
1 

 

 الخطبة

 (1) المادة
 على التواعد تفيد عليها متعارف وسيلة بأي طرفيها بتعبير الخطبة تتحقق و لطرفيها ملزم غير ، بالزواج وعد الخطبة

 .الهدايا تبادل من والعرف العادة به جرت وما الفاتحة قراءة حكمها في ويدخل الزواج،

 (2) المادة
 المتسبب يلتزم ررض عليه ترتب واذا – مقتض بغير ولو- ضمنا أو صراحة عنها يعدل أن الخطبة طرفي من ألي

 .قانونا   المقررة التقصيرية المسئولية ألحكام وفقا بالتعويض

 (3) المادة

 استرداد لورثته أو فللخاطب أثناءها، الطرفين أحد مات أو الخطبة عن عدول وحدث منه، جزءا أو الصداق الخاطب قدم إذا

 .تسلمه يوم قيمته أو فمثله وإال ئما،قا كان إن بعينه سلم ما

 بين خسارة من ذلك عن ينتج قد ما العدول في المتسبب تحمل جهاز، إلى حول الذي المبلغ أداء في المخطوبة ترغب لم إذا

 .فيه المؤدى والمبلغ الجهاز قيمة

 الزواج

 (4) المادة

 ، الرحمة و المودة على يقوم ، بينهما العشرة حل يديف شرعية موانع بينهما توجد ،ال امرأة و رجل بين رضائي شرعي عقد

 الصالحة األسرة إلنشاء  ( التعاون ) و اإلحصان و السكن غايته و ، واجب من عليهما وما حقوق من لهما ما يحدد و

 (5) المادة

 .عرفا أو لغة الزواج معنى تفيد بألفاظ اآلخر، من وقبول المتعاقدين أحد من بإيجاب الزواج ينعقد

 ومن اآلخر الطرف من المفهومة فبإشارته وإال يكتب، كان إن بالكتابة النطق عن العاجز من والقبول اإليجاب يصح

 .أيضا التوكيل حق وللولي شاءا من يوكال وأن بنفسيهما زواجهما يتوليا أن والزوجة وللزوج .الشاهدين

 (6) المادة

 :يكونا أن والقبول اإليجاب في يشترط

 المفهومة اإلشارة أو فبالكتابة وإال االستطاعة، عند شفويين -1

 واحد؛ مجلس وفي متطابقين -2

 .فاسخ أو واقف شرط أو بأجل مقيدين غير باتين -3

 (7) المادة

 :اآلتية الشروط الزواج عقد في تتوفر أن يجب

 ميالدية سنة عشرة ثماني وبلوغهما والزوجة الزوج أهلية .1
 الصداق إسقاط على االتفاق عدم .2
 االقتضاء عند الزواج يول .3
 وتوثيقه الزوجين من والقبول باإليجاب التصريح العدلين سماع .4
 .الشرعية الموانع انتفاء .5

 :االتي علي الزواج عقد يشمل ان يجب

 .التعليمية المراحل الزوجة استكمال علي الزوج موافقة .1
 .دخل لها كان اذا الزوجية النفقات في الزوج الزوجة مشاركة .2
 .الزوجة بموافقة الا التعدد منع .3
 الزواج عقد في المنقوالت علي النص .4
 .  العمل في المرأة حق .5

 (8) المادة

 .الزواج إلثبات المقبولة الوسيلة الزواج عقد وثيقة تعتبر

 وكذا اإلثبات وسائل سائر الزوجية دعوى سماع في المحكمة تعتمد وقته، في العقد توثيق دون قاهرة أسباب حالت إذا

 وما الزوجية، العالقة عن ناتج حمل أو أطفال وجود الزوجية دعوى في تنظر وهي االعتبار بعين المحكمة أخذت و .الخبرة

 .الزوجين حياة في الدعوى رفعت إذا

 ( 9 ) المادة

 يتعارض ال وبما إقامتهم بلد في المتبعة لإلجراءات وفقا زواجهم عقود يبرموا أن الخارج في المتواجدين للمصريين يجوز

 . المصري القانون قواعد مع

 (10) المادة

 التى بالدولة المصرية القنصلية من عليه بالتصديق يبادروا أن مصر خارج الزواج عقد أبرموا الذين المصريين على يجب

  .البالد إلى عودتهم تاريخ من شهر خالل في المختصة المصرية السلطات من أو بها يتواجدون

 (11) المادة

 في العقد توثيق دون قاهرة أسباب حالت إذا الزواج، إلثبات بها المعتد الوسيلة الخارج في المبرم الزواج عقد وثيقة تعتبر

 .اإلثبات وسائل كافة الزوجية دعوى سماع في المحكمة تعتمد الحالة هذه وفى حينه،

 (12)  المادة

 :الزوجين بين المتبادلة والواجبات الحقوق
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 لآلخر، وإخالصه منهما كل وإحصان التعدد، عندومساواة وعدل زوجية معاشرة من تستوجبه بما الشرعية المساكنة .1
 والنسل العرض وصيانة العفة بلزوم

 األسرة؛ مصلحة على والحفاظ والرحمة والمودة االحترام وتبادل بالمعروف، المعاشرة .2
 . دخل لها انك إذا واإلنفاق واألطفال البيت شؤون ورعاية تسيير مسؤولية الزوج مع الزوجة تحمل .3
 واألطفال األسرة شؤون بتسيير المتعلقة القرارات اتخاذ في التشاور .4
 بالمعروف واستزارتهم وزيارتهم واحترامهم ومحارمه اآلخر ألبوي منهما كل معاملة حسن .5
 .بينهما التوارث حق .6

 (13) المادة

 ال وحت المدن القانون تطبيق االصل الن ءاأللغا يفضل ) .ومصلحتها اختيارها حسب الراشدة تمارسه للمرأة، حق الوالية

 ( االصيل حقها النساء فيه تخسر للنقاش باب تفتح

 (14) المادة

 .القانون أو الشرع تخالف ال التى الخاصة شروطهما الزواج عقد في  يثبتا أن الزوجة أو للزوج

 صراحة عليه نص إذا إال شرط بأي يعتد وال صحيح والعقد باطل فالشرط مقاصده أو غايته ينافي بشرط العقد اقترن وإذا

 . التطليق أو العقد فسخ طلب حق بالشروط اإلخالل عند الزوجين من وللمتضرر الزواج العقد في

 (15) المادة

 باطل فالشرط مقاصده أو غايته ينافي بشرط العقد اقترن وإذا حالال   حرم أو حراما احل شرطا   إال شروطهم عند األزواج

 اإلخالل عند الزوجين من وللمتضرر الزواج العقد في صراحة عليه نص إذا إال شرط بأي يعتد وال صحيح والعقد

 . التطليق أو العقد فسخ طلب حق بالشروط

 (16) المادة

 .انعقاده منذ أثاره عليه وتترتب وشروطه أركانه توفرت ما الصحيح والزواج فاسد أو صحيح الزواج

 األقل عليه فيترتب الدخول بعد أما الدخول قبل اثر أي عليه يترتب وال شروطه أو نهأركا بعض اختلت ما الفاسد والزواج

 . العقد فساد جاهلة المرأة دامت ما والنفقة والعدة المصاهرة وحرمه والنسب المثل ومهر المسمي المهر من

 وآثاره الصحيح غير الزواج

 (17) المادة

 .فاسدا وإما باطال إما يكون الصحيح غير الزواج

 الباطل الزواج

 (18) المادة

 :باطال الزواج يكون

 .أركانالزواج أحد فيه اختل إذا .1
 .الزواج موانع أحد الزوجين بين وجد إذا .2

 .والقبول اإليجاب بين التطابق انعدم إذا .3
 (19) المادة

 .األمر يعنيه ممن بطلب أو عليه، اطالعها بمجرد القانون ذات من 18 المادة ألحكام تطبيقا الزواج ببطالن المحكمة  تحكم

 .المصاهرة وحرمة النسب لحقوق النية حسن عند عليه يترتب كما واالستبراء، الصداق الدخول بعد الزواج هذا على يترتب

 الفاسد الزواج

 (20)  المادة

 الدخول لقب يفسخ ما ومنه القانون ذات من 7و 6 للمادتين طبقا صحته شروط من شرط فيه اختل إذا فاسدا الزواج يكون

 .وبعده الدخول قبل يفسخ ما ومنه بعده، ويصحح

 (21) المادة

 بصداق  الدخول بعد ويصحح الشرعية، شروطه الصداق في تتوفر لم إذا فيه صداق وال  دخول قبل الفاسد الزواج يفسخ

 .للزوجين االجتماعي الوسط تحديده في المحكمة وتراعي المثل،

 (22)  المادة

 :اآلتية الحاالت في وذلك وبعده، الدخول  قبل لعقده الفاسد الزواج يفسخ

 فاسخ، أو واقف شرط أو بأجل القبول أو اإليجاب اقترن إذا

 (23) المادة

 في صراحة اشترطها أو الزواج قبول إلى الدافع هو بها التدليس كان بوقائع الزوجين من عليه المدلس أو للمكره يمكن

 في حقه مع بالتدليس العلم تاريخ ومن اإلكراه، زوال يوم من اشهر سته يتعدى ال أجل خالل    الزواج فسخ يطلب أن العقد،

 .التعويض طلب

 (24) المادة

 .بفسخه الحكم يصدر أن إلى الصحيح العقد اثار الدخول  بعد عنه وتترتب  الدخول قبل  أثر أي ينتج ال  يفسخ الذي الزواج

 المهر

 (25 ) المادة

 بين والعشرة االمودة اسس وتثبيت اسرة وانشاء الزواج عقد في بالرغبة إشعارا  لزوجته وجالز يقدمه ما هو المهر

 .الزوجين

 (26) المادة
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 قلة أو كثرة له حد وال العقد حين المتعاقدان يسسميه ما هو المسمي والمهر  المثل مهر او مسمي يكون ان اما المهر

 هو المثل مهر اما الجهالة عنه ينفي بما معينا يكون وان المال مقابلها حقيست منفعة او منقوال ماال يكون ان لصحته ويشترط

 يماثلها من يوجد لم فان الزوجين حال ايضا ويعتبر العقد وقت المماثلة وتعتبر االوصاف في تماثلها ابيها قوم من امراة مهر

 .ابيها قوم تماثل اخري اسرة فمن ابيها قوم من

 ( 27) المادة

 .المثل مهر المهر يعتبر تحديده عن السكوت حالة وفي العقد ابرام وقت المهر يحدد

 .للزوجين االجتماعي الوسط مراعية تحدده المحكمة فان المهر، قدر علي الدخول بعد الزوجان يتراض لم اذا

 (28) المادة

 .إياه أصدقها الذي الصداق مقابل غيره، أو بأثاث يطالبها ان في للزوج حق وال شاءت، كيف فيه تتصرف المرأة ملك المهر

 (29) المادة

 بعضا. أو كال مسمى لجأ لىإ هتأجيل أو هرلما لتعجي على قالتفاا زويج

 (30) المادة

 .عليه المتفق األجل حلول عند المهر يؤدي

 (31) المادة

 .الزوج قول فالقول  بعده أما الزوجة، قول فالقول الدخول، قبل المهر حال قبض في اختلف إذا

 .أدائه إثبات الزوج فعلي المؤؤجل، المهر قبض في الزوجان لفاخت إذا

 .تقادم ألي المؤجل المهر يخضع ال

 (32) المادة

 العامة للقواعد يخضع فيه  فالفصل األمتعة، باقي في نزاع وقع وإذا .لها ملكا يعتبر ومتاع جهاز من الزوجة به أتت ما كل

 .لإلثبات

 الدخول بععد إحضارها يتم أجهزة أو منقوالت أو البيت متاع في االفررقة بعد أو جالزوا قيام حال الزوجان اختلف وإذا

 لهما يصلح وما بيمينهه الزوج فيه فالقول للرجال يصلح وما بيمينها للمرأة فيه فالقول عادة للنساء يصلح فما الزوجية أثناء

 بين االختالف ووقع ماتا أو احدههما مات إذا الحكم للكوكذ .الزوجة بينة قدمت  أاقامااها فان منه قبلت البينة أقام فأيهما

 .الزوجية لمنقوالت التبديد جنحة بنظر األسرة محكمة وتختص منهما كل ورثة بين أو الميت ووررثة الحي

 الزواج تعدد

 (33) المادة

 .عليها التزوج بعدم الزوجة من شرط وجود حالة في التعدد يمنع 

 (34) المادة

 الموضوعية األسباب بيان الطلب يتضمن أن يجب ،و بأخرى بالزواج المختصة المحكمة من إذن ىعل الحصول للزوج

 ال  و  الزوجات بين العدل عدم خيف إذا التعدد يمنع و.المادية وضعيته عن بإقرار مرفقا يكون وأن له، المبررة االستثنائية

 :بالتعدد المحكمة تأذن

 .ستثنائياال الموضوعي المبرر لها يثبت لم إذا •
 جميع في ومساواة وإسكان نفقة من الحقوق جميع وضمان األسرتين، إلعالة الكافية الموارد لطالبه تكن لم إذا •

 .الحياة أوجه
 ممايراه ذلك وغير  العمل اماكن , العقارى الشهر , المركزى البنك مثل الجهات كافة مخاطبة األسرة لقاض ويحق

 او تالعب واى رسمية وثائق الجهات هذه عن الصادرة الشهادات وتعد , المالية وجالز مالءة من للتحقق  وذلك القاضى

