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 مدخل ايل قوانني االحوال الشخصية 
  مسائل الوالية علي النفس

 الدعاوى القضائية يف مسائل الوالية علي النفس برز ا
 

 ما هي األحوال الشخصية؟

األحوال الشخصية في القضاء المصري يقصد بها كل ما 
يتميز به اإلنسااااااااااااااا صف تيرل مف الصااااااااااااا ا  ال  ي ية    

قانونيًا في حياته اإلجتماعية العائلية التي يترتب صليها  ثرًا 
 سواء تعلق ذلك بمسائل شخصية    بمسائل مالية.

األحوال الشخخخة خخخال ري الشخخخ   ل  -د/ محمد علي محجوب 
اإلسخخخخخخخخخوماخل االيواحكم الاي هح ف  اخخخخخخخخخخ      ري المحخ  ف 

 :14ص  –الم   ل 
لم يترك القضاااااااء األاااااا شخ األحوال الشااااااخصااااااية   ا ت ديد 

بصاااااااااااا ة صامة  و  ما يتميز به حيث بيف: إا المقصااااااااااااو  به 
اإلنساااااااااااا صف تيرل مف الصاااااااااا ا  ال  ي ية    العائلية  التي 
رتب القانوا اثرا قانونيا في حياته اإلجتماعية  ككوا اإلنساااا 
ذكرا     نثي   كوناه و جاا     رمًش    م لق      باًا     ب اًا 
شاااااااااااارعيا    كونه تام األ لية    مقيدا لساااااااااااا ب مف  ساااااااااااا ابها 

 نية.القانو 

 ما هي القوانني التي تنظم مسائل األحوال الشخصية؟

 28: 24ص  -الم جع الس بق  -د/ محمد علي محجوب  -
القوانيف الخاألة التي ألدر  للعمل بها  مام م اكم األحوال الشخصية  التي  خذ  نصوألها مف  قوال ال قهاء في المذا ب 

 اإلسشمية  ي ما يلى:
  و مكوا مف ثشث صشااااارة ما ة  تتعلق بالت ليق لعدم ا ن ال    للعيب  قال  قة  العدة  كان   ۱۹۲۰لسااااا ة  ٢٥القانوا  -١

  كثر  ذل ال صوص مأخوذة مف مذ ب اإلمام مالك.
  و مكوا مف ما تيف   قد صالج  ذا القانوا مشاااااااكلة تز اج الصااااااا ار ق ل بلوتهم الساااااااف  ۱۹۲۳لسااااااا ة  ٥٦القانوا رقم  -٢

حدا   نى لسف الز اج  جعله س  صشرة مرة بال س ة لل تاة  ثماني صشرة س ة بال س ة لل تي  كما م ع الصال ة للز اج  فوضع 
الموثق مف م اشااااارة صقد و اج مف  و  قل مف ذلك   نك كذلك صلى صدم ساااااماو  صوأ الز جية  مام الم اكم إذا كان  ساااااف 

 لعقد.الز جة تقل س  صشرة س ة  سف الز ج يقل صف ثماني صشرة س ة  ق  ا
ب عض  حكام األحوال الشاااااااااخصاااااااااية   و مكوا مف خمق  صشاااااااااراف ما ة تتعلق بال شل  ۱۹۲۹لسااااااااا ة  ٢٥القانوا رقم  -٣

  الت ليق للضرر  ال ي ة  ح ق الز ج    صوی ال سب  قعض  حكام ال  قة  العدة  سف ال ضانة  الم قو .
 الشرعية  ا جراءا  المتعلقة بها. المشتمل صلى  ئ ة ترتيب الم اكم ۱۹۳۱لس ة  ٧٨القانوا رقم  -٤
 بأحكام المواراث. ١٩٤٣لس ة  ٧٧القانوا رقم  -٥
 بشأا ت ظيم  حكام األ قاف. ١٩٤٦لس ة  ٤٨القانوا رقم  -٦
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 بشأا  حكام الوألية. ١٩٤٦لس ة  ٧١القانوا رقم  -٧
 بسلب الو ية صلى ال  ق. ١٩٥٢لس ة  ١١٨القانوا رقم  -۸
 بأحكام الو ية صلى المال. ١٩٥٢ لس ة ۱۱۹القانوا رقم  -٩
 ب ظام القضاء. ١٩٤٩لس ة  ١٤٧بتعديل بعض  حكام القانوا رقم  ١٩٥٥لس ة  ٤٦١القانوا رقم  -١٠ 

 بتعديل بعض  حكام قوانيف األحوال الشخصية. ١٩٨٥الس ة  ۱۰۰القانوا رقم  - ١١
 .۱۹۲۹لس ة  ٢٥ليها في القانوا رقم بشأا تعديل  حكام الم قو  الم صوص ص ۱۹۹۳لس ة  ۲۳القانوا رقم  -۱۲
   بشأا ت ظيم اجراءا   صوأ ال س ة في مسائل األحوال الشخصية.١٩٩٦لس ة  ٣القانوا رقم  -۱۳
 بشأا ت ظيم بعض   ضاو  إجراءا  التقاضي في مسائل األحوال الشخصية. ۲۰۰۰لس ة  ١القانوا رقم  -١٤
 م كمة األسرة.  بشأا إنشاء ٢٠٠٤لس ة  ١٠القانوا رقم  -١٥
 بشأا إنشاء نظام تأميف األسرة.  ٢٠٠٤لس ة  ١١القانوا رقم  -١٦

 ذا  مما تجدر اإلشاااارة إليه  ا القوانيف الخاألاااة بالمواراث الوألاااية  الوقل  ي مف القوانيف العامة التي تساااري  حكامها صلى 
 تسري كذلك صلى تير المسلميف.المصرايف صلى اختشف صقائد م الدي ية  فكما تسري  حكامه صلى المسلميف  

 ما بال ساااااا ة المسااااااائل الز اج  ال شل  ما يتعلق بهما   ذل األحكام المشااااااار إليها ت  ق صلى المساااااالميف  تير المساااااالميف إذا 
 اختل   مللهم  طوائ هم     ات د   لم تكف لهم م اكم ملية ص د ألاااااد ر قانوا ال ائها    ما المت د  الملة  ال ائ ة الذيف لهم

  بال اء الم اكم الشاارعية  الم اكم الملية ف ا القانوا ١٩٥٥لساا ة  ٤٦٢جها  قضااائية ملية م ظمة  ق  ألااد ر القانوا رقم 
 الواجب الت  يق  و  حكام شراعة المتخاألميف في ن ال ال ظام العام.

 ما هي أنواع قضايا األحوال الشخصية؟

القضاااااااائية تت وو  صا أ األحوال الشاااااااخصاااااااية  مام الد ائر 
فم هااا مااا يتعلق بااالخ  ااة  الز اج  م هااا مااا يتعلق بااال رقااة 
 ال شل  م هاا ماا يتعلق باال  قاا   األجور إلى تير ذلاك 
مف ال قول المالية باإلضاااااااااااااافة إلى طل ا  األمور الوقتية 
 القرارا  المساااااتعجلة   ساااااوف نت ا ل مت وو الدصا أ  مام 

 ت اصًا. م اكم األسرة   برو ا تدا ً  فيما يلي

 :54ص  -الم جع الس بق  -د/ محمد علي محجوب 
تختك  ذل الم كمة )م كمة األساارةب ب ظر جميع الم اوصا  
التي ت شااااااأ الز جيف  ت صاااااال في   جه الخشف المتعد ة صلى 
ن و ي قق سااارصة  فضااال  صدالة   في كأثر إلحاطة الم كمة 
 بكل ص األااااااار ال زاو   قد صقد القانوا ا ختصااااااااص للم كمة

ا بتدائية المختصاااااااااة كليا ب ظر  صوأ ال شل    الت ليق    
الت راق الجثمااااانن   ا تير ااااا بااااال كم ابتاااادائيااااا في  صااااا أ 
ال  قا     األجور  ما في حكمها ساااااواء للز جة    األ       
األقارب  حضانة الص ير  ح ظه  رؤاته  ضمه  ا نتقال به 

  مسكف حضانته.

