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«الجزء املوضوعي»
مادة :1

الباب األول :الخطبة والزواج
الفصل األول  :الخطبة -:

الخطبــة هــي اتفــاق بــن رجــل وامــرأة ســابق عــى الــزواج يجــوز كتابتــه ،ومثلهــا الوعــد بــه رصاحــة ،قــد يتــم فيــه قـراءة الفاتحــة
 ،او تقديــم الشــبكة ومــا جــرى العــرف بــه مــن تبــادل الهدايــا وقبــض املهــر املتفــق عليــه  ،وال يعــد ذلــك زواج.

مادة : 2

ال تجوز الخطبة بني املحارم بالتأبيد أو بالتأقيت .

مادة : 3

لكل من الطرفني العدول عن الخطبة ويرتتب عىل ذلك االىت :
* بالنسبة للتعويض:
= إذا ترتــب رضر مــن عــدول أحــد الطرفــن عــن الخطبــة بغــر مقتــض كان للطــرف اآلخــر املطالبــة بالتعويــض عــا أصابــه مــن
رضر ،ويأخــذ املتســبب ىف العــدول حكــم العــادل.
* بالنسبة للمهر:
= إذا عــدل احــد الطرفــن عــن الخطبــة أو مــات يســرد هــو أو ورثتــه املهــر الــذي أداه عينــا أو قيمتــه يــوم القبــض أن تعــذر
رده عينــا.
= إذا اشــرت املخطوبــة مبقــدار مهرهــا أو ببعضــه جهــازا ً ثــم عــدل الخاطــب فلهــا الخيــار بــن إعــادة املهــر أو تســليم مــا يســاويه
مــن الجهــاز وقت الـراء.
= يعترب من املهر الهدايا التي جرى العرف عيل إعتبارها جزء من املهر.
* بالنسبة للشبكة والهدايا:
إذا عدل أحد الطرفني عن الخطبة وليس هناك رشط مكتوب البد من التفرقة بني حالتني :
= إن كان بغــر مقتــض فــا حــق لــه يف اســرداد يشء مــا أهــداه لآلخــر ،ولآلخــر اســرداد مــا أهــداه  ،و تنطبــق هــذه القاعــدة
عــى الشــبكة أيضـاً.
= إن كان العــدول مبقتــض فلــه أن يســرد مــا أهــداه إن كان قامئــا وإن مل يكــن قامئــا فلــه اســرداد قيمتــه يــوم إهدائــه إن كان
هالــكا أو مســتهلكا وليــس لآلخــر أن يســرد شــئ مــا أهــداه لــه  ،و تنطبــق هــذه القاعــدة عــى الشــبكة أيضـاً.
= إذا انتهــت الخطبــة بعــدول مــن الطرفــن اســرد كل منهــا مــا أهــداه لآلخــر إن كان قامئــا او مقابلــه اذا كان غــر قابــل للهــاك
 ،أمــا الشــبكة فتقتســم بــن الطرفــن .
= إذا انتهــت الخطبــة بالوفــاة ،أو بســبب ال يــد ألحــد الطرفــن فيــه ،أو بعــارض حــال دون الــزواج ،فــا يســرد يشء مــن الهدايــا
أمــا بالنســبة للشــبكة فتقتســم بــن ورثــة الطــرف املتــوىف والطــرف االخــر .
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الفصل الثاين  :الزواج:
اوال  :تعريف الزواج وإثباته -:

مادة :4

الــزواج عقــد رضــايئ بــن رجــل وامــرأة ،يك يحــل بــه كالً منهــا لألخــر ،عــى وجــه االســتدامة وغايتــه الســكن واملــودة والرحمــة مــن
اجــل أرسة مســتقرة وينعقــد صحيــح مبوافقــة الطرفــن.

مادة : 5

ال يجوز تزويج من مل يبلغ من الجنسني مثاين عرش سنة ميالدية كاملة ثابتة مبستند رسمي .
ويعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة اشــهر وال تزيــد عــى ســنة كل مــن تســبب أو عقــد أو وافــق أو وثــق أو شــهد عــى
عقــد زواج قــارص دون الســن املذكــورة ىف هــذه املــادة وال يجــوز التنــازل عــن العقوبــة وفقــا ألي قانــون آخــر.

مادة : 6

مع مراعاة ما ورد ىف املادة الخامسة من هذا القانون ،يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل.
واســتثنا ًء مــن هــذا الحكــم يجــب عــى كل مــن تــزوج بــأى شــكل أخــر يخالــف حكــم هــذه املــادة أن يتقــدم خــال ســنة مــن
تاريــخ إصــدار هــذا القانــون للموثــق املختــص لتوثيــق هــذا الــزواج وإال لــن يعتــد بثبــوت هــذا الــزواج رســمياً .

ثانيا  :رشوط الزواج -:
مادة : 7

يشرتط لصحة عقد الزواج ما ييل:
 -1أهلية الزوجني وخلوهام من املوانع القانونية مع الزام املقبلني عىل الزواج من االقارب بتحاليل طبية متخصصة .
 -2استيفاء اإليجاب والقبول لرشوط صحتهام.
 -3اإلشهاد وفق الرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون.
 -4تقدير مقدم الصداق واملؤخر.

مادة : 8

يشرتط لصحة اإليجاب والقبول ما ييل:
 -1صدورهــا عــن رضــاء تــام بألفــاظ تفيــد معنــى الــزواج لغـ ًة أو عرفـاً ،ويف حالــة العجــز عــن النطــق ،فبالكتابــة ،فــإن تعــذرت
فباإلشــارة املفهومــة.
 -2صدورها بصيغة منجزة دالة عىل االستدامة غري مقيدين بأجل أو رشط واقف أو فاسـخ.
 -3بقاء اإليجاب صحيحاً لحني صدور القبول.
 -4موافقة القبول لإليجاب رصاح ًة .
 -5اتحاد مجلس العقد .
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مادة  : 9املحرمات عىل التأييد -:

املحرمات بالقرابة
 -1أصله وإن عال.
 -2فرعه وإن نزل.
 -3فروع احد األبوين أو كليهام وإن نزلوا.
 -4الطبقة األوىل من فروع احد أجداده أو جداته.

مادة  : 10املحرمات باملصاهرة -:

 -1ممن كان زوج احد أصوله وان علوا ،أو زوج أحد فروعه وإن نزلوا.
 -2أصول زوجه وإن علوا.
 -3فروع زوجته التي دخل بها و إن نزلن.

مادة : 11

يحرم عىل الشخص فرعه من الزنا واالغتصاب وإن نزل .

مادة  : 12املحرمات بالرضاعة -:

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو املصاهرة إال ما استُثني رشعا ،وذلك برشطني.
 -1أن يقع الرضاع يف العامني األولني.
 -2أن يبلغ الرضاع خمس رضعات متفرقات مشبعات .

مادة  : 13املحرمات عىل التأقيت -:

 -1الجمع ولو ىف العدة بني امرأتني لو فردت اى منهام ذكرا المتنع عليه التزوج بأخرى.
 -2الجمع بني أكرث من أربع نسوة.
 -3وجود املرأة يف عالقة زواج أو يف عدة أو استرباء .
 -4البائنة بينونة كربي ،فال يصح ملطلقها أن يتزوجها إال بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعال يف زواج صحيح.
 -5املحرمة بحج أو عمرة.

مادة : 14

إذا رغــب الــزوج ىف التعــدد يتقــدم بطلــب لقــاىض ملحكمــة األرسة إلخطــار الزوجــة برغبتــه ىف الــزواج بأخــري عــى أن متثــل إلبــداء
الــرأى باملوافقــة او الرفــض كــا تخطــر املــرأة املـراد التــزوج بهــا بأنــه لديــه زوجــة أو زوجــات آخريــات ،وعــى املحكمــة قبــل أن
تــرح لــه بالتعــدد أن تتخــذ كافــة اإلجـراءات للتحقــق مــن قدرتــه املاليــة والصحيــة التــي متكنــه مــن التعــدد ،عــى أال تزيــد مــدة
الفصــل يف الطلــب املذكــور عــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تقدميــه.

مادة : 15

تســتدعي املحكمــة الزوجــة املـراد التــزوج عليهــا للمثــول امــام القــايض فــإذا أعلنــت شــخصيا ومل تحــر أو امتنعــت عــن تســلم
اإلعــان عاملـ ًة مبــا فيــه  ،يُعــد ذلــك موافقـ ًة منهــا عــي التعــدد حيــث بهــذا يكــون اإلعــان اســتوىف شــكله القانــوين.
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مادة : 16

أ .إذا مثلــت الزوجــة املــراد التــزوج عليهــا بشــخصها او بوكالــة خاصــة وعلقــت موافقتهــا عــى الــزواج بأخــرى واســتمرارها يف
الحيــاة الزوجيــة عــى إلـزام الــزوج بــأداء واجباتــه الزوجيــة واملاليــة  ،مــن تحديــد مبلــغ لنفقتهــا هــي وأوالدهــا ان كان لهــم اوالد
الســتيفاء كافــة احتياجاتهــم مبــا يتناســب ومــا كان ينفقــه الــزوج قبــل التقــدم بطلــب التعــدد  ،وكذلــك االرشاف واملتابعــة يف تربيــة
االبنــاء وغريهــا مــن االلتزامــات التــي تــري املحكمــة مرشوعيتهــا  ،فــإذا وافــق اقــر لــه التعــدد  ،مــع اعطــاء الزوجــة الحــق يف طلــب
التطليــق مــع احتفاظهــا بحقــوق املطلقــة ان اخــل بهــذه االلتزامــات .
ب .يف حــال رفــض الــزوج االلتـزام بالحقــوق والواجبــات ســابقة الذكــر وطلبــت الزوجــة الطــاق تطلقهــا املحكمــة وتقــرر حقوقهــا
املرتتبــة عــي الطــاق مــع اعطــاء اجــل للــزوج الســتيفاء كافــة الحقــوق  ،فــان اســتوفاها أقــرت لــه املحكمــة التعــدد وإال بقــي
الطلــب معلق ـاً حتــي متــام االســتيفاء بالحقــوق.
ج .يف حالــة وجــود رشط ســابق يف وثيقــة الــزواج ،بشــأن تنظيــم الحقــوق والواجبــات حــال رغبــة الــزوج يف التعــدد  ،يٌكتفــي بإقـرار
قــايض محكمــة األرسة بصفتــه قاضيــا ًلألمــور املســتعجلة ملــا تــم االتفــاق عليــه

ثالثا :توثيق الزواج-:
مادة : 17

يختــص املــأذون بتوثيــق عقــود الــزواج والتصــادق عــي مــا يقــع منــه داخــل جمهوريــة مــر العربيــة بــن مرصيــن مســلمني
بينــا يكــون االختصــاص إذا كان احــد أطـراف العقــد غــر مــري أو الزوجــة غــر مســلمة ملوثــق الشــهر العقــاري ويصــدر بقـرار
مــن وزيــر العــدل تنظيــم اختيــار و آليــات عمــل املأذونــن واملوثقــن وتأديبهــم كــا يصــدر بقـرار مــن وزيــر العــدل باالتفــاق مــع
وزيــر الخارجيــة قـرار بشــأن تنظيــم املختــص بإيقــاع الــزواج والتصــادق عليــه بــن مــري أو مرصيــن بالخــارج.

مادة : 18

للزوجــن الحــق يف إضافــة اى رشوط لعقــد الــزواج مــا مل تخالــف هــذه الــروط أحــكام الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة والقانــون
ومــا هــو مســتقر مــن مبــادئ الرشيعــة اإلســامية وإال صــح العقــد وبطــل الــرط وىف حالــة مخالفــة أي ـاً مــن الزوجــن لــرط
مــن هــذه الــروط يجــوز للطــرف األخــر اللجــوء للقضــاء للمطالبــة بتنفيــذ مــا تــم االتفــاق عليــه  ،ومــع هــذا إذا طــرأت ظــروف
أو وقائــع أصبــح معهــا التنفيــذ العينــي للــرط مســتحيالً ،أمكــن للملتــزم بــه أن يطلــب مــن املحكمــة إعفــاءه منــه أو تعديلــه مــا
دامــت تلــك الظــروف أو الوقائــع قامئــة ويــرك تقديــر ذلــك للمحكمــة بعــد ســاع رأى الطــرف الثــاين .و يجــب عــى املوثــق أن
يبــر الزوجــن أو مــن ينــوب عنهــا مبــا يجــوز لهــا االتفــاق عليــه يف عقــد الــزواج مــن رشوط خاصــة ،وتدويــن البيانــات التــي
تفيــد مطالعتهــم لتلــك الــروط التــي وضعــت بالوثيقــة والتــي منهــا عــى ســبيل املثــال  ،ال الحــر:
( أ ) االتفاق عىل من تكون له ملكية منقوالت منزل الزوجية.
( ب ) االتفاق عىل من يكون له حق االنتفاع وحده مبسكن الزوجية يف حالتي الطالق أو الوفاة..
( ج ) االتفاق عىل موقف األبناء إذا تم الطالق وكيفية ضامن حياة كرمية لهم.
( ه ) االتفاق عىل ما ميكن أن يعد حدوثه رضر يبيح طلب التطليق.
و عــى املوثــق أن يثبــت مــا تــم االتفــاق عليــه مــن املســائل الســابقة ،أو أي اتفــاق آخــر طاملــا كان هــذا اإلتفــاق ال يخالــف أحــكام
الدســتور والقانــون  ،يف املــكان املخصــص لذلــك بوثيقــة الزواج.
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مادة : 19

يجــوز اإلتفــاق ىف وثيقــة الــزواج بــن الزوجــن عــى إقتســام مــا تــم تكوينــه مــن عائــد مــادي يف شــكل ادخــار او ممتلــكات
أثنــاء رابطــة الزوجيــة لــكل مــن الزوجــن وذلــك يف حالــة الطــاق والــذي مــن املمكــن ان يكــون مناصفـ ًة او يف شــكل نســبة يتــم
تحديدهــا باالتفــاق املســبق بــن الزوجــن مــع النــص عــي موقــف الحقــوق والنفقــات املرتتبــة عــي الطــاق وكيفيــة الحصــول
عليهــا ضمــن العائــد املــادي الــذي ســيتم اقتســامه  ،او عمــل مقاصــة بينهــم  ،وذلــك طبقــا لالتفــاق مبــا ال يخالــف القانــون وال
يدخــل يف العائــد املــادي املشــرك امل ـراث أو الهبــة أو مــا تــم تكوينــه قبــل رابطــة الــزواج.
كل
وىف هــذه الحالــة ال تطبــق أحــكام النفقــات الــواردة ىف هــذا القانــون فيــا عــدا نفقــة الصغــار فتكــون مســئولية الطرفــن ُ
بــذات النســبة املتفــق عليهــا ىف اإلقتســام .

مادة : 20

ىف حالــة إتفــاق الزوجــن عــى رشوط مضافــة ىف عقــد الــزواج يذيــل العقــد بالصيغــة التنفيذيــة ليكــون ســندا ً تنفيذي ـاً ىف ذاتــه
عنــد مخالفــة أحــد طرفيــه لــرط أو أكــر مــن رشوطــه ويحــق للطــرف األخــر اللجــوء إىل قــاىض محكمــة األرسة بصفتــه قاضي ـاً
لألمــور الوقتيــة ليأمــر بالتنفيــذ .

مادة : 21

يجــب ان تتضمــن وثيقــة الــزواج مجموعــة مــن الــروط الــواردة ىف املــادة  18مــن هــذا القانــون عــي ســبيل االسرتشــاد وذلــك
لضــان مطالعتهــا مــن الزوجــن وإختيــار مــا يتوافــق معهــا منهــا وإضافــة مــا يرغبــون فيــه مــن رشوط أخــرى .
ويصدر بقرار من وزير العدل تنظيم ذلك .

مادة : 22

عــي املوثــق املختــص بتوثيــق الــزواج ان يثبــت يف الوثيقــة بيانــا واضحــا عــن حالــة الــزوج االجتامعيــة فــاذا كان متزوجــا فيجــب
ان يتضمــن هــذا البيــان اســم الزوجــة او الزوجــات الــاىت يف عصمــة الــزوج ومحــال إقامتهــن مــن واقــع إق ـرار الــزوج واق ـرار
املحكمــة بالتعــدد.
ويعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد عــن ســنة والغرامــة التــى ال تقــل عــن عرشيــن ألــف جنيــه وال تزيــد
عــن مائــة ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتــن العقوبتــن كل موثــق عقــد زواجـاً متعــدد بغــر إقـرار املحكمــة املختصــة بذلــك .

رابعا  :أنواع الزواج -:
مادة : 23

الزواج نوعان :صحيح وغري صحيح ،وغري الصحيح يشمل الفاسد والباطل.

مادة : 24

الزواج الصحيح ما توفرت أركانه ورشوطه  ،وانتفت موانعه  ،وترتتب عليه آثاره منذ انعقاده.
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مادة : 25

الزواج الفاسد ما اختل أحد رشوطه .وال يرتتب عليه أي أثر قبل الدخول.
وترتتب عليه بعد الدخول اآلثار التالية:
 -1وجوب األقل من املهر املسمى ،وصداق املثل.
 -2ثبوت النسب ،وحرمة املصاهرة.
 -3وجوب العدة.
 -4وجوب النفقة ،وال تلزم بقية األحكام كاإلرث.
برشط ان يكون احد االطراف جاهل ألسباب فساد العقد.

مادة : 26

الزواج الباطل ما اختل أحد أركانه ،وال يرتتب عليه أي أثر.
كالنفقة والعدة وحرمة املصاهرة واإلرث.

مادة : 27

الصــداق هــو مــا يقدمــه الرجــل للمــرأة مــن مــال أو منفعــة بقصــد الرغبــة يف الــزواج منهــا والســكن اليهــا ،ويتــم ذكــره يف العقــد
وعنــد الســكوت عنــه تســتحق الزوجــة صــداق مثيالتهــا.

مادة : 28

الصداق ملك للمرأة ،تترصف فيه كيفام شاءت باملعروف ،وال يعتد بأي رشط يخالف ذلك .