 العقوبات لقانون وفقا القانون علية يعاقب تزوير يعد للحقيقة اخفاء

 (35) المادة

 االستدعاء، تسلم من امتنعت أو تحضر ولم شخصيا توصلت فإذا .للحضور عليها التزوج المراد الزوجة المحكمة تستدعي

 اإلنذار في تاريخها المحدد الجلسة في تحضر لم إذا بأنها فيه تنذرها إنذارا األسرة نيابة طريق عن المحكمة إليها وجهت

 .غيابها في الزوج طلب في فسيبت

 محل أو موطن على الحصول تعذر  األسرة نيابة  أفادت إذا عليها التزوج المراد الزوجة غيبة في الطلب في البت يمكن كما

 .فيه استدعاؤها يمكن ةإقام

 اسم في تحريف أو صحيح غير لعنوان نية بسوء الزوج تقديم عن ناتجا باالستدعاء الزوجة توصل عدم سبب كان إذا 

 .المتضررة الزوجة من بطلب   القانون هذا  من المادة في عليها المنصوص العقوبة الزوج على تطبق الزوجة،

 طلقة عليه طلقها بينهما اإلصالح القاضى على تعذر فإذا منه، الطالق تطلب أن زوجها عليها تزوج التي للزوجة ويجوز

 قد كانت إذا إال بأخري بالزواج علمها تاريخ من سنة بمضى السبب لهذا التطليق طلب فى الزوجة حق ويسقط .بائنة

 تعلم لم الجديدة الزوجة كانت وإذا بأخرى، عليها تزوج كلما التطليق طلب فى حقها ويتجدد ضمنا، أو صراحة بذلك رضيت

 .كذلك التطليق تطلب أن فلها متزوج أنه ظهر ثم بسواها متزوج أنه

 (36) المادة

 الوقائع استقصاء بعد واإلصالح، التوفيق لمحاولة إليهما ويستمع .الطرفين بحضور المشورة غرفة في المناقشة تجري

 .المطلوبة البيانات وتقديم

 . الشرعية شروطه وتوفرت االستثنائي، الموضوعي مبرره لها ثبت إذا طعن، ألي قابل غير بحكم بالتعدد تأذن أن للمحكمة

  (37) المادة
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 المطالبة على عليها التزوج المراد الزوجة وأصرت الزوجية، العالقة استمرار تعذر المناقشات خالل من للمحكمة ثبت إذا

 .عليهم باإلنفاق الزوج الملزم وأوالدهما الزوجة حقوق كافة الستيفاء مبلغا المحكمة حددت بالتطليق،

 .يوما 30 يتعدى ال أجل  في المحدد المبلغ إيداع الزوج على يجب 

 . طعن ألي قابل غير الحكم هذا ويكون بالتطليق حكما اإليداع بمجرد المحكمة تصدر 

 .لتعددبا اإلذن طلب عن تراجعا المحدد األجل داخل المذكور المبلغ إيداع عدم يعتبر 

 (38) المادة

 بغيرها متزوج بها الزواج يريد من بأن المحكمة من إخطار بعد إال بها الزواج المراد مع العقد يتم ال بالتعدد، اإلذن حالة في

 .بذلك ورضاها

     (39) المادة

 بيت إلى مطرودال إعادة أجل من األسرة نيابة تدخلت مبرر، دون الزوجية بيت من اآلخر بطرد الزوجين أحد قام إذا

 .وحمايته بأمنه الكفيلة اإلجراءات اتخاذ مع حاال، الزوجية

  (40) المادة

 " رسمية بورقة ثابتا الزواج يكن لم ولو فيها نزاع وجود أو اإلنكار عند الزوجية إثبات للزوجة أو للزوج يجوز

 الطالق

 واثاره الزوجية ميثاق انحالل

 (41)  المادة

 في لما الضررين، أخف بقاعدة األخذ حدود وفي استثناء، إال بالتطليق أو بالطالق الزوجية ميثاق حل إلى اللجوء ينبغي ال

 .باألطفال واإلضرار األسرة تفكيك من ذلك

 (42)  المادة

 .الخلع أو التطليق أو الطالق أو الفسخ أو بالوفاة الزواج عقد ينحل

  (43)  المادة

 :تاريخ من لكوذ آثاره الزواج عقد انحالل على تترتب

  بوفاته الحكم أو الزوجين أحد وفاة .1
 .الخلع أو التطليق أو الطالق أو الفسخ .2

 (44)  المادة

 .قصده على الدالة بإشارته عنهما العاجز من ويقع وبالكتابة، له المفهم باللفظ الطالق عن التعبير يقع

 (45)  المادة

 القانون  هذه ألحكام وطبقا القضاء مراقبة تحت  ، الزوجة و  الزوج يمارسه الزوجية، ميثاق حل الطالق

 (46) المادة
 .والمكره السكران طالق يقع ال

 (47) المادة

 .غير ال تركه شئأو فعل على الحمل به قصد إذا المنجز غير الطالق يقع ال

 (48) المادة

 .واحدة يقع ال إشارة أو لفظا بعدد المقترن الطالق

   (49) المادة
 .بالنية إال الطالق بها يقع وال وغيره الطالق تحتمل ما ىوه الطالق كنايات

  (50) المادة
 .القانون هذا في بائنا كونه على نص وما مال على والطالق الدخول قبل والطالق للثالث المكمل إال رجعيا يقع طالق كل

 . إيقاعه ريختا من إال أثاره يترتب وال موثقا، يكون أن ويجب الطرفين، بحضور إال الطالق يقع وال

 (51) المادة 

 المحكمة من اإلذن يطلب أن  مراجعتها بدون الزوجة عدة انتهاء بعد أو بائن طالق إيقاع يريد الذي الزوج على يجب 

 وعنوانهما، ومهنتهما الزوجين هوية الطالق، على باإلشهاد اإلذن طلب يتضمن أن ويجب  البائن الطالق إيقاع بإثبات

 لوضعية المثبتة والحجج الزوجية بمستند الطلب يرفق و .والدراسي الصحي ووضعهم وسنهم دوا،وج إن األطفال وعدد

 .المالية والتزاماته المادية الزوج

 مؤهال تراه من أو ، حكمين انتداب فيها بما ، الزوجين بين الصلح محاولة بعد إال الطالق  إيقاع  بإثبات المحكمة تحكم وال

 .يوما ثالثين عن تقل ال مدة بينهما تفصل للصلح بمحاولتين المحكمة تقوم أطفال جود الةح وفي .البين ذات إلصالح

 (52)  المادة

 في فائدة المحكمة ترى ولمن الشهود إلى االستماع ذلك في بما المشورة، بغرفة المناقشات تجري الطرفين، حضور عند

 .إليه االستماع

 .المحكمة طرف من به اإلشهاد تمو محضر به حرر الزوجين بين اإلصالح تم إذا 

 (53) المادة

 يودع  االستالم عن امتناعها حالة وفى  للزوجة يسلم الزوج يودعه مبلغا المحكمة حددت الزوجين، بين اإلصالح تعذر إذا

 قباإلنفا الملزم واألطفال الزوجة مستحقات   يوما ثالثون أقصاه أجل  في  المختصة المحكمة كتاب بقلم تصرفها تحت

 . عليهم
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 الزواج فترة تقديرها في يراعى التي المناسب والتعويض العدة، ونفقة وجد، إن المؤخر الصداق  الزوجة مستحقات وتشمل

 .توقيعه في  الزوجة أو الزوج تعسف ومدى الطالق، وأسباب للزوج، المالية والوضعية

 ضمن كذلك يودع مبلغ في السكن تكاليف كمةالمح حددت ذلك تعذر وإذا الزوجية بيت في العدة خالل الزوجة تسكن

  . المحكمة كتاب بقلم المستحقات

 .الطالق قبل عليها كانوا التي والتعليمية المعيشية الوضعية مراعاة مع ، بنفقتهم الملزم األطفال مستحقات وتحدد

 (54) المادة

 عن متراجعا اعتبر له، المحدد األجل داخل ، القانون هذا من (53) المادة في عليه المنصوص المبلغ الزوج يودع لم إذا 

 .المحكمة طرف من ذلك على اإلشهاد ويتم الطالق، في رغبته

 (55) المادة

    .المختص المأذون لدى الطالق بتوثيق االزوج ويلزم بالتطليق، المحكمة تحكم منه، المطلوب المبلغ الزوج إيداع بمجرد 

 القاضى ممايراه ذلك وغير  العمل اماكن , العقارى الشهر , المركزى البنك مثل الجهات كافة مخاطبة األسرة لقاض ويحق

 اخفاء او تالعب واى رسمية وثائق الجهات هذه عن الصادرة الشهادات وتعد , المالية الزوج مالءة من للتحقق  وذلك

 العقوبات لقانون وفقا القانون علية يعاقب تزوير يعد للحقيقة

 (56) المادة

 :يتضمن مسببا قرارا تصدر السابقة، المادة في إليها المشار بالنسخة المحكمة توصل بعد

 .إقامتهما محل أو وموطنهما وزواجهما والدتهما ومكان وتاريخ الزوجين أسماء .1
 نيابة ومستنتجات الملف، في المنجزة واإلجراءات دفوع، و  حجج من قدماه وما وطلباتهما، الطرفين إدعاء ملخص .2

  األسرة
 .بالطالق اإلشهاد يختار .3
 .ال أم حامال الزوجة كانت إذا ما .4
 .واالستضافة الزيارة حق وتنظيم حضانتهم إليه أسندت ومن وسنهم األطفال أسماء .5
 . القانون هذا  في عليها المنصوص المستحقات تحديد .6

   (57) المادة

 . المحكمة إلى طلب تقديم طريق عن الحق هذا تستعمل أن لها كان الطالق، إيقاع حق لزوجته الزوج  اوكل إذا

   بينهما اإلصالح وتحاول الزوجين، بين عليها المتفق التمكين شروط توفر من المحكمة تتأكد

 االقتضاء، عند واألطفال الزوجة مستحقات في وتبت الطالق، على باإلشهاد للزوجة المحكمة تأذن اإلصالح، تعذر إذا

 ( الزوجة بارادة األبراء على طالق تعد الطالق فى الوكالة الن الزوجة  مستحقات الغاء ) المواد ألحكام تطبيقا

 والبائن الرجعي الطالق

 (58)  المادة

 .لالنفاق الطالق اال بائن فهو المحكمة به قضت طالق كل 

 (59) المادة

 القاضى بيد ليكون نالقانو ف الطالق تغيير تم ) .ذلك خالف علي القاانون ينص لم ما رجعي فهو الزوج اوقعه طالق كل

 ( المادة لهذه محل ال وبالتالى

 (60) المادة

 .العدة أثناء زوجته يراجع أن للزوج

 ذلك على وأشهد ذلك إلثبات المختص للقاضي بذلك طلب قدم رجعيا طالقا المطلقة زوجته إرجاع في الزوج رغب إذا

 . عدلين شاهدين

 . بذلك إلخبارها وجةالز استدعاء الرجعة، إثبات قبل القاضي على يجب 

 (61) المادة

 محكمة عن صدرت إذا للتنفيذ قابلة تكون بالفسخ، أو بالخلع أو بالتطليق أو بالطالق األجنبية المحاكم عن الصادرة األحكام 

 .الزوجية العالقة إلنهاء  المصري القانون  مع تتنافى ال أسباب على وأسست مختصة

 اخري السباب التطليق

 (62) المادة

 :اآلتية األسباب أحد على بناء التطليق طلب للزوجة 

 . الزواج عقد شروط من بشرط الزوج إخالل .1
 .للضرر والتطليق الزوجين بين الشقاق .2
 .اإلنفاق عدم .3
 .الغيبة .4
 .العيب .5
 .والهجر اإليالء  .6
  الزواج عقد شروط من بشرط  الزوجة او الزوج إخالل 

 (63) المادة

 .التطليق او الطالق لطلب مبررا ضررا لزواجا عقد في بشرط إخالل كل يعتبر 

 إساءة بالزوجة يلحق الحميدة باألخالق مخل أو مشين سلوك أو الزوج من تصرف كل التطليق، لطلب مبررا ضررا يعتبر

 .الزوجية العالقة في االستمرار على قادرة غير تجعلها معنوية أو مادية
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 للضرر والطالق الزوجين بين الشقاق

  (64) المادة

 وحينئذ التفريق القاضى من تطلب أن لها يجوز   العشرة دوام معه يستطاع ال بما بها الزوج إضرار الزوجة ادعت إذا

 . بينها اإلصالح  عن القاضي وعجز  بالقرائن أو اإلثبات وسائل بكافة الضرر ثبت إذا بائنة طلقة القاضي يطلقها

 باستقصاء حكمهما في من أو الحكمان تعيين إلى اللجوء يجب طليق،الت طلب على وأصرت الضرر، الزوجة تثبت لم وإذا

 .النزاع إلنهاء جهدهما وببذل الزوجين بين الخالف أسباب

  .  المحكمة إلى ويرفعانها والزوجان الحكمان تقرير في مضمونه حررا الزوجين، بين اإلصالح إلى الحكمان توصل إذا

    (65) المادة

 أن للمحكمة أمكن لهما، المحدد األجل خالل يقدماه لم أو المسؤولية، تحديد في أو التقرير ضمونم في الحكمان اختلف إذا

 في ذلك المحكمة تثبت الشقاق، واستمرار اإلصالح تعذر حالة في و .مالئمة تراها التي بالوسيلة إضافيا بحثا تجري

 أن يمكن ما تقدير في الفراق سبب عن الزوجين نم كل مسؤولية مراعية ، المالية وبالمستحقات بالتطليق وتحكم محضر،