 دعوى إثبات النسب

دائ ة األحوال الشة ال  - ا ئال ٧٥لسنل  ٨٥الط م ر ف   صوأ يرفعها ذ ي الشأا ب لب نسب الص ير لوالدل. ي 
  عدة  - ٥٩م اب رنى )سخخنل  -٠٥/٠٥/٢٠٠٨جلسخخل  -
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 اشاااااااااااااتر  لث و  ال ساااااااااااااب بال را   ا يث    يام الز جية 
الص ي ة  إا كان  تير موثقة    ا ال اجة إلى إألدار 

 إقرار    بي ة بال سب مف الز ج.
األألاااااول المقررة في فقه الشاااااراعة ا ساااااشمية  ا ال ساااااب 

القائمة بيف الرجل  يث   بال را  الذأ يقع ضاااااامف الز جية
  المر ة.

 صلى الجااناب العملي نجاد الم كماة تعتاد با قرار الز ج    
 بال صمة الوراثية إلث ا  ال سب.

القاصدة : األألاااااااااول المقررة في فقه  ( ٤٦٣صخخخخخخ حل  - ٨٠
شااااراعة ا سااااشمية  ا ال سااااب يث   بال را  الذأ يقصااااد به ال

الز جيااة القااائمااة بيف الرجاال  المر ة ص ااد ابتااداء ال ماال   ص ااد 
حصاااااااول الو  ة    فى حال  يام الز جية الصااااااا ي ة اذا  تى 
الولد لساااااتة  شاااااهر صلى األقل مف  ق  الز اج  كاا يتصاااااور 

جة الى ال مل مف الز ج ث   نساااااااااااااا ه م ه   بال را    ا حا
إقرار    بي ة    إذا ن ال الز ج فش ي ت ى ا  بشاااااااااارطيف   لهما 

  ا يكوا نفيه  ق  الو  ة  ثانيهما  ا يشصف  مر ته .

 دعوى إنكار النسب

 ي الدصوأ التي يرفعها الرجل إلنكار نسااااااااااااب الصاااااااااااا ير 
 إلنت اء نس ه له  ذلك في صدة حا  :

 العقد. صدم التشقي بي ه  قيف و جته مف حيف -١
 إذا  ت  الز جة بولد بعد س ة مف تي ة الز ج ص ها. -٢
إذا  ضاااااااااع  الز جة مولو  ا فى مدة تقل صف ساااااااااتة  -٣

 شهور مف تاراخ الز اج ال قيقى.
إذا  ث   ال ب الشاارصى  ا ال صاامة الوراثية الخاألااة  -٤

 بال  ل   تشترك مع ال صمة الوراثية لرافع الدصوأ.
الز ج قد  قر باألبوة  لو ضم ا   ا  اشتر  فيها    يكوا 

  يكوا الز ج ألاااام  صلى مظا ر ال مل حتى  ضااااع  
و جته مولو  ا طالما لم يلتقيا      نه اشترك فى ا حت ال 

 بقد م المولو .
 

لسخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخة خخخخخخال ر ف  15م دة ال
الم دل ب لي حون  1929لسخخنل  25الم دل ب لي حون  1920
 :1985لسنل  100

  تسااااااااااااامع ص د اإلنكار  صوأ ال ساااااااااااااب لولد و جة ث   صدم 
التشقي بي ها  قيف و جها مف حيف العقد,    لولد و جة آت  
به بعد سااااا ة مف تي ة الز ج ص ها ,    لولد الم لقة  المتوفى 
ص ها و جها اذا آت  به ألكثر مف سااااااااا ة مف  ق  ال شل ا  

 الوفاة.
ب صخخخخخدار   حون  2000سخخخخخنل ل 1مم الي حون ر ف  7م دة ال

هنظاف ب ض ااضخخ و ااج اتاا الاي ضخخي ري مسخخ ئا ا حوال 
 الشة ال:

  تق ل ص د اإلنكار  صوأ اإلقرار بال سااااااب ا  الشااااااها ة صلى 
اإلقرار به بعد  فاة المورث إ  إذا  جد    رال رساااااااااااااامية ا  
مكتوقة جميعها بخط المتوفى  صليها إمضااااااااااؤل      لة ق  ية 

 لى أل ة  ذا ا  صاء.جاومة تدل ص
 ج/طالق/ميالد/ وفاة/ قيد عائلي(دعوى تصحيح القيد )زوا

 ي الدصوأ التي ُترفع إلى القاضاي ب لب تصا يا الخ أ 
الوار  في قيد ال يانا  الشاااااااااااخصاااااااااااية للشاااااااااااخك    لذ اه 

 بالسجش  األحوال المدنية.
 اراصى  ا تلااك الاادصوأ ترفع  مااام م كمااة األساااااااااااااارة  اتم 
إختصااااااااام ذ ي الشااااااااأا فيها سااااااااواءًا مف األشااااااااخاص ذ ي 

ب صخخخدار   حون  2000لسخخخنل  1( مم الي حون ر ف 9الم دة)
هنظاف ب ض ااضخخ و ااج اتاا الاي ضخخي ري مسخخ ئا ا حوال 

الجزئية ب ظر المسااااائل الوار ة   تختك الم كمة الشخخخة خخخال:
تص يا القيو  المتعلقة با حوال الشخصية في … بهذل الما ة

 … . ثائق الز اج  ال شل
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الصاااااااااااااا ااااة في الاااادصوأ     الجهااااا  ال كوميااااة المع يااااة 
 بالتص يا.

 للمدصي إث ا  حد ث خ أ في القيد بجميع طرل اإلث ا  
 ب صت ارل مف المسائل الما ية.

يا مف الم كمة  قعد ألااااااااد ر ال كم القضااااااااائى بالتصاااااااا 
يتوجه الم كوم له إلى مصاااااااااااااال ة األحوال المدنية إلجراء 
التصااا يا بال موذج المعد لذلك  ارفقه بأألااال ال كم مذيل 

 بالصي ة الت  يذية.

 خخخخخخخخخخ حخخخخخخخخخخون ا حخخخخخخخخخخوال مخخخخخخخخخخم  47الخخخخخخخخخخمخخخخخخخخخخ دة 
 :1994  لسنل  143 ر خخف المدحال 

  يجوو إجراء  ي ت يير    تص يا في قيو  األحوال المدنية 
 قيد األساااااارة إ  ب اء صلى  المسااااااجلة صف  قائع الميش   الوفاة

قرار يصااااااااااادر بذلك مف اللج ة الم صاااااااااااوص صليها في الما ة 
الساااااابقة.  اكوا إجراء الت يير    التصااااا يا في الج ساااااية    

   في قيو  األحوال المااادنياااة المتعلقاااة  -الاااديااااناااة    المه اااة 
بااالز اج    ب شنااه    التصاااااااااااااااا ل    ال شل    الت ليق    

  إث ا  ال سااب ب اء صلى  حكام     ثائق الت راق الجسااماني  
ألااا رة مف جهة ا ختصاااص   ا حاجة إلى اسااتصاادار قرار 

 مف اللج ة المشار إليها.
 دعوى النفقة زوجية

 ي الاادصوأ التي ترفعهااا الز جااه ب لااب إلزام الز ج ب  قااة 
شااااهراة لها  تشاااامل ال  قة ال ذاء  الكسااااوة  المسااااكف  تير 

 ذلك مما يقضى به الشرو.
 اشاااتر  لق ول الدصوأ  ا تكوا و جته بموجب صقد و اج 
ألااااااا يا   ا تكوا قد سااااااالم  ن ساااااااها إليه  لو حكمًا     
تكوا قااد إرتااد     إمت عاا  صف طاااصتااه    يم ع مر  

 الز جة مف است قاقها لل  قة.
 اتم تقدير ال  قة  فقًا ل الة الز ج  ق  إساااااااااااااات قاقها مف 

 ة يسار الز جة.اليسر    العسر   ا ال ظر إلى حال
   تساااااامع  صوأ ال  قة صف مدة ماضااااااية ألكثر مف ساااااا ة 
نهايتها تاراخ رفع الدصوأ     يق ل مف الز ج التمساااااااااااااااك 
بالمقاألااااااااااااااة بيف ن قة الز جة  قيف  يف له صليها ا  يزاد 

 صلى ما ي ي ب اجتها الضر راة.
 تعت ر ن قة الز جة  ي ا صلى الز ج مف تاراخ امت اصه صف 

 مع  جوقه     تسقط إ  باإل  ء ا  اإلبراء.اإلن ال 
 اكوا لاديف ن قاة الز جاة امتيااو صلى جميع  موال الز ج  

  اتقدم فى مرت ته صلى  يوا ال  قة األخرأ.

لسخخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف  1م دة ال
الم دل ب لي حون  1929لسخخنل  25الم دل ب لي حون  1920
 :1985لسنل  100

قة للز جة صلى و جها مف تاراخ العقد الصااااااا يا إذا تجب ال  
ساالم  ن سااها إليه  لو حكما حتى لو كان  موساارة    مختل ة 

 معه فى الديف.
    يم ع مر  الز جة مف است قاقها لل  قة. 

 تشاااااامل ال  قة ال ذاء  الكسااااااوة  المسااااااكف  مصااااااارا  العشج 
  تير ذلك مما يقضى به الشرو.

إذا ارتااد , ا  امت عاا  مختااارة مف     يجااب ال  قااة للز جااة 
تساااليم ن ساااها   ا حق ا  اضااا ر  الى ذلك بسااا ب ليق مف 

 ق ل الز ج, ا  خرج    ا اذا و جها.
   يعت ر ساااااااااااا  ا لسااااااااااااقو  ن قة الز جة خر جها مف مسااااااااااااكف 

فى األحوال التي ي اخ فيها ذلك  –  ا إذا و جها  -الز جية
ا  قض  به  ب كم الشرو مما  ر  فيه نك ا  جرأ به صرف

ضر رة,    خر جها للعمل المشر   مشوب ب ساءة استعمال 
ال ق, ا  م اف لمصااااال ة األسااااارة  طلب م ها الز ج ا مت او 

 ص ه.
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 تعت ر ن قااة الز جااة  ي ااا صلى الز ج مف تاااراخ امت اااصااه صف  
 اإلن ال مع  جوقه ,    تسقط إ  باإل  ء ا  اإلبراء .

ة ماضية ألكثر مف س ة نهايتها    تسمع  صوأ ال  قة صف مد
 تاراخ رفع الدصوأ.

   يق ل مف الز ج التمسااااااك بالمقاألااااااة بيف ن قة الز جة  قيف 
  يف له صليها ا  يزاد صلى ما ي ي ب اجتها الضر راة.

 اكوا لااااديف ن قااااة الز جااااة امتياااااو صلى جميع  موال الز ج, 
  اتقدم فى مرت ته صلى  يوا ال  قة األخرأ.

 اإلعرتاض على إنذار الطاعةدعوى 

 ي الاااادصوأ التي ترفعهااااا الز جااااة لعصترا  صلى  صوة 
الز ج إيا ا للعو ة ب صشا صلى يد م ضاااار لشااااخصااااها ا  
مف ي وب ص ها مع بيانه المسكف   اكوا اإلصترا  خشل 
 ثشثيف يوما مف تاراخ  ذا اإلصشا  إ  فلف تق ل الدصوأ.

  األسااا اب التي تم عها  اشاااتر   ا ت يف في  ذا اإلصترا
مف الدخول في طاصة الز ج حتى   تسااااااااااااقط ن قتها   مف 

 تلك األس اب:
 ا يكوا الز ج تير  ميف صلى الز جة ن ساااااااًا    تير  -١

  ميف صلى  موالها    يعتدي صليها بالسب    الضرب.
 ا مساااكف الز جية تير ألاااالا لل ياة فيه      تأمف  -٢

 صلى ن سها فيه.
شتمل مسكف الز جية صلى المقوما  األساسية  ا   ي -٣

 التي تعيف صلى الم يشة.

 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  11مخخ دة ال
 :1985لسنل  100االم دل ب لي حون ر ف 

إذا امت عااا  الز جاااة صف طااااصاااة الز ج   ا حق توقل ن قاااة 
الز جة مف تاراخ ا مت او  تعت ر ممت عة   ا حق إذا لم تعد 

الز جيااة بعااد  صوة الز ج إيااا ااا للعو ة باا صشا صلى يااد لم زل 
م ضااار لشاااخصاااها ا  مف ي وب ص ها  صليه  ا ي يف فى  ذا 

 للز جة ا صترا  صلى  ذا  مام الم كمة   اإلصشا المسااكف
ا بتدائية خشل ثشثيف يوما مف تاراخ  ذا اإلصشا  صليها  ا 

تساات د إليها ت يف فى ألاا ي ة ا صترا  األ جه الشاارعية التي 
  فى امت اااصهااا صف طاااصتااه  إ  حكم بعاادم ق ول اصتراضااااااااااااااهااا

 اعتااد بوقل ن قتهااا مف تاااراخ انتهاااء ميعااا  ا صترا  اذا لم 
 صلى الم كمة ص د نظر ا صترا , ا    تتقدم به فى الميعا 

ب اااء صلى طلااب  حااد الز جيف, التاادخاال إلنهاااء ال زاو بي هماااا 
ف ذا باا لها اا   معاشااااارةألااااال ا باساااااتمرار الز جية  حساااااف ال

الخشف مساااااااااااااات كم  طل   الز جة الت ليق اتخذ  الم كمة 
مف  ذا  11الى  7إجراءا  الت كيم الموض ة فى الموا  مف 

 القانوا.

 دعوى النشوز

 ي الدصوأ التي يرفعها الز ج صلى و جته الممت عة   ا 
حق صف طاصته لكي يث   نشاااااااااوو ا  لكى يتم  قل ن قتها 

  ذا اإلمت او. مف تاراخ

 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  11مخخ دة ال
 :1985لسنل  100االم دل ب لي حون ر ف 
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 اشااااااتر  لرفعها  ا يوجه الز ج إنذار بالدخول في ال اصة 
لز جتاااه فش تعتر  صلياااه في المواصياااد القاااانونياااة      ا 
تعتر  الز جة صلى إنذار الدخول فى ال اصة  اقضاااااااااااااى 

 فيه برفض اصتراضها ب كم نهائى.
 اترتاااب صلى ذلاااك سااااااااااااااقو  ن قتهاااا   صااادم قااادرتهاااا صلى 

 لها كونها قد خرج  صف طاصة و جها. الم ال ة بأية ن قة
 اراصى  ا حكم ال شوو يرت ط بال ياة الز جية  اد ر معها 
 جو ًا  صاادمااًا  فااال شل الرجعي   يق ع  ثااار ال شااااااااااااااوو 
فتظاال الز جااة ناااشاااااااااااااازا فى صاادتهااا  إا  رجعهااا الز ج ق اال 
انقضاااااااااااء العدة أل  ناشاااااااااازا  ما ال شل ال ائف فهو الذأ 

 لك الوفاة.يق ع  ثار ال شوو  كذ
 ال شااوو   يعدم حق الز جة في الم اب ة بمرخر ألااداقها 
   ن قة متعتها إذا ما توافر   ساااااااا ابها  لكف قد يرثر صلي 
 تقدير م لغ المتعة إلنتقاص مدة ال شوو مف مدة الز جية. 

امت عااا  الز جاااة صف طااااصاااة الز ج   ا حق توقل ن قاااة إذا 
الز جة مف تاراخ ا مت او  تعت ر ممت عة   ا حق إذا لم تعد 
لم زل الز جيااة بعااد  صوة الز ج إيااا ااا للعو ة باا صشا صلى يااد 
م ضااار لشاااخصاااها ا  مف ي وب ص ها  صليه  ا ي يف فى  ذا 

 اإلصشا المسكف.
 كمااة ا بتاادائيااة خشل  للز جااة ا صترا  صلى  ااذا  مااام الم

ثشثيف يوماااااا مف تااااااراخ  اااااذا اإلصشا  صليهاااااا  ا ت يف فى 
ألااااااااا ي ة ا صترا  األ جه الشااااااااارعية التي تسااااااااات د إليها فى 

 امت اصها صف طاصته  إ  حكم بعدم ق ول اصتراضها.
 اعتااد بوقل ن قتهااا مف تاااراخ انتهاااء ميعااا  ا صترا  اذا لم 

 تتقدم به فى الميعا .
مة ص د نظر ا صترا  , ا  ب اء صلى طلب  حد  صلى الم ك

الز جيف, التدخل إلنهاء ال زاو بي هما ألل ا باستمرار الز جية 
  حسف المعاشرة.