مادة : 29

ال يعتــد ىف تقديــر املهــر إال باملســمي بالعقــد ويجــب تســميته و ال تســمع دعــوى متعلقــة باملهــر إذا خالفــت الوثيقــة إال مبوجــب
ســند كتــايب يتضمــن اتفاقهــا عــى مهــر آخــر غــر مــا ذكــر يف الوثيقــة.

مادة : 30

أ -يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كالًّ أو بعضاً منه حني العقد.
ب -يجــب الصــداق بالعقــد الصحيــح ،ويتأكــد كلــه بالدخــول ،أو الوفــاة ،ويســتحق املؤجــل منــه بالوفــاة أو البينونــة ،وتســتحق
املطلقــة قبــل الدخــول نصــف الصــداق إن كان مســمي فــإن مل يســم حكــم لهــا القــايض بنصــف مهــر املثــل.

مادة : 31

إذا تنــازع الزوجــان يف قبــض الصــداق قبــل الدخــول ومل تكــن هنــاك ب ّينــة فالقــول للزوجــة يف نفــي قبضــه مــع ميينهــا ،وإن كان
التنــازع بعــد الدخــول ومل تكــن هنــاك بيّنــة فالقــول للــزوج يف حصــول القبــض مــع ميينــه.

مادة : 32

يكــون تجهيــز مســكن الزوجيــة باالتفــاق بــن الزوجــن ســواء باملشــاركة بينهــا أو بــأى طريقــة أخــرى و تكــون ملكيــة الجهــاز
للزوجــة اال اذا اتفقــا ىف عقــد الــزواج عــى غــر ذلــك .
وىف جميع األحوال للزوجني أن ينتفعا بالجهاز ما دامت الزوجية قامئة .
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خامسا  :الحقوق املرتتبة عيل الزواج -:
مادة : 33

ال ترسي عىل املهر املعجل أحكام التقادم ولو حرر به سند ما دامت الزوجية قامئة.

مادة : 34

إذا عينــت مــدة للمهــر املؤجــل فليــس للزوجــة املطالبــة بــه قبــل حلــول األجــل ولــو وقــع الطــاق أمــا إذا تــويف الــزوج فيســقط
األجــل.

مادة : 35

الحقوق والواجبات املتبادلة بني الزوجني :
أ -حل استمتاع كل من الزوجني بالزوج اآلخر باملعروف.
ب -حسن املعارشة وتبادل االحرتام والعطف واملحافظة عىل األرسة.
ج -احرتام كل منهام لآلخر وألبويه وأهله األقربني.
د -العناية املشرتكة باألوالد وتربيتهم مبا يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة  ،واالتفاق عىل تنظيم االنجاب
ه -القيام باالعامل املنزلية واجب مشرتك.

مادة : 36

حقوق األوالد:
= نسبهم إىل والديهم الرشعيني و التمتع برعايتهام.
= الحياة و البقاء و النمو يف كنف أرسة متامسكة و متضامنة.
= عــدم تعريضهــم لكافــة أشــكال العنــف أو الــرر أو اإلســاءة البدنيــة أو املعنويــة أو الجنســية أو اإلهــال أو التقصــر أو غــر
ذلــك مــن أشــكال إســاءة املعاملــة واالســتغالل داخــل األرسة.
= عدم التمييز بني األطفال ،ألي سبب كالجنس واللون والتعليم واإلعاقة او أى أسباب متيزية أخرى .
= عــدم حرمــان الطفــل/ة ،بغــر مســوغ ،مــن حقــه و لــو بصفــة جزئيــة يف حضانــة أو رؤيــة أحــد والديــه أو مــن لــه الحــق يف
ذلــك .
= حق الزوجني مجتمعني أو منفردين ىف قيد الطفل بدفاتر املواليد باإلدارة الصحية .

الباب الثاين  :اآلثار املرتتبة عيل وقوع الزواج
أحكام عامة

الفصل االول  :النفقة -:

مادة : 37

يقصــد بالنفقــة الغــذاء والكســوة والســكن والفــرش والغطــاء ومصاريــف العــاج وخــادم/ة للزوجــة إن كانــت ممــن تخــدم يف
بيــت أهلهــا والتعليــم للصغــار وغــر ذلــك مــا يقــى بــه الــرع ومقومــات حيــاة اإلنســان حســب العــرف .
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مادة : 38

يراعــي يف تقديــر النفقــة ســعة املنفــق وحــال املنفــق عليــه والوضــع االقتصــادي زمانــا ومكانــا وىف كل األحــوال مبــا ال يقــل عــن
حــد الكفــاف وتلتــزم الدولــة بتوفــر مــا يزيــد عــى حــد الكفــاف ليصــل اىل مــا يوفــر الحــد األدىن للحيــاة اآلدميــة الكرميــة لــأرسة
التــى ال يســتطيع املنفــق توفــره  ،وعــى القــايض يف حالــة قيــام ســبب اســتحقاق النفقــة وتوفــر رشوطــه أن يفــرض للزوجــة ىف مــدة
أســبوعني عــى األكــر مــن تاريــخ رفــع الدعــوى نفقــة مؤقتــة تكفــي حاجتهــا الرضوريــة بحكــم غــر مســبب واجــب النفــاذ فــورا ً إىل
حــن الحكــم بالنفقــة بحكــم واجــب النفــاذ.
و للزوج أن يجري املقاصة بني ما أداه من النفقة املؤقتة وبني النفقة املحكوم بها عليه نهائيا .

مادة : 39

أ -يجــوز زيــادة النفقــة تبعــا لتغــر األحــوال االقتصاديــة للمنفــق ويف حالــة إعســار املنفــق تلتــزم الدولــة بــأداء فــرق اليــر مــن
اإلعســار مبــا ال يخالــف مــا نصــت عليــه املــادة الســابقة
ب -ال تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل ميض سنة عيل فرض النفقة إال عند حدوث طارئ .
ت .يحكم بزيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ املطالبة القضائية.

مادة : 40

للنفقة املستمرة امتياز عيل سائر الديون .

اوال  :نفقة الزوجية -:
مادة : 41

تعتــر نفقــة الزوجــة دينــا عــى الــزوج مــن تاريــخ امتناعــه عــن اإلنفــاق مــع وجوبــه  ,وال تســقط إال بــاإلداء او اإلب ـراء و تلــزم
النفقــة إمــا بـرايض الزوجــن عــى قــدر معــن أو بحكــم القــايض و ال تســمع دعــوى نفقــة الزوجيــة عــن مــدة ماضيــة ألكــر مــن
ســنتني نهايتهــا رفــع الدعــــوى.

مادة : 42

ال يقبل من الزوج التمسك باملقاصة بني نفقة الزوجة وبني دين له عليها اال فيام يزيد عىل ما يفي بحاجتها الرضورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز عىل جميع أموال الزوج ,ويتقدم ىف مرتبته عىل ديون النفقة األخرى.

مادة : 43

املطلقة التي تستحق النفقة تعترب نفقتها دينا كام ىف املادة السابقة من تاريخ الطالق.

مادة : 44

اذا امتنــع أحــد الزوجــن عــن تنفيــذ التزاماتــه الــواردة ىف هــذا القانــون يقــوم األخــر بتقديــم طلــب ايل محكمــة االرسة التابــع لهــا
عنــوان منــزل الزوجيــة ُمطالب ـاُ املمتنــع أن ينفــذ التزاماتــه  ،والتــي بدورهــا تحيــل املوضــوع ايل مكتــب خ ـراء املحكمــة عــي ان
ينظــر الطلــب ويتــم بحثــه بعــد اعــان الطــرف االخــر وســاع اقوالــه و اســبابه فــان اطــأن املكتــب ألقــوال كال مــن الزوجــن قــام
بإعــداد تقريــر يوضــح مــا اذا كان الطــرف األخــر قــد اخــل بالتزاماتــه لســبب مــن قبلــه او مــن قبــل األخــر  ،او ألســباب خارجــة
عــن ارادتــه  ،ورفعــه ايل املحكمــة و بنــاء عــي التقريــر تحــاول املحكمــة التوفيــق بــن الزوجــن فــإن مل تســتطع جــاز للطــرف غــر
املمتنــع عــن أداء إلتزماتــه أن يطلــب مــن املحكمــة أن تحكــم بالتطليــق وإذا كان املمتنــع عــن أداء إلتزاماتــه هــى الزوجــة جــاز
للــزوج أن يطلــب مــن املحكمــة إســقاط نفقتهــا إىل أن تعــود لتنفيــذ هــذه اإللتزامــات.
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مادة : 45

يعتــر امتنــاع الزوجــة عــن العــودة ملســكن الزوجيــة حــق لهــا مــا مل يتــم تهيئــة املســكن املناســب طبقــا للحالــة االقتصاديــة
واالجتامعيــة للزوجــن .

ثانيا  :نفقة العدة -:
مادة : 46

العــدة مــدة تربــص تقضيهــا الزوجــة وجوبـاً دون زواج إثــر الفرقــة و ال يجــوز إخـراج الزوجــة مــن منــزل الزوجيــة يف حــال طالقهــا
إال بعــد انقضــاء العــدة.

مادة : 47

 -1تبدأ العدة منذ وقوع الفرقة.
 -2تبدأ العدة يف حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
 -3تبدأ العدة يف الزواج من تاريخ املتاركة أو تفريق القايض أو موت الرجل.
 -4تبــدأ العــدة يف حالــة القضــاء بالتطليــق ،أو التفريــق أو الفســخ ،أو بطــان العقــد ،أو الحكــم مبــوت املفقــود مــن وقــت صــرورة
الحكــم باتاً.

مادة : 48

 -1تعتد املتوىف عنها زوجها يف زواج صحيح طاملا د ُخل بها أربعة أشهر وعرشة أيام ما مل تكن حامالً.
 -2تنقيض عدة الحامل بوضع حملها أو سقوطه.
 -3تعتد املدخول بها يف عقد باطل أو بشبهة إذا تويف عنها الرجل عدة الطالق وبراءة للرحم.

مادة : 49

 -1ال عدة عىل املطلقة أو األرملة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة.
 -2عدة املطلقة غري الحامل:
أ -ثالثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها يف املدة املمكنة.
ب -ثالثة أشهر ملن مل تحض أصالً أوانقطع 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.

مادة : 50

إذا تــويف الــزوج وكانــت املــرأة يف عــدة الطــاق أو الفســخ فإنهــا تكملهــا وال تلتــزم بعــدة الوفــاة إال إذا كان الطــاق يف مــرض املــوت
فتعتــد بأبعــد األجلني.

مادة : 51

تســتحق املعتــده نفقــة عــدة وهــى كنفقــة الزوجيــة ويحكــم بهــا مــن تاريــخ وجــوب العــدة إذا مل يكــن للمطلقــة نفقــة زوجيــة
مفروضــة فــإذا كان لهــا نفقــة فإنهــا متتــد إىل انتهــاء العــدة عــى أن ال تزيــد مــدة العــدة عــن ســنة.
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مادة : 52

ال تسمع الدعوى لنفقة عدة ملدة تزيدعىل سنة من تاريخ الطالق.

ثالثا  :التعويض-:
مادة : 53

الزوجــة املدخــول بهــا ىف زواج صحيــح إذا طلقهــا زوجهــا دون رضاهــا وال بســبب مــن قبلهــا تســتحق فــوق نفقــة عدتهــا تعويضـاً
يقــدر بنفقــة ســنتني عــى األقــل  ،وإذا كانــت مــدة الزوجيــة اســتمرت عــر ســنوات فيجــب أال يقــل التعويــض عــا يقــدر بنفقــة
أربعــة ســنوات  ،واذا اســتمرت اكــر مــن خمســة عــر عامـاً فيجــب أال يقــل التعويــض عــن نفقــة ســبع ســنوات  ،وكل هــذا مبراعــاة
حــال املطلــق ي ـرا وع ـرا وظــروف الطــاق ومــدة الزوجيــة ويجــوز أن يرخــص للمطلــق ىف ســداد هــذا التعويــض عــى أقســاط
وتــرى عليهــا احــكام النفقــات .

مادة : 54

يشرتط الستحقاق املطلقة التعويض توافر الرشوط االتية:
 .1أن تكون املطلقة مدخوالً بها يف زواج صحيح.
 .2يتكرر استحقاقها التعويض بتكرار الطالق .
 .3أن يكون الطالق دون رضاء الزوجة.
 .4أال يكون الطالق بسبب راجع للزوجة.

رابعا  :نفقة األبناء واألقارب -:
مادة : 55

يلتــزم االب باالنفــاق عــى الصغــر  ،وتســتمر نفقــة األوالد عــى أبيهــم إىل أن يتمــوا الثامنــة عــر مــن عمرهــم قادريــن عــى
الكســب املناســب ,فــان أمتوهــا عاجزيــن عــن الكســب آلفــة بدنيــة أو عقليــة أو بســبب طلــب العلــم املالئــم ألمثالهــم  ,أو بســبب
عــدم تيــر هــذا الكســب اســتمرت نفقتهــم عــى أبيهــم .وتعــود نفقــة األنثــى عــى أبيهــا إذا طلقــت بعــد زواجهــا أو مــات عنهــا
زوجهــا ،مــا مل يكــن لهــا مــال ،أو مل يكــن هنــاك غــره ممــن تجــب نفقتهــا عليــه .

مادة : 56

تستحق نفقة األوالد عىل أبيهم من تاريخ امتناعه عن اإلنفاق عليهم.

مادة : 57

تجــب نفقــة الولــد عــى أمــه املــورسة إذا فقــد األب أو كان معـرا ً و إذا فقــدت األم أو كانــت معــرة فنفقــة الولــد عــى الجــد
ألب.

مادة : 58

يجب عىل الولد املورس ذكرا ً كان أو أنثى ،كبريا ً أو صغريا ً ،نفقة لوالديه إذا مل يكن لهام مال ميكن اإلنفاق منه.
وإذا كان مال الوالدين ال يفي بنفقتهام ،ألزم األوالد املورسين مبا يكملها.
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مادة : 59

توزع نفقة األبوين عىل أوالدهام بحسب يرس كل واحد منهم و تفرض نفقة األقارب من تاريخ رفع الدعوى .

مادة : 60

إذا أنفــق أحــد األوالد عــى أبويــه رضــاء فــا رجــوع لــه عــى إخوتــه ،وإذا كان اإلنفــاق بحكــم قضــايئ ،فلــه أن يرجــع عــى كل
واحــد منهــم وفــق الحكــم.

مادة : 61

تجــب نفقــة كل مســتحق لهــا عــى مــن يرثــه مــن أقاربــه املورسيــن بحســب تربيتهــم وحصصهــم اإلرثيــة ،فــإن كان الــوارث
مع ـرا ً فتفــرض عــى مــن يليــه يف اإلرث.

مادة : 62

إذا تعــدد املســتحقون للنفقــة ،ومل يســتطع مــن وجبــت عليــه اإلنفــاق عليهــم جميعـاً ،تقــدم نفقــة الزوجــة ثــم نفقــة األوالد ثــم
نفقــة األبويــن ثــم نفقــة األقــارب.
وللنفقة املستمرة امتياز عىل سائر الديون.

خامسا  :نفقة الحضانة -:
مادة : 63

تســتحق الحاضنــة نفقــة الحضانــة وهــو :املقابــل النقــدي الــذي يدفعــه امللتــزم بالنفقــة عــى الصغــر للحاضنــة مقابــل قيامهــا
بعمــل وهــو حضانــة الصغــر وخدمتــه ورعايتــه خــال مــدة الحضانــة و حتــى بلوغــه ســن انتهــاء حضانــة النســاء.
وامللتزم نفقة الحضانة يكون عىل النحو االىت:
* يلتــزم بــه األب او مــن ينتقــل إليــه هــذا االلتـزام يف حالــة عــدم وجــود األب لوفاتــه أو إعســاره ويراعــي يف تقديــره حالــة امللتــزم
بــه والحاضنــة وحالــة املحضــون.

مادة : 64

إذا كانت الحاضنة أم الصغري فتستحق النفقة من تاريخ انتهاء عدتها بعد طالقها وإذا مل تكن امه فمن تاريخ املطالبة به.

سادسا  :أجر مسكن الحضانة -:
مادة : 65

عــى الــزوج املطلــق أن يهيــئ لصغــاره و لحاضنتهــم املســكن املســتقل مبــا يتناســب مــع مســتوى مســكن الزوجيــة ومبــا ال
أ.
يــر بالحاضنــة واألطفــال فــإذا كانــت الحاضنــة هــي امهــم ومطلقتــه و مل يفعــل ذلــك خــال مــدة العدة .اســتمروا يف شــغل مســكن
الزوجيــة املؤجــر دون املطلــق طــوال مــدة الحضانــة يقــوم بــأداء إيجارهــا املطلــق ،وإذا كان مســكن الزوجيــة ملــك للمطلــق فلــه
الحــق ان يســتقل بــه إذا هيــأ لهــم املســكن املســتقل املناســب بعــد انقضــاء مــدة العــدة .
ب .يخــر القــايض الحاضنــة بــن االســتقالل مبســكن الزوجيــة وبــن أن يقــدر لهــا أجــر مســكن مناســب للمحضونــن ولهــا ذلــك
ســواء كان الصغــار يقيمــون معهــا مبلكهــا الخــاص أو باألجر.فــإذا انتهــت مــدة الحضانــة فللمطلــق أن يعــود للمســكن مــع أوالده إذا
كان مــن حقــه ابتــداء االحتفــاظ بــه قانونـاً .
ت .يف حالــة املنازعــات التــي قــد تنشــأ بشــأن حيــازة مســكن الزوجيــة املشــار إليــه  ،لنيابــة األرسة أن تصــدر قـرارا ً فيــا يثــور
بشــأنه مــن منازعــات حتــى تفصــل املحكمــة فيهــا.
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مادة : 66

يتكفــل الــزوج بتوفــر مســكن للزوجــة التــي قــام بطالقهــا بإرادتــه ودون ذنــب مــن جانبهــا  ،حتــي ولــو مل تنجــب  ،او التــي انتهــت
حضانتهــا وذلــك إذا اســتمر الــزواج فــرة تتعــدي الـــخمسة عــر عامـاً  ،ان مل يكــن لهــا مســكن أخــر  ،او غــر قــادرة ماديـاً.