 اآلخر الزوج لفائدة المسئول على به تحكم

 (66) المادة

 أو الزوجة اسم اإلقرار في يبين أن فعليه متزوجا كان فإذا , االجتماعية بحالته الزواج وثيقة في يقر أن الزوج على

 .الوصول بعلم مقرون محل بكتاب الجديد بالزواج طارهنإخ الموثق وعلى ,إقامتهن ومحال عصمته في الالتي الزوجات

 ......... المادة في الواردة العقوبة عليهم وقع وإال

  عليها يتزوج إال العقد في عليه اشترطت قد تكن لم ولو  منه الطالق تطلب أن زوجها عليها تزوج التي للزوجة  ويحق

 سنة بمضي السبب لهذا التطليق طلب في الزوجة حق ويسقط بائنة ةطلق علية طلقها بينهما اإلصالح عن القاضي عجز فان 

 تعلم لم الجديدة الزوجة كانت وإذا ، بأخرى تزوج كلما التطليق طلب في حقها وتتجدد ، بأخرى بالزواج علمها تاريخ من

 . كذلك التطليق تطلب أن فلها متزوج انه ظهر ثم بسواها متزوج انه

 (67) المادة

 في ياخذ أن علي الضرر عن المستحق التعويض مبلغ الحكم نفس في تحدد أن للمحكمة للضرر، بالتطليق الحكم حالة في

 .الزوجية فترة خالل الزوج اليه وصل الذي المادي والمستوي للزوجة المنزلي العمل االعتبار عين

  االنفاق لعدم الطالق

  (68) المادة

 :اآلتية واألحكام الحاالت وفق عليه، الواجبة الحالة بالنفقة الزوج إخالل بسبب التطليق طلب للزوجة

 التطليق؛ لطلب تستجيب وال عليه الزوجة نفقة تنفيذ طريقة المحكمة قررت منه، النفقة أخذ يمكن مال للزوج كان إذا

  عليه طلقت وإال خالله لينفق يوما ثالثين يتعدى ال للزوج أجال الظروف، حسب المحكمة تحدد العجز، ثبوت حالة في

 .العجز يثبت ولم اإلنفاق عن الزوج امتنع إذا ، الزوجة المحكمة تطلق

    . الزوج يسار مقدار من التحقق  األسرة نيابة تلتزم األحوال كل وفى

 للغيبة الطالق

 (69) المادة

 بالدعوى إعالنه بعد معلوم مكان في الغائب الزوج على نفسها األحكام تطبق 

 في تبت ثم الزوجة، دعوى صحة ومن ذلك، من األسرة نيابة بمساعدة المحكمة تأكدت مجهوال، الزوج غيبة محل كان إذا

 . والمستندات البحث نتيجة ضوء على الدعوى

 (70) المادة

 بعده من تضررت إذا بائنا تطليقا تطليقها إلىالقاضي تطلب أن لزوجته جاز مقبول عذر بال فأكثر أشهر ستة  الزوج غاب إذا

 .منه اإلنفاق تستطيع مال هل كان ولو

 الزوج لحبس الطالق

 (71) المادة

 في للحرية سالبة عقوبة بأي او فأكثر، سنة لمدة للحرية سالبة بعقوبة الزوج على الحكم بمجرد التطليق طلب للزوجة يحق

 (53) المادة في ةالمحدد والرؤية واألطفال الزوجة مستحقات في االقتضاء عند أيضا المحكمة تبت بالشرف، مخلة جريمة

 ( اليهما اشرت الت المادتين الغاء تم اذا المادة رقم يراعى )القانون هذا من

 للعيب الطالق

  (72) المادة
 زمن بعد منه البرء يمكن أو منه البرء يمكن ال مستحكما عيبا به وجدت إذا زوجها وبين بينها التفريق تطلب أن الزوجة

 ولم العقد بعد حدث أم به تعلم أو به تعلم ولم العقد قبل بالزوج العيب ذلك كان سواء بضرر إال معه المقام يمكنها وال . طويل

 .اجلها من الزواج فسخ يطلب التي العيوب في الخبرة بأهل يستعان .  بائن طالق بالعيب والفرقة به ترضى

  والهجر اإليالء

 (73) المادة

 أشهر، أربعة تؤجله التي المحكمة إلى أمرها ترفع أن فللزوجة هجرها، أو زوجته من الزوج آلي إذا 

 (74) المادة

 يوما عشر خمسة مدة مضى بعد ميتا   المفقود ويعتبر . فقده تاريخ من  سنة بعد الهالك عليه يغلب الذي المفقود بموت يحكم

 أمر أي أوفي سقطت رةطائ في كان أو غرقت  سفينة ظهر على كان أنه ثبت  إذا حالة في ،  فقده تاريخ من  األقل على

 .عنه التحري بعد وذلك  المحكمة تقدره الهالك علية يغلب أخر
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 بأسماء  قرارا يصدر أن الدفاع وزير على فيجب. الحربية العمليات أثناء وفقد  المسلحة القوات أفراد من المفقود كان وإذا

 بموت الحكم مقام القرار هذا ويقوم.  الفقد تاريخ سنة مرور بعد السابقة الفقرة حكم أمواتافي اعتبروا الذين المفقودين

 .المفقود

 تأمينيةأو مستحقات أو معاش أو مرتب من مستحقاتهم على الحصول من المفقود يعولهم من بحق اإلخالل دون كله وذلك

 المفقود ورظه حالة في ، إلىالقاضي بعدها المفقود بموت يحكم التي المدة تحديد يفوض األحواالألخرى وفى  ذلك خالف

 المواد في عليها المنصوص  بالعقوبة يعاقب نية بسوء كان خفائه أن وثبت   بموته قرار صدور و بموته الحكم بعد

 . بائنة طلقة المحكمة عليه طلقتها األجل بعد يفئ لم فإن . مستحقاته من للورثة دفع ما جميع وتخصم ...........

 التطليق دعاوى

 (75) مادة

 اإلصالح، بمحاولة القيام بعد ، القانون هذا في عليها المنصوص األسباب الحد طبقا التطليق دعاوى يف المحكمة تبت

 .خاصة ظروف توجد لم ما أشهر، ستة أقصاه أجل وفي الغيبة، حالة باستثناء

 .المادتين في المحددة واألطفال الزوجة مستحقات في أيضا المحكمة تبت 

 الخلع

 (76) مادة

 وخالعت نفسها وافتدت بطلبه دعواها الزوجة وأقامت عليه يتراضيا لم فإن الخلع، على بينهما فيما راضيايت أن للزوجين

 وال .عليه بتطليقها المحكمة حكمت لها، أعطاه الذى الصداق عليه وردت الشرعية المالية حقوقها جميع عن بالتنازل زوجها

 الحياة الستمرار السبيل وأنه زوجها مع الحياة تبغض أنها صراحة ةالزوج تقرر أن بعد إال للخلع بالتطليق المحكمة تحكم

 أو الصغار، حضانة إسقاط الخلع مقابل يكون أن واليصح .البغض هذا بسبب هلل حدود تقيم أال تخشي وأنها بينهما الزوجية

 الحكم ويكون .بائن طالق– األحوال جميع فى – قابل غير  األحوال جميع فى بالخلع ويقع .حقوقهم من حق أى أو نفقتهم

 .الطعن طرق من طريقة بأى عليه للطعن قابل غير

 النسب دعوي

 (77) مادة

 وضعته زوجة لولد وال العقد حين من زوجهما وبين بينهما التالقي عدم ثبت زوجة لولد النسب دعوى اإلنكار عند تسمع ال

 أو الطالق وقت من سنة من ألكثر به وضعته الذى وجهماز عنها المتوفى المطلقة لولد وال عنها الزوج غيبة من سنة بعمد

 اإلقرار دعوى اإلنكار عند تقبل ال الـ الوراثيةDNA .  البصمة تحليل ومنها العلمية بالوسائل النسب إثبات ويجوز الوفاة

 وعليها المتوفى طبخ جميعها مكتوبة أو رسمية أوراق وجدت إذا إال المورث وفاة بعد به اإلقرار على الشهادة أو بالنسب

 .االدعاء هذا صحة على تدل جازمة قطعية أدلة أو إمضاؤه

 واالستضافة الرؤية

 (78) المادة

 لألقارب الرؤية حق يعطى وجودهم عدم حالة وفى ، الصغيرة أو الصغير رؤية في الحق  لألجداد و األبوين من ولكل

 ، نفسيا الصغيرة أو بالصغير يضر ال مكان في تتم أن على القاضي نظمها اتفاقا الرؤية تنظيم تعذر وإذا ،  الثانية الدرجة

 الرؤية وتوقيتات مواعيد انتظام خالف أو عذر بغير الحكم تنفيذ عن الصغير بيده من امتنع إذا لكن قهرا الرؤية حكم ينفذ وال

 مراعاة مع يقدرها لمدة فيها الحق أصحاب من يليه من إلى مؤقتا الحضانة نقل النفاذ واجب بحكم للقاضي جاز عذر دون

  للصغير الفضلى المصلحة

 أو الطرفين بأحد ضارا القضائي بالمقرر أو األبوين باتفاق المقررة الزيارة تنظيم معها أصبح ظروف استجدت إذا 

 تطبيق في المحضون مصلحة المحكمة تراعي  و.ظروف من حدث ما يالئم بما وتعديله مراجعته طلب أمكن بالمحضون،

 .الباب هذا ادمو

 (79) المادة

 الشئون وزير موافقة بعد العدل وزير من قرار بتحديدها تصدر التي األماكن أحد في الصغير برؤية الصادر الحكم ينفذ

 في يتوفر أن األحوال جميع في ويشترط ، أخر مكان على الحكم لصالحه والصادر الحاضن يتفق لم ما وذلك ، االجتماعية

 . الصغير نفس في مأنينةالط يشيع ما مكان

 .جميعا لهم واحد ووقت واحد مكان في الرؤية تكون أن يجب بالرؤية لهم ُحكم من تعدد وإذا

 مائة بواقع مالية غرامه عليه توقع الحكم فى المحدد الرؤية لمكان الذهاب عن الصغير برؤية له المحكوم امتناع حال وفي

 إضرارا يعد مقبول عذر بدون متتاليىة مرات لثالث الرؤية موعد فى الذهابب االلتزام عدم تكرر واذا مرة كل عن جنيه

 لتغير القاض لتقدير ويترك الرقم يلغى )  القاضى يحددها لمدة الرؤية من حرمانه بطلب للقاضى االمر يرفع بالمحضون

 ( االموال قيمة

  (80) المادة

 واجبة تكون حكمها في وما المصروفات أو األجور أو النفقاتب أو رؤيته أو الصغير بتسليم الصادرة والقرارات األحكام

 .كفالة وبال القانون بقوة النفاذ

  (81) المادة

 .جبرا وتسليمه وحفظه الصغير بضم الصادرة والقرارات األحكام تنفيذ يجوز

 تتم أن األحوال يعجم في ويراعى .إجراءات من القانون عليه ينص ما الشأن هذا في الصادرة األحكام تنفيذ في ويتبع

 .ذلك اقتضى كلما التنفيذي السند بذات إعادته ويجوز .التنفيذ قاضى به يأمر ما وفق المنازل ودخول التنفيذ إجراءات

   (82) المادة 

 .النفاذ واجب كان إذا عليه التنفيذية الصيغة وضع القرار أو الحكم أصدرت التي المحكمة كتاب قلم على
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   (83) المادة

 الصادرة والقرارات األحكام بتنفيذ بإجراءات قرارا العدل وزير ويصدر اإلدارة جهة أو المحضرين بمعرفة لتنفيذا يجرى

 .ذلك به يناط ومن سكناه أو رؤيته أو ضمه أو الصغير بتسليم

 (84) المادة

 من مؤقتا حضانة تطلب أو ,النساء حضانة سن في صغير حضانة بشان منازعة عليها عرضت متى ,العامة للنيابة يجوز

 .معها مصلحته تتحقق من إلى الصغير بتسليم مسببا قرارا المناسب التحقيق إجراء بعد تصدر أم بذلك لها الحكم يرجع

 (85) المادة

 الصغير استضافة الوقتية لألمور األسرة قاضى من يطلب أن الحاضن لغير يحق للصغير الفضلى المصلحة مراعاة مع

 التزاماته كافة استيفاء من االستضافة طالب التزام من التحقق  بعد  يقدرهالقاضي لما وفقا اإلجازات أو األعياد خالل للمبيت

 بالشرف مخلة جنائية بعقوبة عليه محكوم كان إذا الصغير استضافة الحاضن غير الطرف على يحظر, ، المحضون اتجاه

 إدمانه أو تعاطيه ثبت إذا الصغير استضافة الحاضن غير الطرف على يحظر كما اعتباره إليه رد يكن مالم واألمانة

 . للمخدرات

 :هي االستضافة علي الموافقة حال في اإلجراءات بعض وضع

 .الداخلي التحرك علي قيود

 .والحاضن للمحضون معلن معين مقر علي االستضافة قرار يصدر ان •
 .الحاضن عرفةوم القاضي بإذن إال الحضانة محل بالطفل التحرك للمستضيف يجوز وال •
 االستضافة المطلوب المقر وصالحية صالحيته علي والدالة الالزمة المستندات االستضافة طالب يقدم أن البد •

 .به
 لرفض واألسباب بالمستندات مشفوعا تظلمه يقدم وان ساعة 48 خالل االستضافة قرار من التظلم للحاضن ويجوز

 االستضافة

  االستضافة حق من ويحرم ...... جنائية عقوبة علية يوقع الحاضن للطرف الصغير أعادة المستضيف رفض حالة في

