة شؤونه المالية :المحجوز عليه قانونا  -

طوال مدة تنفيذ العقوبة المحكوم عليه أو من تقرر المحكمة توقيع 
 . الحجز عليه

   
  الباب األول

  
  فالته و تشغيلهحماية القاصر في دينه و نفسه و عقله و ك

_____________________________  
  الفصل األول

  
  حماية القاصر في دينه و نفسه و عقله

  



  : 3المادة 
  

         حماية القاصر في دينه و نفسه و عقله هي القيام بتربيته تربية دينية، و توجيهه توجيها سليما، 
  .ة و المعنوية، و التكفل به عند االقتضاءو بحضانته، و القيام بشؤونه الالزمة، و حاجياته المادي

  
  :4المادة 

   
        الحضانة هي حفظ المحضون، و تربيته، و تعليمه و رعايته بما ال يتعارض مع حق الولي في 

  .الوالية على النفس
  

  :5المادة 
   

، فإذا انفكت  القيام بحضانة ولدهما الصغير- مادامت الزوجية قائمة بينهما–        يجب على األبوين 
   فتجب على األم، -الزوجية

  

        ثم األب، ثم على من يليه في الترتيب حسب قانون الدولة التي ينتمي إليها المحضون بجنسيته 
  .ما لم يقدر القاضي غير ذلك لمصلحة المحضون

  
  : 6المادة 

  
ولى عليه كوالية التعليم و          الوالية على النفس هي العناية بكل ما له عالقة بشخص القاصر الم

  .التربية و التوجيه في الحرفة و التزويج
  

        يرجع بشأن األحكام المتعلقة بالحضانة و الوالية على النفس من حيث شروطهما و أسباب 
  .سقوطهما و غيرها من األحكام األخرى إلى القانون الداخلي لكل دولة

  
  الفصل الثاني

  

  كفالة القاصر
  

  : 7المادة 
  

        الكفالة عقد يقوم بمقتضاه شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أو  شخص اعتباري كهيئة بر 
  .بإعالة القاصر و رعايته و اإلنفاق عليه

  
  :8المادة 

   
        تبرم الكفالة بعقد رسمي بين الكافل من جهة و بين أبوي المكفول أو إحداهما إذا كان األخر 

  . د اقتضاء السلطة المختصةميتا أو مجهوال أو عن
  

  :9المادة 
  



  :         يشترط في الكافل 
  : إذا كان شخصا طبيعيا: أوال

  
  . أن يكون متزوجا  - أ
 . كان المكفول كذلكإذا أن يكون مسلما  - ب
  .أن يكون صالحا للكفالة أخالقيا و اجتماعيا  - ج
  . تكون له مؤهالت مادية كافية لتوفير حاجيات القاصر أن-د      
  . أال يكون قد سبق الحكم عليه من اجل جريمة ماسة باألخالق أو جريمة ضد األطفال-هـ     
 ويشترط في زوج الكافل ما القيام بالواجبأن يكون سليما من كل مرض معد أو مانع من   - و

 .يشترط فيه باستثناء ما يتعلق بالناحية المادية
  

  : اعتبارياإذا كان شخصا : ثانيا
  

  .لقانون الدولة أن يكون مشهرا وفقا   - أ
 . أن يكون من بين ميادين نشاطه إعالة القاصر - ب
 أن يتوافر لديه اإلمكانيات الالزمة لإلعالة سواء المادية أو الفنية و أن تتفق أهدافه مع دين -جـ

  .المكفول
  

  : 10المادة 
  

تهم         ال يمنع وجود قاصرين لدى الكافل أو زوجه من كفالة قاصرين آخرين، شريطة استفاد
  .جميعا من اإلمكانيات المتوفرة لدى األسرة بنفس القدر

  
  : 11المادة 

  
  .        ال تتم كفالة القاصر بلغ الثانية عشرة من عمره إال بموافقته الشخصية

  
  :12المادة 

  
  .         ال تجوز كفالة قاصر واحد من طرف عدة أشخاص في آن واحد

  
  : 13المادة 

  
كافل و المكفول نفس الحقوق و الواجبات المنصوص عليها في المواد المتعلقة         يكون لكل من ال

  .بالحضانة
  .        يكون الكافل مسؤوال مدنيا عن أعمال مكفولة خالل فترة الكفالة

        
  .        يحتفظ المكفول بنسبه و بجميع الحقوق الناتجة عنه و باألخص لقبه و حقوقه في اإلرث

  
  :14المادة 

   



تنفيذ االلتزامات المتعلقة برعاية القاصر و ) شخصا طبيعيا كان أو اعتباريا(        على الكافل 
  .  ضمان تنشئته في جو عائلي سليم، مع الحرص على تلبية حاجياته األساسية إلى حين إنتهاء الكفالة

  :15المادة 
   

قاصر المكفول إلى الخارج أو الموافقة         ال يجوز للكافل شخصا طبيعيا كان أو إعتباريا السفر بال
على سفره غال بعد حصوله على اذن بذلك من أبيه أو الجهة المختصة في حالة عدم وجود األب، و 