سابعا  :نفقة اإلرضاع-:
مادة : 67

امللتزم بنفقة اإلرضاع يكون عىل النحو االىت:
* يلتــزم االب بــاداء نفقــة االرضــاع ( ان كانــت طبيعيــة نظــر نفقــات التغذيــة او العــاج الدرار اللــن لــام او صناعــى عــن طريــق
االلبــان الصناعيــة ) .
* يلتزم األب أو من ينتقل إليه هذا االلتزام يف حالة عدم وجود األب لوفاته أو إعساره.

مادة : 68

وتســتحق املطلقــة التــي ترضــع ابنهــا أو املرضعــة نفقــة الرضاعــة  ،ذلــك مــن تاريــخ الطــاق أو اإلرضــاع وال تســتحق نفقــة
رضاعــة ألكــر مــن عامــن مــن وقــت الــوالدة .

سابعا  :نفقة اإلرضاع-:
مادة : 67

امللتزم بنفقة اإلرضاع يكون عىل النحو االىت:
* يلتــزم االب بــاداء نفقــة االرضــاع ( ان كانــت طبيعيــة نظــر نفقــات التغذيــة او العــاج الدرار اللــن لــام او صناعــى عــن طريــق
االلبــان الصناعيــة ) .
* يلتزم األب أو من ينتقل إليه هذا االلتزام يف حالة عدم وجود األب لوفاته أو إعساره.

مادة : 68

وتســتحق املطلقــة التــي ترضــع ابنهــا أو املرضعــة نفقــة الرضاعــة  ،ذلــك مــن تاريــخ الطــاق أو اإلرضــاع وال تســتحق نفقــة
رضاعــة ألكــر مــن عامــن مــن وقــت الــوالدة .

الفصل الثاين  :يف العجز عن النفقة -:
مادة : 69

إذا امتنــع الــزوج عــن اإلنفــاق عــى زوجتــه ,فــان كان لــه مــال ظاهــر نفــذ الحكــم عليــه بالنفقــة ىف مالــه فــإن مل يكــن لــه مــال
ظاهــر ومل يقــل انــه معــر او مــورس ولكــن أرص عــى عــدم اإلنفــاق طلــق عليــه القــايض ىف الحــال اذا طلبــت الزوجــة ذلــك وان
ادعــى العجــز فــان مل يثبتــه طلــق عليــه حــاأل وان أثبتــه أمهلــه مــدة ال تزيــد عــن شــهر فــان مل ينفــق طلــق عليــه بعــد ذلــك.
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مادة : 70

إذا كان الــزوج غائبــا غيبــة قريبــة فــان كان لــه مــال ظاهــر نفــذ الحكــم عليــه بالنفقــة ىف مالــه وان مل يكــن لــه مــال ظاهــر أعــذر
إليــه القــايض بالطــرق املعروفــة ورضب لــه أجــا فــان مل يرســل مــا تنفــق منــه زوجتــه عــى نفســها أو مل يحــر لإلنفــاق عليهــا طلــق
عليــه القــايض بعــد مــى األجــل إذا طلبــت ذلــك .
فــان كان بعيــد الغيبــة ال يســهل الوصــول إليــه  ،أو كان مجهــول املحــل  ،أو كان مفقــودا وثبــت إنــه ال مــال لــه تنفــق منــه الزوجــة
طلــق عليــه القــايض وتــرى أحــكام هــذه املــادة عــى املســجون الــذي يعــر بالنفقة.

مادة : 71

إذا أنفقت الزوجة عىل نفسها بقصد الرجوع عىل زوجها الغائب فلها مطالبته بذلك.

الباب الثالث  :النســـــــب :
مادة : 72

يثبــت النســب ونفيــه بالفـراش أو اإلقـرار أو الشــهادة أو كافــة التحاليــل الطبيــة و الوســائل العلميــة الحــاىل منهــا ومــا يســتجد من
وســائل اخــرى وىف حالـــة نكــول املدعــى عليــه عــن إجـراء التحليــل يعتــر ذلك دليــاً عــى ثبوت النســب.
وإذا ثبتت العالقة الزوجية أو أثبت التحليل والفحص الطبي نسب الطفل للمدعى عليه حكمت املحكمة بثبوت نسبـه
وال يجوز أن يظهر ذلك بشهادة ميالد الطفل حرصـًا عىل مصلحـته.
ويجــب عــى املحكمــة الحكــم بالغرامــة التــى التقــل عــن ألفــى جنيــه وال تزيــد عــى عــرة أالف جنيــه عــى الطــرف الــذي يثبــت
كذبـــه ســواء ىف إدعاء او إنكـــــار النسب.

مادة : 73

يثبت نسب املولود من واقعة اغتصاب لوالده إذا ثبت ذلك بالوسائل العلمية.

مادة : 74

ال تسمع عند اإلنكار دعوى اإلرث بسبب الزوجية  ،ملطلقة توىف زوجها بعد سنة من تاريخ الطالق.
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الباب الرابع  :الطالق و التطليق
الفصل االول  :الطالق -:
مادة : 75

الطــاق هــو حــل عقــد الــزواج الصحيــح بالصيغــة املوضوعــة لــه رشعــا  ،و يقــع الطــاق باللفــظ أو بالكتابــة أمــام املحكمــة فقــط،
وعنــد العجــز عنهــا فباإلشــارة املفهومــة.

مادة : 76

أ -يشرتط يف املطلق العقل ،واالختيار ،والتمييز.
ب -ال يقع طالق املجنون ،واملعتوه ،واملكره ،ومن كان فاقد التمييز بسكر أو بغضب أو غريه.

مادة : 77

للــزوج الــذي يرغــب ىف تطليــق زوجتــه أو الزوجــة التــي ترغــب يف التطليــق تقديــم طلــب طــاق ايل محكمــة األرسة تؤجــل شــهرا ً
أم ـاً للصلــح ,وإذا أرص الــزوج أو الزوجــة بعــد انقضــاء املهلــة عــى الطــاق دعــا القــايض الطرفــن واســتمع إىل خالفهــا وســعى
إىل إزالتــه ودوام الحيــاة الزوجيــة  ،وإذا مل تفلــح هــذه املســاعي ســمح القــايض بتســجيل الطــاق واعتــر الطــاق نافــذا ً مــن تاريــخ
إيقاعــه ويف هــذه الحالــة يتــم إيــداع تقريــر يوضــح تقديــر الــرر مــن جانــب الزوجــن أو أحدهــا عــى أن يتــم تقديــر قيمــة
الحقــوق املاليــة املرتتبــة وفقــا إلرضار كل منهــا باآلخــر.

الفصل الثاين التطليق بحكم قضايئ
اوال  -:ىف التفريق للعيب -:
مادة : 78

للزوجني أو أحدهام أن يطلبا التفريق بينهام إذا وجد بأحدهام عيبا مستحكام ال ميكن الربء منه او ميكن بعد زمن طويل.
وال ميكنهــا القيــام معــه إال بــرر كالجنــون أو الجــذام أوالــرص أو التــي متنــع حصــول املتعــة الجنســية كالعنــة والقــرن ونحوهــا
أو إذا ثبــت إصابــة أحدهــا مبــرض معــد يخــى منــه الهــاك ســواء كان ذلــك العيــب بأحدهــا قبــل العقــد ومل يعلــم بــه األخــر
أو حــدث بعــد العقــد ومل يــريض بــه األخــر .

مادة : 79

إذا كانت العلل املذكورة يف املادة السابقة غري قابلة للزوال تفسخ املحكمة الزواج يف الحال دون إمهال.
وإن كان زوالهــا ممكنـاً تؤجــل املحكمــة القضيــة مــدة مناســبة ال تتجــاوز ســتة أشــهر ،فــإذا مل تــزل العلــة خاللهــا وأرص طالــب
الفســخ فســخت املحكمــة الــزواج .
و يقع التفريق للعيب طالقاً بائناً.

مادة : 80

يستعان بأهل الخربة والوسائل العلمية ىف التأكد من العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها.
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ثانيا - :التطليق للرضر :
مادة : 81

للزوجــن إذا ادعــى أحدهــا إرضار مــن اآلخــر بــه مبــا ال يســتطاع معــه دوام العــرة أن يطلــب مــن القــايض التفريــق ،ويكــون
لــه ذلــك إذا ثبــت الــرر أيــا كان نوعــه ماديــا او معنويــا وعجــزت املحكمــة عــن اإلصــاح بينهــا ويثبــت هــذا الــرر بكافــة طــرق
اإلثبــات  ،ويعــد مــن صــور الرضراإلخــال بــرط مــن رشوط عقــد الــزواج  ،أو اى تــرف مشــن يلحــق بأحدهــا أو إســاءة ماديــة
أو معنويــة تجعــل الطــرف األخــر غــر قــادر عــي االســتمرار يف العالقــة الزوجيــة.
و يقع التطليق للرضر طالقاً بائناً.

ثالثا  -:التطليق الستحكام الخالف -:
مادة : 82

إذا امتنــع أحــد الزوجــن عــن تنفيــذ االلتزامــات املنصــوص عليهــا ىف املادتــن (  ) 35 ، 34مــن هــذا القانــون جــاز للطــرف األخــر
اللجــوء اىل املحكمــة طالب ـاً التطليــق إلســتحكام الخــاف فــإذا تحققــت املحكمــة مــن طلبــه بكافــة طــرق اإلثبــات ومل تســتطع
اإلصــاح بينهــا حكمــت لــه بالتطليــق .
ويقع التطليق الستحكام الخالف طالقاً بائناً.

رابعا  -:التطليق لغيبة أو فقد أو حبس الزوج -:
مادة : 83

إذا غاب أحد الزوجني عن األخر مدة ستة أشهر فأكرث بال عذر مقبول جاز للطرف اآلخر أن يطلب إىل القايض التطليق .
ويثبــت الغيــاب بحكــم قضــايئ أو بتحريــات الرشطــة التــي تطلــب بهــذه املناســبة و التــي يجــب أن تنتهــي خــال مــدة ال تزيــد
عــن شــهر مــن تاريــخ الطلــب.
و يقع التطليق ىف هذه الحالة طالقاً بائناً .

مادة : 84

إذا أمكــن وصــول الرســائل إىل الغائــب رضب لــه القــايض أجــا مناســباً واعــذر إليــه بالطــاق أن مل يحــر لإلقامــة مــع الطــرف
اآلخــر  ،أو ينقلــه إليــه  -بــرط رضــاء الطــرف األخــر بذلــك  ، -فــاذا انقــى األجــل ومل يفعــل ومل يبــدى عــذرا مقبــوال فــرق القــايض
بينهــا  ،وإذا مل ميكــن وصــول الرســائل إىل الغائــب كمــن ثبــت فقــده طلــق القــايض عليــه بــا أعــذار او رضب اجــل.

مادة : 85

للزوجــن املحكــوم عــى أحدهــا حكــا نهائيــا بعقوبــة مقيــدة للحريــة مــدة ســتة أشــهر فأكــر أن يطلــب إىل القــايض التطليــق
طلقــة بائنــة حتــي وان كان للــزوج مــال تســتطيع الزوجــة اإلنفــاق منــه ويكــون لهــا ذلــك أيضــا إذا حكــم عــى أحدهــا بعقوبــة
مقيــده للحريــة بحكــم نهــايئ لثــاث مـرات فأكــر متفرقــة  ،ولــو كانــت كل مــدة منهــا ال تجــاوز الشــهر .و يقــع التطليــق للحبــس
طالقـاً بائنـاً.
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خامسا  -:التطليق لعدم اإلنفاق -:
مادة : 86

 -1إذا امتنــع الــزوج الحــارض عــن اإلنفــاق عــى زوجتــه ،ومل يكــن لــه مــال ظاهــر ميكــن التنفيــذ فيــه بالنفقــة الواجبــة يف مــدة
قريبــة جــاز لزوجتــه طلــب التفريــق.
 -2فــإذا ادعــى أنــه معــر ومل يثبــت إعســاره طلــق عليــه القــايض يف الحــال وكذلــك إن مل يــدع أنــه مــورس أو معــر أو ادعــى
أنــه مــورس وأرص عــى عــدم اإلنفــاق ،وإن ثبــت إعســاره أمهلــه القــايض مــدة ال تزيــد عــى شــهر ،فــإن مل ينفــق طلــق عليــه
القــايض.
ويقع التطليق لعدم اإلنفاق طالقاً بائناً .

سادسا  -:التطليق خلعاً -:
مادة : 87

للزوجــن أن يرتاضيــا فيــا بينهــا عــي الخلـع, فــإن مل يرتاضيــا عليــه وأقامــت الزوجــة دعواهــا بطلبــه وافتــدت نفســها وخالعــت
زوجهــا بالتنــازل عــن جميــع حقوقهــا املاليــة الرشعيــة وردت عليــه الصــداق الــذي أعطــاه لهـا, حكمــت املحكمــة بتطليقهــا عليـه.

مادة : 88

ال تحكــم املحكمــة بالتطليــق للخلــع إال بعــد محاولــة الصلــح بــن الزوج ـن, وندبهــا لحكمــن ملــواالة مســاعي الصلــح بينهــا
خــال مــدة ال تجــاوز ثالثــة أشــهر ,وبعــد أن تقــرر الزوجــة رصاحــة أنهــا تبغــض الحيــاة مــع زوجهــا وأنــه ال ســبيل الســتمرار الحيــاة
الزوجيــة بينهــا وتخــي أال تقيــم حــدود اللــه بســبب هــذا البغـض.

مادة : 89

ال يصــح أن يكــون مقابــل الخلــع إســقاط حضانــة الصغــار, أو نفقتهــم أو أي حــق مــن حقوقهــم فــان وقــع صــح الخلــع وبطــل
الــرط .

مادة : 90

إذا حــدث خــاف بــن الزوجــن عــى قيمــة الصــداق اعتــد مبــا هــو مــدون بالوثيقــة وعــى مــن يدعــى غــر ذلــك اقتضــاء حقــه عــن
طريــق القضــاء املــدين بدعــوى منفصلــة دون أن يرتتــب عــى ذلــك تعطــل الفصــل يف دعــوى الخلــع وإذا مل يكــن مــدون بالوثيقــة
اى صــداق اسرتشــد القــايض مبهــر املثــل مراعيـاً يف ذلــك فــرة الــزواج ،وأســباب طلــب الخلــع ،والحالــة املاديــة للزوجــة.

مادة : 91

للزوجة اسرتجاع ما خالعت به ،إذا أثبتت أن خلعها كان نتيجة إكراه أو إرضار الزوج بها ،وينفذ التطليق يف جميع األحوال.

مادة : 92

يقع بالخلع يف جميع األحوال طالقاً بائناً.

مادة : 93

يكون الحكم ىف دعاوى الخلع ـ يف جميع األحوال ـ غري قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
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مادة : 94

الفصل الثالث  :محاوالت االصالح -:

تلتــزم املحكمــة يف دعــاوى الواليــة عــي النفــس بعــرض الصلــح عــي الخصــوم, ويعــد مــن تخلــف عــن حضــور جلســة الصلــح ـ
مــع علمــه بهــا ـ بغــر عــذر مقبــول رافضــا لـه.
ويف دعــاوي التطليــق ال يحكــم بــه إال بعــد أن تبــذل املحكمــة جهــدا يف محاولــة الصلــح بــن الزوجــن وتعجــز عــن ذلـك, فــان كان
للزوجــن ولــد تلتــزم املحكمــة بعــرض الصلــح مرتــن عــي األقــل تفصــل بينهــا مــدة التقــل عــن ثالثــن يومــا والتزيــد عــي ســتني
يوما.

مادة : 95

يف دعــاوي التطليــق التــي يوجــب فيهــا القانــون نــدب حكمــن يجــب عــي املحكمــة أن تكلــف كال مــن الزوجــن بتســمية حكــم
مــن أهلــه ـ قــدر االمــكان ـ يف الجلســة التاليــة عــي األكــر, فــان تقاعــس أيهــا عــن تعيــن حكمــه أو تخلــف عــن حضــور هــذه
الجلســة عينــت املحكمــة حكــا عنـه.
وعــي الحكمــن املثــول أمــام املحكمــة يف الجلســة التاليــة لتعينهــا ليقــررا ماخلصــا اليــه معـا, فــإن اختلفــا وتخلــف أيهــا عــن
الحضــور تســمع املحكمــة اقوالهــا أو أقــوال الحــارض منهــا بعــد حلــف اليمـن.
وللمحكمة أن تأخذ مبا انتهي اليه الحكامن أو بأقوال أيهام, أو بغري ذلك مام تستقيه من أوراق الدعوي.

مادة : 96

يشــرط ىف الحكمــن ان يكونــا عدلــن مــن أهــل الزوجــن إن أمكــن وإال فمــن غريهــم ممــن لهــم خــرة بحالهــا وقــدرة عــى
اإلصــاح بينهــا.

مادة : 97

(أ) يشــتمل قـرار تعيــن الحكمــن عــى تاريــخ بــدء وانتهــاء مأموريتهــا عــى أال تجــاوز مــدة [ ثالثــة اشــهر ] ،وتخطــر املحكمــة
الحكمــن والخصــم بذلــك وعليهــا تحليــف كل مــن الحكمــن اليمــن بــأن يقــوم كل منهــا مبهمتــه بعــدل وأمانــة .
(ب) يجــوز للمحكمــة ان تعطــى للحكمــن مهلــة أخــري مــرة واحــدة ال تزيــد عــن [شــهر] فــإن مل يقدمــا تقريرهــا إعتربتهــا
غــر متفقــن.

مادة : 98

ال يؤثر ىف سري الحكمني امتناع أحد الزوجني عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعىل الحكمني ان يتعرفا عىل أسباب الشقاق بني الزوجني ويبذال جهدهام ىف اإلصالح بينهام بأية طريقة ممكنة.