 حالة قانونا،إالفي مقامهم يقوم من أو واألم األب من كتابية موافقة على الحصول بعد إال البالد خارج الصغير سفر يحظر

 . قضائي وبأذن الضرورة

 الحضانة ومسكن الحضانة

 (.86) مادة

 .ومصالحه بتربيته والقيام يضره، دق مما الولد حفظ الحضانة

 والقيام ونفسه، جسمه في وسالمته المحضون لحفظ الالزمة اإلجراءات بكل المستطاع قدر يقوم أن الحاضن، على

   بمصالحه

 السن هذا بلوغ بعد الصغيرة أو الصغير القاضي ويخير عشر الخامسة سن الصغيرة أو الصغير ببلوغ  الحضانة حق ينتهي

 ثم لألم الطفل حضانة حق يثبت ............. . الصغيرة تتزوج وحتى الرشد سن يبلغ حتى وذلك ة/الحاضن يد في ءالبقا في

 االقرب الترتيب فيه ومعتبرا باالب يدلى من على باالم يدلى من فيه مقدما النساء من للمحارم ثم االب ام ثم االب ثم االم ام

 :المحضون مصلحة القاضى يراعى ان على التالى الترتيب على الجهتين من

 االخت بنت – الشقيقه االخت بنت الب االخت ثم الم االخت ثم الشقيقة بتقديم االخوات ثم االب ام ثم االب ثم االم ام ثم األم

 االخوات فى المتقدم بالترتيب االخ بنت – الب االخت بنت االخوات فى المتقدم الترتيب فى الخاالت الم

  المذكور بالترتيب االم عمات المذكور بالترتيب االب خاالت المذكور بالترتيب االم خاالت المذكور بالترتيب العمات

 المذكور بالترتيب االب عمات

 األقارب ألحد الحضانة إسناد المحضون، رعاية لصالح قرائن من لديها ما على بناء تقرر أن فللمحكمة ذلك، تعذر فإن

 إنجاز في اجتماعي بأخصائي  االستعانة للمحكمة، .النفقة واجبات من للمحضون الئق سكن توفير جعل مع أهلية، األكثر

 .والمعنوية المادية الضرورية الحاجات من للمحضون يوفره وما الحاضن، سكن عن تقرير

 (87) مادة

 أو الحضانة، ادإسن قرار في تضمن أن ،  مصلحة له من كل أو األسرة، نيابة من طلب على بناء المختصة للمحكمة يمكن

 . الوالدين من موثقة كتابية  موافقة بعد اال  البالد خارج إلى بالمحضون السفر منع ، الحق قرار في

 إذن الستصدار  الوقتية األمور قاضي إلى اللجوء يمكن ، البالد  خارج بالمحضون السفر على الموافقة رفض حالة في

 . البالد  إلى المحضون عودة ومن للسفر، العرضية الصفة من التأكد بعد إال الطلب، لهذا يستجاب ال .بذلك

 (88) المادة

 من مؤقتا حضانته طلبت او ، النساء حضانة سن فى صغير حضانة بشأن منازعة عليها عرضت متى ، األسرة لنيابة يجوز

 المناسب التحقيق اجراء بعد تصدر أن ، بذلك لها الحكم يرجح

 التنفيذ واجب ويكون ، االقل على نيابة رئيس من القرار ويصدر . معها مصلحته تتحقق من ىال الصغير بتسليم مسببا قرارا

 الصغير حضانة موضوع فى المختصة المحكمة من حكم صدور حين الى فورا

 (.89) مادة

   الحضانة مسقطات 

 الحاضن وفاة .1
 للحرية سالبة بعقوبة الحاضن على الحكم .2
 الحضانة فى االستمرار على قادر غير جعلهي عقلى او بدنى بمرض الحاضن اصابة .3
 للخطر سالمته او المحضون حياة الحاضن عرض اذا .4
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 نفقة تستمر الحضانه يسقط ال الحاضن زواج ان قدرت اذا اما . ذلك المحكمة قدرت اذا الحاضن زواج .5
 ،.ابيه على الصغير

 مع أهلية، األكثر األقارب ألحد الحضانة إسناد المحضون، رعاية لصالح قرائن من لديها ما على بناء تقرر أن فللمحكمة 

 .النفقة واجبات من للمحضون الئق سكن توفير جعل

 الحضانة مسكن

 (90) المواد

 العدة مدة خالل يفعل لم فإذا ، المناسب المستقل المسكن ولحاضنتهم مطلقته من لصغاره أنيهيئ المطلق الزوج على ))

 الزوج حق من كان مؤجر غير الزوجية مسكن كان وإذا ، الحضانة مدة مطلقال دون الزوجية مسكن شغل في استمروا

 االستقالل بين الحاضنة القاضي يخير ، العدة مدة انقضاء بعد المناسب المستقل المسكن لهم هيئ إذا به يستقل أن المطلق

 مدة انتهت فإذا  ولها ينللمحضون وذلك المحضون لمسكن ومماثل مناسب مسكن اجر لها يقدر أن وبين الزوجية بمسكن

 فيما قرارا   تصدر أن وللنيابة ، قانونا به االحتفاظ ابتداء حقه من كان إذا ، أوالده مع للمسكن يعود أن فللمطلق ، الحضانة

 (( فيها المحكمة تفصل حتى ، إليه المشار الزوجية مسكن حيازة بشأن ازعاتمنمن يثور

 (.91) مادة 

 الضرورية الحاجات من للمحضون يوفره وما الحاضن، سكن عن تقرير إنجاز في اجتماعية بمساعدة االستعانة للمحكمة،

 والمعنوية المادية

 ............................. استثمار صندوق ينشئ

    (92) المادة 

 .وغيرهما الحضانة وأجرة النفقة عن تقديرها في مستقلة المحضون سكنى تكاليف تعتبر 

 .المحكمة تقدره الذي المبلغ يؤدي أن أو لسكناهم، محال ألوالده يهيئ أن األب على يجب 

 .المحضون بسكنى الخاص للحكم األب تنفيذ بعد إال الزوجية، بيت من المحضون يفرغ ال 

 عليه المحكوم األب قبل من الحكم هذا تنفيذ استمرار بضمان الكفيلة اإلجراءات حكمها في تحدد أن المحكمة لىع 

 مستحدثة مادة (93)  المادة

 واجراءات بشروط فيها تقيم اخر مكان لها يكن لم اذا واألرملة للمطلقة االجتماعي االسكان من نسبة بتخصيص الدولة تلتزم

 .باخر الزواج حالة في حقها ويسقط ميسرة،

  (.94) المادة

 :التالية الحقوق قانونا رعايتهم يتولى ما كل و أبويهم على لألطفال 

 الرشد؛ سن بلوغ حين إلى الحمل منذ وصحتهم حياتهم حماية -1

 المدنية؛ الحالة في والتسجيل والجنسية لالسم بالنسبة خاصة، عليها والحفاظ هويتهم تثبيت على العمل -2 

   والنفقة والحضانة النسب -3

  االستطاعة عند ألوالدها األم إرضاع -4 

 وقاية بصحتهم والعناية والنفسية الجسدية سالمتهم على بالحفاظ لألطفال الطبيعي للنمو الممكنة التدابير كل اتخاذ -5 

 وعالجا؛

 المفضي العنف واجتناب والعمل، القول في صدقال إلى المؤدية النبل وقيم القويم السلوك على والتربية الديني التوجيه -6 

 الطفل؛ بمصالح يضر استغالل كل من الوقاية على والحرص والمعنوي، الجسدي، اإلضرار إلى

 قدر ألوالدهم يهيئوا أن اآلباء وعلى المجتمع، في النافعة وللعضوية العملية للحياة يؤهلهم الذي والتكوين التعليم -7 

 .والبدني الفكري استعدادهم حسب دراستهم لمتابعة ئمةالمال الظروف المستطاع

 .الحضانة أحكام في مبين هو ما بحسب بينهما الواجبات هذه تتوزع الزوجان، يفترق عندما

 .منهما واحد كل مسؤولية بحسب الشرعي والنائب الحاضن إلى الواجبات هذه تنتقل كليهما أو الزوجين أحد وفاة عند

 التعليم سيما وال بحالته، الخاصة الرعاية في بالحق أعاله، المذكورة الحقوق إلى إضافة عاقة،بإ المصاب الطفل يتمتع

 .المجتمع في إدماجه تسهيل قصد إلعاقته المناسبان والتأهيل

 .للقانون طبقا ورعايتها حقوقهم وضمان األطفال لحماية الالزمة التدابير اتخاذ عن مسؤولة الدولة تعتبر

 .الذكر السالفة األحكام تنفيذ مراقبة  األسرة ئونش النيابة تتولى

 النفقة

 (95) المادة

 مرض يمنع وال الدين، فى معه مختلفة أو موسرة كانت لو حتى الصحيح العقد تاريخ من زوجها على للزوجة النفقة تجب

 .الشرع به يقضى مما ذلك وغير العالج ومصاريف والسكن والكسوة الغذاء النفقة وتشمل  .للنفقة استحقاقها من الزوجة

 دعوى وتسمع .اإلبراء أو باألداء إال تسقط وال .وجوبه مع االنفاق عن امتناعه تاريخ من الزوج على دينا الزوجة نفقه تعتبر

  .الدعوى رفع تاريخ نهايتها سنه من ألكثر ماضية مده عن النفقة

 الضرورية بحاجتها يفي ما على يزيد فيما اال عليها له دين وبين الزوجة نفقه بين بالمقاصة التمسك الزوج من يقبل وال

   .االخرى النفقة ديون على مرتبه في ويتقدم الزوج اموال جميع على امتياز الزوجة نفقه لدين ،ويكون

 يةالقانون الدائنة الفوائد المتجمد  على تسري السداد عن الزوج امتنع فماذا الحكم، صدور بعد للسداد أجال القاضي ويحدد

 .المركزي بالبنك المقررة

 (96) المادة

 %25 عن النفقه تقل أال  علي يسرا او عسرا استحقاقها وقت الزوج حال بحسب الزوجة نفقه تقدر

 الزوج، دخل من

http://www.maktoobblog.com/search?s=+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525A7%2525D8%2525AF%2525D8%2525A9+18+%2525D9%252585%2525D9%252586+%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252582%2525D8%2525B9+%2525D9%252585%2525D8%2525B6%2525D8%2525A8%2525D8%2525B7%2525D8%2525A9+%2525D9%252585%2525D8%2525AC%2525D9%252584%2525D8%2525B3+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B4%2525D8%2525B9%2525D8%2525A8+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-05-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525A7%2525D8%2525AF%2525D8%2525A9+18+%2525D9%252585%2525D9%252586+%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252582%2525D8%2525B9+%2525D9%252585%2525D8%2525B6%2525D8%2525A8%2525D8%2525B7%2525D8%2525A9+%2525D9%252585%2525D8%2525AC%2525D9%252584%2525D8%2525B3+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B4%2525D8%2525B9%2525D8%2525A8+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-05-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525A7%2525D8%2525AF%2525D8%2525A9+18+%2525D9%252585%2525D9%252586+%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252582%2525D8%2525B9+%2525D9%252585%2525D8%2525B6%2525D8%2525A8%2525D8%2525B7%2525D8%2525A9+%2525D9%252585%2525D8%2525AC%2525D9%252584%2525D8%2525B3+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B4%2525D8%2525B9%2525D8%2525A8+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-05-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525A7%2525D8%2525AF%2525D8%2525A9+18+%2525D9%252585%2525D9%252586+%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252582%2525D8%2525B9+%2525D9%252585%2525D8%2525B6%2525D8%2525A8%2525D8%2525B7%2525D8%2525A9+%2525D9%252585%2525D8%2525AC%2525D9%252584%2525D8%2525B3+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B4%2525D8%2525B9%2525D8%2525A8+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-05-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525A7%2525D8%2525AF%2525D8%2525A9+18+%2525D9%252585%2525D9%252586+%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252582%2525D8%2525B9+%2525D9%252585%2525D8%2525B6%2525D8%2525A8%2525D8%2525B7%2525D8%2525A9+%2525D9%252585%2525D8%2525AC%2525D9%252584%2525D8%2525B3+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B4%2525D8%2525B9%2525D8%2525A8+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-05-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D9%252585%2525D8%2525A7%2525D8%2525AF%2525D8%2525A9+18+%2525D9%252585%2525D9%252586+%2525D9%252588%2525D8%2525A7%2525D9%252582%2525D8%2525B9+%2525D9%252585%2525D8%2525B6%2525D8%2525A8%2525D8%2525B7%2525D8%2525A9+%2525D9%252585%2525D8%2525AC%2525D9%252584%2525D8%2525B3+%2525D8%2525A7%2525D9%252584%2525D8%2525B4%2525D8%2525B9%2525D8%2525A8+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-05-03&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 ممايراه ذلك وغير  العمل اماكن , العقارى الشهر , المركزى البنك مثل الجهات كافة مخاطبة األسرة لقاض ويحق

 او تالعب واى رسمية وثائق الجهات هذه عن الصادرة الشهادات وتعد , المالية الزوج مالءة من تحققلل  وذلك القاضى

 العقوبات لقانون وفقا القانون علية يعاقب تزوير يعد للحقيقة اخفاء

 

 على أسبوعين مدى فى منه ولصغارها للزوجه يفرض أن شروطه وتوفر النفقة استحقاق سبب قيام حالة فى القاضى وعلى 

 الحكم حين إلى فورا النفاذ واجب مسبب غير بحكم الضرورية بحاجاتهم تفى مؤقتة نفقه الدعوى رفع تاريخ من األكثر