  يعهد لسفارة الدولة 
  

  .التي ينتمي إليها القاصر بجنسيته بتتبع أحوال القاصر و مراقبة مدى وفاء كافلة بالتزاماته
  

  :16المادة 
   

  . أخل الكافل بالتزاماته تجاه القاصر المكفول تطبق عليه أحكام قانون دولة القاصر         إذا
  

  الفرع األول
  

  إجـراءات الكفـالـة
__________                                            

  :17المادة 
   

  .        القاصر المكفول إما أن يكون مهمال أو غير مهمل
  

  : 18المادة 
  

  : اصر المهمل هو الذي لم يتم الثامنة عشرة من عمره و وجد في إحدى الحاالت اآلتية        الق
  
  .إذا ولد من أبوين مجهولين و عثر عليه في أي مكان  - أ
 . إذا كان يتيما و ليست له وسائل مشروعة للعيش - ب
  . إذا عجز أبواه عن رعايته و تربيته ألمر قاهر خارج عن إرادتهما-ج
  .رفين و ال يقومان بواجبهما في رعايته و توجيهه من أجل اكتساب سلوك حسن إذا كان أبواه منح-د
  

  : 19المادة 
  

        يقدم طلب إثبات حالة اإلهمال إلى المحكمة المختصة الواقع بدائرتها مقر إقامة القاصر من 
  .رالنيابة العامة لدى نفس المحكمة، إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب القاصر أو الغي

  
  : 20المادة 

  
  .         تصدر المحكمة عند االقتضاء أمرا بإجراء بحث عن أولياء القاصر

  
  :21المادة 



  
        تصدر المحكمة حكما بكون القاصر مهمال إذا وجد من خالل البحث أنه في إحدى الحاالت 

  .18المشار إليها في المادة 
  : 22المادة 

  
 القاصر المهمل مؤقتا بإحدى المؤسسات الصحية أو بأحد مراكز أو         يجوز للنيابة العامة وضع

  مؤسسات الرعاية االجتماعية المهتمة بالطفولة سواء منها التابعة للدولة أو لمؤسسات عمومية أخرى 
  
  

        أو للهيئات و المنظمات المعترف لها بصفة المنفعة العامة إلى أن يصدر قرار بشأن كفالة هذا 
  .ن اللجنة المختصة المبينة في المواد التاليةالقاصر م

  
  :23المادة 

   
  .        تمارس الجهة المختصة بشؤون القاصرين الوالية على القاصر المهمل

  
  الفرع الثاني

  
  اإلجراءات المتبعة لكفالة القاصر المهمل

___________________  
  

  : 24المادة 
  

 لجان إدارية يعهد إليها بإسناد كفالة القاصر المهمل إلى         تنشأ على صعيد كل إقليم أو محافظة
  .الهيئات و األشخاص المشار إليها في هذا القانون

  
  : 25المادة 

  
        يتعين على الشخص الراغب في كفالة قاصر مهمل أن يتقدم إلى اللجنة اإلدارية بطلب الكفالة 

  . من هذا القانون9ة في المادة مرفقا به الوثائق المثبتة الستيفائه الشروط المبني
   

  :26المادة 
   

        تقوم اللجنة اإلدارية بجمع المعلومات و البيانات المتعلقة بالظروف التي ستتم فيها كفالة 
  .القاصر المهمل عن طريق بحث خاص يتم بواسطة السلطات المختصة

  
  :27المادة 

   
د كفالة القاصر المهمل إلى الشخص الذي تقدم         للجنة اإلدارية أن تصدر قرارا بشأن إسنا

  .بالطلب إذا أسفر البحث عن توفر الشروط المطلوبة بمقتضى هذا القانون
  : 28المادة 



  
        إذا ظهر نزاع حول هوية القاصر المهمل أو نسبة أو ادعى أحد أبوته فإن المحكمة المختصة 

  . هي التي تفصل في هذا النزاع
  

  : 29المادة 
  
      يجوز للجنة إدارية بناء على التقارير المقدمة إليها من الجهات المختصة أن تراجع قرار إسناد   

  .الكفالة أو تبليغه وفق ما تراه مالئما لمصلحة القاصر المكفول
  

  :30المادة 
   

مشار  امتنع كافل القاصر المهمل عن التخلي عن كفالته بناء على المراجعة أو اإللغاء الإذا        
، يجوز للجنة اإلدارية إحالة األمر على السلطة المختصة الستصدار قرار 29إليهما في المادة 

  .باإلجراءات المالئمة لصالح القاصر
  

  : 31المادة 
  

  .        ال يجوز أن يحمل القاصر المهمل مجهول النسب االسم العائلي لكافله
  

  الفرع الثالث
  

  مهملإجراءات و شروط كفالة قاصر غير 
_________________________  

  
  : 32المادة 

  
 إليها في المهمل المشار        القاصر غير المهمل هو كل قاصر يوجد في غير حاالت القاصر 