مادة : 99

(أ) فــان كانــت اإلســاءة كلهــا مــن جانــب الــزوج اقــرح الحكــان التطليــق بطلقــة بائنــة دون مســاس بــيء مــن حقــوق
الزوجــة املرتتبــة عــى الــزواج والطــاق.
(ب) وإذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقرتحا التطليق وحرمانها من حقوقها املالية املرتتبة عىل الطالق.
(ت) وان كانت اإلساءة مشرتكة اقرتحا التطليق استحقاق نصف الحقوق املالية للزوجة.
(ث) وان جهل الحال فلم يعرف امليسء يرتك االمر للسلطة التقديرية للمحكمة.
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مادة : 100

عــى الحكمــن ان يرفعــا تقريرهــا اىل املحكمــة مشــتمال عــى األســباب التــي بنــى عليهــا  ،فــإن مل يتفقــا بعثتهــا مــع ثالــث لــه
خــرة بالحــال وقــدرة عــى اإلصــاح وحلفتــه اليمــن  ،وإذا اختلفــوا او مل يقدمــوا تقريرهــم ىف امليعــاد املحــدد ســارت املحكمــة ىف
اإلثبــات وان عجــزت املحكمــة عــن التوفيــق بــن الزوجــن وتبــن لهــا اســتحالة العــرة بينهــا وارصت الزوجــة عــى الطــاق قضــت
املحكمــة بالتطليــق بينهــا بطلقــة بائنــة مــع إســقاط حقــوق الزوجــة املاليــة كلهــا  ،أو بعضهــا وإلزامهــا بالتعويــض املناســب اذا
كان لذلــك كلــه مقتــض .

مادة : 101

ينظــم ذات الحكــم الصــادر بالتطليــق الحقــوق املاليــة للمطلقــة واألبنــاء والحضانــة والرؤيــة واالصطحــاب بنــاء عــى طلــب ذوى
الشأن.

الفصل الرابع  :أثار التطليق -:
اوال  :الحضانة -:

مادة : 102

الحضانــة حفــظ للصغــار وتربيتهــم وتعليمهــم ورعايتهــم مبــا ال يتعــارض مــع حــق الــويل يف الواليــة عــي النفــس .هــل ممنكــن
نضيــف ان الواليــة مشــركة بــن االبويــن.

مادة : 103

ال تســقط الحضانــة عــن األب األرمــل أو األم األرملــة يف حــال الــزواج مــرة أخــرى إال اذا ثبــت عــدم صالحيــة أو عــدم أمانــة
زوجــة األب أو زوج األم.

مادة : 104

ال تســقط الحضانــة عــن األم املطلقــة بزواجهــا مــن آخــر  -مــا مل يقــرر القــايض خــاف ذلــك ملصلحــة املحضــون  -ويف هــذه الحالــة
التســتحق أجــر مســكن و نفقــة حضانــة.
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مادة : 105

الحضانة من واجبات األبوين معا ما دامت الزوجية قامئة بينهام فإن افرتقا ولو بغري طالق تكون عىل النحو التايل:
 .1يثبــت حــق حضانــة الطفــل لــأم ثــم لــأب ثــم للمحــارم مــن النســاء مقدم ـاً فيــه مــن يــديل بــاألم عــى مــن يــديل بــاألب
ومعت ـرا ً فيــه األقــرب مــن الجهتــن عــى الرتتيــب التــايل ،عــى أن يراعــي القــايض عنــد البــت يف ذلــك مصلحــة املحضــون:
أ  -األم.
ب -األب.
ج  -أم األم وإن علت.
د – أم األب وإن علت.
ه  -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.
 - 2إذا مل توجــد حاضنــة مــن هــؤالء النســاء  ،أو مل يكــن منهــن أهــل للحضانــة انتقــل الحــق يف الحضانــة إىل العصبــات مــن
الرجــال بحســب ترتيــب االســتحقاق يف اإلرث مــع مراعــاة تقديــم الجــد الصحيــح عــى اإلخــوة.
 - 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 رفــض الحضانــة مــن يســتحقها مــن النســاء ،أو الرجــال ،فينتقــل الحــق إىل مــن يليــه ،فــإن مل يوجــد مــن يقبلهــا فللقــايض
إيــداع املحضــون لــدى أرسة أو جهــة مأمونــة تحضنــه.
 -5وإذا تســاوى مســتحقو الحضانــة يف درجــة واحــدة ،يقـ ّدم أصلحهــم للحضانــة ،ثــم أكرثهــم أمانـاً عــى الصغــر/ة  ،فــإن تســاوى
املســتحقون يف الصالحيــة واألمــان ،قــدم أكربهــم ســناً وللقــايض نقــل حــق الحضانــة مــن مســتحق أقــرب إىل مســتحق أبعــد ،عنــد
تنازعهــا مــع بيــان األســباب ،إذا كان ذلــك يف مصلحــة املحضــون.
 - 6يف جميع األحوال ال يستحق الحضانة عند اختالف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرا ً كان أو أنثى.

مادة : 106

ينتهــي حــق حضانــة النســاء ببلــوغ الصغــر\ ة ســن خمســة عــر ســنة ,ويجــوز للقــايض ملصلحــة املحضــون بعــد هــذه الســن
إبقــاءه بيدهــا دون نفقــة حضانــة بعــد ســاع رأى الصغــر.
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مادة : 107

يشرتط يف الحاضن الرشوط آالتية :
-1العقل .
-2البلوغ .
-3األمانة .
-4القدرة عيل تربية املحضون وصيانته ورعايته.
-5السالمة من األمراض املعدية.

مادة : 108

تســتحق األم غــر املســلمة  ،التــي كانــت متزوجــة مــن مســلم أو تحــول اىل االســام ،حضانــة صغريهــا حتــى يبلــغ عمــره خمســة
عــر عامــا .

مادة : 109

زواج الحاضنة غري األم ،ال يسقط حضانتها إال إذا كان هناك خطر عيل الصغري/ة.

مادة : 110

إذا فقــدت مــن تســتحق حضانــة الصغــر حقهــا يف حضانتــه  ،أو تنازلــت عنــه ال يعــود لهــا هــذا الحــق ولــو توافــرت رشوطــه إال
بنــاء عــى مصلحــة الطفــل الفضــى التــي يقدرهــا القــايض .

مادة : 111

ال يجــوز للحاضــن الســفر باملحضــون خــارج القطــر إال مبوافقــة كتابيــة مــن والديــه ،وإذا امتنــع الوالديــن أو أحدهــا عــن ذلــك
يرفــع األمــر إيل قــاىض األمــور الوقتيــة مبحكمــة األرسة ليفصــل ىف األمــر بأمــر عــى عريضــة مبراعــاة مصلحــة الطفــل الفضــى .

مادة : 112

يجــوز لألوليــاء أو العصبــة أو مســتحقي الحضانــة رفــع دعــوى إســقاط الحضانــة  ،إذا كانــت الحاضنــة أو الحاضــن مهمــل ،أو
مشــغول عــن رعايــة املحضــون ،بحيــث يخــى عليــه الضيــاع ،أو إذا كان مــن بيــده الحضانــة ســيئ الســلوك وثبــت ذلــك عليــه
بحكــم قضــاىئ نهــاىئ ،أو افتقــد رشط مــن رشوط الحضانــة.

مادة : 113

يسقط حق الحاضن يف الحضانة يف الحاالت األتية :
إذا اختل أحد الرشوط املذكورة يف املادة  111من هذا القانون .
.1
 .2إذا استوطن الحاضن بلدا يعرس معه عيل ويل املحضون القيام بواجباته .
 .3إذا سكت مستحق الحضانة عن املطالبة بها مدة سنة من غري عذر .
 .4إذا سكن  /ت الحاضن /ة الجديد  /ة مع من سقط  /ت حضانته  /ا لسبب غري العجز البدين .
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ثانيا  :حق الرؤيـــة و اإلصطحاب -:
مادة : 114

للطــرف غــر الحاضــن مــن األبويــن أو األجــداد ىف حالــة عــدم وجــود أحــد األبويــن رؤيــة الصغــر/ة مــدة ال تقــل عــن أربعــة
ســاعات اســبوعياً ف مــكان مالئــم يحــدده القــاىض ويصــدر بتحديــد أماكــن الرؤيــة قـرارا ً مــن وزيــر العــدل ويراعــى أن تكــون هــذه
األماكــن مناســبة لالطفــال وغــر ضــارة بهــم بدنيـاً ونفســياً وىف جميــع األحــوال ال يجــب أن تتعــارض مواعيــد الرؤيــة مــع مصلحــة
الصغــر/ة .

مادة : 115

مــع مراعــاة مصلحــة /ة الفضــى للقــايض إذا مــا طلــب منــه إصــدار ق ـرار للطــرف غــر الحاضــن مــن األبويــن ،أو األجــداد إذا مل
يتواجــد أحــد األبويــن  ،أن يصطحــب الصغــر/ة لقضــاء فــرة مــن العطــات الدراســية األســبوعية والســنوية لديــه  ،وذلــك بعــد
ســاع رأي الصغــر/ة ومطالعــة تقريــر األخصــايئ االجتامعــي وتقديــر مصلحــة الطفــل /ة الفضــى  ،ورشيطــه أن يكــون الطــرف
غــر الحاضــن مــويف بجميــع التزاماتــه القانونيــة قبــل الطفــل/ة  ،عــي أن يلتــزم ذلــك الطــرف بإعــادة الصغــر/ة عنــد انتهــاء املــدة
املقــي بهــا وإال فقــد هــذا الحــق مســتقبال.

مادة : 116

ىف حالــة صــدور القـرار املتقــدم البــد أن يالزمــه قـرار مــن القــايض بــإدراج اســم الصغــر يف قوائــم املمنوعــن مــن الســفر وال يكــون
ســفره اال مبوافقــة كتابيــة مــن والديــه مجتمعــن.

مادة : 117

إذا مل يحــر الصــادر لصالحــه الحكــم بالرؤيــة لثــاث مــرات متتاليــة يف املــكان والزمــان املحدديــن بــدون عــذر  ،أو إبــاغ
للحاضــن مســبقا جــاز للحاضــن عــرض األمــر عــى قــاىض األمــور الوقتيــة للنظــر يف إيقــاف تنفيــذ الحكــم الصــادر بالرؤيــة مؤقتــا
ملــدة ال تزيــد عــى ســتة اشــهر.

مادة : 118

ال ينفــذ حكــم الحضانــة أوالرؤيــة أو االصطحــاب ج ـرا ً ولكــن إذا أمتنــع مــن بيــده الصغريعــن تنفيــذ الحكــم بعــدم الحضــور
لثــاث زيــارات متتاليــة او متقطعــة بغــر عــذر أنــذره القــايض  ،فــإن تكــرر منــه ذلــك جــاز للقــايض بحكــم واجــب النفــاذ نقــل
الحضانــة مؤقتــا إيل مــن يليــه مــن أصحــاب الحــق فيهــا ملــدة يقدرهــا  ،وىف جميــع األحــوال يف حالــة الحاجــة الســتخدام القــوة
الجربيــة لتنفيــذ حكــم مــن هــذه األحــكام  ،ال تســتخدم القــوة يف مواجهــة املحضــون.

مادة : 119

يتم تنفيذ قرارات وأحكام الحضانة وانتقالها والرؤية واالصطحاب مبراعا ًة مصلحة املحضون.
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مادة : 120

يعاقــب بغرامــة ال تقــل عــن خمســة االٌف جنيــه وال تزيــد عــى عرشيــن ألــف جنيــه كل حاضــن حــال دون متكــن صاحــب الحــق
ىف الرؤيــة أو االصطحــاب مــن اســتعامل حقــه دون عــذر تقبلــه املحكمــة .
ويعاقــب بــذات العقوبــة املنصــوص عليهــا ىف الفقــرة الســابقة كل مصطحــب تعمــد بغــر عــذر مخالفــة القواعــد والضوابــط
املقــررة ىف حكــم االصطحــاب وتحكــم املحكمــة فضـاً عــن ذلــك بســقوط الحــق ىف االصطحــاب ملــدة ال تجــاوز شــهرين وىف حالــة
العــود تضاعــف الغرامــة املنصــوص عليهــا ىف الفقــرة الســابقة بحديهــا .
ويعاقــب بالحبــس مــع الشــغل مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر كل مصطحــب إمتنــع عمــدا ً عــن تســليم الصغــر للحاضــن بعــد
إنتهــاء مــدة االصطحــاب بقصــد حرمــان الحاضــن مــن الحضانــة وتحكــم املحكمــة فضـاً عــن ذلــك بإلـزام املحكــوم عليــه بتســليم
الصغــر للحاضــن وبســقوط الحــق ىف االصطحــاب طــوال فــرة الحضانــة .

الباب الخامس  :املفقود
مادة : 121

يحكــم مبــوت املفقــود ىف ظــروف يغلــب عليهــا الهــاك بعــد ســتة أشــهر مــن تاريــخ فقــده  ,و يعتــر املفقــود ميت ـاً بعــد مــى
شــهر مــن تاريــخ فقــده ىف حالــة مــا إذا ثبــت انــه كان عــى ظهــر ســفينة غرقــت  ،أو كان ىف طائــرة ســقطت أو يف حــوادث
القطــارات والــزالزل ،أو انهيــارات املبــاىن  ,أو كان مــن أف ـراد القــوات املســلحة وفقــد أثنــاء العمليــات الحربيــة وغــر ذلــك مــن
الكــوارث .ويصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء أو وزيــر الدفــاع بحســب األحــوال وبعــد التحــري واســتظهار القرائــن التــي يغلــب معهــا
الهــاك قـرارا بأســاء املفقوديــن الذيــن اعتــروا أمواتــا ىف حكــم الفقــرة الســابقة ويقــوم هــذا القـرار مقــام الحكــم مبــوت املفقــود.
وىف جميــع األحــوال األخــرى يفــوض تحديــد املــدة التــي يحكــم مبــوت املفقــود بعدهــا إىل القــايض عــى أال تقــل عــن ســنة وال
تزيــد عــى ســنتني مــن تاريــخ الفقــد وذلــك بعــد التحــري عنــه بجميــع الطــرق املمكنــة املوصلــة إىل معرفــة إن كان املفقــود حيــا
او ميتــا.

مادة : 122

عنــد الحكــم مبــوت املفقــود أو نــر ق ـرار رئيــس مجلــس الــوزراء أو ق ـرار وزيــر الدفــاع باعتبــاره ميتــا عــى الوجــه املبــن ىف
املــادة الســابقة تعتــد زوجتــه عــدة الوفــاة وتقســم تركتــه بــن ورثتــه املوجوديــن وقــت صــدور الحكــم او نــر القـرار ىف الجريــدة
الرســمية كــا ترتتــب كافــة اآلثــار األخــرى.

مادة : 123

إذا جــاء املفقــود أو مل يجــئ وتبــن أنــه حــي تعــود الحيــاة الزوجيــة بــن الزوجــن رشيطــة موافقتهــا إذا مل تكــن الزوجــة قــد
تزوجــت بأخــر زوا ًجــا صحي ًحــا ،و إذا كانــت قــد تزوجــت مــن ثــان غــر عــامل بحيــاة األول تســتمر الحيــاة الزوجيــة بينهــا وبــن الثــاين
مــا مل يكــن عقــده يف عــدة وفــاة األول وإال اعتــر عقــده مفســوخاً.
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«الجزء اإلجرايئ»

قانون رقم لسنة
بإصدار القانون اإلجرايئ ملحاكم األرسة
مادة : 1

تــرى أحــكام القانــون املرافــق عــى إجـراءات التقــايض يف مســائل األحــوال الشــخصية والوقــف واملواريــث ويطبــق فيــا مل يــرد
بشــأنه نــص خــاص فيــه أحــكام قانــون املرافعــات وقانــون اإلثبــات يف املــواد املدنيــة والتجاريــة وأحــكام القانــون املــدين يف شــأن
إدارة وتصفيــة الــركات.

مادة : 2

ترسي أحكام هذا القانون عىل -:
 املسائل التي يكون طرفيها أو أحدهام مرصيا ولو كانوا حاملني لجنسية أخـرى. -الالجئني مبن فيهم عدميو الجنسية طبقا إلتفاقية جنيف املؤرخة ب  28يوليو لسنة  1951املتعلقة بوضعية الالجئني.

مادة : 3

تصــدر األحــكام طبقــا لقوانــن األحــوال الشــخصية والوقــف املعمــول بهـا، وكذلــك اإلتفاقيــات الدوليــة الســارية ،ويعمــل فيــا مل
يــرد يف شــأنه نــص يف تلــك القوانــن بأرجــح األقــوال مــن املذاهــب الفقهيــة االربعــة واإلجتهــاد الــذي يراعــى فيــه تحقيــق قيــم
اإلســام يف العــدل واملســاواة واملعــارشة باملعــروف .
ومــع ذلــك تصــدر األحــكام يف املنازعــات املتعلقــة باألحــوال الشــخصية بــن املرصيــن غــر املســلمني املتحــدي الطائفــة وامللــة
الذيــن كانــت لهــم جهــات قضائيــة مليــة منظمــة حتــي31 ديســمرب ســنة1955 ـ طبقــا لرشيعاتهــم .

مادة : 4

يلغى كل نص يخالف أحكام القانون املرافق.

مادة : 5

يصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون املرافق  ،ولوائحه التنظيمية و التنفيذية.

مادة : 6

ينرش هذا القانون يف الجريدة الرسمية  ,ويعمل به بعد شهر من اليوم التايل لتاريخ نرشه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة  ,وينفذ كقانون من قوانينها.
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الباب األول :األحكام العامة
مادة : 1

 تحسب املدد واملواعيد اإلجرائية املنصوص عليها يف هذا القانون بالتقويم امليالدي.