 نهائيا عليه بها المحكوم النفقة وبين المؤقتة النفقه من أداه ما بين المقاضة يجرى أن وللزوج . النفاذ واجب بحكم بالنفقه

 وتستمر أبيه على واجبة الصغير نفقه .الضروريه بحاجاتهم يفى الذى القدر عن ارهاوصغ الزوجة تقضتيه ما اليقل بحيث

 أو عقلية أو بدنية آلفة الكسب عن عاجزين وكانوا تعليمهم أتموا فأن الجامعى تعليمهم يتموا أن الى أبيهم على األوالد نفقه

 يكفل وبما يساره بقدر لهم المسكن وتوفير أوالده فقهبن األب يلتزم . أبيهم على نفقتهم استمرت الكسب هذا تيسير عدم بسبب

 وإنذاره عليهم اإلنفاق عن امتناعه تاريخ من أبيهم على األوالد نفقه تستحق .بأمثالهم الالئق المستوى فى العيش األوالده

 . األسره تأمين صندوق من النفقه صرف يستمر . بذلك

 (97) المادة 

 . الطالق تاريخ من سنة على تزيد لمدة القانون بهذا العمل بعد صادر بنفقة حكم تنفيذ يجوز ال

 (98) المادة

 أن له للمحكوم جاز حكمها فى وما واألجور النفقات دعاوى فى الصادر النهائى الحكم تنفيذ عن عليه المحكوم امتنع إذا

 على قادر عليه المحكوم أن لديها ثبت ومتى بدائرتها، التنفيذ يجرى التى أو الحكم أصدرت التى المحكمة إلى األمر يرفع

 أدى فإذا  أشهر  6عن تزيد وال يومأ ثالثين عن تقل ال مدة بحبسه حكمت يمتثل ولم باألداء وأمرته به حكم ما بأداء القيام

 بحق إخالل دون كله وذلك ، لهسبي يخلى فإنه ، الحكم لصالحه الصادر يقبله كفيال أحضر أو به حكم ما عليه المحكوم

 المنصوص اإلجراءات  فى السير المادة هذه فيها تطبق التى األحوال فى يجوز وال . العادية بالطرق التنفيذ فى له المحكوم

 .الفقرة فى إليها المشار اإلجراءات استنفذ قد له المحكوم يكن لم ما العقوبات قانون من 223)  المادة فى عليها

 (99) المادة

 ستة عن مدته تقل ال الذي بالحبس يعاقب خر،  قانون أي أو العقوبات قانون عليها ينص أشد عقوبة بأي اإلخالل عدم مع

 هذا أحكام إلى استنادا صدر ألمر أو لحكم نفاذا األسرة تأمين صندوق من مبالغ علي الحصول إلى توصل من كل أشهر

 علي مدته تزيد ال الذي الحبس العقوبة وتكون بذلك، علمه مع مصطنعة أو صورية أدلة أو إجراءات علي بناء القانون

 .بردها وإلزامه بذلك علمه مع له مستحقة غير مبالغ علي األسرة تأمين صندوق من يحصل من لكل سنتين

 (100) المادة

 تقرر التى القانونيه لدائنةا الفوائد المتجمد على تسرى السداد عن إمتنع فإذا الحكم صدور بعد للسداد اجال  القاضى يحدد"

 ".المركزى البنك من

 (101) المادة

 الصلح بمحاضر مقرر هو ما وكذلك مؤقتة كانت ولو حكمها في وما واألجور النفقات أداء االجتماعي ناصر بنك على

 وزير من قرار به يصدر لما وفقا وذلك , الوالدين أو األوالد أو المطلقة أو للزوجة به يحكم مما التنفيذية بالصيغة المشمولة

 (. التأمينات وزير موافقة بعد العدل

 (102) المادة

 األعمال وقطاع العام القطاع ووحدات العامة والهيئات المحلية اإلدارة ووحدات الحكومية والمصالح الوزارات علي

 المهنية والنقابات المسلحة اتللقو والمعاشات التأمين وإدارة اإلجتماعي للتأمين القومية والهيئة الخاص القطاع وجهات

 للحكم  التنفيذية الصورة من األصل طبق صورة به   األسرة تأمين صندوق من طلب علي بناء أخري جهات من وغيرها

 الحجز19 وما المرتبات من القانون هذا من  يجوز التي الحدود في المبالغ بخصم تقوم أن اإلعالن تمام يفيد مرفقا   وما

 أخر إجراء إلى الحاجة ودون إليها  الطلب وصول فور الصندوق خزانة وإيداعها والمعاشات حكمها في ادةللم وفقا عليها

 (103) المادة

 المحكوم المبلغ يودع أن عليه وجب حكمها، في وما المعاشات أو األجور أو المرتبات ذوي غير من عليه المحكوم كان إذا

 من األول األسبوع في منها أي دائرة في إقامته محل يقع االجتماعي لتضامنا وحدة أو فروعه أحد أو الصندوق  خزانة به

 المطلوب المبلغ تعادل بغرامة الوفاء بهذا االلتزام عن الممتنع ويعاقب .بالوفاء عليه بالتنبيه الصندوق قام متي شهر كل

 .إيداعه

 (104) المادة

 أنفقها فعليه مصاريف من تكبده ما وجميع حكمها في وما جوروأ نفقات من بآدائه قام ما استيفاء األسرة تأمين لصندوق

 .أدائها عن عليه المحكوم إمتناع بسبب

 

 التعليمية الوالية

 (105) المادة

 الشأن ذوى من أي يرفع الفضلى الطفل مصلحة يحقق ما على الخالف وعند ، للحاضن الطفل على التعليمية الوالية تكون

 ولى يسار مدى مراعيا ، عريضة على بأمر قراره ليصدر ، الوقتية لألمور قاضيا بصفته األسرة محكمة رئيس إلى األمر

 ودخل  الخالف قبل  للطفل التعليمي المستوى ومراعاة ،  التعليمية الوالية في الحاضنة بحق مساس دون وذلك ، األمر

 .باإلنفاق المكلف

 النفس علي الوالية
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 (106) المادة

  الغائب عن وكيال أو القضائية المساعدة للقيم أو للوصي أو للولي إما لمالا أو النفس على الوالية

 المال علي الوالية احكام

 في مقرر سبب ألي عنهم الوالية سقوط أو أواألم األب وجود عدم حالة في  ألم الجد ثم ألب الجد ثم واألم األب  هو الولي

 . األم من لمختارا للوصي ثم األب من المختار للوصي ثم ، القانون هذا

 الوالية سلب أسباب

 (107) المادة

 األحكام تتبع وقفها أو منها الحد أو الوالية لسلب الشخصية لألحوال القانون عليها ينص التي األخرى  األحوال عدا فيما

  -: اآلتية

  -: عن حقوق من عليها يترتب ما كل ويسقط الوالية تسلب

 األمانةأو بالشرف مخلة بعقوبة علية حكم من •
     العرض هتك أو االغتصاب بجريمة عليه حكم من •
   الوالية تشملهم من احد نفس على وقعت  جنحة أو بجناية عليه حكم من •
   الدعارة بمكافحة الخاص القانون في عليه نص مما بجريمة  في عليه حكم من •
 لنصوص طبقا أو العقوبات قانون من 67 دةللما وفقا اإلصالح دور من دارا   بالوالية ينالمشمول احد بإيداع حكم إذا •

 . 2008  لسنة 126 رقم الطفل قانون أو المتشردين األحداث قانون
 سوء أو المعاملة سوء بسبب تربيته أو أخالقه أو سالمته أو الوالية تشملهم ممن احد صحة للخطر الولي عرض إذا •

 وال التوجيه أو العناية عدم بسبب أو المخدرات أو الشراب على اإلدمان أو السيرة بفساد االشتهار نتيجة القدوة
 . األفعال تلك بسبب حكم الولي ضد يصدر أن الحالة هذه في يشترط

 (108) المادة

  سببها لقيام أو الوالية لقيام سابقة ذلك اقتضت التي األسباب كانت ولو بوقفها أو الوالية بسلب يحكم

 (109) المادة

 فيه تتوافر لم أو امتنع فان قانونا فيها عليه المحكوم يلي من إلى بالصغير عهدت بوقفها أو يةالوال بسلب المحكمة قضت إذا

 على للقيام وصالحا السمعة بحسن معروفا كان متى أخر شخص ألي بالصغير تعهد أن للمحكمة جاز لذلك الصالحية أسباب

 من تفوض أن للمحكمة يجوز الحالة هذه وفى الغرض لهذا المعدة االجتماعية المؤسسات أو المعاهد ألحد به أوأنتعهد تربيته

 .الوالية حقوق بعض أو كل بمباشرة بالصغير إليه عهدت

 شخص أي إلى أو األقارب احد إلى منها الولي حرمت التي الحقوق مباشرة فوضت الوالية من بالحد المحكمة قضت  وإذا

   والاألح حسب على ذكر مما مؤسسة أو معهد إلى أو مؤتمن أخر

 (110) المادة

 . النفقة تلزمه من على للصغير نفقة المحكمة تقدر 

 (111) المادة

 إلى بالصغير تعهد ان الحكم أو التحقيق لسلطة جاز الوالية سلب يجيز أو يوجب مما منه أو صغير على الجريمة وقعت إذا

 في يفصل حتى االجتماعية الشئون رةوزا من به معترف خيري معهد إلى أو والمحافظة بمالحظته يتعهد مؤتمن شخص

  الوالية شان في أو الجريمة

 (112) المادة

 تحكم أن والثانية األولى المادتين في عليها المنصوص الحاالت في الولي على بالعقوبة تقضي حين الجنائية للمحكمة يجوز

 النيابة طلب على بناء المختصة المحكمة فيه مفتحك وأثار تدابير من ذلك على يترتب ما أما منها الحد أو الوالية بسلب أيضا

 . وإجراءاتها الشخصية  األحوال قانون أو المرافعات ولقانون القانون هذا ألحكام وفقا الشأن ذي أو

 (113) المادة

 وأ مشرفا أو وصيا واليته بسلب حكم الذي الولى يقام أن يجوز وال المال عن سقوطها النفس على الوالية سلب على يترتب

 . حاضنا   أو وصيا يختار أن يجوز ال كما قيما

 (114) المادة

 جهة من حكم أو بقرار الصغير إليه ضم شخص وكل والوصي واألم والجد األب القانون هذا أحكام تطبيق في بالولي يقصد 

 .االختصاص

 الشخصية األحوال مسائل في التقاضي إجراءات

 (115) المادة

 علي محام توقيع بغير الدعوى رفعت فإذا األسرة، محكمة أمام الشخصية األحوال دعاوى صحف على محام توقيع يلزم ال

 للمحامى أتعابا الدعوى فى الصادر الحكم ويحدد المدعى، عن للدفاع محاميا تندب أن الضرورة عند للمحكمة كان صحيفتها

 النحو على القضائية المساعدات بتقديم الفرعية تالنقابا مجالس بالتزام إخالل دون وذلك العامة، الخزانة تتحملها المنتدب،

 من أنواعها بجميع والمصروفات األجور من حكمها في وما النفقات دعاوى وتعفى  .المحاماة قانون فى عليه المنصوص

 .التقاضي مراحل كل في القضائية الرسوم كافة

 (116) المادة

 أجال ومنحهم الدعوى سير حسن يتطلبه بما مواجهتهم في خصومال تبصرة -للحكم الدعوى تهيئة إطار في - للمحكمة يكون

 وتحدد فيها مسألة عن أو عليها المعروضة الحالة عن تقرير لتقديم أكثر أو اجتماعيا أخصائيا تندب أن ولها  .دفاعهم  لتقديم
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 وزير قرارمن بها يصدر لتىا االجتماعيين األخصائيين قوائم من الندب ويتم  .أسبوعين على اليزيد التقرير لتقديم أجال

  .العدل

 (117) المادة

 اآلداب أو العام النظام العتبارات مراعاة – المشورة غرفة فى  الشخصية باألحوال المتعلقة المسائل نظر تقرر أن للمحكمة

 .علنية جلسة في والقرارات باألحكام وتنطق األسرة، نيابة أعضاء أحد وبحضور

 الحسبة دعوي

 (118) المادة

 يطلب من وعلى الحسبة، وجه على الشخصية األحوال مسائل فى الدعوى برفع غيرها دون وحدها  األسرة نيابة ختصت

 مشفوعة إليها يستند التى واألسباب طلبه موضوع فيه يبين المختصة األسرة نيابة إلى ببالغ يتقدم أن الدعوى رفع

 برفع قرارا تصدر أن الالزمة التحقيقات وإجراء البالغ أطراف والأق سماع بعد األسرة نيابة وعلى .تؤيده التى بالمستندات

 عام، محام من مسببا اليها المشار األسرة نيابة قرار ويصدر البالغ بحفظ أو المختصة االبتدائية المحكمة أمام الدعوى

 دعاوى رفع غيرها دون سرةاأل لنيابة يكون كما .صدوره تاريخ من ايام ثالثة خالل الشأن لذوى اقرار هذا إعالن وعليها

 بالحفظ أو الدعوى برفع الصادر القرار إلغاء العام للنائب - . اآلداب أو العام بالنظام المر تعلق اذا ابتداء الشخصية األحوال

 الدعوى برفع إما فيها والتصرف تحقيقات من يراه ما يستكمل أن الحالة هذه فى وله صدوره، تاريخ من وما ثالثين خالل

 النحو على الدعوى رفع األسرة نيابة قررت إذا  - نهائيا الشأن هذا فى ويكونقراره , البالغ يحفظ أو المختصة المحكمة أمام