  . من هذا القانون18المادة 
 

  :33المادة 
  

        تتبع في شأن كفالة قاصر غير مهمل نفس اإلجراءات والشروط المنصوص عليها في المواد 
  .لسابقة من هذا القانونا

 
  الفرع الرابع

 
  انتهـاء عقـد الكفالـة

_____________ 
  

  :34المادة 
  

  .        ينتهي عقد الكفالة بقوة القانون عند بلوغ المكفول سن الرشد



  
        تستمر كفالة األشخاص المعاقين جسديا أو عقليا إذا لم تتغير حالتهم عند بلوغهم سن الرشد 

ية التي يعيشون عليها وذلك إلى حين زوال اإلعاقة أو عرض األمر على القضاء وفقا نظرا للوضع
  .للفقرة التالية من نفس المادة

        يفسخ عقد كفالة بحكم قضائي بناء على طلب من الكافل أو أولياء المكفول أو النيابة العامة 
  .ء ما تقتضيه مصلحة المكفولوتصدر المحكمة حكمها في هذه الحالة بالقبول أو الرفض على ضو

  
  ثالفصل الثال

  
  حماية القاصر في العمل 

____________________  
  

  : 35المادة 
  

        تضع الدولة ضوابط و قواعد عدم تشغيل القاصر إال ما كان منه لغرض تعليم حرفة أو تأهيل 
  .مهني

  
ا يتعرض له من حوادث اثناء         و على الدولة أن تضع نظام تأمين صحي لحماية القاصر مم

  .التعليم الحرفي أو التأهيل المهني
  

  : 36المادة 
  

  .        ال يجوز تشغيل القاصر دون سن الخامسة عشرة سنة كاملة
  

  : 37المادة 
  

        ال يجوز تشغيل القاصر في األعمال الخطرة التي قد تعرضه إلى أضرار جسدية أو نفسية أو 
  .غيرها

  
  : 38المادة 

  
        للقاصر الحق في حمايته من االستغالل االقتصادي، و ال يفرض عليه أي عمل يعرضه 
  .للمخاطر، أو من شأنه المساس بتعليمه أو األضرار بنموه الجسمي و النفسي و األخالقي و االجتماعي

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  الفصل الرابع
  

  حماية القاصر من النقل غير المشروع
__________________  

  
  : 39ادة الم
  

        تضمن الدولة التي نقل إليها القاصر حرية ممارسة حق الحضانة عليه و حق زيارته و تنفيذ 
  .األحكام الصادرة بشأنه من دولة أخرى مع التقيد بمصلحة القاصر

  
  :40المادة 

  
 في حق         تتعاون كل دولة على تحديد مكان إقامة القاصر الذي تم نقله إليها بسبب المنازعة

  .الحضانة، و تستجيب لطلب المعلومات المتعلقة بحالته االجتماعية و المادية و المعنوية
  

        و تقوم السلطات المختصة بكل دولة باتخاذ كل التدابير التي من شانها أن تساعد على التسليم 
  .صر من أي أخطاراإلرادي للقاصر و تأمر في حالة االستعجال باتخاذ كل تدبير مؤقت لحماية القا

  
  : 41المادة 

  
        تأمر المحكمة المختصة في الدولة التي نقل إليها القاصر أو احتفظ به فيها بتسليمه فورا لطالب 

  .الحضانة
  

  :         و ال يجوز تسليم القاصر لطالب الحضانة إذا توافرت إحدى الحالتين اآلتيتين
         
  .رس حضانة القاصر فعلياأن الحاضن وقت النقل لم يكن يما  - أ
 .أن تسليم القاصر إلى الحاضن قد يعرض صحته أو سالمته للضرر  - ب

  
  الفصل الخامس

  
  حماية القاصر من اإلضرار به

________________  
  
  :42لمادة ا
  

        تتخذ الدولة جميع التدابير التشريعية و اإلدارية و االجتماعية و التعليمية المالئمة لحماية 
ن كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو النفسية أو التخلي عنه أو إهماله أو القاصر م

  .إساءة معاملته بما في ذلك االستغالل الجنسي
  

  : 43المادة 
  

  .        للسلطة المختصة التدخل في جميع الحاالت التي تهدد القاصر جسديا أو نفسيا



  
  :44المادة 

   
  : ص من الحاالت التي تهدد القاصر في سالمته الجسدية او النفسية        تعتبر بوجه خا

  
  .فقدان القاصر لوالديه و بقاؤه دون سند عائلي  - أ
 .تعريض القاصر لإلهمال و التشرد  - ب
  .التقصير البين و المتواصل في التربية و الرعاية  - ج
  . اعتياد سوء معاملة القاصر  - د

  .  استغالل القاصر ذكر أو أنثى جنسيا-      هـ
  .استغالل القاصر في اإلجرام المنظم  - و
  .تعريض القاصر للتسول أو استغالله اقتصاديا  - ز
  .    عجز األبوين أو  من يقوم على رعاية القاصر أو اإلشراف على تربيته-ح