مادة : 2

تثبــت أهليــة التقــايض يف مســائل األحــوال الشــخصية للواليــة عــي النفــس ملــن أتــم مثانيــة عــرة ســنة ميالديــة كاملــة متمتعــا
بقــواه العقليـة ،وينــوب عــن عديــم األهليــة أو ناقصهــا ممثلــه القانــوين  ،فــإذا مل يكــن لــه مــن ميثلــه أو كان هنــاك وجــه ملبــارشة
إجـراءات التقــايض باملخالفــة لــرأي ممثلــه أو يف مواجهتــه عينــت املحكمــة لــه ويص خصومــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــي طلــب
النيابــة العامــة أو الغـر.

مادة : 3

ال يلــزم توقيــع محــام عــي صحــف دعــاوى األحــوال الشــخصية أمــام محكمــة األرسة فــإذا رفعــت الدعــوى بغــر توقيــع محــام
عــي صحيفتهــا كان للمحكمــة عنــد الــرورة أن تنــدب محاميــا للدفــاع عــن املدعــي  ،ويحــدد الحكــم الصــادر يف الدعــوى
أتعابــا للمحامــي املنتــدب  ،تتحملهــا الخزانــة العام ـة  ،وذلــك دون إخــال بالت ـزام مجالــس النقابــات الفرعيــة للمحامــن بتقديــم
املســاعدات القضائيــة عــي النحــو املنصــوص عليــه قانــون املحامــاة .
وتعفي دعاوى النفقات وما يف حكمها يف كل مراحل التقايض من جميع الرسوم واملرصوفات القضائية والتمغات.

مادة : 4

يف غري دعاوى التطليق و الخلع والنشوز والنسب يقع اإلعالن صحيحا بإعالن صحيفته دون حاجة إىل إعادة اإلعالن.

مادة : 5

إســتثنا ًء مــن نصــوص قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة الخاصــة بإعــان الخصــوم ومبراعــاة أحــكام املــادة الســابقة يجــوز
ىف مســائل األحــوال الشــخصية إعــان الخصــوم إلكرتوني ـاً ويصــدر بتنظيــم ذلــك ق ـرارا ً مــن وزيــر العــدل بالتنســيق مــع وزيــر
اإلتصــاالت ويراعــى ىف ذلــك ذات املواعيــد املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون وقانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة .

مادة : 6

يكــون للمحكمــة ـ يف إطــار تهيئــة الدعــوى للحكــم ـ تبــرة الخصــوم يف مواجهتهــم أو منفرديــن مبــا يتطلبــه حســن ســر
الدعــوى ,ومنحهــم أجــا لتقديــم دفاعهـم ولهــا أن تنــدب أخصائيــا أو خبـرا ً اجتامعيــا أو أكــر لتقديــم تقريــر عــن الحالــة املعروضــة
عليهــا أو عــن مســألة فيهـا, وتحــدد أجــا لتقديــم التقريــر ال يزيــد عــي أســبوعني ويتــم النــدب مــن قوائــم األخصائيــن والخـراء
اإلجتامعيــن التــي يصــدر بهــا قـرار مــن وزيــر العــدل بنــاء عــي ترشــيح وزيــر التضامــن االجتامعــي.

مادة : 7

للمحكمــة أن تقــرر نظــر املســائل املتعلقــة باألحــوال الشــخصية مراعــاة إلعتبــارات النظــام العــام و اآلداب يف غرفــة املشــورة
وبحضــور أحــد أعضــاء النيابــة العامــة متــي كانــت ممثلــة يف الدعــوى ،وتنطــق باألحــكام والق ـرارات يف جلســة علني ـة.
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مادة : 8

مــع عــدم اإلخــال باختصــاص النيابــة العامــة برفــع الدعــوى يف مســائل األحــوال الشــخصية عــي وجــه الحســبة املنصــوص عليــه
يف القانــون رقـم3 لســنة,1996 للنيابــة العامــة رفــع الدعــوى ابتــداء يف مســائل األحــوال الشــخصية إذا تعلــق األمــر بالنظــام العــام
ب  ،وعــي النيابــة العامــة أن تتدخــل يف دعــاوى األحــوال الشــخصية والوقــف التــي تختــص بهــا محاكــم األرسة وإال كان
أو اآلدا 
الحكــم باطـا.

مادة : 9

ال تقبــل عنــد اإلنــكار دعــوى اإلق ـرار بالنســب أو الشــهادة عــي اإلق ـرار بــه بعــد وفــاة املــورث إال إذا وجــدت أوراق رســمية أو
مكتوبــة جميعهــا بخــط املتــوىف وعليهــا إمضــاؤه أو أدلــة قطعيــة جازمــة تــدل عــي صحــة هــذا االدعــاء.

مادة : 10

ال تقبــل دعــوى الوقــف أو رشوطــه أو اإلقـرار بــه أو االســتحقاق فيــه أو الترصفــات الــواردة عليــه مــا مل يكــن الوقــف ثابتــا بإشــهاد
مشــهر وفقــا ألحــكام القانــو ن والتقبــل دعــوى الوقــف أو اإلرث عنــد اإلنــكار متــي رفعــت بعــد مــي ثــاث وثالثــن ســنة مــن
وقــت ثبــوت الحـق, إال إذا قــام عــذر حــال دون ذلـك .وإذا حكــم بعــزل ناظــر الوقــف أو ضــم ناظــر آخــر إليـه, تعــن املحكمــة يف
الحالتــن بحكــم واجــب النفــاذ ناظـرا بصفــة مؤقتــة إيل أن يفصــل يف الدعــوى بحكــم نهــايئ.

مادة : 11

يجــب عــى محكمــة األرسة ىف دعــاوى الواليــة عــى النفــس التــي يجــوز فيهــا الصلــح عــرض الصلــح عــى الخصــوم ,ويعــد مــن
تخلــف عــن حضــور جلســة الصلــح مــع علمــه بهــا بغــر عــذر مقبــول رافضــا لــه.
وىف دعــاوى الطــاق او التطليــق ال يحكــم بهــا إال بعــد أن تبــذل املحكمــة جهــدا ىف محاولــة الصلــح بــن الزوجــن وتعجــز عــن
ذلــك .فــان كان للزوجــن ولــد تلتــزم املحكمــة بعــرض الصلــح مرتــن عــى األقــل تفصــل بينهــا مــدة ال تقــل عــن ثالثــن يومــا وال
تزيــد عــى ســتني يومــا.
يلــزم عــى محكمــة االرسة ان تفصــل ىف الدعــاوى املعــروض عليهــا باصــدر احكامهــا خــال ســتة اشــهر مــن تاريــخ انعقــاد اول
جلســة .
وإذا ما تم هذا أمام محكمة أول درجة ال يجب عىل املحكمة االستئنافية تكراره.

مادة : 12

عــى طالــب إشــهاد الوفــاة أو الوراثــة أو الوصيــة الواجبــة أن يقــدم طلبــا بذلــك إىل املحكمــة املختصــة مرفقــا بــه ورقــة رســمية
تثبــت الوفــاة وإال كان الطلــب غــر مقبــول.
ويجــب أن يشــتمل الطلــب عــى بيــان أخــر موطــن للمتــوىف وأســاء الورثــة واملــوىص لهــم وصيــة واجبــة وموطنهــم إن وجــدوا,
وعــى الطالــب أن يعلنهــم بالحضــور أمــام املحكمــة يف امليعــاد املحــدد لنظــر الطلــب ,ويحقــق رئيــس محكمــة األرسة الطلــب
بشــهادة مــن يوثــق بــه ولــه أن يضيــف إليهــا التحريــات اإلداريــة حســبام يـراه  ،فــإذا مــا أنكــر أحــد الورثــة أو املــوىص لهــم وصيــة
واجبــة ورأى القــايض أن اإلنــكار جــدي ,كان عليــه أن يحيــل الطلــب إىل محكمــة األرسة املختصــة لنظــره وإصــدار حكــم فيــه.
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مادة : 13

يكــون اإلشــهاد الــذي يصــدره القــايض وفقــا لحكــم املــادة الســابقة حجــة يف خصــوص الوفــاة والوراثــة والوصيــة الواجبــة بــن مــن
اختصمــوا مــا مل يصــدر حكــم عــى خالفــه.

مادة : 14

عــى املحكمــة أثنــاء ســر الدعــوى أن تصــدر أحكامــا مؤقتــة واجبــة النفــاذ بشــأن تقريــر نفقــة وقتيــة أو تعديــل مــا عســاها
تكــون قــد قررتــه مــن نفقــة بالزيــادة أو النقصــان إذا طلــب منهــا ذلــك
وال يجوز الطعن عيل تلك األحكام املؤقتة التي تصدر أثناء سري هذه الدعاوى إال بصدور الحكم النهايئ فيها.

مادة : 15

مــع عــدم اإلخــال بأحــكام املــادة ( )250مــن قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة تكــون األحــكام والق ـرارات الصــادرة مــن
الدوائــر االســتئنافية غــر قابلــة للطعــن فيهــا بطريــق النقــض.

مادة : 16

ترفع الدعاوى ىف مسائل الوالية عىل النفس بالطريق املعتاد املنصوص عليه ىف قانون املرافعات املدنية أو التجارية.

مادة : 17

ال تقبــل الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد الــزواج اذا كان ســن احــد الزوجــن يقــل عــن مثــاين عــر ســنة ميالديــة  ،وقــت رفــع الدعــوى
مــا مل تكــن الزوجــة قــد حصلــت عــى ترصيــح قضــايئ بالــزواج .
وال تقبــل عنــد اإلنــكار الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد الــزواج يف الوقائــع الالحقــة عــى أول أغســطس ســنة  1931مــا مل يكــن الــزواج
ثابتــا بوثيقــة رســمية ,ومــع ذلــك تقبــل دعــوى التطليــق أو الفســخ بحســب األحــوال دون غريهــا إذا كان الــزواج ثابتــا بأيــة كتابــة.
وال تقبل دعوى الطالق بني الزوجني متحدى الطائفة وامللة إال إذا كان القانون أو الالئحة املنظمة لعالقتهم تجيزه”.

مادة : 18

إذا مل يحــر املدعــى وال املدعــى عليه،حكمــت املحكمــة يف الدعــوى إذا كانــت صالحــة للحكــم فيهــا ،وإال قــررت شــطبها ،فــإذا
أنقــى ثالثــون يوم ـاً ومل يطلــب أحــد الخصــوم الســر فيهــا أو مل يحــر الطرفــان بعــد الســر فيهــا  ،اعتــرت كأن مل تكــن.

مادة : 19

ميعــاد اســتئناف االحــكام الصــادرة ىف مــواد الواليــة عــى النفــس واملــال عــرون يومـاً مــا مل ينــص القانــون عــى غــر ذلــك ويكــون
ميعــاد االســتئناف أربعــون يومـاً بالنســبة للنائــب العــام أو مــن يقــوم مقامه
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الباب الثاين  :محاكم األرسة واالختصاص
مادة : 20

الفصل االول  :محاكم األرسة-:

تنشــأ بدائــرة اختصــاص كل محكمــة جزئيــة محكمــة لــأرسة يكــون تعيــن مقرهــا بق ـرار مــن وزيــر العــدل .وتنشــأ ىف دائــرة
اختصــاص كل محكمــة مــن محاكــم االســتئناف دوائــر اســتئنافية متخصصــة بنظــر طعــون االســتئناف التــي ترفــع إليهــا ىف األحــوال
التــى يجيزهــا القانــون عــن األحــكام والقـرارات الصــادرة مــن محاكــم األرسة  ،وتنعقــد هــذه الدوائــر االســتئنافية ىف دوائــر اختصــاص
املحاكــم االبتدائيــة  ،ويجــوز أن تنعقــد محاكــم األرسة أو دوائرهــا االســتئنافية عنــد الــرورة ىف أي مــكان ىف دائــرة اختصاصهــا
أو خــارج هــذه الدائــرة  ،وذلــك بق ـرار يصــدر مــن وزيــر العــدل بنــاء عــى طلــب رئيــس املحكمــة االبتدائيــة أو رئيــس محكمــة
االســتئناف بحســب األحــوال.

مادة : 21

تؤلــف محكمــة األرسة مــن ثالثــة قضــاه يكــون أحدهــم عــى األقــل بدرجــة رئيــس باملحكمــة االبتدائيــة  ،ويعــاون املحكمــة
خبـران أحدهــا مــن األخصائيــن االجتامعيــن ،واألخــر مــن األخصائيــن النفســيني ،يكــون أحدهــا عــى األقــل مــن النســاء وتؤلــف
الدائــرة االســتئنافية مــن ثالثــة مــن املستشــارين مبحكمــة االســتئناف يكــون احدهــم عــى األقــل بدرجــة رئيــس مبحاكــم االســتئناف
 ،وللدائــرة أن تســتعني مبــن تـراه مــن األخصائيــن .ويعــن الخبـران املشــار إليهــا مــن املقيديــن ىف الجــداول التــى يصــدر بهــا قـرار
مــن وزيــر العــدل باالتفــاق مــع وزيــر التضامــن االجتامعــي أو وزيــر الصحــة ،بحســب األحــوال.

مادة : 22

تعقــد جلســات محاكــم األرسة والدوائــر االســتئنافية ىف أماكــن منفصلــة عــن أماكــن انعقــاد جلســات املحاكــم األخــرى وتــزود مبــا
يلــزم مــن الوســائل التــى تتناســب مــع طبيعــة املنازعــات وأطرافهــا ومــا قــد تقتضيــه مــن حضــور الصغــار تلــك الجلســات لالســتامع
إىل أقوالهــم .وتسرتشــد املحكمــة ىف أحكامهــا وقراراتهــا مبــا تقتضيــه مصالــح الطفــل الفضــي

مادة : 23

يُنشــأ بدئ ـراة كل محكمــة أرسة قلــم للمحرضيــن يختــص دون غــره بإعــان األوراق وتنفيــذ األحــكام التــى تخــص كافــة قضايــا
األرسة و تعاونــه ىف ذلــك رشطــة األرسة متــى إقتــى األمــر ذلــك .
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أوال االختصاص النوعي-:

الفصل الثاين  :االختصاص -:

مادة : 24

تختص محكمة األرسة بااليت :
* املسائل املتعلقة بالوالية عيل النفس-:
1ـ الدعاوي املتعلقة بحضانة الصغري وحفظه وضمه واالنتقال به و رؤيته واصطحابه ومسكن حضانته.
2ـ الدعــاوى املتعلقــة بالنفقــات ومــا يف حكمهــا مــن األجــور واملرصوفــات بجميــع أنواعهـا ســواء للزوجــة أو األوالد أو األقــارب
ويكــون الحكــم يف ذلــك نهائيـاً.
3ـ الدعــاوي املتعلقــة بــاإلذن للزوجــة مببــارشة حقوقهـا ، متــي كان القانــون الواجــب التطبيــق يقــي بــرورة الحصــول عــي
إذن الــزوج ملبــارشة تلــك الحقــوق.
4ـ دعــاوي املهــر والجهــاز والدوطــة والشــبكة ومــا يف حكمه ـا, ويكــون الحكــم نهائيــا إذا كان املطلــوب ال يتجــاوز النصــاب
االنتهــايئ للقــايض الجــزيئ.
5ـ تصحيح القيود املتعلقة باألحوال الشخصية يف وثائق الزواج والطالق.
6ـ توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام املحكمة فيام يجوز رشعا.
7ـ اإلذن بزواج من ال ويل له ويكون الحكم فيها انتهايئ.
8 ـ تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة, ما مل يرث بشأنها نزاع.
9ـ دعاوى الحبس المتناع املحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات و ما يف حكمها ويكون الحكم يف ذلك نهائياً.
 -10دعاوى الطالق او التطليق او التفريق الجسامىن.
 -11النظــر ىف جميــع الدعــاوى الجنائيــة التــى تنشــأ عــن مخالفــة تطبيــق القوانــن املتعلقــة باألحوال الشــخصية وقضايــا األرسة
ســواء كانــت ىف هــذا القانــون أو أى قانــون أخــر .
* املسائل املتعلقة بالوالية عيل املال-:
1 ـ تثبيت الويص املختار وتعيني الويص واملرشف واملدير ومراقبة أعاملهم والفصل يف حساباتهم وعزلهم واستبداله م.
2 ـ إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيني الوكيل عن الغائب ومراقبة أعامله وعزله واستبداله.
3 ـ تقرير املساعدة القضائية ورفعها وتعيني املساعد القضايئ واستبداله.
4 ـ اســتمرار الواليــة أو الوصايــة إيل مــا بعــد ســن الحاديــة والعرشي ـ ن, واإلذن للقــارص بتســلم أموالــه إلدارتهــا وفقــا ألحــكام
القانــون واإلذن لــه مبزاولــة التجــارة وإجـراء الترصفــات التــي يلــزم للقيــام بهــا الحصــول عــي إذن, وســلب أي مــن هــذه الحقــوق
أو وقفهــا أو الحــد منهـا.
5 ـ تعيني مأذون بالخصومة عن القارص أو الغائب ولو مل يكن له مال.
6 ـ تقديــر نفقــة للقــارص مــن مالــه والفصــل فيــا يقــوم مــن نـزاع بــن ويل النفــس أو ويل الرتبيــة وبــن الــويص فيــا يتعلــق
باإلنفــاق عــي القــارص أو تربيتــه أو العنايــة ب ـه.
7 ـ إعفاء الويل يف الحاالت التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا ألحكام قانون الوالية عيل املال.
8 ـ طلب تنحي الويل عن واليته واسرتدادها.
9 ـ اإلذن مبا يرصف لزواج القارص يف األحوال التي يوجب القانون استئذان املحكمة فيها.
10 ـ جميــع املــواد األخــرى املتعلقــة بــإدارة األمــوال وفقــا ألحــكام القانــون واتخــاذ اإلجـراءات التحفظيــة واملؤقتــة الخاصــة بهــا
مهــا تكــن قيمــة املــال.
 11ـ تعيــن مصــف للرتكــة وعزلــه واســتبداله والفصــل يف املنازعــات املتعلقــة بالتصفيــة متــي كانــت قيمــة الرتكــة ال تزيــد عــي
نصــاب اختصــاص املحكمــة الجزئيـة.
 -12دعاوى الوقف ورشوطه واالستحقاق فيه والترصفات الواردة عليه.
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مادة : 25

تختــص محكمــة االرسة التــي يجــري يف دائرتهــا توثيــق عقــد زواج األجانــب بالحكــم يف االع ـراض عــي هــذا الــزواج أو طلــب
الحجــر عــي أحــد طــريف العقــد إذا كان القانــون واجــب التطبيــق يجعــل الحجــر ســببا لــزوال أهليتــه للــزواج, ويرتتــب عــي إقامــة
الدعــوي وقــف إمتــام الــزواج حتــي يفصــل نهائيــا فيهـا.
كــا تختــص بتوقيــع الحجــر ورفعــه وتعيــن القيــم ومراقبــة أعاملــه والفصــل يف حســاباته وعزلــه واســتبداله, واإلذن للمحجــور
عليــه بتســلم أموالــه إلدارتهــا وفقــا ألحــكام القانــون وســلب هــذا الحــق أو الحــد منـه, وتعيــن مــأذون بالخصومــة عنـه ,وتقديــر
نفقــة للمحجــور عليــه يف مال ـه, والفصــل فيــا يقــوم مــن ن ـزاع بــن ويل النفــس وويل الرتبيــة وبــن القيــم فيــا يتعلــق باإلنفــاق
عــي املحجــور علي ـه.