ف ذا باا لها اا الخشف مساااااااااااااات كم  طل   الز جة الت ليق 
 7اتخذ  الم كمة إجراءا  الت كيم الموضاا ة فى الموا  مف 

 مف  ذا القانوا. 11الى 

 صغارعوى نفقة الد

 ي الدصوأ التي يرفعها الصاااااااااا ير    ال اضااااااااااف له صلى 
األب ل لب إلزامه ب  قة شاااااااهراة للصااااااا ير  تشااااااامل ال  قة 

 ال ذاء  الكسوة  المسكف  تير ذلك مما يقضى به الشرو.
 التزم األب ب  قة     ل  توفير المساااااااكف لهم بقدر يساااااااارل 

 بأمثالهم. قما يك ل لأل    ال يش فى المستوأ الشئق 
 اشااااااتر  لتلك الدصوأ    يكوا للصاااااا ير مال      تكوا 
ال    متز جة    تكسااااب ما يك ي ن قتها      يكوا اإلبف 
قد بلغ الخامسااااااااااااااة صشاااااااااااااار مف صمرل     تمها صاجزا صف 
الكساااااب دفة بدنية ا  صقلية ا  بسااااا ب طلب العلم المشئم 

 ألمثاله     بس ب صدم تيسر  ذا الكسب.

 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  18مخخ دة ال
 :1985لسنل  100االم دل ب لي حون ر ف 

إذا لم يكف للص ير مال ف  قته صلى  بيه   تستمر ن قة األ    
تتز ج ال    ا  تكسب ما يك ى ن قتها  الى صلى  بيهم الى اا 

اا يتم ا بف الخامساااااااااة صشااااااااار مف صمرل قا را صلى الكساااااااااب 
الم اساااااااب, فاا  تمها صاجزا صف الكساااااااب دفة بدنية ا  صقلية 
ا  بسااااااا ب طلب العلم المشئم ألمثاله   ساااااااتعدا ل, ا  بسااااااا ب 
صدم تيسااار  ذا الكساااب اساااتمر  ن قته صلى  بيه   التزم األب 

    ل  توفير المساااكف لهم بقدر يساااارل  قما يك ل لأل     ب  قة
 ال يش فى المستوأ الشئق بأمثالهم.

 تساااااااااااااات ق ن قاااة األ    صلى  بيهم مف تااااراخ امت ااااصاااه صف 
 اإلن ال صليهم.
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الصااا ير يمك ه  ا يرفع  صوأ ال  قة ب  ساااه      اراصي  ا
يجب إختصااااامة فيها إذا ما بلغ سااااف الخامسااااة صشاااار مف 

 صمرل 
 

ب صخخخخخدار   حون  2000لسخخخخخنل  1مم الي حون ر ف  2م دة ال
هنظاف ب ض ااضخخ و ااج اتاا الاي ضخخي ري مسخخ ئا ا حوال 

 ة ال:الش
 تث     لية التقاضااااي في مسااااائل األحوال الشااااخصااااية للو ية 
صلى ال  ق لمف  تم خمق صشاااااارة ساااااا ة ميش ية كاملة متمتعا 

 … بقوال العقلية 

 دعوى نفقة األقارب

 ي الدصوأ التي يرفعها كل ذي رحم م رم صلى قراب له 
 ل لب ن قة شهراة له لسد حاجاته األساسية.

 قارب  ألاااااااااااااول مثش األم  األب  الجد  األقارب قد يكونوا 
 الجااادة     قاااارب فر و مثااال الولاااد      ل           ل    
 قااارب حواشااااااااااااااي مثاال اإلخوة       م  األصمااام  العمااا  

  األخوال  الخا  .
 اشتر  لتلك ال  قة  ا يكوا طالب ال  قة معسرا    كسوقا 

م الب   لكف کس ه   ي ي ب اجته الضر راة   ا يكوا ال
باال  قاة موساااااااااااااارا  اا يفيض مف كساااااااااااااا اه ماا ي ي ب ااجاة 

 ال الب.

هنص على  2000لسخخخخخخخنل  1الم دة الث لثل مم الي حون ر ف 
  تصااادر ا حكام ط قا لقوانيف ا حوال الشاااخصاااية  الوقل  أحه

 اعمال فيماا لم ير  في شاااااااااااااااأناه نك في تلاك القوانيف باأرجا 
 … ا قوال مف مذ ب ا مام ابي ح ي ة 

وو إلى  رجا األقوال يتضاااااااااااا  ا الولد الموسااااااااااار تجب  قالرج
صليه ن قه  بيه   مه   جدا ل  جداته ال قراء    ا الوالد الموساار 
تجب صليه ن قة  ب اءل   ب اء  ب اءل ال قراء تجب لل واشااااااااااااااى 
ال  قة فى حالة إنعدام  جو  األألاااااول     ال ر و      جو  م 

 مع صدم توافر شر   إيجاب ال  قة.
ل  قاة صلى األقرب فاألقرب  ف ا لم يكف للمرء  قارب  تجاب ا

 كان  ال  قة مف الصدقة    مف بي  المال.

 دعوى بدل الفرش والغطاء

 ي الدصوأ التي ترفع مف الز جه ل  ساااااها    للصااااا ار    
 مف األقارب ب لب بدل فر   ت اء لهم.

 اعد بدل ال ر   ال  اء مف ص األاااااااار ال  قة صلى الملتزم 
فيشااااااااااااااتر  لهاا ذا  شاااااااااااااار   ن قاا  الماأكل  المل ق بهاا 

  المسكف  تير م.
 ال ر   و ما يلزم إفتراشااااااااااااه لل وم    للجلو  صليه  كاا 
ال  اااء  و مااا يلزم لعلت اااف بااه ص ااد ال وم  كاااناا  تلااك 
األشاااااااااااااياء مما ي لن باإلساااااااااااااتعمال ف نه يلتزم تجديدل بد ام 
ا سااااااااااااااتعمال  اجب  ا يكوا لكل شااااااااااااااخك مهد خاص 

حاالتااه فاالز جاة مثًش ي   ي  ا يكوا لهااا فرا  ي اااساااااااااااااااب 

لسخخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف  1م دة ال
الم دل ب لي حون  1929لسخخنل  25الم دل ب لي حون  1920
 :1985لسنل  100

 تجب ال  قة للز جة صلى و جها مف تاراخ العقد الصااا يا إذا 
كما حتى لو كان  موساارة    مختل ة ساالم  ن سااها إليه  لو ح

 تشااااامل ال  قة ال ذاء  الكساااااوة  المساااااكف ….. معه فى الديف 
 ….. . مصارا  العشج  تير ذلك مما يقضى به الشرو 

 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  18مخخ دة ال
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 ت اء مسااااااااااااااتقل صف و جها فش يكت ي ب ر   احد لهما  
 ألنها قد ت  ر  في ال يض  المر .

 الصاااااااااا ير يجب    يشااااااااااترك مع حاضاااااااااا ته في فراشااااااااااها 
  ت ائها   ذا  يضا ما تمليه اإلصت ارا  الص ية.

فاا ذا إمت ع الملتزم بااال  قااة صف إحضااااااااااااااااار الم ر شااااااااااااااااا  
 األت ية بعد  ا بلي  ف نه يمكف اللجوء للقضاااااااااااااء ل لب 

 فر  بدل فر   ت اء.

 التزم األب  ….. إذا لم يكف للصااااااااا ير مال ف  قته صلى  بيه 
ب  قة     ل  توفير المساااكف لهم بقدر يساااارل  قما يك ل لأل    

 … .ال يش فى المستوأ الشئق بأمثالهم
على هنص  2000لسخخخخخخخنل  1الم دة الث لثل مم الي حون ر ف 

  تصااادر ا حكام ط قا لقوانيف ا حوال الشاااخصاااية  الوقل  أحه
يف باأرجا  اعمال فيماا لم ير  في شاااااااااااااااأناه نك في تلاك القوان

 … ا قوال مف مذ ب ا مام ابي ح ي ة 
 قالرجوو إلى  رجا األقوال يتضاااااااااااا  ا الولد الموسااااااااااار تجب 
صليه ن قه  بيه   مه   جدا ل  جداته ال قراء    ا الوالد الموساار 
تجب صليه ن قة  ب اءل   ب اء  ب اءل ال قراء تجب لل واشااااااااااااااى 

و      جو  م ال  قة فى حالة إنعدام  جو  األألاااااول     ال ر  
 مع صدم توافر شر   إيجاب ال  قة.