 ال - وواجبات حقوق من للمدعى ما لها ويكون ، فيها المدعية هى األسرة نيابة تكون ، السابقتين المادتين فى اليه المشار

 ممثل بحضور جلسة اول فى الدعوى تنظر -  .فيها الصادر الحكم فى الطعن أو ، وىالدع فى التدخل البالغ لمقدم يجوز

 مسائل فى دعاوى من لديها رسوم ودون نفسها تلقاء من المحاكم تحيل -  فيها عليه المدعى يحضر لم ولو األسرة نيابة

 ، القانون هذا ألحكام وفقا لمختصةا األسرة نيابة إلى حكم أى فيها يصدر لم والتى الحسبة وجه على الشخصية األحوال

 الشأن ذوى إلى اإلحالة أمر الكتاب قلم ويعلن .الدعوى عليها تكون التى بالحالة وذلك

 الوقف دعوي

 (119) المادة

 بإشهاد ثابتا الوقف يكن لم ما عليه الواردة التصرفات أو فيه االستحقاق أو به اإلقرار أو شروطه أو الوقف دعوى تقبل ال

 من سنة وثالثين ثالث مضى بعد رفعت متى اإلنكار عند اإلرث أو الوقف دعوى تقبل وال  .القانون ألحكام فقاو مشهر

 في المحكمة    تعين إليه، خر  ناظر ضم أو الوقف ناظر بعزل حكم وإذا .ذلك دون حال عذر قام إذا إال الحق، ثبوت وقت

 . نهائي بحكم الدعوى فى يفصل نأ إلى مؤقتة بصفة ناظرا النفاذ واجب بحكم الحالتين

 .الشخصية االحوال بمسائل المحاكم اختصاص

 النوعي االختصاص (االول الفصل)

 (120) المادة

 ينص لم ما باالستئناف للطعن قابال القانون في حكمها ويكون القانون بهذا الواردة المسائل بنظر األسرة محكمة تختص

 : التالى لوجها على كله وذلك نهائيته،  على القانون

 : النفس على بالوالية المتعلقة المسائل : أوال

  . به واإلنتقال  وضمه ورؤيته وحفظه الصغير بحضانة المتعلقة الدعاوى .1
  .أنواعها بجميع والمصروفات  األجور من حكمها فى وما بالنفقات المتعلقة الدعاوى .2
 الحصول بضرورة يقضى التطبيق الواجب القانون  كان متى حقوقها، بمباشرة للزوجة باإلذن المتعلقة الدعاوى .3

  .الحقوق تلك لمباشرة الزوج إذن على
 يتجاوز ال المطلوب كان إذا نهائيا الحكم ويكون حكمها فى وما والشبكة  والدوطة والجهاز المهر دعاوى .4

 .اإلبتدائية للمحكمة االنتهائى النصاب
  .والطالق الزواج  ئقوثا في الشخصية باألحوال المتعلقة القيود تصحيح .5
  .شرعا  يجوز فيما المحكمة أمام الشأن ذوو عليه يتفق ما توثيق .6
  .نزاع  بشأنها يثر لم ما الواجبة، والوصية والوراثة الوفاة تحقيق .7
  أحكام تنفيذ عن عليه المحكوم إلمتناع الحبس دعاوى .8
 .نهائيا ذلك فى الحكم ويكون حكمها فى وما النفقات .9

 المحكمة اختصاص نصاب قيمته تتجاوز ال حمايته المطلوب مال كان متى المال على بالوالية المتعلقة ئلالمسا : ثانيا 

  .االبتدائية

 وعزلهم حساباتهم فى والفصل أعمالهم ومراقبة  والمدير والمشرف الوصي وتعيين المختار الوصي تثبيت .1
  .وإستبدالهم

 .وإستبداله وعزله أعماله  ومراقبة بالغائ عن الوكيل وتعيين وإنهاؤها الغيبة إثبات .2
  .وإستبداله  القضائي المساعد وتعيين ورفعها القضائية المساعدة تقرير .3
 وفقا إلدارتها أموال بتسلم للقاصر واإلذن والعشرين  الحادية سن بعد ما إلى الوصاية أو الوالية إستمرار .4

 أى وسلب إذن، على للحصول بها للقيام يلزم التى تالتصرفا وإجراء التجارة بمزاولة له واإلذن القانون ألحكام
 .منها الحد أو وقفها أو الحقوق هذه من

  .مال له  يكن لم ولو الغائب أو القاصر عن بالخصومة مأذون تعيين .5
 يتعلق فيما الوصى وبين التربية ولى أو النفس ولى بين نزاع من يقوم فيما والفصل ماله من للقاصر نفقة تقدير .6

 .به العناية أو تربيته أو القاصر على باإلنفاق
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 .المال على الوالية قانون  ألحكام وفقا فيها إعفاؤه يجوز التي الحاالت فى الولي إعفاء .7
 وإستردادها واليته عن الولي تنحى طلب .8
 .فيها المحكمة إستئذان القانون  يوجب التى األحوال فى القاصر لزواج يصرف بما اإلذن .9

 الخاصة والمؤقتة التحفظية اإلجراءات وإتخاذ القانون ألحكام وفقا األموال بإدارة لمتعلقةا األخرى المواد جميع .10
 .المال قيمة كانت مهما بها

 .بتصفيتها المتعلقة المنازعات في والفصل وإستبداله وعزله للتركة مصف تعيين .11
 (121) المادة

 ما تعديل أو وقتية نفقة تقرير أو والرؤية الحضانة شأنب النفاذ واجبة مؤقتة أحكاما تصدر أن الدعوى سير أثناء للمحكمة

 هذه سير أثناء تصدر التي المؤقتة األحكام تلك على الطعن يجوز وال .النقصان أو بالزيادة نفقة من قررته قد تكون عساها

 .فيها النهائي الحكم بصدور إال الدعاوى

 (122) المادة

 طلب أو الزواج هذا على االعتراض في بالحكم األجانب زواج عقد ثيقتو دائرتها فى يجرى التي األسرة محكمة تختص

 إقامة على ويترتب للزواج، أهليته لزوال سببا الحجر يجعل التطبيق الواجب القانون كان إذا العقد طرفي أحد على الحجر

 والفصل أعماله ومراقبة يمالق وتعيين ورفعه الحجر بتوقيع تختص كما .فيها نهائيا يفصل حتى الزواج إتمام وقف الدعوى

 الحد أو الحق هذا وسلب القانون ألحكام وفقا إلدارتها أمواله بتسلم عليه للمحجور واإلذن واستبداله، وعزله حساباته فى

 وولى النفس ولى بين نزاع من يقوم فيما والفصل ماله، في عليه للمحجور نفقة وتقدير عنه، بالخصومة مأذون وتعيين منه،

 .عليه المحجور على باإلنفاق يتعلق فيما القيم بينو التربية

 (123) المادة

 ثم التطبيق الواجب للقانون وفقا أوقفت أو واليته سلبت من يلي من إلى بها عهدت وقفها أو الوالية بسلب المحكمة قضت إذا

 فى عليه المنصوص النحو512 لم أو القانون هذا من ( على إخطاره بعد بها إليه عهد من امتنع فإن بالتتابع، يليه من إلى

 .االجتماعية المؤسسات إلحدى أو أمين شخص ألى بالوالية تعهد أن المحكمة فعلى الصالحية، أسباب فيه تتوافر ) المادة

 بالمادة الوارد النحو على جردها بعد .القانون هذا من  وذلك مؤقتا مديرا بوصفه المعين للنائب الحالة هذه فى األموال وتسلم

 .بالوالية المشمول على وصى لتعيين الالزمة اإلجراءات السرعة وجه على األسرة نيابة وتتخذ القانون هذا من 501

 (124) المادة

 أو الغائب، أو ناقصها أو األهلية عديم عن المقدم الحساب باعتماد غيرها دون األصلية للمادة تنظر التى المحكمة تختص

 .الحساب بهذا المتعلقة المنازعات فى والفصل المؤقت المدير من المقدم

 (125) المادة

 أو الغائب، أو ناقصها أو األهلية عديم عن المقدم الحساب باعتماد غيرها دون األصلية للمادة تنظر التى المحكمة تختص

 .الحساب بهذا المتعلقة المنازعات فى والفصل المؤقت المدير من المقدم

 (126) المادة

 .فيهما الفصل تمام حتى وذلك األموال وبتسليم الحساب مادتى بنظر المال على الوالية بإنتهاء قضت التى المحكمة تختص

 .الشأن هذا فى منها الصادرة والقرارات باألحكام المتعلقة التنفيذ منازعات بنظر تختص كما

 المحلى االختصاص

 (127) المادة

  من (المدني القانون من109،108،107 ).     بالمواد المبين النحو على القانون هذا مفهوم في الموطن يتحدد

 المدعى موطن دائرتها في يقـع التي للمحكمة االختصاص  ينعقد القانون هذا من ( 121، 120)المادتين أحكام وبمراعاة

 ختصاصاإل يتحدد ذلك ومع أحدهم، موطن دائرتها فى يقع التي للمحكمة االختصاص كان عليهم المدعى تعدد وإذا  .عليه

 - : اآلتي النحو على الشخصية األحوال مسائل بعض بنظر المحلى

 أو األوالد من المرفوعة الدعوى بنظر عليه المدعى أو المدعى موطن دائرتها في يقع التي المحكمة تختص .1
 : اآلتية المواد فى األحوال حسب الحاضنة أو الوالدين أو الزوجة

  .حكمها فى وما واألجور النفقات .أ
   .بهما المتعلقة والمسائل والوصية نةالحضا .ب
 .حكمها فى وما والشبكة والدوطة والجهاز المهر .ت
  .الشرعية أسبابها بجميع الزوجين بين والفرقة واإلبراء  والخلع التطليق .ث
 وتصفية والوصايا الوراثة إثبات بتحقيق مصر فى  للمتوفى موطن أخر دائرتها في يقع التي المحكمة تختص .2

  .التركة أعيان أحد دائرتها فى يقع التى للمحكمة اإلختصاص يكون موطن للمتوفى يكن لم نفإ التركات،
  :اآلتى النحو على التالية  المال على الوالية مسائل فى المحلى اإلختصاص يتحدد .3
 .القاصر أو للمتوفى موطن بآخر الوصاية مواد وفى القاصر، أو الولى بموطن الوالية مواد فى .أ

  قضائيا مساعدته أو عليه الحجر ً  .  المطلوب بموطن القضائية والمساعدة رالحج مواد فى .ب
 للمحكمة االختصاص ينعقد مصر فى موطن هؤالء من ألحد يكن لم فإذا .للغائب موطن بآخر الغيبة مواد فى .ت

  .حمايته المطلوب للشخص مال دائرتها فى يوجد التي أو الطالب موطن دائرتها فى الكائن
 إذا إال - وصيا أو وليا كان سواء -الولى يخلف من بتعيين وقفها أو الوالية بسلب أمرت التي المحكمة تختص .ث

 .القاصر موطن بدائرتها يوجد التى المحكمة إلى المادة إحالة المصلحة من رأت
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 فيه واالستحقاق وشروطه الوقف منازعات بنظر اإلختصاص يكون  المنتهية، األوقاف أعيان قسمة عدا فيما .4
 الكائن المحكمة أو تعددت، إذا قيمة األكبر أو أعيانه بدائرتها الكائنة للمحكمة عليه، الواردة تصرفاتوال

 .عليه المدعى أو الوقف ناظر موطن بدائراتها
 جميع وأوراق , الدعوى هذه أوراق فيه تودع لألسرة ملف, دعوى أول رفع لدى , إليها المشار المحكمة كتاب بقلم وينشأ

 .األسرة بذات متعلقة وتكون ذلك بعد التيترفع ألخرىا الدعاوى

 القانون موطنهم الزوجية موطن اعتبر واال بملفهم هذا تسجيل اقامتهم موطن تغيير حالة في والزوجة الزوج علي ويجب

 ونظرها الدعوى رفع

 (الدعوى رفع إجراءات  النفس على الوالية مسائل فى )األول الفصل

 (128) المادة

 .التجارية أو المدنية المرافعات قانون فى عليه المنصوص المعتاد بالطريق النفس على الوالية مسائل فى وىالدع ترفع

 الزوجية دعاوي

 (129) المادة

 وال .الدعوى رفع وقت ميالدية سنة عشر ثمان عن تقل الزوجين أحد سن كان إذا الزواج عقد عن الناشئة الدعاوى تقبل ال

 أو التطليق دعوى تقبل ذلك ومع رسمية، بوثيقة ثابتا الزواج يكن لم ما الزواج عقد عن الناشئة اوىالدع اإلنكار عند تقبل

 الطائفة متحدى الزوجين بين الطالق دعوى تقبل وال .كتابة بأي ثابتا الزواج كان إذا غيرها دون األحوال بحسب الفسخ

 .تجيزه شريعتهما كانت إذا إال والملة

  وعملهم الحكمين ندب إجراءات

 (130) المادة 

 مع - الصلح جلسة حضور عن تخلف من ويعد الخصوم، على الصلح بعرض النفس على الوالية دعاوى فى المحكمة تلتزم

 الصلح محاولة فى  تبذل أن بعد إال بهما يحكم ال التطليق أو الطالق دعاوى وفى  .له رافضا مقبول عذر بغير -بها علمه

 األقل على مرتين الصلح بعرض المحكمة تلتزم أبناء للزوجين كان فإن جهدا المحكمة ً   .كذل عن وتعجز الزوجين بين