مادة : 26

تختــص املحكمــة التــي تنظــر املــادة األصليــة دون غريهــا باعتــاد الحســاب املقــدم مــن النائــب عــن عديــم األهليــة أو ناقصهــا أو
الغائـب, أو املقــدم مــن املديــر املؤقــت والفصــل يف املنازعــات املتعلقــة بهــذا الحســاب.

مادة : 27

تختــص املحكمــة التــي قضــت بانتهــاء الواليــة عــي املــال بنظــر مــاديت الحســاب وتســليم األمــوال ،وذلــك حتــي متــام الفصــل
فيه ـا.
كام تختص بنظر منازعات التنفيذ املتعلقة باألحكام والقرارات الصادرة منها يف هذا الشأن.

مادة : 28

يختص رئيس محكمة األرسة بصفته قاضيا لألمور الوقتية.
بإصــدار إشــهادات الوفــاة والوراثــة ،ويجــوز لــه أن يحيلهــا إىل املحكمــة عنــد قيــام نـزاع جــدي ىف شــأنها .كــا يختــص ،دون غــره
 ،بإصــدار أمــر عــى عريضــة ىف املســائل االتيــة:
ب.
1ـ التظلم من امتناع املوثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة سواء للمرصيني أو األجان 
2ـ مد ميعاد جرد الرتكة بقدر ما يلزم إلمتام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
3ـ اتخــاذ مــا ي ـراه الزمــا مــن اإلج ـراءات التحفظيــة أو الوقتيــة عــي الــركات التــي ال يوجــد فيهــا عديــم أهليــة أو ناقصهــا أو
غائ ـب.
4ـ األذن للنيابــة العامــة يف نقــل النقــود واألوراق املاليــة واملســتندات واملصوغــات وغريهــا مــا يخــى عليــه مــن أمــوال عدميــي
األهليــة أو ناقصيهــا والغائبــن إيل خزانــة أحــد املصــارف أو إيل مــكان أمـن.
5ـ املنازعات حول السفر إيل الخارج بعد سامع أقوال ذوي الشأن.
 -6األذن ملــن تجــاوز ســنها ســتة عــر عامــا ومل يبلــغ مثانيــة عــر عــام مــن الفتيــات بالــزواج بعــد فحــص حالتهــا عــى ان يبــن
مصلحتهــا ىف ذلــك.
 -7الترصيح للزوج الزواج من أخرى
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ثانيا :االختصاص املحيل-:
مادة : 29

تكــون محكمــة األرسة املختصــة محلي ًـــا بنظــر أول دعــوى ترفــع إليهــا مــن أحــد الزوجــن مختصــة محليــا ،دون غريهــا بنظــر جميــع
الدعــاوى التــى ترفــع إليهــا مــن احــد الزوجــن عــى أن يكــون االختصــاص وفقــا لقانــون املرافعــات  ،وتنظــر املحكمــة صاحبــة
االختصــاص أول دعــوى لــأرسة جميــع الدعــاوى التــى ترفــع بعــد ذلــك مــن ايهــا  ،او تكــون متعلقــة او مرتتبــة عــى الــزواج او
الطــاق او التطليــق او التفريــق الجســاىن أو الفســخ ،وكذلــك دعــاوى النفقــات أو األجــور ومــا ىف حكمهــا ســوا ًء للزوجــة أو األوالد
أو األقــارب ،ودعــاوى الحبــس المتنــاع املحكــوم عليــه عــن تنفيــذ األحــكام الصــادرة بهــا وحضانــة الصغــر وضمــه واالنتقــال بــه
ورؤيتــه و اصطحابــه ومســكن حضانتــه وجميــع دعــاوى األحــوال الشــخصية.
وتختــص املحكمــة التــي يقــع يف دائرتهــا أخــر موطــن للمتــوىف ىف مــر بتحقيــق إثبــات الوراثــة والوصايــا وتصفيــة الــركات  ,فــان
مل يكــن للمتــوىف موطــن يكــون االختصــاص للمحكمــة التــى يقــع ىف دائرتهــا أحــد أعيــان الرتكــة.
و فيــا عــدا قســمة أعيــان األوقــاف املنتهيــة ,يكــون االختصــاص بنظــر منازعــات الوقــف ورشوطــه واالســتحقاق فيــه والترصفــات
الــواردة عليــه ,للمحكمــة الكائنــة بدائرتهــا األعيــان او األكــر قيمــة منهــا إذا تعــددت ,او املحكمــة الكائــن بدائراتهــا موطــن ناظــر
الوقــف او املدعــى عليــه.

مادة : 30

ينشــأ بقلــم كتــاب املحكمــة املشــار إليهــا لــدى رفــع أول دعــوى ملــف لــأرسة تــودع فيــه أوراق هــذه الدعــوى ،وأوراق جميــع
الدعــاوى األخــرى التــى ترفــع بعــد ذلــك وتكــون متعلقــة بــذات األرسة.

ثالثا  :نيابة األرسة -:
مادة : 31

تنشــا نيابــة متخصصــة لشــئون األرسة تتــوىل املهــام املخولــة للنيابــة العامــة أمــام محاكــم األرسة ودوائرهــا االســتئنافية  ..وتتــوىل
نيابــة شــئون األرسة ىف الدعــاوى والطعــون التــى تختــص محاكــم االرسة ودوائرهــا االســتئنافية – االختصاصــات املخولــة للنيابــة
العامــة قانونــا ويكــون تدخلهــا ىف تلــك الدعــاوى والطعــون وجوبيـُــا واال كان الحكــم باطـاً  .وعــى نيابــة شــئون األرسة إيــداع مذكرة
بالــرأي ىف كل دعــوى او طعــن كلــا طلبــت منهــا املحكمــة ذلــك  .وتــرف نيابــة شــئون األرسة عــى أقــام كتــاب محاكــم األرسة
ودوائرهــا االســتئنافيه عنــد قيــد الدعــاوى والطعــون املشــار إليهــا واســتيفاء مســتنداتها ومذكراتهــا ،طبقــا للــادة ( )65مــن قانــون
املرافعــات املدنيــة والتجاريــة.

مادة : 32

تختص نيابة األرسة دون غريها بالفصل ىف املسائل اآلتية -:
 -1إصــدار القـرارات الخاصــة بالنزاعــات املتعلقــة بالتمكــن مــن مســكن الزوجيــة بنــاء عــى طلــب ذوى الشــأن ويكــون التظلــم
مــن هــذه القـرارت أمــام املحامــى العــام املختــص عــى األقــل.
 -2النزاعــات التــى تنشــأ بســبب تنفيــذ أحــكام الرؤيــة واإلصطحــاب عــدا مــا يتعلــق منهــا بتوقيــع العقوبــات عنــد مخالفــة
أحــكام املــواد الخاصــة بذلــك.
 -3إجراء التحقيق الذي ميكنها من الوقوف عىل دخل امللتزم بالنفقة اذا طلبت منها املحكمة ذلك .
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رابعا  :مكاتب التسوية:
مادة : 33

تنشــأ بدائــرة اختصــاص كل محكمــة جزئيــة مكتــب أو أكــر لتســوية املنازعــات األرسيــة يتبــع وزارة العــدل ويضــم عــددا كافيــا
مــن األخصائيــن القانونيــن واالجتامعيــن والنفســيني الذيــن يصــدر بقواعــد اختيارهــم قـرار مــن وزيــر العــدل بعــد التشــاور مــع
الــوزراء املعنيــن  .ويــرأس كل مكتــب أحــد ذوى الخــرة مــن القانونيــن أو مــن غريهــم مــن املتخصصــن ىف شــئون األرسة املقيديــن
ىف جــدول خــاص يعــد لذلــك ىف وزارة العــدل ويصــدر بقواعــد وإجـراءات ورشوط القيــد ىف هــذا الجــدول قـرار مــن وزيــر العــدل.

مادة : 34

ىف غــر دعــاوى األحــوال الشــخصية التــى ال يجــوز فيهــا الصلــح ،والدعــاوى املســتعجلة ،ومنازعــات التنفيــذ ،واألوامــر الوقتيــة،
يجــب عــى مــن يرغــب ىف إقامــة دعــوى بشــأن إحــدى مســائل األحــوال الشــخصية التــى تختــص بهــا محاكــم األرسة ،أن يقــدم
طلبــا لتســوية النـزاع إىل مكتــب تســوية املنازعــات األرسيــة املختــص .وتتــوىل هيئــة املكتــب االجتــاع بأطـراف النـزاع ،وبعــد ســاع
أقوالهــم ،تقــوم بتبصريهــم بجوانبـــه املختلفــة ،واثــاره ،وعواقــب التــادي فيــه وتبــدى لهــم النصــح واإلرشــاد ىف محاولــة لتســويته
وديـاً حفاظــا عــى كيــان األرسة  ،ويعــد تاريــخ اللجــوء اىل تلــك املكاتــب قرينــة عــى تاريــخ بــدء النـزاع .

مادة : 35

يصــدر وزيــر العــدل قـرارا يتضمــن تشــكيل مكاتــب تســوية املنازعــات األرسيــة وتعيــن مقــار عملهــا وإجـراءات تقديــم طلبــات
التســوية إليهــا ،وقيدهــا ،واإلخطــار بهــا ،ومبــا تحــدده مــن جلســات ،وإج ـراءات العمــل ىف هــذه املكاتــب ،والقواعــد واإلج ـراءات
التــى تتخــذ ىف ســبيل الصلــح ،وغــر ذلــك مــا يســتلزمه .ويكــون اللجــوء إىل تلــك املكاتــب بــدون رســوم.

مادة : 36

يجــب أن تنتهــي التســوية خــال خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب وال يجــوز تجــاوز هــذه املــدة إال باتفــاق الخصــوم
فــإذا تــم الصلــح يتــوىل رئيــس مكتــب تســوية املنازعــات األرسيــة إثباتــه ىف محــر يوقعــه أطـراف النـزاع ويلحــق مبحــر الجلســة
التــى تــم فيهــا وتكــون لــه قــوة الســندات واجبــة التنفيــذ وينتهــي بــه النـزاع ىف حــدود مــا تــم الصلــح فيــه .ويعتــر مبثابــة الحكــم
القضــاىئ ويرتتــب عليــه كافــة اإلجـراءات القانونيــة املرتتبــة عــى الحكــم وإذا مل تســفر الجهــود عــن تســوية النـزاع وديــا ىف جميــع
عنــارصه أو بعضهــا ،وأرص الطالــب عــى اســتكامل الســر فيــه يحــرر محــر مبــا تــم منهــا ويوقــع مــن أطـراف النـزاع أو الحارضيــن
عنهــم ويرفــق بــه تقاريــر األخصائيــن وتقريــر مــن رئيــس املكتــب ،وترســل جميعهــا إىل قلــم كتــاب محكمــة األرسة املختصــة التــى
ترفــع إليهــا الدعــوى ،وذلــك ىف موعــد غايتــه ســبعة أيــام مــن تاريــخ طلــب أي مــن أط ـراف الن ـزاع ،وذلــك للســر ىف اإلج ـراءات
القضائيــة ،فيــا مل يتفــق عليــة أطـراف املنازعــة.

مادة : 37

إذا تخلــف مقــدم الطلــب عــن الحضــور أمــام مكتــب تســوية املنازعــات تقــرر شــطب الطلــب وال يتــم الســر يف إجراءاتــه إال
بحضــوره.
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مادة : 38

ال تقبــل الدعــوى التــى ترفــع ابتــداء إىل محاكــم األرسة بشــأن املنازعــات التــى تختــص بهــا ،ىف املســائل التــى يجــوز فيهــا الصلــح
دون تقديــم طلــب التســوية إىل مكتــب تســوية املنازعــات األرسيــة املختــص ليتــوىل مســاعي التســوية بــن أطرافهــا وفقــا لحكــم
املــادة ( )34مــن هــذا القانــون  ،وللمحكمــة أن تأمــر بإحالــة الدعــوى إىل املكتــب املختــص للقيــام مبهمــة التســوية وفقــا ألحــكام
هــذا القانــون ،وذلــك بــدال مــن القضــاء بعــدم قبــول الدعــوى وال يــرى هــذا النــص عــى الطلبــات الجديــدة التــي تبــدأ ىف ذات
الدعــوى أثنــاء نظرهــا طاملــا أن األمــر عــرض ابتــداء عــى مكتــب التســوية ومل يصــل لتســوية.

مادة : 39

يكــون حضــور الخبرييــن املنصــوص عليهــا ىف املــادة (  )21مــن هــذا القانــون جلســات محكمــة األرسة وجوبيــا ىف دعــاوى الطــاق
والتطليــق والتفريــق الجســاىن والفســخ وبطــان الــزواج وحضانــة الصغــر ومســكن حضانتــه وحفظــه وضمــه و رؤيتــه واصطحابــه
واالنتقــال بــه وكذلــك ىف دعــاوى النســب والطاعــة .وللمحكمــة أن تســتعني بهــا ىف غــر ذلــك مــن مســائل األحــوال الشــخصية إذا
رأت رضورة ذلــك .وعــى كل منهــا أن يقــدم للمحكمــة تقريـرا ىف مجــال تخصصــه.

مادة : 40

تنشــأ بــكل محكمــة أرسة إدارة خاصــة لتنفيــذ األحــكام والقـرارات الصــادرة منهــا أو مــن دوائرهــا االســتئنافية ,تــزود بعــدد كاف
مــن محــرى التنفيــذ املؤهلــن املدربــن الذيــن يصــدر بتحديدهــم قـرارا ً مــن رئيــس املحكمــة .ويتــوىل اإلرشاف عــى هــذه اإلدارة
قــاض للتنفيــذ تختــاره الجمعيــة العموميــة للمحكمــة االبتدائيــة مــن بــن قضــاة محكمــة األرسة ىف دائــرة تلــك املحكمــة.

مادة : 41

ترفع الدعوى ىف مسائل الوالية عىل النفس بالطريق املعتاد املنصوص عليه ىف قانون املرافعات املدنية و التجارية.

مادة : 42

ال تقبــل الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد الــزواج إذا كان ســن أحــد الزوجــن أو كالهــا يقــل عــن مثانيــة عــر ســنة ميالديــة وقــت
رفــع الدعــوى إال إذا كانــت الزوجــة قــد حصلــت عــى إذن املحكمــة بالــزواج بعــد ســن السادســة عــرة وقبــل الثامنــة عــرة .
وال تقبــل عنــد اإلنــكار الدعــاوى الناشــئة عــن عقــد الــزواج -يف الوقائــع الالحقــة عــى أول أغســطس ســنة  1931مــا مل يكــن الــزواج
ثابتــا بوثيقــة رســمية ,ومــع ذلــك تقبــل دعــوى التطليــق او الفســخ بحســب األحــوال دون غريهــا إذا كان الــزواج ثابتــا بأيــة كتابــة.
وال تقبل دعوى الطالق بني الزوجني متحدى الطائفة وامللة إال إذا كانت رشيعتهام تجيزه.
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الباب الثالث
القواعد اإلجرائية يف مسائل الوالية عىل املال
الفصل االول
إجراءات جرد حامية تركة وأموال الغائب
وعديم وناقص األهلية و الحمل املستكن
مادة : 43

تتــوىل نيابــة األرسة رعايــة مصالــح عدميــي األهليــة وناقصيهــا والغائبــن والتحفــظ عــى أموالهــم واإلرشاف عــى إدارتهــا وفقــا
ألحــكام هــذا القانــون.
ولها أن تندب -فيام ترى اتخاذه من تدابري -أحد مأموري الضبط القضايئ.
كــا يكــون لهــا أن تســتعني مبعاونــن يلحقــون بهــا بقـرار يصــدره وزيــر العــدل ,ويعتــر هــؤالء املعاونــون مــن مأمــوري الضبــط
القضــايئ ىف خصــوص األعــال التــى تنــاط بهــم أثنــاء تأديتهــم لوظيفتهــم  ،ولنيابــة األرسة أن تقــدر نفقــة وقتيــة مــن أمــوال
مســتحقي النفقــة إيل حــن الحكــم بتقديرهــا.

مادة : 44

عــى األقــارب الذيــن يقيمــون مــع املتــوىف ىف معيشــة واحــدة او اكــر الراشــدين مــن الورثــة إبــاغ النيابــة العامــة بواقعــة وفــاة
شــخص غائــب او عديــم األهليــة او ناقصهــا او حمــل مســتكن ,او وفــاة الــوىل او الــوىص او القيــم او الوكيــل عــن الغائــب خــال
ثالثــة ايــام مــن تاريــخ حصــول الوفــاة.
وعــى األقــارب إبــاغ النيابــة العامــة خــال ذات املــدة عــن فقــد أهليــة او غيــاب أحــد أف ـراد األرسة إذا كان مقيــا معهــم ىف
معيشــة واحــدة.