 دراسيةالدعوى املصاريف 

 ي الدصوأ التي يرفعها الص ير    حاض ته صلى الملتزم 
 بال  قة ب لب إلزامه بالمصر فا  الدراسية لتعليم الص ير.

ألا تعليم الولد ذكرا كاا  م  نثى يقدر بوسااااااااااااااع  بيه  قما 
 و ضر ري لت شئة الشخك  يليق بمثله  التعليم يشمل ما

 إصاادا ل لمواجهااة ال ياااة  فهو بم زلااة ال عااام  الكسااااااااااااااوة  
 األألل الشرصي لوجوب ن قة التعليم  ا األب يلتزم بتعليم 
 ب ااءل لماا يجاب تعليماه شاااااااااااااارصاا  صمًش بقااصادة ماا   يتم 

 الواجب إ  به فهو  اجب.
 اشااتر  لتلك الدصوأ ذا  شاار   اساات قال ال  قة )لكونها 

ص األر ن قة الص يرب مف كوا الص ير ي سب لألب  مف
 كونه   مال له  لم ي لغ سااااااااف الكسااااااااب    بل ه  لكف به 

 مانع.
 اراصى في تلك الدصوأ ال الة الما ية  اإلجتماعية لألب 

  قما يتشئم مع  مثال الص ار.
 

 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  18مخخ دة ال
 :1985ل لسن 100االم دل ب لي حون ر ف 

إذا لم يكف للص ير مال ف  قته صلى  بيه   تستمر ن قة األ    
صلى  بيهم الى اا تتز ج ال    ا  تكسب ما يك ى ن قتها  الى 
اا يتم ا بف الخامساااااااااة صشااااااااار مف صمرل قا را صلى الكساااااااااب 
الم اساااااااب, فاا  تمها صاجزا صف الكساااااااب دفة بدنية ا  صقلية 

ثاله   ساااااااتعدا ل, ا  بسااااااا ب ا  بسااااااا ب طلب العلم المشئم ألم
صدم تيسااار  ذا الكساااب اساااتمر  ن قته صلى  بيه   التزم األب 
ب  قة     ل  توفير المساااكف لهم بقدر يساااارل  قما يك ل لأل    

 تساااااااااات ق ن قة األ      ال يش فى المسااااااااااتوأ الشئق بأمثالهم
 صلى  بيهم مف تاراخ امت اصه صف اإلن ال صليهم.

ب صخخخخخدار   حون  2000لسخخخخخنل  1الي حون ر ف مم  2م دة ال
هنظاف ب ض ااضخخ و ااج اتاا الاي ضخخي ري مسخخ ئا ا حوال 

 تث     لية التقاضااااااااااي في مسااااااااااائل األحوال  الشخخخخخخخة خخخخخخخال:
الشااااااااخصااااااااية للو ية صلى ال  ق لمف  تم خمق صشاااااااارة ساااااااا ة 

 … .ميش ية كاملة متمتعا بقوال العقلية 
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 دعوى مصاريف العالج

ترفع صلى الملتزم بااال  قااة ب لااب إلزامااه  ي الاادصوأ التي 
بأجر ال  يب  ثمف العشج الذي   ت ى ص ه للمساااااااااااات ق 

 لل  قة سواء الز جة    الص ار    األقارب.
 تشمل ن قا  العشج سائر  نواو العشج سواء  كاا تدخًش 
جراحيًا    صشج كيميائي    جلساااااااااااااااا  صشج ط يعي    

 إشاصا     ف وألا  ط ية متخصصة.
 اشاااااااااتر  لتلك الدصوأ ذا  الشااااااااار   الواجب توافر ا في 
ال  قا  بصاااااااااااااا ة صامة  فمثًش ل لب مصاااااااااااااار فا  صشج 
للز جة ي   ي و جته بموجب صقد و اج ألا يا   ا تكوا 
قد ساااااالم  ن سااااااها إليه  لو حكمًا      تكوا قد إرتد     
إمت ع  صف طاصته    يم ع مر  الز جة مف اسااات قاقها 

 لل  قة.
مصااااااااااار فا  صشج للصااااااااااا ار يشاااااااااااتر     يكوا  ل لب 

للص ير مال      تكوا ال    متز جة    تكسب ما يك ي 
ن قتها      يكوا اإلبف قد بلغ الخامساااااااة صشااااااار مف صمرل 
    تمها صاجزا صف الكسااب دفة بدنية ا  صقلية ا  بساا ب 
طلب العلم المشئم ألمثاله     بساااااااااااااا ب صدم تيساااااااااااااار  ذا 

 الكسب.

لسخخخخخخخنل  25  حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف مم  1م دة ال
الم دل ب لي حون  1929لسخخنل  25الم دل ب لي حون  1920
 :1985لسنل  100

 تجب ال  قة للز جة صلى و جها مف تاراخ العقد الصااا يا إذا 
ساالم  ن سااها إليه  لو حكما حتى لو كان  موساارة    مختل ة 

 معه فى الديف.
 لل  قة.   يم ع مر  الز جة مف است قاقها  

 تشاااااامل ال  قة ال ذاء  الكسااااااوة  المسااااااكف  مصااااااارا  العشج 
 … . تير ذلك مما يقضى به الشرو

 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  18مخخ دة ال
 :1985لسنل  100االم دل ب لي حون ر ف 

 التزم األب …..  إذا لم يكف للصااااااااا ير مال ف  قته صلى  بيه 
بقدر يساااارل  قما يك ل لأل    ب  قة     ل  توفير المساااكف لهم 

 … .ال يش فى المستوأ الشئق بأمثالهم

 دعوى مصاريف الوالدة

 ي الدصوأ التي ترفعها األم صلى األب ب لب إلزامه بما 
 تم إن اقه لو  ة أل ير ما إذا إمت ع صف   اء ذلك.

   تعد الو  ة مرضاااااًا للز جة    تعد ن قاتها مف ص األااااار 
 إنما تعد مف ص األااااااار ن قة الصااااااا ير  ف تى ن قة الز جة 

لو كان  األم ناشاااااااااااااازًا يلزم األب ت ملها   سااااااااااااااا  اإللزام 
 بمصر فا  الو  ة  و إصت ار ا مف مصر فا  الص ير.

 اراصى في طل ها ذا  شر   است قال ن قة الص ير صلى 
 المولو  له.

 

 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  18مخخ دة ال
 :1985لسنل  100حون ر ف االم دل ب لي 

إذا لم يكف للص ير مال ف  قته صلى  بيه   تستمر ن قة األ    
صلى  بيهم الى اا تتز ج ال    ا  تكسب ما يك ى ن قتها  الى 
اا يتم ا بف الخامساااااااااة صشااااااااار مف صمرل قا را صلى الكساااااااااب 
الم اساااااااب, فاا  تمها صاجزا صف الكساااااااب دفة بدنية ا  صقلية 

علم المشئم ألمثاله   ساااااااتعدا ل, ا  بسااااااا ب ا  بسااااااا ب طلب ال
صدم تيسااار  ذا الكساااب اساااتمر  ن قته صلى  بيه   التزم األب 
ب  قة     ل  توفير المساااكف لهم بقدر يساااارل  قما يك ل لأل    

 ال يش فى المستوأ الشئق بأمثالهم.
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 تساااااااااااااات ق ن قاااة األ    صلى  بيهم مف تااااراخ امت ااااصاااه صف 
 اإلن ال صليهم.

 عوى مصاريف الزواج/ جتهيز اإلبنةد

 ي الدصوأ التي ترفعها الصااااااا يرة ا  ال اضااااااا ة لها صلى 
الوالد ب لب إلزامه بأا ير ي  يمة مصاااارا  الز اج  ثمف 

 تجهيز إب ته للز اج.
 قد خل  ال صاااااوص القانونية مف نك ألاااااراا ي ظم تلك 
المساااااألة  لكف ألااااادر صدة  حكام ب لزام األب بتجهيز إب ته 

 للز اج.
 إساااااااااااااات اد  تلاك األحكاام إلى  ا إلتزام األب باال  قاة صلى 
اب ته التزاما  أليش بما يك ي حاجتها  قما يليق مف  م في 
مستوا ا ا جتماصي  األ بي  الما ي  تجهيز ال    للز اج 
 و مف  قد   اج ا  األب  بل  و اليوم الم اسااااااااااا ة التي 

 ته  امد لها ي تظر ا  ب ساااوي ليرسااام ال سااامة صلى  جه اب
يد العوا  المساصدة بكل ما   تي مف مال  متى يتم وفافها 

 إلى و جها  قعد ذلك تسقط ص ه ن قتها التي ت تقل للز ج.