  
  :45المادة 

  
        تلتزم الدولة بوضع الضوابط التي من شأنها الحيلولة دون استغالل القاصر من الغير في 

  .  خدرات أو المؤثرات العقلية أو االتجار بهاتعاطي الم
  
  : 46لمادة ا
  

        تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الرامية على حماية القاصر من العنف أو الشذوذ الجنسي 
 . واالستغالل في إنتاج عروض ذات طابع جنسي أو تحريضه أو إرغامه على ممارسة ذلك

 
  

  الفصل السادس
  

  لهحماية القاصر من ما
______________  

  
  الفرع األول

  
  الوالية على المال

_____________  
  

  :47المادة 
   

  .        الوالية على المال هي حفظ مال القاصر و كل ما له عالقة بهذا المال و العناية به و تنميته
 
 
  



  :48المادة 
   

     .نون كل دولةالوالية على المال لألب ثم لمن تنتقل إليه حسب األحوال وفق قا        
  

  : 49الماد ة 
  

  .        يشترط في الولي أن يكون بالغا، عاقال، أمينا، قادرا على القيام بمهام الوالية
  

  : 50المادة 
  

  . من هذا القانون49        تسلب المحكمة الوالية إذا فقد الولي أحد الشروط الواردة في المادة 
  

  : 51المادة 
  

  .اصر وفق أحكام هذا القانون وليه أو وصيه أو القيم عليه        يتولى شؤون الق
  

  .هو األب أو من تسند غليه الوالية حسب قانون كل دولة:   الولي  - أ
 .هو الذي يختاره األب فإذا لم يختار وصيا فتعينه المحكمة:   الوصي - ب
  .هو الذي تعينه المحكمة:   القيم-ج 

  
  : 52المادة 

  
  .غير مميز و هو محجور عليه بقوة القانون في الحالتين معا        الصغير إما مميزا أو 

  
  هو من لم يتم السابعة من عمره:  الصغير غير المميز  - أ

  .هو من أتم السابعة من عمره و لم يتم سن الرشد:  الصغير المميز  - ب
  
  

  :53المادة 
   

ذنا مطلقا أو مقيدا         للولي أو الوصي أو القيم بموافقة الجهة المختصة اإلذن للصغير المميز إ
بإدارة أمواله أو جزءا منها، إذا أنس منه حسن التصرف و تستمر المراقبة على تصرفات الصغير 

  .المأذون له
  

        للجهة المختصة سحب اإلذن، أو تقييده متى ظهر لها أن ملحة الصغير المأذون له تقتضي 
  .   ذلك

  
  : 54المادة 

  



 الخامسة عشرة من عمره وأنس من نفسه القدرة على حسن التصرف و         إذا أتم الصغير المميز
امتنع الولي أو الوصي أو القيم من اإلذن له في إدارة أمواله، منها يرفع األمر إلى الجهة المختصة 

  .بإدارة شؤون القاصرين
  

  .        تبت الجهة المختصة في األمر باإلذن أو عدمه حسب ما تقتضيه مصلحة الصغير
  

  : 55المادة 
  

  .        يعتبر الصغير المأذون له كامل األهلية فيما أذن له فيه و في حق التقاضي بشأنه
  

  : 56المادة 
  

        على الصغير المأذون له من قبل الجهة المختصة بإدارة شؤون القاصر أو الولي أو الوصي أو 
  .القيم أن يقدم له حسابا دوريا عن تصرفاته

  
 هذا الحساب على الولي أو الوصي أو القيم لمناقشته و تقديم االستنتاجات الضرورية         يعرض

  .  لمصلحة المأذون له
  
  

  : 57المادة 
  

        للجهة المختصة بإدارة شؤون القاصر إلغاء اإلذن الصادر عنها أو عن الولي أو الوصي أو 
  . القيم أو تقييده إذا رأت أن مصلحة الصغير تقتضي ذلك

  
  : 58المادة 

  
        ال يؤثر سحب اإلذن و ال تقييده على التصرفات التي قام بها الصغير، و ال على االلتزامات 

 . التي التزم بها قبل صدور السحب أو التقييد
 
  

  الفرع الثاني
  

  الرشد و الترشيد
__________  

  : 59المادة 
  

  .م يحجر عليه لعارض من عوارض األهلية        يكون رشيدا بقوة القانون من بلغ سن الرشد ما ل
  
   :60لمادة ا
  

  .        للقاضي ترشيد القاصر إذا أتم السابعة عشرة من عمره و ثبت حسن تصرفه
  



  : 61المادة 
  

        للقاصر بعد رشده أو ترشيده أن يطلب تعويضا عن تصرفات وصية الضارة الواقعة قبل ذلك، 
  . ن مساءلته جزائيا عند االقتضاءو لو أبرأه إبراء عاما، مع إمكا

  
  .        يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده أو ترشيده

  
  : 62المادة 

  
        يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يطلب تصرفات القاصر غير المأذون له و لو استعمل هذا 

  .ل المتعاقدة معه على انه رشيد أو على انه مأذون له في ذلكاألخير طرقا احتيالية من شأنها أن تحم
  