مادة : 45

عــى األطبــاء املعالجــن ومديــري املستشــفيات واملصحــات عــى حســب األحــوال إبــاغ النيابــة العامــة عــن حــاالت فقــد األهليــة
الناشــئة عــن حالــة عقليــة مبجــرد ثبــوت ذلــك لهــم .وعــى املختصــن بالســلطات اإلداريــة ابــاغ النيابــة العامــة متــى تبــن لهــم اثنــاء
تاديــة عملهــم حالــة مــن حــاالت فقــد األهليــة املشــار اليــه ىف الفقــرة الســابقة.

مادة : 46

عىل الويص عىل الحمل املستكن إبالغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا.

مادة : 47

يعاقــب عــى مخالفــة أحــكام املــواد (  ) 46 ، 45 ، 44مــن هــذا القانــون بغرامــة ال تقــل عــن خمســائة جنيــه وال تزيــد عــى ألــف
جنيــه  ,فــإذا كان عــدم التبليــغ بقصــد اإلرضار بعديــم األهليــة او ناقصهــا او الغائــب أو غريهــم مــن ذوى الشــأن تكــون العقوبــة
الحبــس مــدة ال تقــل عــن ثالثــة أشــهر وال تزيــد عــى ســنة وبغرامــة ال تقــل عــن عــرة األف جنيــه وال تجــاوز خمســون ألــف
جنيــه او بإحــدى هاتــن العقوبتــن.
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مادة : 48

يعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســتة أشــهر كل مــن أخفــى بقصــد اإلرضار مــاال مملــوكا لعديــم األهليــة او ناقصهــا او الغائــب
مــع إلزامــه بــرده أو قيمتــه .

مادة : 49

تقيــد نيابــة األرسة طلبــات الحجــر واملســاعدة القضائيــة واســتمرار الواليــة و الوصايــة وســلب الواليــة او الحــد منهــا او وقفهــا
وســلب اإلذن للقــارص أو املحجــور عليــه او الحــد منــه وإثبــات الغيبــة والحــد مــن ســلطة الوكيــل عــن الغائــب ومنــع املطلــوب
الحجــر عليــه او ســلب واليتــه مــن التــرف او تقييــد حريتــه فيــه وذلــك يــوم وســاعة تقديــم الطلــب يف ســجل خــاص .
ويقــوم القيــد ىف الســجل مقــام التســجيل ,وينتــج اثــره مــن تاريــخ إجرائــه متــى قــى بإجابــة الطلــب  .وعــى النيابــة العامــة
شــطب القيــد إذا قــى نهائيــا برفــض الطلــب .ويصــدر وزيــر العــدل ق ـرارا بإج ـراءات القيــد والشــطب.

مادة : 50

عــى نيابــة األرسة مبجــرد ورود التبليــغ إليهــا وفق ـاً ألحــكام هــذا القانــون أن تتخــذ اإلج ـراءات الالزمــة للمحافظــة عــى حقــوق
الحمــل املســتكن او عديــم األهليــة او ناقصهــا او الغائــب وان تحــر مؤقتــا مــا لهــم مــن أمــوال ثابتــة او منقولــة او حقــوق ومــا
عليهــم مــن التزامــات ىف محــر يوقــع عليــه ذوو الشــان.
ولنيابــة األرسة أن تتخــذ اإلجـراءات الوقتيــة او التحفظيــة الالزمــة للمحافظــة عــى هــذه األمــوال وان تأمــر بوضــع األختــام عليهــا
ولهــا بنــاء عــى أمــر صــادر مــن قــاىض األمــور الوقتيــة ان تنقــل النقــود واألوراق املاليــة واملســتندات واملصوغــات وغريهــا مــا
يخــى عليــه إىل خزانــة أحــد املصــارف او اىل مــكان أمــن .ولنيابــة األرسة  -عنــد االقتضــاء -ان تــأذن لــوىص الرتكــة او منفــذ الوصيــة
او مديرهــا ان وجــد او ألى شــخص امــن اخــر بالــرف عــى جنــازة املتــوىف واالتفــاق عــى مــن تلزمــه نفقتهــم وادارة األعــال التــي
يخــى عليهــا مــن فــوات الوقــت.
وللنيابة العامة ان تعدل عن اى قرار اتخذته تطبيقا ألحكام هذه املادة.

مادة : 51

لنيابــة األرسة ان تأمــر بنــاء عــى اذن مســبب مــن رئيــس محكمــة االرسة دخــول املســاكن واالماكــن الــازم دخولهــا التخــاذ
اإلجـراءات التحفظيــة املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانــون .ولهــا ان تنــدب لذلــك -بأمــر مســبب يحــدد فيــه املســكن او املــكان أحــد
مأمــوري الضبــط القضــايئ.

مادة : 52

ال يلــزم اتبــاع اإلجـراءات املنصــوص عليهــا ىف املادتــن الســابقتني اذا مل يتجــاوز مــال املطلــوب حاميتــه ثالثــة االف جنيــه ,وىف هــذه
الحالــة تســلم النيابــة العامــة املــال اىل مــن يقــوم عــى شــئونه مــا مل تــرى النيابــة العامــة اتبــاع اإلجـراءات املشــار اليهــا للضوابــط
واألوضــاع املقــررة بهاتــن املادتــن.
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مادة : 53

يرفع الطلب إيل املحكمة املختصة من نيابة األرسة أو من ذوى الشان.
وىف الحالــة األخــرة يجــب ان يشــتمل الطلــب املرفــوع عــى البيانــات التــي يتطلبهــا قانــون املرافعــات ىف صحيفــة الدعــوى وان
يرفــق بــه املســتندات املؤيــدة لــه ,وعــى املحكمــة ان تحيلــه اىل نيابــة األرسة إلبــداء مالحظتهــا عليــه كتابــة خــال ميعــاد تحــدده
لذلــك .وتقــوم نيابــة األرسة – فيــا ال يختــص بإصــدار امــر فيــه بتحديــد جلســة أمــام املحكمــة لنظــر الطلــب مشــفوعا مبــا أجرتــه
مــن تحقيقــات ومــا انتهــت اليــه مــن رأى ,واعــان مــن مل ينبــه عليــه أمامهــا مــن ذوى الشــان بالجلســة وللمحكمــة ان تنــدب
النيابــة العامــة ملبــارشة اى اجـراء مــن إجـراءات التحقيــق الــذي تأمــر بــه.

مادة : 54

للمحكمــة و لنيابــة األرسة ان تدعــو مــن تــرى فائــدة مــن ســاع أقوالــه ىف كل تحقيــق تجريــة  ,فــان تخلــف عــن الحضــور
بالجلســة املحــددة او امتنــع عــن اإلدالء بأقوالــه دون مــرر قانــوين -جــاز الحكــم عليــه بغرامــة ال تقــل مائــة جنيــه وال تجــاوز ألــف
جنيــه  -فــان مل يحــر جــاز للمحكمــة وللنيابــة العامــة أن تأمــر بضبطــه و إحضــاره.
وللمحكمة ان تعفي املحكوم عليه من االحكام كلها او بعضها إذا أبدى عذرا مقبوال.

مادة : 55

إذا رأت نيابــة األرسة أن طلــب توقيــع الحجــر او ســلب الواليــة او الحــد منهــا او وقفهــا او إثبــات الغيبــة يقتــي اتخــاذ إجـراءات
تحقيــق تســتغرق فــرة مــن الزمــن يخــى خاللهــا مــن ضيــاع حــق او مــال ,رفعــت األمــر للمحكمــة لتــأذن باتخــاذ مــا تـراه مــن
إج ـراءات تحفظيــة او تأمــر مبنــع املقــدم ضــده الطلــب مــن التــرف ىف األمــوال كلهــا او بعضهــا او تقييــد ســلطته ىف إدارتهــا او
تعيــن مديــر مؤقــت يتــوىل إدارة تلــك األمــوال.

مادة : 56

عــى نيابــة األرسة أن تقــدم للمحكمــة مذكــرة مســببة مبــن ترشــحه للنيابــة عــن عديــم األهليــة او ناقصهــا او عــن الغائــب او مــن
ترشــحه مســاعدا قضائيــا وذلــك خــال مثانيــة أيــام عــى األكــر مــن تاريــخ إبالغهــا بالســبب املوجــب لتعيينــه.
وتعني املحكمة النائب او املساعد القضايئ بعد اخذ رأى ذوي الشأن

مادة : 57

تخطــر نيابــة األرسة الــويص أو القيــم او الوكيــل عــن الغائــب او املســاعد القضــايئ او املديــر املؤقــت بالقـرار الصــادر بتعيينــه إذا
ُصـ ِـدق ىف غيبتــه ,وعــى مــن يرفــض التعيــن إبــاغ نيابــة األرسة كتابــة برفضــه خــال مثانيــة أيــام مــن تاريــخ علمــه بالقـرار وإال كان
مســئوال عــن املهــام املوكلــة اليــه مــن تاريــخ العلــم.وىف حالــة الرفــض تعــن املحكمــة بــدال منــه عــى وجــه الرسعــة.

مادة : 58

تقــوم نيابــة األرسة بعــد صــدور ق ـرار املحكمــة بتعيــن النائــب ,بجــرد أمــوال عديــم األهليــة او ناقصهــا بتحريــر محــر يحــرر
مــن نســختني.
ويتبــع ىف الجــرد األحــكام والقـرارات التــى يصــدر بهــا قـرار مــن وزيــر العــدل ويدعــى لحضــور الجــرد جميــع ذوى الشــأن والقــارص
الــذي أتــم مثانيةعــرة ســنة ميالديــة إذا رأت النيابــة العامــة رضورة لحضــوره.
ولنيابــة األرسة أن تســتعني بأهــل الخــرة ىف جــرد األمــوال وتقييمهــا وتقديــر الديــون وتســلم األمــوال بعــد انتهــاء الجــرد اىل النائــب
املعــن مــن املحكمة.
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مادة : 59

ترفع نيابة األرسة محرض الجرد اىل املحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.

مادة : 60

يجــب عــى نيابــة األرسة عنــد عــرض محــر الجــرد عــى املحكمــة للتصديــق عليــه ان ترفــق مذكــرة توضيحيــة ىف املســائل اآلتيــة
بحســب االحــوال:
 االســتمرار ىف امللكيــة الشــائعة او الخــروج منهــا وىف اســتغالل املحــال التجاريــة والصناعيــة او املكاتــب املهنيــة او تصفيتهــاووســائل الوفــاء بالديــون والق ـرارات املنفــذة لذلــك.
 تقديم النفقة الدامئة الالزمة للقارص او املحجور عليه. اتخــاذ الطــرق املؤديــة لحســن ادارة االمــوال وصيانتهــا .وتلتــزم املحكمــة بالتصديــق عــى محــر الجــرد وبالفصــل ىف املســائلاملشــار اليهــا عــى وجــه الرسعــة.

مادة : 61

للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها ان تعــدل عــن اى قــرار أصدرتــه يف املســائل املبينــة يف املــادة الســابقة او عــن اى إجــراء مــن
اإلج ـراءات التحفظيــة إذا تبينــت مــا يدعــو لذلــك  .وال ميــس عــدول املحكمــة عــن ق ـرار ســبق ان أصدرتــه بحقــوق الغــر حســن
النيــة الناشــئة عــن اتفــاق.

مادة : 62

إذا عينــت املحكمــة مصفيــا للرتكــة قبــل التصديــق عــى محــر الجــرد يتــوىل املصفــى جــرد الرتكــة كلهــا ويحــرر محـرا تفصيليــا
مبــا لهــا ومــا عليهــا يوقعــه هــو وعضــو النيابــة العامــة والنائــب املعــن ومــن يكــون حــارضا مــن الورثــة الراشــدين .و اذا عــن
املصفــى بعــد التصديــق عــى محــر الجــرد يقــوم النائــب عــن عديــم األهليــة او ناقصهــا او عــن الغائــب بتســليم نصيــب األخــر
ىف الرتكــة إيل املصفــى مبحــر يوقعــه هــو واملصفــى وعضــو النيابــة العامــة ومــن يكــون حــارضا مــن الورثــة الراشــدين  ,وذلــك مــا
مل يــرى املصفــى إبقــاء املــال كلــه او بعضــه تحــت يــد النائــب ويثبــت ذلــك عــى نســختي محــر الجــرد ويوقــع عليــه األشــخاص
الســابق ذكرهــم .
بعــد انتهــاء التصفيــة يســلم مــا يــؤول مــن الرتكــة اىل النائــب عــن عديــم األهليــة او ناقصهــا او عــن الغائــب مــع مراعاة اإلجـراءات
املنصــوص عليهــا ىف هــذا القانون.

مادة : 63

يجــب عــى النائــب عــن عديــم األهليــة او ناقصهــا او عــن الغائــب او املديــر املؤقــت ان يــودع قلــم كتــاب املحكمــة حســابا عــن
إدارتــه مشــفوعا باملســتندات التــي تؤيــده ىف امليعــاد الــذي تحــدده.
فــإذا انقــى امليعــاد ومل يقــدم الحســاب جــاز للمحكمــة ان تحكــم عليــه بغرامــة ال تقــل عــن مائــة جنيــه و ال تزيــد عــى
خمســائة جنيــه فــان تكــرر منــه ذلــك تضاعفــت الغرامــة بحديهــا األدىن واألقــى وذلــك دون اإلخــال بالجــزاءات األخــرى
املنصــوص عليهــا قانونــا  ،وإذا قــدم النائــب الحســاب وابــدى عــذرا عــن التأخــر جــاز للمحكمــة أن تقيلــه مــن الغرامــة او بعضهــا.
وعــى املحكمــة ان تأمــر مؤقتــا بإيــداع املبالــغ التــي ال ينــازع مقــدم الحســاب ىف ثبوتهــا ىف ذمتــه ,دون ان يعتــر ذلــك مصادقــة
عــى الحســاب.
وتفصــل املحكمــة ىف صحــة الحســاب املقــدم إليهــا ويجــب أن يشــمل القـرار النهــايئ الــذي تصــدره املحكمــة بشــان الحســاب األمــر
بإلـزام مقدمــه بإبــداء املبلــغ املتبقــي ىف ذمتــه وإيداعــه خزانــة املحكمــة ىف ميعــاد تحــدده.
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مادة : 64

لنيابــة األرسة أن تــرح للنائــب عــن عديــم األهليــة او ناقصهــا أو عــن الغائــب بالــرف مــن األمــوال الســائلة ألي مــن هــؤالء
دون الرجــوع إيل املحكمــة مبــا ال يجــاوز مبلــغ آلــف جنيــه يجــوز زيادتــه إىل ثالثــة آالف جنيــه بقـرار مــن املحامــى العــام املختــص,
وذلــك ملــرة واحــدة كل ســتة اشــهر.

مادة : 65

ال يقبــل طلــب اســرداد الواليــة عــى رفــع الحجــر او املســاعدة القضائيــة او رفــع الوصايــة او الواليــة او إعــادة اإلذن للقــارص او
املحجــور عليــه اال بعــد انقضــاء ســنة مــن تاريــخ القـرار النهــايئ الصــادر برفــض طلــب ســابق.

مادة : 66

يجــوز لــذوى الشــأن اإلطــاع عــى امللفــات والدفاتــر والســجالت واألوراق املنصــوص عليهــا ىف املــواد الســابقة ,كــا يجــوز لــكل
شــخص اإلطــاع عــى الســجالت ,وىف الحالتــن تســلم ألي منهــم صــور او شــهادات مبضمــون مــا اثبــت فيهــا بــأذن مــن املحكمــة أو
نيابــة األرسة .

مادة : 67

يكون لنفقات حرص األموال ووضع األختام والجرد واإلدارة حق امتياز ىف مرتبة املرصوفات القضائية.

مادة : 68

للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها عىل عاتق الخزانة العامة.

مادة : 69

 إذا قضــت املحكمــة بســلب الواليــة أو وقفهــا عهــدت بهــا إيل مــن يــي مــن ســلبت واليتــه أو أوقفــت وفقــا للقانــون الواجــب
التطبيــق ثــم إيل مــن يليــه بالتتاب ـع, فــإن امتنــع مــن عهــد إليــه بهــا بعــد إخطــاره عــي النحــو املنصــوص عليــه يف املــادة( )50
مــن هــذا القانــون أو مل تتوافــر فيــه أســباب الصالحيـة, فعــي املحكمــة أن تعهــد بالواليــة ألي شــخص أمــن أو إلحــدي املؤسســات
االجتامعي ـة.
وتســلم األمــوال يف هــذه الحالــة للنائــب املعــن بوصفــه مديـرا مؤقتـا, وذلــك بعــد جردهــا عــي النحــو الــوارد باملــادة()59 ، 58
مــن هــذا القانــون.
وتتخذ النيابة العامة عيل وجه الرسعة اإلجراءات الالزمة لتعيني ويص عيل املشمول بالوالية.
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الفصل الثاين
القرارات واألحكام والطعن عليها
أوال :إصدار القرارات:

مادة : 70

ترسى عىل القرارات التي تصدر ىف مسائل الوالية عىل املال ىف شان الطعن عليها القواعد الخاصة باألحكام.

مادة : 71

يجــب عــى املحكمــة ان تــودع قلــم الكتــاب أســباب القـرارات القطعيــة الصــادرة ىف مــواد الحجــر واملســاعدة القضائيــة والواليــة
والغيبــة والحســاب واإلذن بالتــرف وعــزل الــويص ,والقـرارات الصــادرة وفقــا لحكــم املــادة  38مــن هــذا القانــون ,وذلــك ىف ميعــاد
مثانيــة أيــام مــن تاريــخ النطــق بهــا إذا صــدرت مــن محكمــة جزئيــة وخمســة عــر يومــا إذا صــدرت مــن غريهــا.
وفيــا عــدا ذلــك مــن قـرارات تصــدر ىف مســائل الواليــة عــى املــال ,يجــوز للمحكمــة تســبيب هــذه القـرارات او االكتفــاء بالتوقيــع
عــى محــر الجلســة املشــتمل عــى املنطوق.