 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  18مخخ دة ال
 :1985لسنل  100االم دل ب لي حون ر ف 

   إذا لم يكف للص ير مال ف  قته صلى  بيه   تستمر ن قة األ  
صلى  بيهم الى اا تتز ج ال    ا  تكسب ما يك ى ن قتها  الى 
اا يتم ا بف الخامساااااااااة صشااااااااار مف صمرل قا را صلى الكساااااااااب 
الم اساااااااب, فاا  تمها صاجزا صف الكساااااااب دفة بدنية ا  صقلية 
ا  بسااااااا ب طلب العلم المشئم ألمثاله   ساااااااتعدا ل, ا  بسااااااا ب 

يه   التزم األب صدم تيسااار  ذا الكساااب اساااتمر  ن قته صلى  ب
ب  قة     ل  توفير المساااكف لهم بقدر يساااارل  قما يك ل لأل    

 ال يش فى المستوأ الشئق بأمثالهم.
 تساااااااااااااات ق ن قاااة األ    صلى  بيهم مف تااااراخ امت ااااصاااه صف 

 اإلن ال صليهم.

 دعوى أجر حضانة

 ي الدصوأ التي ترفعها ال اضااااا ة ب لب  جر ل ضاااااانتها 
الم ااالااب بااال  قااة لااه  تكوا نظير خاادمااة للصاااااااااااااا ير صلى 

 الص ير  القيام صلى شئونه  حاجته.
 اشتر  لتلك الدصوأ    تكوا ال اض ة و جة لألب إذ   
يجوو الجمع بيف ال  قااة الز جيااة   جر ال ضااااااااااااااااانااة  كمااا 
يشااااااتر   ا يكوا الصاااااا ير لم ي لغ  قصااااااى السااااااف المقررة 

الساااف تكوا لل ضاااانة )الخامساااة صشااارب ألا اليد بعد  ذل 
 يد ح ظ  ليق لها أل ة ال ضانة.

مم الم سوم  20با ديا الم دة  2005لسنل  4ي حون ر ف ال
خ ص بأح  م الن يل اب ض  1929لسخخخخخخنل  25بي حون ر ف 

 100اح  م مسخخ ئا األحوال الشخخة خخال الم دل ب لي حون ر ف 
 :1985لسنل 

 ي تهى حق حضااااانة ال ساااااء ب لو  الصاااا ير ا  الصاااا يرة سااااف 
الخامسااااة صشاااارة    اخير القاضااااى الصاااا ير ا  الصاااا يرة بعد 
بلو   ذل السف فى ال قاء فى يد ال اض ة   ا  جر حضانة   

 …   ذلك حتى ي لغ سف الرشد  حتى تتز ج الص يرة
 

 دعوى أجر مسكن احلضانة

 ي الدصوأ التي ترفعها ال اضاااااااااااا ة ب لب  جر مسااااااااااااكف 
توفيرل المسااكف  ل ضااانة الصاا ار صلى الملتزم بال  قة لعدم

 الم اسب لهم.

 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  18المخخ دة 
 :1985لسنل  100االم دل ب لي حون ر ف 
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 اشااااااتر  لتلك الدصوأ  ا يكوا الصاااااا ير لم ي لغ  قصااااااى 
السف المقررة لل ضانة )الخامسة صشرب ألا اليد بعد  ذل 
الساااااااف تكوا يد ح ظ  ليق لها ألااااااا ة ال ضاااااااانة   امكف 
للصااااا ير في تلك ال الة الم ال ة ب  قاته بع األااااار ا  م ها 

 المخاألمة القضائية.المسكف   لكونه  يضًا قد بلغ سف 
كما يشاااااااااااااتر     يكوا األب قد  بقى صليهم في مساااااااااااااكف 

 الز جية    هيأ لهم المسكف المستقل الم اسب.

إذا لم يكف للص ير مال ف  قته صلى  بيه   تستمر ن قة األ    
م الى اا تتز ج ال    ا  تكسب ما يك ى ن قتها  الى صلى  بيه

اا يتم ا بف الخامساااااااااة صشااااااااار مف صمرل قا را صلى الكساااااااااب 
الم اساااااااب, فاا  تمها صاجزا صف الكساااااااب دفة بدنية ا  صقلية 
ا  بسااااااا ب طلب العلم المشئم ألمثاله   ساااااااتعدا ل, ا  بسااااااا ب 

ألب صدم تيسااار  ذا الكساااب اساااتمر  ن قته صلى  بيه   التزم ا
ب  قة     ل  توفير المساااكف لهم بقدر يساااارل  قما يك ل لأل    

 … .ال يش فى المستوأ الشئق بأمثالهم
ب صخخخخخدار   حون  2000لسخخخخخنل  1مم الي حون ر ف  2م دة ال

هنظاف ب ض ااضخخ و ااج اتاا الاي ضخخي ري مسخخ ئا ا حوال 
 تث     لية التقاضااااااااااي في مسااااااااااائل األحوال  الشخخخخخخخة خخخخخخخال:
للو ية صلى ال  ق لمف  تم خمق صشاااااااارة ساااااااا ة الشااااااااخصااااااااية 

 … .ميش ية كاملة متمتعا بقوال العقلية 

 دعوى أجر الرضاعة

 ي الدصوأ التي ترفعها مرضاااااااااعة الصااااااااا ير صلى الملتزم 
 بال  قة ب لب  جر لقيامها ب رضاو الص ير.

 اشاااتر  لتلك الدصوأ    تكوا المرضاااعة و جة لألب  إذ 
ال  قة الز جية   جر الرضااااااااصة   اعد   يجوو الجمع بيف 

 جر الرضااااصة مف ص األااار ن قة الصااا ير حيث  نه مقابل 
 تذاءل.

 - اسااااات ق اجر الرضااااااصة صلى األب لمدة حوليف كامليف
مف تاراخ بدء الرضااااااو الذي يكوا مف  -سااااا تيف  جراتيف

 تاراخ الو  ة  ان صال ال مل حيا.
 

 1929 لسخخخخخخخخخنخخل 25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  18مخخ دة ال
 :1985لسنل  100االم دل ب لي حون ر ف 

 التزم األب …  إذا لم يكف للصاااااااااااااا ير مال ف  قته صلى  بيه 
ب  قة     ل  توفير المساااكف لهم بقدر يساااارل  قما يك ل لأل    

 ال يش فى المستوأ الشئق بأمثالهم .

 دعوى أجر اخلادم

  ي الااادصوأ التي ترفع صلى الملتزم باااال  قاااة ب لاااب  جر
 للخا م الذي يقوم صلى خدمة الز جة    الص ار.

 اشااااتر   جو  الخا م    الخا مة بال عل ل لب األجرة له  
 امكف طلااب األجرة ألكثر مف خااا م ت لااب األمر   اعااد 

لسخخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف  1م دة ال
الم دل ب لي حون  1929لسخخنل  25الم دل ب لي حون  1920
 :1985لسنل  100

 تجب ال  قة للز جة صلى و جها مف تاراخ العقد الصااا يا إذا 
ا إليه  لو حكما حتى لو كان  موساارة    مختل ة ساالم  ن سااه
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 جر الخا م مف ص األااار ال  قة ساااواءًا للز جة ا  للصااا ار 
 حسب األحوال.

زم بال  قة  اراصى القاضااااي ال الة اإلجتماعية  الما ية للملت
 رجة مف اليسااار تسااما للقول بأنه ممف  ىب يث يكوا صل

 ُتخدم نساؤل      ل.