  الفرع الثالث
  

  عوارض األهلية
__________  

  
  : 63المادة 

  
  .الجنون و العته و السفه و الغفلة:         تتحقق عوارض األهلية بإحدى الحاالت التالية

  
ابقة بمقتضى حكم قضائي، من         يحجز على من أصيب بإحدى العوارض الواردة في الفقرة الس

  .وقت ثبوت حالته،ن كما يرفع عنه الحجز بحكم قضائي من وقت زوال سببه
  

  :64المادة 
  

        تكون تصرفات المجنون المالية حال إفاقته و قبل الحجر عليه صحيحة، و تكون باطلة فيما 
  .عدا ذلك

  
 الصادرة بعد الحجز عليهم األحكام المتعلقة         تطبق على تصرفات المعتوه، و السفيه و ذي الغفلة

  .بتصرفات الصغير المميز
  

        تصرفات المعتوه قبل الحجز عليه صحيحة، إذا لم تكن حالة العته شائعة وقت التعاقد، و لم 
  . يكن الطرف اآلخر على علم بها

  
  .أو تواطؤ        تصرفات ذي الغفلة و السفيه قبل الحجز ما لم تكن نتيجة استغالل 

  
  : 65المادة 

  
 .        للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه

 
  



  
  الفرع الرابع
  الـــتولــي
________  

  : 66المادة 
  

  :         تعتبر تصرفات الولي صحيحة في الحاالت التالية
  

  .التعاقد باسم القاصر و التصرف في أمواله  - أ
 .لقاصر، و ال يستمر في ذلك إال في حالة النفع الظاهرالقيام بالتجارة لحساب ا  - ب
قبول التبرعات المشروعة لصالح القاصر إذا كانت خالية من التزامات من شأنها أن تضر   - ج

  .بمصالحه
  .اإلنفاق من مال القاصر على من وجبت لهم النفقة عليه  - د

  
  : 67المادة 

  
ثبت مصلحة القاصر فيها، و ذلك في         ال يجوز للولي التصرف في أموال القاصر ما لم ت

  : الحاالت اآلتية
     

  .إذا اشترى ملك القاصر لنفسه  - أ
 .إذا باع ملكه للقاصر  - ب
  .إذا باع ملك القاصر ليستثمر ثمنه بنفسه  - ج
  .إذا تصرف في مال القاصر و هو فقير  - د
  .  التبرع بمال القاصر أو رهنه أو إقراضه-      هـ

  
  :68المادة 

   
  .ت الولي إذا ثبت سوء تصرفه، و عدم وجود مصلحة فيها للقاصر        تبطل تصرفا

  
  .        يعتبر الولي مسؤوال في ماله عن الخطأ الجسيم الذي نتج عنه ضرر للقاصر

  
  :69المادة 

    
        تسلب الوالية إذا ثبت للقاضي أو الجهة المختصة بإدارة شؤون القاصرين أن أموال القاصر 

  . الولي في خطرأصبحت نتيجة تصرف 
  

  : 70المادة 
  

  :        تنتهي والية الولي على القاصر بإحدى الحاالت اآلتية
  

  .بترشيد القاصر أو بلوغه سن الرشد و لم يصدر حكم بالحجز عليه  - أ



 .بفقدان الولي أو غيبته  - ب
  .  بفقد أهليته أو نقصانها-جـ
  .سلب الوالية عنه  - د
  . وفاة الولي-      هـ

  
  : 71المادة 

  
  .     تطبق على الولي عند وفاة األب أو فقد أهليته األحكام المشار إليها في المواد السابقة   

  

  
  الفرع الخامس

  
  الوصي و القيم و المشرف

______________  
  

  الوصي: أوال 
  

  : 72المادة 
  

  .        لألب أن يعين وصيا على ولده القاصر، وله أن يرجع عن إيصائه و لو التزم عدم الرجوع
  

        إذا لم يكن للقاصر وصي تعين الجهة المختصة بإدارة شؤون القاصرين من يدير شؤونه، 
  .مراعية في ذلك مصلحة القاصر

  
  : 73المادة 

  
  :        يشترط في الوصي أن يكون

  

  .كامل األهلية  - أ
 .أمينا  - ب
  .قادرا على القيام بمهام الوصاية  - ج
، أو تزوير، أو )احتيال(انة، أو نصب غير محكوم عليه في جريمة سرقة أو خيانة أم  - د

 .جريمة من الجرائم المخلة باآلداب و الشرف
  . غير محكوم عليه باإلفالس إلى أن يرد إليه اعتباره-          هـ
  .  غير محكوم عليه بالعزل من وصاية-            و
ئلي غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر، و ال توجد بينهما عداوة، و ال خالف عا - ز

  .يخشى منه على مصلحة القاصر
  

  :74المادة 
   

  .        يتقيد الوصي بالشروط و المهام المسندة إليه في وثيقة اإليصاء ما لم تكن مخالفة للقانون
  