  .يوما ستين على تزيد وال يوما ثالثين عن تقل ال مدة بينهما تفصل

 (131) المادة

 بتسمية جينالزو من كال تكلف أن المحكمة   قدر - أهله من  على حكمين، ندب القانون فيها يوجب التي التطليق دعاوى في

 أمام المثول الحكمين وعلى  .عنه حكما المحكمة عينت أيهما تقاعس فإن األكثر، على التالية الجلسة فى  -اإلمكان حكما

 المحكمة تسمع الحضور، عن أيهما تخلف أو اختلفا فإن معا، إليه خلصا ما ليقررا  لتعيينهما التالية الجلسة فى المحكمة

 ذلك بغير أو أيهما بأقوال أو  الحكمان إليه انتهى بما تأخذ أن وللمحكمة  .اليمين حلف بعد منهما الحاضر أقوال أو أقوالهما

 .الدعوى أوراق من تستقيه مما

 (132) المادة

 بتبصير الموثق يلتزم وتوثيقه عليه اإلشهاد طلب وعند .والتوثيق باإلشهاد إال اإلنكار عند الطالق إثبات في يعتد ال 

 ، معا الزوجان أصر فإن    الطالق إيقاع علي  حكما إختيار إلى ويدعوهما الطالق بمخاطر   وحكما أهله من   من   الزوجين

 اإلشهاد بعد الطالق توثيق وجب الطالق، معا قررا أو فورا   أوقع أنه الزوج قرر أو وقع قد الطالق أن بينهما للتوفيق أهلها

 وثيقة في ذلك في بالحق لنفسها احتفظت قد كانت إذا نفسها تطليق الزوجة طلب حالة في السابقة األحكام جميع وتطبق  عليه

 وال لذلك المعد النموذج علي منهما كل توقيع يجب .وقوعها تاريخ في إجراءات من تم ما إثبات الموثق علي ويجب .الزواج

 تاريخ من أو عنه ينوب من أو بنفسه التوثيق إجراءات حاضرا كان إذا إال الزوجين من أي حق في الطالق إثبات في يعتد

 .رسمية ورقة بموجب إعالنه

 (133) المادة

 رسمية ورقة به مرفقا المختصمة المحكمة إلى بذلك طلبا يقدم أن الواجبة الوصية أو الوراثة أو الوفاة إشهاد طالب علي

 والموصي الورثة وأسماء للمتوفي طنمو أخر  بيان علي الطلب يشتمل أن ويجب .مقبول غير الطلب كان وإال الوفاة تثبت

 الطلب، لنظر المحدد الميعاد في المحكمة أمام بالحضور يعلنهم أن الطالب وعلمي وجمدوا، إن وموطنهم واجبة وصية لهم

 الورثة أحمد أنكمر مما فإذا يراه، حسبما اإلدارية التحريات إليها يضيف أن ولمه به يوثق من بشهادة الطلب القاضي ويحقق

 المختصمة األسرة محكمة إلى الطلب يحيل أن عليه كان جدي، اإلنكار أن القاضي ورأي واجبة وصية لهم الموصي أو

 .فيه للفصل

 (134) المادة

 لم ما الواجبة والوصية والوراثة الوفاة خصوص في حجة السابقة المادة لحكم وفقا القاضي يصدره الذي اإلشهاد يكون

 .خالفه علي حكم يصدر

 الحمل و األهلية وناقص وعديم الغائب واموال تركة حماية جرد إجراءات المال على الوالية مسائل فى) الثاني الفصل

 (المستكن

 (135) المادة

 وفقا إدارتها علي واإلشراف أموالهم علي والتحفظ والغائبين وناقصيها األهلية عديمي مصالح رعاية األسرة نيابة تتولي

 تستعين أن لها يكون كما .القضائي الضبط مأموري أحد - تدابير من إتخاذه تري فيما - تندب أن ولها .القانون هذا ألحكام

 خصوص في القضائي الضبط مأموري من المعاونون هؤالء ويعتبر العدل، وزير يصدره بقرار بها يلحقون بمعاونين

 الحكم حين إلى النفقة مستحق أموال من وقتية نفقة تقدر أن األسرة ولنيابة .لوظيفتهم تأديتهم أثناء بهم تناط التي األعمال

 .بتقديرها

 (136) المادة
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 بواقعة األسرة نيابة إبالغ الورثة من الراشدين أكبر أو واحدة معيشة في المتوفي مع يقيمون كانوا الذين األقارب علي يجب

 خالل الغائب عن الوكيل أو القيم أو يالوص أو الولي وفاة أو مستكن حمل أو ناقصها أو أهلية عديم أو غائب شخص وفاة

 أفراد أحد غياب أو أهلية فقد عن المدة ذات خالل األسرة نيابة إبالغ األقارب وعلي الوفاة، حصول تاريخ من أيام ثالثة

 .واحدة معيشة في معه مقيما كان إذا األسرة

 (137) المادة

 فقد حاالت عن األسرة نيابة إبالغ االحوال حسب يعل والمصحات المستشفيات ومديري المعالجين األطباء علي يجب

 مدة بإنقضاء األسرة نيابة إبالغ اإلدارية بالسلطات المختصين وعلي.لديهم ذلك ثبوت بمجرد عقلية عاهة عن األهليةالناشئة

 .ميتا أو حيا بإنفصاله أو الحمل

 (138) المادة

 .ميتا أو حيا بإنفصاله أو الحمل مدة نقضاءبإ األسرة نيابة إبالغ المستكن الحمل علي الوصي علي يجب

 (139) المادة

 جنيه، ألف تجاوز وال جنيه خمسمائة عن تقل ال بغرامة القانون هذا من138 ، 137 ، 136 المواد أحكام مخالفة علي يعاقب

 مدة الحبس بعقوبة ونتك الشأن ذوي من غيرهم أو الغائب أو ناقصها أو األهلية بعديم اإلضرار بقصد التبليغ عدم كان فإذا

 هاتين أوبإحدي جنيه الف  ثالثة والتجاوز جنيه ألف عن تقل ال وبغرامة سنة عن تزيد وال أشهر ثالثة عن تقل ال

 .العقوبتين

 (140) المادة

 .الغائب أو ناقصها أو األهلية لعديم مملوكا ماال – اإلضرار بقصد - أخفي من كل أشهر ستة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب

  ً  

 (141) المادة

 وقفها أو منها الحد أو الوالية وسلب الوصاية أو الوالية واستمرار القضائية والمساعدة الحجر طلبات األسرة نيابة تقيد

 الحجر المطلوب ومنع الغائب عن الوكيل سلطة من والحد الغيبة وإثبات منه الحد أو المحجورعليه أو للقاصر اإلذن وسلب

 السجل في القيد ويقوم خاص سجل في الطلب تقديم وساعة يوم وذلك فيه، حريته تقييد أو التصرف من هواليت سلب أو عليه

 برفض نهائيا قضي إذا القيد شطب العامة النيابة وعلي الطلب بإجابة قضي متي إجرائه تاريخ من أثره وينتج التسجيل مقام

 .والشطب القيد بإجراءات قرارا العدل وزير ويصدر  الطلب

 (142) لمادةا

 حقوق علي للمحافظة الالزمة اإلجراءات تتخذ أن القانون هذا ألحكام وفقا إليها التبليغ ورود بمجرد العامة النيابة علي

 عليهم وما حقوق أو منقولة أو ثابتة أموال من لهم ما مؤقتا تحصر وأن الغائب أو ناقصها أو األهلية عديم أو المستكن الحمل

 للمحافظة الالزمة التحفظية أو الوقتية اإلجراءات تتخذ أن العامة وللنيابة .الشأن ذوو عليه يوقع ضرمح في إلتزامات من

 واألوراق النقود تنقل أن المختص القاضى من صادر أمر علي بناء ولها عليها، األختام بوضع تأمر وأن األموال هذه علي

 لوصي تأذن أن  .أمين مكان إلى أو المصارف أحد خزانة ىإل عليه يخشي مما وغيرها والمصوغات والمستندات المالية

 جنازة علي بالصرف أمين شخص ألي أو وجد إن مديرها أو الوصية اإلقتضاء عند - األسرة ولنيابة – منفذ أو التركة

 أي عن تعدل أن األسرة ولنيابة .الوقت فوات من عليها يخشي التي األعمال وإدارة نفقتهم تلزمه من علي واإلنفاق المتوفي

   المادة هذه ألحكام تطبيقا اتخذته قرار

 (143) المادة

 اإلجراءات التخاذ دخولها الالزم واألماكن المساكن دخول المختص القاضي من مسبب إذن علي بناء األسرة لنيابة

 المسكن فيه يحدد بمسب بأمر القضائي الضبط مأموري أحد لذلك تندب أن ولها القانون، هذا في عليها المنصوص التحفظية

 .المكان أو

 (144) المادة

 تتعدد جنيه الف  ثالثة حمايته مطلوب مال يتجاوز لم إذا السابقتين المادتين في عليها المنصوص اإلجراءات إتباع يلزم ال

 المشار جراءاتاإل إتباع األسرة نيابة تر لم ما شئونه علي يقوم من إلى المال األسرة نيابة تسلم الحالة هذه وفي بتعددهم،

 .المادتين بهاتين المقررة واألوضاع بالضوابط إليها

 (145) المادة

 المرفوع الطلب يشتمل أن يجب األخيرة الحالة وفي .الشأن ذوي أو األسرة نيابة من المختصة المحكمة إلى الطلب يرفع

 أن المحكمة وعلي له، المؤيدة ستنداتالم به يرفق وأن الدعوي صحيفة في المرافعات قانون يتطلبها التي البيانات علي

– بتحديد - فيه أمر بإصدار تختص ال فيما  .لذلك تحدده ميعاد خالل كتابة عليه مالحظاتها إلبداء األسرة نيابة إلى تحيله

 لم من وإعالن رأي من إليه انتهت وما تحقيقات من أجرته بما مشفوعا الطلب لنظر المحكمة أمام جلسة األسرة نيابة وتقوم

 الذي التحقيق إجراءات من إجراء أي لمباشرة األسرة نيابة تندب أن وللمحكمة بالجلسة الشأن ذوي من أمامها عليه ينبه

 .به تأمر

 (146) المادة

 بالجلسة الحضور عن تخلف فإن تجريه، تحقيق كل في أقواله سماع من فائدة تري من تدعو أن األسرة ولنيابة للمحكمة

 جاز يحضر لم فإن جنيه، خمسمائة تجاوز ال بغرامة عليه الحكم جاز قانوني مبرر دون بأقواله اإلدالء عن امتنع أو المحددة

 .مقبوال عذرا أبدي إذا بعضها أو كلها الغرامة من عليه المحكوم تقيل أن وللمحكمة بإحضاره تأمر أن وللنيابة للمحكمة

 (147) المادة

 إجراءات إتخاذ يقتضي الغيبة إثبات أو وقفها أو منها الحد أو الوالية سلب أو جرالح توقيع طلب أن األسرة نيابة رأت إذا

 من تراه ما باتخاذ لتأذن للمحكمة األمر رفعت مال، أو حق ضياع من خاللها يخشي الزمن من فترة تستغرق تحقيق
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 أو إدارتها في سلطته تقييد أو ابعضه أو كلها األموال في التصرف من الطلب ضده المقدم بمنع لتأمر أو تحفظية إجراءات

 .االموال تلك إدارة يتولي مؤقت مدير تعيين

 (148) المادة

 من أو الغائب عن أو ناقصها أو األهلية عديم عن النيابة ترشحه بمن مسببة مذكرة للمحكمة تقدم أن األسرة نيابة علي

 النائب المحكمة وتعين  لتعيينه، الموجب بالسبب غهاإبال تاريخ   من األكثر أيامعلي ثمانية خالل وذلك ترشحهمساعداقضائيا

 الشأن ذوي رأي أخذ بعد القضائي المساعد أو

 (149) المادة

 إذا بتعيينه الصادر بالقرار المؤقت المدير أو القضائي المساعد أو عنالغائب الوكيل أو القيم أو الوصي األسرة نيابة تخطر

 وإال بالقرار علمه تاريخ من أيام ثمانية خالل برفضه كتابة األسرة نيابة الغإب التعيين يرفض من وعلي غيبته، في صدر

 .السرعة وجه علي منه بدال المحكمة تعين الرفض مسئوال   حالة وفي العلم تاريخ من إليه الموكلة المهام عن  كان

 (150) المادة

 يحرر بمحضر الغائب أو ناقصها أو األهلية عديم أموال بجرد النائب، بتعيين المحكمة قرار صدور بعد األسرة نيابة تقوم

 جميع الجرد لحضور ويدعي  العدل، وزير من قرار بها يصدر التي واإلجراءات األحكام الجرد في ويتبع  .نسختين من

 بأهل تستعين أن ولها  لحضوره، ضرورة األسرة نيابة رأت إذا ميالدية سنة عشرة خمس أتم الذي والقاصر الشأن ذوي

 المحكمة من المعين النائب إلى الجرد انتهاء بعد األموال وتسلم الديون وتقدير وتقييمها األموال جرد في برةالخ

 (151) المادة

 .فيه الواردة البيانات صحة من التحقق بعد عليه للتصديق المحكمة إلى الجرد محضر األسرة نيابة ترفع

 (152) المادة

 اآلتية المسائل في برأيها مذكرة ترفق أن عليه للتصديق المحكمة علي الجرد محضر عرض عند األسرة نيابة علي يجب

  - :األحوال بحسب

 تصفيتها أو المهنية المكاتب أو والصناعية التجارية المحال إستغالل  وفي منها الخروج أو الشائعة الملكية في االستمرار.1