 تشااااامل ال  قة ال ذاء  الكساااااوة  المساااااكف ….. معه فى الديف 
 ….. . مصارا  العشج  تير ذلك مما يقضى به الشرو 

 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  18مخخ دة ال
 إذا لم يكف  :1985لسخخخخخخخخخنخخل  100االم خخدل بخخ ليخخ حون ر ف 

 التزم األب ب  قة     ل ….. صلى  بيه للصاااااااااا ير مال ف  قته 
 توفير المساااااكف لهم بقدر يساااااارل  قما يك ل لأل    ال يش فى 

 … .المستوأ الشئق بأمثالهم

 دعوى اإللزام باملفروض

 ي الدصوأ التي ترفع ب لب إلزام الم  ق بما فرضااااه صلى 
ن ساااااااااااااااااه لكوناااه قاااد إمت ع صف   اء ال  قاااة ا  األجر بعاااد 

 اإلت ال.
فاألألاال  ا يتم اإلت ال صلى ال  قة    األجر   القاصدة  ا 

كالم ر   قضاء   ذلك اإلت ال قد يكوا  الم ر   ات اقا
موثقًا في  حد مكاتب تسااواة الم اوصا   إكتسااب قوة الساا د 

 الت  يذي   قد يكوا مكتوقًا    مشهو ًا فقط   ا توثيق.
ال اااالااة صف فاا ذا إمت ع الملتزم بااال  قاااة    األجرة في  ااذل 

  ائهاااا فيمكف اللجوء إلى الم كماااة   اااا لتاااأمرل باااأ اء ماااا 
ق عه صلى ن سه   اراصى العلم بأا الم كمة تملك إنقاص 

 الم لغ    واا ته    اإلبقاء صليه حسب يسار الملتزم به.

بإصخخدار   حون  ٢٠٠٤لسخخنل  ١٠مم الي حون ر ف  ٨الم دة 
 إحش ت مح  ف األس ة.

يتولى رئق مكتب تسااااااااااااااواة الم اوصا  ف ذا تم الصاااااااااااااالا  ... 
األسااااااااااااااراة إث اته فى م ضاااااااااااااار يوقعه  طراف ال زاو   ال ق 
بم ضاااار الجلسااااة التي تم فيها   تكوا له قوة الساااا دا   اج ة 

  .الت  يذ   ا تهى به ال زاو  فى حد   ما تم الصلا فيه
لسخخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف  1الم دة 
الم دل ب لي حون  1929لسخخنل  25الم دل ب لي حون  1920
 سال ة ال ياا .1985لسنل  100
 1929لسخخخخخخنل  25م  ر ث حا  مم الي حون  18، 16المواد 

  سال ة ال ياا .1985لسنل  100االم دل ب لي حون ر ف 
ب صخخخخخخخخدار  2000لسخخخخخخخخنل  1الم دة الث لثل مم الي حون ر ف 

  حون هنظاف ب ض ااضخخخ و ااج اتاا الاي ضخخخي ري مسخخخ ئا 
 سال ة ال ياا . ال الشة الا حو 

 إبطال املفروضدعوى 

ُه   ي الااادصوأ التي ُترفع مف الملتزم باااال  قاااة    مف يخُل اااُ
ب لب إب ال     قل إسات قال ال  قة    األجر الم ر   

 لشخك ما لز ال س ب اإلست قال.
 اشاااتر  لتلك الدصوأ  ا تكوا  سااا اب إسااات قال ال  قة    
األجر قد وال  صف الم كوم له بها  ألا ال كم يز ل  ثرل 
متى وال    اعيه ذلك  ا ال  ققا   األجور تقدر ب ساااااااااب 

لسخخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف  1الم دة 
الم دل ب لي حون  1929لسخخنل  25الم دل ب لي حون  1920
 سال ة ال ياا .1985لسنل  100
 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25م  ر ثخخ حاخخ  مم اليخخ حون  ١٨المخخ دة 

 سال ة ال ياا .1985لسنل  100ف االم دل ب لي حون ر 
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ال اجة  لها اساااااااااااااا اب فرضااااااااااااااها القانونية ف ذا وال   ذل 
 األس اب سقط ال ق فيها.

ث   نشااااااااااااااوو الز جة    فمثش تسااااااااااااااقط ال  قة الز جية إذا 
طلق   إنته  صدتها شاااارصًا   تسااااقط ن قة الصاااا ير إذا آل 
إليه مال كه ة    إرث   إذا تز ج  ال       كسااااااااا   ما 
يك ي ن قتها  إذا بلغ اإلبف ساااااف الكساااااب بد ا مانع    إذا 
توفى  حد ما   تسااااقط ن قة األقارب إذا ألااااار الم كوم له 

بال  قة معسرًا   يك ي موسرًا يك ى حاجته    ألار الملتزم 
 حاجته   اسقط األجر إذا وال س ب فرضه قانونًا.

ب صخخخخخخخخدار  2000لسخخخخخخخخنل  1الم دة الث لثل مم الي حون ر ف 
  حون هنظاف ب ض ااضخخخ و ااج اتاا الاي ضخخخي ري مسخخخ ئا 

 سال ة ال ياا .ا حوال الشة ال

 وى زيادة املفروض/ ختفيض املفروضدع

 ي الدصوأ التي ُترفع ب لب تعديل الم لغ  المقضاااااااااااي به 
سااااااااواء بالزاا ة    ال قصاااااااااا إلى ال د الذي ك  قة     جر 

 يتشئم مع أر ف ال ال.
ألا األألااااااااال في األحكام الصاااااااااا رة بال  قة    األجر  نها 
ذا  حجيااة مرقتااة ألنهااا ممااا يق اال الت يير  الت اادياال  تر  

 صليها الزاا ة  ال قصاا بس ب ت ير الظر ف.
فيشاااااتر  لتلك الدصوأ ت ير أر ف فر  ال  قة    األجرة 
بما يلزم التعديل صليها   ا تكوا قد انقضاااااااااا  مدة معقولة 
بيف تاراخ ال كم  تاراخ الم اال اة بالزاا ة    ال قصااااااااااااااااا 
 تلك المسااااائل يخضااااع ت ديد ا لتقدير قاضااااي الموضااااوو 

 باصت ار ا مف مسائل الواقع.
 مف  ساااااااااااا اب تعديل الم لغ الم ر   ك  قة     جر ت ير 

  إصسااااااااااارل     ت ير أر ف الملتزم به مف حيث يسااااااااااارل  
أر ف المقضااااااااااااااي له مف حيث اإلحتياجا  بزاا تها    
نقصااااااااااااااانها     ت ير القيمة ال قدية للعملة  ما يقابلها مف 

 السلع  الخدما . 

االم خخدل  1929لسخخخخخخخخخنخخل  25مم اليخخ حون ر ف  16المخخ دة 
  :1985لسنل  100ب لي حون ر ف 

يساااارا    تقدر ن قة الز جة ب سااااب حال الز ج  ق  اساااات قاقها
   صساااارا صلى إ  تقل ال  قة فى حالة العساااار صف القدر الذي 

 … .ي ي ب اجتها الضر راة
 74لسخخخخخخخخخنل  149الط م ر ف  -مح مل النيض الم خخخخخخخخخ  ل

 .16/3/2009جلسل  -دائ ة األحوال الشة ال  - ا ئال
المقرر في قضاااااااااااااااء  ذل الم كمة  ا األألاااااااااااااال في األحكام 

مرقتة ألنها مما يق ل الت يير الصاااااا رة بال  قة  نها ذا  حجية 
 الت ديل  تر  صليها الزاا ة  ال قصاااااااااا بساااااااا ب ت ير الظر ف 
كما ير  صليها اإلسااااااااااااقا  , بساااااااااااا ب ت ير   اصيها إ   ا  ذل 
ال جية تظل با ية طالما  ا   اصى ال  قة  أر ف ال كم بها 
لم تت ير  ذلك إصماً  لقاصدة اإلسااتصاا اب المقررة في  ألااول 

ساااااااااااااات قاء ال كم الثاب  صلى ما كاا إلى  ا يوجد ال قه مف ا
 ليل ي يرل    يرفعه فال كم ب ر  قدر م د  مف ال  قة يعت ر 
مصااااح ًا ل ال الم كوم صليه يسااارًا    صسااارًا حتى يقوم الدليل 

 ل الظر ف التى اقتض  فر  ال  قةصلى ت د
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 دعوى نفقة العدة

ب لب ن قة   ي الدصوأ التي ترفعها الم لقة صلى الم لق
 لها صف فترة صدتها م ه شرصًا.