  : 75المادة 
   

        يجوز أن يكون الوصي ذكر أو أنثى، شخصا طبيعيا أو اعتباريا، منفردا أو متعددا، مستقال أو 
و إذا تعدد األوصياء فللجهة المختصة بإدارة شؤون القاصرين حصر . احد أو أكثرمعه مشرف و

  .الوصاية في واحد منهم
  

  : 76المادة 
  

  .   الوصي لمهامه قبوال منه لإليصاءة        يتوقف نفاذ اإليصاء على قبول الوصي، و تعتبر مباشر
  

  : 77المادة 
  

ا قبلها صراحة أو داللة، إال لعذر طارئ بموافقة إدارة         ال يحق للوصي التخلي عن الوصاية إذ
  .شؤون القاصرين

  
  : 78المادة 

        يتم اإليصاء بإشهاد رسمي أو بشهادة عرفية مذيلة بإمضاء الموصي معترف به من الجهة 
  .المختصة بإدارة شؤون القاصرين

   
  .ارة شؤون القاصرين لتثبيتها        تعرض الوصاية بمجرد وفاة األب على الجهة المختصة بإد

  
  القيم: ثانيا

________  
  : 79المادة 

  
  .        يسمى قيما من يعينه القاضي أو الجهة المختصة

  
  : 80المادة 

  
        يشترط في القيم ما يشترط في الوصي، و يختار األصلح للقاصر عند تعدد من توفرت فيهم 

  .الشروط
  

  : 81المادة 
  

ة القيم بقوة القانون متى ظهر وصي، و يجب على هذا األخير في هذه الحالة         تنتهي مهم
  .محاسبة القيم على تصرفاته و طلب إبطال ما وقع منها منافيا لمصلحة المحجور عليه

  
  : 82المادة 

  
  .         يتقيد القيم بالشروط و المهام المسندة إليه بمقتضى قرار تعيينه

  



 و لم تعين المهام المسندة لكل منهم فال ينفرد أحدهم بالتصرف دون موافقة         إذا تعدد القيمون
  .اآلخرين

  
  :83المادة 

   
        يجوز أن يكون القيم ذكرا أو أنثى، شخصا طبيعيا أو اعتباريا منفردا أو متعددا، مستقال أو معه 

 . مشرف
  

  المشرف: ثالثا 
__________  

  
  : 84المادة 

لجهة المختصة أن يجعل على الوصي أو القيم مشرفا، مهمته مراقبة تصرفات         للقاضي أو ا
الوصي أو القيم و إرشادهما لما فيه مصلحة القاصر، و إخبار القاضي أو الجهة المختصة بما يراه من 

  .تقصير أو يخشاه من إتالف مال القاصر
  

  : 85المادة 
  

  .ي ما يشترط في الوصي و القيم        يشترط في المشرف الذي عينه األب أو القاض
  

  : 86المادة 
  

        يتعين على الوصي أو القيم استشارة المشرف مسبقا في جميع التصرفات، كما يتعين عليهما 
إعطاؤه جميع اإليضاحات المطلوبة و تمكينه من فحص األوراق و المستندات الخاصة بأموال 

  .المحجور عليه، متى طلب منهما ذلك
  

  :87المادة 
   

 إذا مات الوصي أو القيم أو غاب غيبة اتصال أو انقطاع، أو اصبح –        يجب على المشرف 
  .  أن يبلغ الجهة المختصة بذلك لتعيين خلف له–مفقودا، أو فقد أحد الشروط 

  
        يحل المشرف في حالة وفاة الوصي أو القيم أو غيبته أو فقده محلهما بقوة القانون في 

  . التي يكون في تأجيلها ضرر ظاهر إلى أن بتم تعيين قيم جديدالتصرفات
 
  

  تصرفات الوصي أو القيم: رابعا 
_____________  

   
  : 88المادة  
  

        يجب عل الوصي أو القيم إدارة أموال القاصر و رعايتها، و تنميتها و أن يبذل من العناية ما 
  .اصريبذله الشخص المعتاد ما لم يكن فيه ضرر بالق



  
  : 89المادة 

  
  .        تخضع تصرفات الوصي أو القيم لرقابة الجهة المختصة

  
  : 90المادة 

  
        يلزم الوصي أو القيم بتقديم حسابات دورية إلى الجهة المختصة عن تصرفاته في إدارة أموال 

  .القاصر
  

  : 91المادة 
  

ة من أموال القاصر إال بناء على إذن من         ال يجوز للوصي أو القيم إجراء التصرفات التالي
  :المحكمة أو الجهة المختصة

  
التصرف في العقار بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من   - أ

  .أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني
 غير اليسير، أو الذي التصرف في السندات و األسهم، أو حصص منها، و كذا في المنقول  - ب