مادة : 72

تكون القرارات الصادرة من محكمة االرسة واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة ىف املسائل اآلتية:
 الفصل يف الحسابات رفع الحجر وإنهاء املساعدة القضائية. رد الوالية إعادة اإلذن للقارص او املحجور عليه بالترصف او اإلدارة. ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الوالية. اإلذن بالترصف للنائب عن عديم األهلية او ناقصها او الغائب.وللمحكمة املنظور أمامها االستئناف ان تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل ىف الطعن.

ثانيا :الطعن عىل األحكام والقرارات

مادة : 73

طــرق الطعــن ىف األحــكام والق ـرارات املبينــة ىف هــذا القانــون هــي االســتئناف والتــاس إعــادة النظــر وتتبــع -فيــا مل يــرد بــه
حكــم خــاص– القواعــد واإلج ـراءات املنصــوص عليهــا يف قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة.

مادة : 74

يكــون للنيابــة العامــة ىف جميــع األحــوال الطعــن بطريــق االســتئناف يف األحــكام والق ـرارات الصــادرة يف الدعــاوى التــي يوجــب
القانــون او يجيــز تدخلهــا فيهــا ويتبــع ىف الطعــن األحــكام املنصــوص يف قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة مــا مل ينــص هــذا
القانــون عــى أحــكام خاصــة ىف هــذا الشــأن .
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مادة : 75

تنظــر املحكمــة االســتئنافية الدعــوى بحالتهــا التــى كانــت عليهــا قبــل صــدور الحكــم املســتأنف بالنســبة ملــا رفــع عنــه االســتئناف
فقط .
ومــع ذلــك يجــوز مــع بقــاء الطلبــات األصليــة عــى حالهــا تغيــر أســبابها او اإلضافــة إليهــا ,كــا يجــوز إبــداء طلبــات جديــدة
بــرط ان تكــون مكملــة للطلبــات األصليــة او مرتتبــة عليهــا او متصلــة بهــا اتصــاال ال يقبــل التجزئــة.
وىف الحالتني تلتزم املحكمة االستئنافية مبنح أجال مناسبا للرد عىل األسباب او الطلبات الجديدة.

مادة : 76

يرتتــب عــى الطعــن باالســتئناف ىف الحكــم القطعــي الصــادر وفقــا لحكــم املــادة  3مــن هــذا القانــون طــرح مــا فصــل فيــه هــذا
الحكــم عــى محكمــة االســتئناف ,وحتــى تصــدر هــذه املحكمــة حكمهــا النهــايئ ,يجــوز لهــا إصــدار حكــم مؤقــت او بتعديــل واجــب
النفــاذ بشــان الرؤيــة او بتقريــر نفقــة او بتعديــل النفقــة التــي قــى بهــا الحكــم املطعــون فيــه بالزيــادة او بالنقصــان.

مادة : 77

مــع عــدم االخــال بحقــوق الغــر حســن النيــة يعــد اســتئناف الحكــم او القـرار الصــادر ىف مــادة مــن مــواد الواليــة عــى املــال,
اســتئنافا للمــواد األخــرى التــى مل يســبق اســتئنافها وترتبــط بالحكــم او القـرار املســتأنف ارتباطــا يتعــذر معــه الفصــل ىف االســتئناف
دون إعــادة الفصــل فيــه.

مادة : 78

ميعاد االستئناف ستون يوما ملن ال موطن له ىف مرص دون إضافة ميعاد املسافة.

مادة : 79

ال تنفــذ األحــكام الصــادرة بفســخ عقــود الــزواج او بطالنهــا او بالطــاق او بالتطليــق إال بانقضــاء مواعيــد الطعــن عليهــا بطريــق
االســتئناف ,فــإذا طعــن عليهــا ىف امليعــاد القانــوين ,اســتمر عــدم تنفيذهــا لحــن الفصــل ىف الطعــن .وعــى رئيــس املحكمــة او مــن
ينيبــه تحديــد جلســة لنظــر الطعــن مبــارشة أمــام املحكمــة ىف موعــد ال يجــاوز ســتني يومــا مــن تاريــخ إيــداع صحيفــة الطعــن
لقلــم كتــاب املحكمــة او وصولهــا إليــه  ,وعــى النيابــة العامــة تقديــم مذكــرة برأيهــا خــال ثالثــن يومــا عــى األكــر قبــل الجلســة
املحــددة لنظــر الطعــن.

مادة : 80

ال يجوز التامس إعادة النظر يف مسائل الوالية عىل املال إال يف القرارات االنتهائية الصادرة ىف املواد اآلتية:
 توقيع الحجر او تقرير املساعدة القضائية او إثبات الغيبة. تثبيت الويص املختار او الوكيل عن الغائب. عزل الويص والقيم والوكيل او الحد من سلطته. سلب الوالية او وقفها او الحد منها. استمرار الوالية أو الوصاية عىل القارص. -الفصل يف الحساب
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الباب الرابع
يف تنفيذ األحكام والقرارات
مادة : 81

األحــكام والقـرارات الصــادرة بتســليم الصغــر او رؤيتــه او بالنفقــات او األجــور او املرصوفــات ومــا يف حكمهــا تكــون واجبــة النفــاذ
بقــوة القانــون وبــا كفالة.

مادة : 82

يجــوز تنفيــذ األحــكام والقـرارات الصــادرة بضــم الصغــر وحفظــه وتســليمه جـرا مــع مراعــاة عــدم تعريــض الصغــر ألية إجـراءات
قــد تؤثــر عليه نفســياً.
ويتبــع ىف تنفيــذ األحــكام الصــادرة ىف هــذا الشــان مــا ينــص عليــه القانــون مــن إج ـراءات ويراعــى يف جميــع األحــوال ان تتــم
إجـراءات التنفيــذ ودخــول املنــازل وفــق مــا يأمــر بــه قــاىض التنفيــذ  ،ويجــوز إعــاده تنفيــذه بــذات الســند التنفيــذي كلــا اقتــى
األمــر ذلــك.

أماكن الرؤية

مادة : 83

ينفــذ الحكــم برؤيــة الصغــر ىف احــد األماكــن التــي يصــدر بتحديدهــا ق ـرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة وزيــر التضامــن
االجتامعــي  ,وذلــك مــا مل يتفــق الحاضــن والصــادر لصالحــه الحكــم عــى مــكان أخــر.
ويشرتط ىف جميع األحوال ان يتوافر يف املكان ما يشيع الطأمنينة يف نفس الصغري.

مادة : 84

عىل قلم كتاب املحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.

جهة تنفيذ األحكام

مادة : 85

يجــرى التنفيــذ مبعرفــة املحرضيــن أو جهــة اإلدارة ويصــدر وزيــر العــدل ق ـرارا بإج ـراءات تنفيــذ األحــكام والق ـرارات الصــادرة
بتســليم الصغــر او ضمــه او رؤيتــه او ســكناه ومــن ينــاط بــه ذلــك.

مادة : 86

ت ُنشــأ إدارة متخصصــة مــن الرشطــة املدنيــة تكــون لهــا فــروع ىف كافــة دوائــر محاكــم األرسة تختــص دون غريهــا بتنفيــذ األحــكام
والقـرارات التــى تصــدر مــن محاكــم األرسة ونيابتهــا ومعاونــة محــرى األرسة ىف ذلــك متــى إقتــى األمــر ويصــدر بذلــك قـرارا ً مــن
وزيــر الداخليــة بالتنســيق مــع وزيــر العــدل ويتضمــن هــذا الق ـرار طــرق تدريــب وتأهيــل أف ـراد هــذه اإلدارة مبــا يتناســب مــع
مهمتهــم .
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قرار النيابة يف الحضانة

مادة : 87

يجــوز للنيابــة العامــة ,متــى عرضــت عليهــا منازعــة بشــان حضانــة صغــر ىف ســن حضانــة النســاء ,او طلبــت حضانــة مؤقتــا مــن
يرجــع الحكــم لهــا بذلــك أن تصــدر بعــد إجـراء التحقيــق املناســب قـرارا مســببا بتســليم الصغــر اىل مــن تتحقــق مصلحتــه معهــا.

الباب الخامس
صندوق نظام تأمني األرسة
مادة : 88

ينشــأ صنــدوق يســمى ( صنــدوق نظــام تأمــن األرسة ) ال يســتهدف الربــح أساســا  ،وتكــون لــه الشــخصية االعتباريــة العامــة ،
وموازنتــه الخاصــة  ،ويكــون مقــره مدينــة القاهــرة  ،ويتبــع بنــك نــارص االجتامعــي .
ويتوىل إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التضامن االجتامعي .

مادة : 89

تلتــزم االرسة باالش ـراك ىف نظــام التأمــن املنصــوص عليــه ىف املــادة  71مــن قانــون تنظيــم بعــض اوضــاع التقــايض ىف مســائل
األحــوال الشــخصية الصــادر بالقانــون رقــم  1لســنة  2000م  ،بالفئــات اآلتيــة -:
1ـ خمسني جنية عن كل واقعة زواج  ،يدفعها الزوج.
2ـ خمسني جنية عن كل واقعة من واقعات الطالق او املراجعة ،يدفعها املطلق او املراجع.
3ـ عرشيــن جنيــة عــن اســتخراج املســتخرج الثــاين لشــهادة امليــاد  ،يدفعهــا الطالــب مــرة واحــدة عنــد حصولــه عليــه ويصــدر
بقواعــد وإجـراءات تحصيــل هــذه املبالــغ وتوريدهــا اىل الصنــدوق قـرار مــن وزيــر العــدل باالتفــاق مــع الوزيــر املختــص .

مادة : 90

يكــون أداء بنــك نــارص االجتامعــي للنفقــات واألجــور ومــا ىف حكمهــا تطبيقــا ألحــكام املــادة  72مــن قانــون تنظيــم بعــض أوضــاع
التقــايض ىف مســائل األحــوال الشــخصية املشــار إليــه  ،مــن حصيلــة املــوارد املنصــوص عليهــا ىف املــواد (  ) 75 ، 74 ، 73مــن القانــون
املذكــور  .ويجــوز بقـرار مــن رئيــس الجمهوريــة إضافــة خدمــات تأمينيــة أخــرى لــأرسة  ،ميولهــا الصنــدوق ويتضمــن القـرار تحديــد
فئــات االشـراك فيهــا .

مادة : 91

تتكون موارد الصندوق مام يأيت :
 1ـ حصيلــة االشـراكات ىف نظــام تأمــن األرسة و املبالــغ التــي تــؤول إىل الصنــدوق نفــاذا ً لنــص املادتــن (  89و  ) 90مــن هــذا
القانون.
 2ـ الهبات والوصايا والتربعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
 3ـ ما يخصص من املوازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
 4ـ عائد استثامر أموال الصندوق .
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مادة : 92

تــرى عــى الصنــدوق أحــكام املادتــن ( ) 12 ، 11مــن القانــون رقــم  66لســنة  1971بإنشــاء هيئــة عامــة باســم ( بنــك نــارص
االجتامعــي).

مادة : 93

عــى بنــك نــارص االجتامعــي أداء النفقــات واألجــور ومــا يف حكمهــا مــا يحكــم بــه للزوجــة او املطلقــة او األوالد او الوالديــن ,
وذلــك وفقــا ملــا يصــدر بــه ق ـرار مــن وزيــر العــدل بعــد موافقــة وزيــر التضامــن اإلجتامعــى.

مادة : 94

عــى الــوزارات واملصالــح الحكوميــة ووحــدات اإلدارة املحليــة والهيئــات العامــة ووحــدات القطــاع العــام وقطــاع األعــال العــام
وجهــات القطــاع الخــاص والهيئــة القوميــة للتأمــن واملعاشــات للقــوات املســلحة والنقابــات املهنيــة و غريهــا مــن جهــات اخــرى,
بنــاء عــى طلــب مــن بنــك نــارص االجتامعــي مرفــق بــه صــورة طبــق األصــل مــن الصــورة التنفيذيــة للحكــم ومــا يفيــد متــام اإلعــان
ان تقــوم بخصــم املبالــغ ىف حــدود املبالــغ التــى يجــوز الحجــز عليهــا وفقــا لحكــم املــادة (  ) 97مــن هــذا القانــون مــن املرتبــات
ومــا ىف حكمهــا مــن املعاشــات وإيداعهــا خزانــة البنــك فــور وصــول الطلــب إليهــا ودون حاجــة إيل إجـراء أخــر.

مادة : 95

إذا كان املحكــوم عليــه مــن غــر ذوى املرتبــات او األجــور او املعاشــات ومــا ىف حكمهــا  ,وجــب عليــه ان يــودع املبلــغ املحكــوم
بــه خزانــة بنــك نــارص االجتامعــي او أحــد فروعــه أو وحــدة الشــئون االجتامعيــة الــذي يقــع محــل إقامتــه ىف دائــرة أي منهــا يف
األســبوع األول مــن كل شــهر متــى قــام البنــك بالتنبيــه عليــه بالوفــاء.

مادة : 96

لبنــك نــارص االجتامعــي اســتيفاء مــا قــام بأدائــه مــن نفقــات واجــور ومــا يف حكمهــا وجميــع مــا تكبــده مــن مصاريــف فعليــة
أنفقهــا بســبب امتنــاع املحكــوم عليــه عــن أدائهــا.

مادة : 97

اســتثنا ًء مــا تقــرره القوانــن يف شــأن قواعــد الحجــز عــى املرتبــات او األجــور او املعاشــات ومــا يف حكمهــا ,يكــون الحــد األقــى
ملــا يجــوز الحجــز عليــه منهــا وفــاء لديــن نفقــة أو اجــر او مــا يف حكمهــا للزوجــة او املطلقــة او األوالد او الوالديــن ,يف حــدود
النســب اآلتيــة-:
 %25للزوجة او املطلقة ,وتكون  %40ىف حالة وجود اكرث من واحدة.
 %25للوالدين او أيهام.
 %35لألوالد.
 %40للزوجة او املطلقة ولولد أو اثنني والوالدين او أيهام
 %50للزوجة او املطلقة واكرث من ولدين والوالدين او أيهام.
وىف جميــع األحــوال ال يجــوز ان تزيــد النســبة التــي يجــوز الحجــز عليهــا عــى  %50تقســم بــن املســتحقني بنســبة مــا حكــم بــه
لــكل منهــم.
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مادة : 98

إذا امتنــع املحكــوم عليــه عــن تنفيــذ الحكــم النهــايئ الصــادر يف دعــاوى النفقــات واألجــور ومــا يف حكمهــا جــاز للمحكــوم لــه ان
يرفــع األمــر إيل املحكمــة التــي أصــدرت الحكــم او التــي يجــرى التنفيــذ بدائرتهــا ,ومتــى ثبــت لديهــا ان املحكــوم عليــه قــادر عــى
أداء مــا حكــم بــه أمرتــه بــاألداء ولــو مل ميتثــل حكمــت بحبســه مــدة ال تزيــد عــى ثالثــن يومــا.
فــإذا أدى املحكــوم عليــه مــا حكــم بــه أو احــر كفيــا يقبلــه الصــادر لصالحــه الحكــم يخــى ســبيله ,وذلــك كلــه دون إخــال
بحــق املحكــوم لــه يف التنفيــذ بالطــرق العاديــة.
ويجــوز يف األحــوال التــي تطبــق فيهــا هــذه املــادة الســر يف اإلجـراءات املنصــوص عليهــا ىف املــادة  293مــن قانــون العقوبــات مــا مل
يكــن املحكــوم لــه قــد اســتنفذ اإلجـراءات املشــار إليهــا ىف الفقــرة األوىل .وإذا نفــذ باإلكـراه البــدين عــى شــخص وفقــا لحكــم هــذه
املــادة ,ثــم حكــم عليــه بســبب الواقعــة ذاتهــا بعقوبــة الحبــس طبقــا للــادة  293مــن قانــون العقوبــات ,اســتنزلت مــدة اإلكـراه
البــدين األوىل مــن مــدة الحبــس املحكــوم بهــا ,فــإذا حكــم عليــه بغرامــة خفضــت عنــد التنفيــذ مبقــدار خمســة جنيهــات عــن كل
يــوم مــن أيــام اإلكـراه البــدين الــذي ســبق إنفــاذه عليــه.

مادة : 99

يف حالــة التزاحــم بــن الديــون تكــون األلويــة لديــن نفــق الزوجــة او املطلقــة ,فنفقــة األوالد فنفقــة الوالديــن فنفقــة األقــارب ثــم
الديــون األخــرى.

مادة : 100

ال يرتتب عىل اإلشكال يف تنفيذ أحكام النفقة املشار إليها يف املادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.

عقوبة رصف نفقة غري مستحقة من بنك نارص.
مادة : 101

مــع عــدم اإلخــال بــاى عقوبــة اشــد ينــص عليهــا قانــون العقوبــات أو اى قانــون أخــر يعاقــب بالحبــس الــذي ال تقــل مدتــه عــن
ســتة اشــهر كل مــن توصــل إىل الحصــول عــى أيــة مبالــغ مــن بنــك نــارص اســتنادا إىل أحــكام هــذا القانــون بنــاء عــى إجـراءات او
أدلــة صوريــة أو مصطنعــة مــع علمــه بذلــك.
وتكــون العقوبــة الحبــس الــذي ال تقــل مدتــه عــن ســنة ,لــكل مــن تحصــل مــن بنــك نــارص االجتامعــي عــى مبالــغ غــر مســتحقة
لــه مــع علمــه بذلــك مــع إلزامــه بردهــا.

مادة : 102

األحــكام الصــادرة عــن املحاكــم األجنبيــة بالطــاق أو بالتطليــق أو بالخلــع أو بالفســخ ،أو املنظمــة للحضانــة تكــون قابلــة للتنفيــذ
إذا صــدرت عــن محكمــة مختصــة وأسســت عــى أســباب ال تتنــاىف مــع التــي قــررت مبقتــى هــذا القانــون والقانــون املوضوعــي
الحاكــم ملســائل األرسة مبــر  ،بعــد اســتيفاء اإلجـراءات القانونيــة بالتذييــل بالصيغــة التنفيذيــة.
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مؤسسة قضايا المرأة المصرية