   .لذلك المنفذة والقرارات بالديون الوفاء ووسائل

  .عليه المحجور أو للقاصر الالزمة الدائمة النفقة يرتقد .2

 في وبالفصل الجرد محضر علي بالتصديق المحكمة وتلتزم  وصيانتها االموال إدارة لحسن المؤدية الطرق اتخاذ .3

 يمس وال ذلك،ل يدعو ما تبينت إذا التحفظية اإلجراءات من إجراء أي عن أو السابقة المادة في المبينة إليها المشار المسائل

 .اتفاق أي عن الناشئة النية حسن الغير بحقوق أصدرته أن سبق قرار عن المحكمة عدول

 (153) المادة

 من إجراء أي عن أو السابقة المادة في المبينة المسائل في أصدرته قرار أي عن تعدل أن نفسها تلقاء من ولو للمحكمة،

 .لذلك يدعو ما تبينت إذا التحفظية اإلجراءات

 (154) المادة

 ويحرر كلها لتركة جرد المصفي يتولي الجرد   تفصيليا    محضر علي التصديق قبل للتركة مصفيا المحكمة عينت إذا

 عين وإذا  الراشدين الورثة من حاضرا يكون ومن المعين والنائب األسرة نيابة وعضو هو يوقعه عليها وما لها بما محضرا

 في االخير نصيب بتسليم الغائب عن أو ناقصها أو األهلية عدم عن النائب يقوم لجردا محضر علي التصديق بعد المصفي

 لم ما وذلك الراشدين الورثة من حاضرا يكون ومن  األسرة نيابة وعضو والمصفي هو يوقعه بمحضر المصفي إلى التركة

 محضر نسختي علي ذلك ويثبت فيةالتص تتم حتي وإدارته لحفظه النائب يد تحت بعضه أو كله المال إبقاء المصفي ير

 أو االهلية عديم عن النائب إلى التركة من يؤول ما يسلم التصفية إنتهاء وبعد  ذكرهم السابق األشخاص عليه ويوقع الجرد

 القانون هذا في عليها المنصوص االجراءات مراعاة مع الغائب عن أو ناقصها

 (155) المادة

 إدارته عن حسابا المحكمة كتاب قلم يودع أن المؤقت المدير أو الغائب عن أو ناقصها أو األهلية عديم عن النائب علي يجب

 إنقضي فإذا .تحدده الذي الميعاد في ذلك المحكمة منه طلبت وكلما قانونا المحدد الميعاد في تؤيده التي بالمستندات مشفوعا

 تحكم أن جاز ذلك منه تكرر فإن جنيه خمسمائة علي دتزي ال بغرامة عليه تحكم أن للمحكمة جاز الحساب يقدم ولم الميعاد

 الحساب النائب قدم وإذا.قانونا عليها المنصوص األخري بالجزاءات إخالل دون وذلك جنيه ألف علي تزيد ال بغرامة عليه

 بإيداع قتامؤ تأمر أن المحكمة وعلي.بعضها أو الغرامة كل من تقيله أن لها جاز المحكمة قبلته التأخير عن عذرا وأبدي

 صحة في المحكمة وتفصل.الحساب علي تصديقا ذلك يعتبر أن دون ذمته، في ثبوتها في الحساب مقدم ينازع ال التي المبالغ

 بأداء مقدمه بإلزام االمر المقدم الحساب بشأن المحكمة تصدره الذي النهائي القرار يشمل أن ويجب إليها المقدم الحساب

 .تحدده ميعاد في المحكمة خزانة يداعهوإ ذمته في المتبقي المبلغ

 (156) المادة

 لكل يجوز كما السابقة، المواد في عليها المنصوص واألوراق والسجالت والدفاتر الملفات علي االطالع الشأن لذوي يجوز

 أو المحكمة من بإذن فيها أثبت ما بمضمون وشهادات صور منهم ألي تسلم الحالتين وفي السجالت علي اإلطالع شخص

 .االسرة نيابة

 عليها والطعن واألحكام القرارات

 .القرارات إصدار

 (157) المادة

 القضائية والمساعدة  الحجر مواد في الصادرة القطعية القرارات أسباب الكتاب قلم لدي تودع أن المحكمة علي يجب

 القانون هذا من 131  المادة لحكم وفقا الصادرة والقرارات الوصي وعزل بالتصرف واإلذن والحساب والغيبة والوالية



17 

 

 في تصدر قرارات من ذلك عدا وفيما  .األسرة محكمة من صدرت إذا بها النطق تاريخ من أيام ثمانية ميعاد في وذلك

 علي المشتمل الجلسة محضر علي بالتوقيع اإلكتفاء أو القرارات هذه تسبيب للمحكمة يجوز المال علي  الوالية مسائل

 .المنطوق

 .والقرارات األحكام على الطعن

 (158) المادة

 يوجب التي الدعاوي في الصادرة والقرارات األحكام في اإلستئناف بطريق الطعن األحوال جميع في األسرة لنيابة يكون

 .والتجارية  المدنية المرافعات قانون في عليها المنصوص األحكام الطعن في ويتبع فيها تدخلها يجيز أو القانون

 (159) المادة

 بطريق عليها الطعن مواعيد بإنقضاء إال التطليق أو بالطالق أو بطالنها أو الزواج عقود بفسخ الصادرة األحكام تنفذ ال

 أو المحكمة رئيس وعلي  الطعن في الفصل حين إلى تنفيذها عدم استمر القانوني، الميعاد في عليها طعن فإذا االستئناف،

 قلم الطعن صحيفة إيداع تاريخ من يوما ستين يجاوز ال موعد في المحكمة امام مباشرة نالطع  لنظر جلسة تحديد ينيبه من

 المحددة الجلسة قبل األكثر علي يوما ثالثين خالل برأيها مذكرة تقديم األسرة نيابة وعلي ، إليه وصولها أو المحكمة كتاب

 .عالموضو في تفصل أن عليها كان الحكم المحكمة نقضت وإذا الطعن لنظر

 األسرة محاكم إنشاء قانون

 (160) المادة

 مقرها يكون أن على العدل وزير من بقرار مقرها تعيين يكون لألسرة، محكمة جزئية محكمة كل إختصاص بدائرة تنشأ

 التى األحوال فى إليها ترفع التى االستئناف الطعون لنظر متخصصة إستئنافية دوائر بها وتنشأ .المحاكم باقى عن مستقل

 .األسرة محاكم من الصادرة والقرارات األحكام عن القانون يزهايج

 (161) المادة

 فى المحكمة ويعاون االبتدائية بالمحكمة رئيس بدرجة األقل على أحدهم يكون قضاة ثالثة من األسرة محكمة تؤلف 

 واألخرمن جتماعييناإل اإلخصائيين من أحدهما خبيران القانون هذا من75 المادة فى عليها المنصوص  الدعاوى

 األقل على أحدهم يكون قضاة ثالثة من اإلستئنافية الدائرة وتؤلف النساء من األقل على أحدهما يكون النفسيين اإلخصائيين

 المقيدين من إليهما المشار الخبيران ويعين .اإلخصائيين من تراه بمن تستعين أن وللدائرة إستئنافية بمحكمة رئيس بدرجة

 األحوال بحسب الصحة وزير أو  االجتماعي التضامن وزير مع باإلتفاق العدل وزير من قرار بها يصدر تىال الجداول فى

 .العدل وزارة قبل من وتحريرية شفهية إلختبارات خضوعهما بعد

 (162) المادة

 تتولى .اإلستئنافية ائرهاودو األسرة محاكم أمام القانون هذا فى لها المخولة المهام تتولى األسرة لشئون متخصصة نيابة تنشأ

 بالرؤية الخاصة القرارات وكذلك للمحضون إجازته أو السفر من بالمنع الخاصة القرارات إصدار األسرة شئون نيابة

 بإلتزاماته وفائه ثبوت حالة فى للصغير واإلستضافة الرؤية حق من األب حرمان بشأن النظر وإعادة واإلستضافة

 والطعون الدعاوى قياد عند اإلستئنافية ودوائرها األسرة محاكم كتاب أقالم على األسرة نشئو نيابة وتشرف .نحوالصغير

  إليها المشار

   .والتجارية المدنية المرافعات قانون من 65للمادة طبقا ومذكراتها مستنداتها وإستيفاء

 (163) المادة

 من كافيا عددا ويضم العدل وزارة يتبع األسرية عاتالمناز لتسوية أكثر أو مكتب إبتدائية محكمة كل إختصاص بدائرة تنشأ

 مكتب العدل وزارة من قرار اختيارهم بقواعد ،يصدر  كل ويرأس الذين والنفسيين واإلجتماعيين القانونيين اإلخصائيين

 .األسرة محكمة قضاة أحد

 (164) المادة

 من كاف بعدد تزود اإلستئنافية دوائرها أومن منها الصادرة والقرارات األحكام لتنفيذ خاصة إدارة أسرة محكمة بكل تنشأ

 اإلدارة هذه على اإلشراف ويتولى .المحكمة رئيس من قرار يصدربتحديدهم الذين المدربين المؤهلين التنفيذ محضرى

 .المحكمة تلك دائرة فى األسرة محكمة قضاة بين من اإلبتدائية للمحكمة العمومية الجمعية تختاره للتنفيذ قاض

 (165) ادةالم

 الوقتية، واألوامر التنفيذ ومنازعات المستعجلة والدعاوى الصلح فيها يجوز ال التى الشخصية األحوال دعاوى غير فى

 طلبا يقدم أن األسرة، محاكم بها تختص التى الشخصية األحوال مسائل إحدى بشأن دعوى إقامة فى يرغب من على يجب

 سماع وبعد النزاع بأطراف اإلجتماع المكتب هيئة وتتولى .المختصة األسرية اتالمنازع تسوية مكتب إلى النزاع لتسوية

 وديا لتسويته محاولة فى واإلرشاد النصح لهم وتبدى فيه، التمادى وعواقب وإثارة المختلفة بجوانبه بتبصيرهم تقوم أقوالهم

 المكتب هذا رئيس القاضى قبل من تذيليها بمجرد نافذة المكتب قرارات وتعتبر األسرة كيان على حفاظا

 (166) المادة

 عليها المنصوص الشخصية األحوال مسائل فى التقاضى وإجراءات القواعد اإلستئنافية ودوائرها األسرة محاكم أمام يتبع

 القانون هذا فى

 األسرة تأمين نظام صندوق إنشاء

 (167) المادة

 المستقلة، العامة االعتبارية الشخصية له وتكون بح،الر يستهدف ال"األسرة تأمين نظام صندوق" يسمي صندوق ينشأ

 الوزراء مجلس رئيس من قرار يصدر ادارة مجلس الصندوق إدارة ويتولى .القاهرة مدينة مقره ويكون الخاصة، وموازنته

 من  دوقالصن إدارة مجلس في األسرة مجال في العاملة المدني المجتمع منظمات تمثل أن علي فيه، العمل وبنظام بتشكيله

 تنفيذه علي اإلشراف يتولي األقارب أو األوالد أو المطلقة أو للزوجة نفقة بتقرير الصادرة األحكام تنفيذ ضمان أهدافه بين
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 وزيرالتضامن موافقة بعد العدل وزير من قرار تمويله وطرق وإجراءاته النظام هذا بقواعد ويصدر األسرة، تأمين صندوق

 .االجتماعى

 (168) المادة

 مسائل  في التقاضي أوضاع بعض تنظيم قانون من 71 المادة في عليه المنصوص التأمين نظام في باالشتراك األسرة لتزمت

  : اآلتية بالفئات ،2000 لسنة1  رقم بالقانون الصادر الشخصية االحوال

  .الزوج يدفعها زواج، واقعة كل عن جنية خمسين-

  .المرجع أو المطلق يدفعها  المراجعة، أو القالط واقعات من واقعة كل عن جنية مائة -

 عن المبلغ يدفعها  الثالث، الطفل من ابتداء جنية خمسين إلي  تزاد الثاني الطفل حتى ميالد واقعة كل عن جنية عشرين -

 .الميالد شهادات علي حصوله عند واحدة مرة الميالد

 المختص الوزير مع باالتفاق العدل وزير قرار الصندوق الي وتوريدها المبالغ هذه تحصيل واجراءات بقواعد ويصدر 

 (169) المادة

 72المادة ألحكام تطبيقا حكمها أوضاع بعض تنظيم قانون من  في وما واالجور للنفقات األسرة تأمين صندوق أداء يكون

 و 168 المادتين في ورةالمذك  الموارد  حصيلة من اليه، المشار الشخصية االحوال مسائل في التقاضي تنظيم قانون من

 ويتضمن الصندوق يمولها لألسرة، أخري تأمينية خدمات إضافة الجمهورية رئيس من بقرار ويجوز .القانون هذا من 170

 .فيها االشتراك فئات تحديد القرار

 (170) المادة

  : يلي مما الصندوق موارد تتكون

 .القانون هذا من الثانية المادة - في المبينة األسرة تأمين نظام في االشتراكات حصيلة .-

 .القانون هذا من  الثالثة المادة لحكم نفاذا الصندوق إلي تؤول التي المبالغ . -

  .الصندوق  إدارة مجلس يقبلها التي والتبرعات والوصايا الهبات . -

  .الصندوق لدعم للدولة العامة الموازنة من يخصص ما . -

 اإلدارة مجلس يقرره بما قالصندو أموال استثمار عائد . -

 (171) المادة

 .نشره لتاريخ التالي اليوم من به ويعمل الرسمية، الجريدة في القانون هذا ينشر