 .ال يخشى تلفه، ما لم تكن قيمته ضئيلة
  .  حوالة الديون أو  قبولها-ج
  .  استثمار األموال لحسابه-د
  .  إقراض األموال أو اقتراضها-      هـ
  .العقار) كراء(  تأجير -        و
  .  قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها-        ز
  .يه نفقتهاإلنفاق على من تجب عل  - ح
  .  الوفاء بااللتزامات التي تكون على التركة أو القاصر- ط
  .اإلقرار بالحقوق  - و
  .الصلح و التحكيم  - ك
 .رفع دعوى إذا لم يكن في تأخير رفعها ضرر أو ضياع حق له  - ل
 . التنازل عن الدعوى، و عدم استعماله طرق الطعن عادية كانت أم استثنائية  - م
وجه أو ألحد أصولهما أو فروعها، أو أقاربهما إلى األموال لنفسه، أو لز)كراء(تأجير   - ن

 .الدرجة الثالثة، أو لمن يكون الوصي أو القيم ممثال له
  . رد الوديعة-ش
  

  :92المادة 
   

شيء مما يملكه القاصر لنفسه أو ) كراء(        ال يجوز للقاضي أو الجهة المختصة شراء، أو تأجير 
و أن يبيع له شيئا مما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولها أو لزوجه أو ألحد أصولهما أو فروعهما، أ

  .فروعها
 
  



  : 93المادة 
  

  .و تحدد بدءا من يوم الطلب.         للوصي أو القيم أن يطلب أجرة مقابل أعماله
  

  :94المادة 
  

        يعتبر الوصي أو القيم مسؤوال مدنيا و جنائيا حسب األحوال عما يلحق القاصر من ضرر 
 . بب تقصيره أو إخالله بمهمتهبس
 
  

  الباب الثاني
  

  إدارة أمـوال القاصـرين
____________  

  :95المادة 
  

  .        تسري أحكام إدارة أموال القاصرين على من في حكمهم
  

  : 96المادة 
  

  .        تراقب إدارة أموال القاصر جهة مختصة تعين وفق القانون الداخلي لكل دولة
  

  : 97المادة 
  

        إذا توفي شخص و ترك قصرا يجب على الورثة البالغين أو الوصي إن وجد أو شركاء 
المتوفى في المال أو الجهة اإلدارية لمحل الوفاة أن تبلغ بذلك الجهة المختصة بشؤون القاصرين في 

  .موطن المتوفى خالل عشرة أيام لتمكينه من مباشرة إجراءات إدارة أموال القاصرين
  
  
  

  : 98دة الما
  

        تأمر الجهة المختصة بإدارة أموال القاصرين بمجرد إشعارها بالوفاة بإقامة وثيقة حصر الورثة 
  .ينص فيها على هوية جميع الورثة و يبين فيها سن القاصر منهم

  
  .        إذا عين المتوفى وصيا نص عليه في وثيقة حصر الورثة

  
أموال القاصرين وصيا أو أكثر، و مشرفا عند االقتضاء إذا لم         تعين الجهة المختصة بإدارة 

  . يكن هناك وصي مختار
 
 
  



  : 99 المادة 
  

        على الجهة المختصة بإدارة أموال القاصر اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بقيام الوصي أو القيم 
  :باإلجراءات اآلتية 

  
  . إحصاء مال القاصر بوثيقة رسمية  - أ
 .نقول بعد تقويمه أو بيعه بما فيه مصلحة القاصراالحتفاظ بالم  - ب
  .إجراء القسمة أو المخارجة عند االقتضاء  - ج

  تحديد نفقة القاصر طبقا للقانون و لمن تجب نفقته عليه و كذلك تحديد أجرة الوصي أو - د
  .القيم بالمعروف إن طالب بها

ة كل ما يحصله من نقوده، و ما   اإليداع باسم القاصر في الصندوق المؤسس لهذه الغاي-      هـ
ترى لزوما إليداعه من المستندات و الوثائق و الحلي و غيرها، و ال يسحب منها شئ إال 

  . بإذنها
  . تحديد اإليرادات الناتجة عن إدارة أموال القاصر-        و

  
 أموال         إذا عثر على شئ آخر من التركة بعد ختم اإلحصاء أشعرت الجهة المختصة بإدارة

  .القاصر بذلك و اعد به ملحق يضاف إلى وثيقة اإلحصاء
  

  : 100المادة 
  

        على الوصي أو القيم أن يقدم على الجهة المختصة بإدارة أموال القاصر حسابا سنويا مؤيدا 
  .أكثر لهذه الغاية, بجميع المستندات من قبل محاسب معتمد ا

  
  . يحال على الجهة المختصة لمراجعته        يحرر بعد إنجاز المحاسبة محضر

  
  :101المادة 

   
        تأذن الجهة المختصة بإدارة أموال القاصرين للوصي أو القيم بإجراء التصرفات التي تستوجب 
غذنا سابقا، و المصادقة على حسابات أموال القاصر و كذا جميع اإلجراءات الرامية على استبدال 

  .لب منهالوصي أو القيم أو المشرف بط
  
  

  :102المادة 
  

        للمحكمة أو الجهة المختصة أن تأمر الوصي أو القيم باتخاذ التدابير الالزمة، و لها تلقائيا أو 
بطلب من القاصر نفسه أن تلزم الوصي أو القيم في أي وقت بتقديم حساب عن أمواله مؤيدا 

  .بالمستندات الالزمة
  

  :103المادة 
   



المختصة بإدارة أموال القاصرين عند وجود نقود للقاصر بإيداعها حاال بحسابه في         تأمر الجهة 
  . و تنميتها بما يحقق مصلحة القاصرالغرض الستثمارهاالصندوق المؤسس لهذا 

  .        ال يجوز للوصي أو القيم أن يسحب شيئا من النقود المودعة إال بإذن من الجهة المختصة
  

  : 104المادة 
  

 إذا كانت قيمة التركة ال تزيد على مبلغ تحدده الجهة 103 إلى 100 ال تسري أحكام المواد من        
  .المختصة

  
  .        و في هذه الحالة يحرر محضر يتضمن بيان مبلغ التركة و بيان نصيب القاصر

  
  : 105المادة 

  
 من تقديم أو إيداع ما مالقي        على الجهة المختصة بإدارة أموال القاصرين إذا امتنع الوصي أو 

تبقى لديه من أموال القاصر، أن تتخذ التدابير الالزمة وفق القانون الداخلي لكل دولة، و ذلك بحجز 
  .أمواله تحفظيا أو وضعها تحت الحراسة القضائية

  
  : 106المادة 

  
 مقيدا تحت مراقبة         للجهة المختصة اإلذن للقاصر بإدارة أمواله كلها أو بعضها إذنا مطلقا أو

  .الولي أو الوصي أو القيم و ذلك إذا أنست منه حسن التصرف
  

        و لها إلغاء اإلذن بناء على طلب من الولي أو الوصي أو القيم إذا كان ذلك في مصلحة 
 .القاصر

  
  

  الفصل األول
  

  إحـصـاء مـال القـاصـر
______________  

  
  :107المادة 

   
وال المتوفى وفق اإلجراءات المنصوص عليها في القانون الداخلي لكل دولة، و         يتم إحصاء أم
  : يشتمل على ما يلي

  
  .التاريخ  - أ
 . الذين طلبوهفبيان من قام به و مكانه و األطرا - ب
  . تعيين و تقويم األموال العقارية إن وجدت و السندات و المنقوالت و القيم و النقود-ج
  

 التأخير في تقديمه تعريضا لمال القاصر أو عدم القيام بهذا اإلحصاء و يجوز للجهة المختصة اعتبار
  .للخطر



  
  :108المادة 

   
  .        تتم تصفية التركة و قسمتها وفق القانون الداخلي لكل دولة

  
  

  الفصل الثاني
  

  المحجور عليه بحكم القانون
______________  

  :109المادة 
   

ضى حكم قضائي من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذه         يمنع على المحجور عليه بمقت
للعقوبة الجنائية التي تزيد على خمس سنوات سجنا نافذا ما لم تأذن له المحكمة المختصة، و يقع باطال 

  .كل ما يلتزم به على خالف ذلك
  

ية و ذلك تحت         للمحجور عليه قانونا الحق في اختيار وكيل ينوب عنه في مباشرة حقوقه المال
  .إشراف القيم

  
  

  الفصل الثالث
  

  الغـائب و المفقـود
____________  

  
  : 110المادة 

  
        للمحكمة المختصة إذا ثبتت غيبة شخص أو فقده و انقطعت أخباره، و بناء على طلب من له 

  .أموالهمصلحة في ذلك أن تعين قيما إلدارة 
  

  :111المادة 
   

 . لكل دولةيئب أو المفقود و تتم إدارتها وفق القانون الداخل        تحصى أموال الغا
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  الفصل الرابع
  

  إنهاء مهمة الوصي أو القيم و عزلهما
  

  الفرع األول
  

  انتهاء مهمة الوصي أو القيم
________________________  

  
  :112المادة 

   
  :        تنتهي مهمة الوصي أو القيم في الحاالت التالية

  
  .ه، أو فقده األهلية، أو نقصانهاوفات  - أ
  .غيبته,   ثبوت فقدانه، ا - ب
  .  حبسه حبسا من شأنه تعريض مصلحة القاصر للخطر-ج
  . طلب التخلي عن مهمته قبول-د
  .  تعذر قيامه بواجبات المهمة المنوطة به-هـ
  . القاصر سن الرشد أو الحكم بترشيده عند االقتضاء بلوغ-و
  . عليه  رفع الحجر عن المحجور-ز
  . ولي القاصر أهليته استرداد-ح
  . القاصر وفاة-ط

  
  : 113المادة 

  
        إذا كان القاصر قبيل سن الرشد مجنونا أو معتوها أو غير مأمون على أمواله، وجب على 
الوصي أو القيم إبالغ الجهة المختصة بإدارة أموال القاصرين بذلك للنظر في استمرار الحجر عليه 

  .ن الرشدبعد بلوغه س
  

  :114المادة 
  

  :         يعزل الوصي أو القيم في الحاالت اآلتية
      

  . من هذا القانون73إذا فقد شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة   - أ
  

  
  

  عرقم اإليدا
_______  
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