 اشااتر  لها  ا يكوا صقد الز اج ألاا يا   ا يكوا قد تم 
الدخول      يكوا ال شل قد  قع بسااااااااااا ب مف جان ها    

  قع برضا ا   بر   الم لق.
 مف المقرر فقها  ا الم لقة تساااااااااااااات ق ال  قة لمدة   تقل 

د صف ساااااااااااااا ة صف سااااااااااااااتيف يوما   ن  قل مدة للعدة    تزا
ميش ية   ي  قصااااااااااى مدة لت  يذ حكم ب  قة صدة  تشاااااااااامل 
ن قة العدة ما تشاااااااااااااامله ن قة الز جية   األألاااااااااااااال  ا صدة 
الم يض ثشث حيضاااااا  فتسااااات ق ال  قة طوال تلك المدة 
 حتى ت هر مف الثالثة   صدة مف   ترأ ال يض لصااا ر 
في الساااااااااااف    ل لوتها ساااااااااااف اليأ  ثشث شاااااااااااهور   صدة 

 ع حملها.ال امل  ا تض
 تسااااات ق ال  قة صلى م لقها ساااااواء كاا ال شل رج يا  م 

 بائ ا   سواء كاا بائ ا بي ونة ك رأ  م بي ونة أل رأ.

لسخخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف  2الم دة 
الم دل ب لي حون  1929لسخخنل  25الم دل ب لي حون  1920
  :1985لسنل  100

ن قتها  ي ا كما فى الما ة الم لقة التي تسااااااااااااات ق ال  قة تعت ر 
 السابقة مف تاراخ ال شل.

 تجب ال  قة للز جة صلى و جها  مم ذاا الي حون: 1الم دة 
مف تاراخ العقد الص يا إذا سلم  ن سها إليه  لو حكما حتى 

 تشاامل ال  قة ….. لو كان  موساارة    مختل ة معه فى الديف 
ذلك مما  ال ذاء  الكسااااااوة  المسااااااكف  مصااااااارا  العشج  تير

 ….. .يقضى به الشرو 
 

 دعوى املتعة

 ي الدصوأ التي ترفعها الم لقة صلى الم لق ب لب م لغ 
 متعه لها خ رًا لخاطر ا.

فالمتعة ليساااااا  ن قة إنما تعواض  ج ر ضاااااارر  تعواضااااااا 
 صف آ مها ال  سية التي  لم  بها مف طشقها.

 اشاااااااااااااتر  لها  ا يكوا صقد الز اج ألااااااااااااا يا    ا يكوا 
 ال شل قد  قع بد ا رضا ا    بس ب مف جان ها.

 اتم تقاادير ااا ب  قااة ساااااااااااااا تيف صلى األقاال  قمراصاااة ال ااال 
 الما ية للم لق مف اليسر    العسر  مراصاة مدة الز جية.

رخيك للم لق  ا يساااااااد  ا صلى  ص د ال كم بها يمكف الت
  قسا 

 
 
 

االم خدل  1929لسخخخخخخخخخنخل  25م  ر مم اليخ حون  18مخ دة 
 :1985لسنل  100ب لي حون ر ف 

الز جة المدخول بها فى و اج ألااااااا يا إذا طلقها و جها   ا 
رضاااااااا ا    بسااااااا ب مف ق لها تسااااااات ق فول ن قة صدتها متعة 
تقدر ب  قة ساااااا تيف صلى األقل  قمراصاة حال الم لق يساااااارا    
صسااارا  مدة الز جية  اجوو اا يرخك للم لق فى سااادا   ذل 

 المتعة صلى  قسا .
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 عوى مؤخر الصداقد

 ي الدصوأ التي ترفعها الم لقة صلى الز ج    مف يخُلُ ُه 
ص ااااد ال شل    الوفاااااة ب لااااب إلزامااااه بااااأ اء م لغ مرخر 

 الصدال المذكور بوثيقة الز اج.
 اشااااااااتر  لتلك الدصوأ  ا يكوا صقد الز اج ألاااااااا يا   ا 
يكوا قاااد تم الااادخول    ا يكوا قاااد تم ال شل    توفى 

 الز جة.الز ج    
 اراصى  نااه حااال ال شل ق اال الاادخول  الخلوة تساااااااااااااات ق 

 الز جة نصل الصدال فقط.
فمرخر الصاااااااااااادال يكوا مرجل ألقرب األجليف   ي ل إ  
بت قق  فاااااااة  ي مف الز جيف     قوو ال شل إ   نااااااه 
يشاااتر  في ال الة األخيرة  ا يكوا ال شل قد ألاااار بائ ًا 

ل الرجعى   في حالة حيث   ي ل مرخر الصااادال بال ش
 فاة الز جة يمكف لورثتها الم ال ة به   ما في حالة  فاة 
الز ج في ق للز جااااة الم ااااال ااااة بااااه مف الورثااااة صلى  ا 

 يخصم م ه بمقدار ما فر  لها.

ب صدار   حون هنظاف  2000لسنل  1ب لي حون ر ف  9الم دة 
ب ض ااضخخخخخخخخ و ااج اتاا الاي ضخخخخخخخخي ري مسخخخخخخخخ ئا ا حوال 

تختك الم كمة الجزئية ب ظر المسااااائل الوار ة   الشخخخة خخخال:
 صا ي المهر  الجهاو  الد طة  الشاااااااااااا كة  ما … بهذل الما ة 
 … .في حكمها

 واحكم األحوال الشة ال م ليً  على  -أش ف م ط ى كم ل
 مف المقرر  :774ص  -طب ل ح دي الياخخخخ   -ح خخخخوصخخخخ  

بقضاء ال قض  ا العرف جرأ صلي  ا ي قسم ألدال الز جة 
م لغ صاجل يقوم الز ج بالوفاء به ص د التعاقد   خر آجل  إلى

ي ك في صقااااد الز اج صلى اساااااااااااااات قاااااقااااه في  قرب األجليف 
ال شل    الوفاااة فاا ذا ت قق  ي مف الشاااااااااااااارطيف الااذيف صلق 

 صليهما الوفاء بآجل المهر  جب الوفاء به .
موسخخخوعل ال يه االياخخخ ت  -المسخخخاشخخخ ر محمد عبمي الب  ي 

 مف المقرر  ام  ب د  : 368ص  -األال الجبت -االاشخخخ  ع
 ا مرخر الصاااااااااااادال حق للز جة الم لقة فيلزم الز ج الم لق 
بساااااااااادا ل    ت ر  ذمته إ  بساااااااااادا ل    اإلبراء م ه ما  ام ثابتًا 
بوثيقة رسمية   و يعت ر إقرار مف الز ج ق ل و جته بالصدال 

الع رة المرجل يلزم بساادا ل بعد ال شل  مر ر العدة الشاارعية ف
في اساااااات قال مرخر الصاااااادال في ال شل الرجعي ب نقضاااااااء 

 صدة الم لقة شرصًا .
 دعوى احلبس ملتجمد نفقات أو أجور

 ي الاادصوأ التي ترفع صلى الم كوم صليااه ب  قااة     جر 
ب لب إلزامه بساااااادا  الم لغ المتجمد في ذمته  ح سااااااه ص د 

 اإلمت او صف   اءل.
األساااااااااارة  اشااااااااااتر  لها  ا   ترفع تلك الدصوأ  مام م كمة

يكوا حكم ال  قة    األجر قد  أل ا نهائي   ا يمت ع صف 
الم كوم صليااه صف ت  يااذل   ا تتث اا  الم كمااة مف قاادرتااه 

 صلى السدا .

ب صخخخدار  2000لسخخخنل  1م  ر مم الي حون ر ف  76الم دة 
  حون هنظاف ب ض ااضخخخ و ااج اتاا الاي ضخخخي ري مسخخخ ئا 

 ا حوال الشة ال:
إذا امت ع الم كوم صليه صف ت  يذ ال كم ال هائي الصاااااااا ر في 
 صاا أ ال  قاا   األجور  ماا في حكمهاا جااو للم كوم لاه  ا 
يرفع األمر إلي الم كمة التي  ألاااااااادر  ال كم ا  التي يجرأ 
الت  يذ بدائرتها   متى ث   لديها اا الم كوم صليه قا ر صلى 
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 اراصى  ا تلااك الاادصوأ ترفع ص ااد اإلمت اااو صف ساااااااااااااااادا  
ال  قاااا     األجور    ماااا في حكمهم فش يمكف رفع تلاااك 

ساااااادا  م لغ المتعة المقضااااااي به الدصوأ ص د اإلمت او صف 
للم لقة    مرخر ألااااااااداقها    مصااااااااارا  الو  ة  ما إلى 

 ذلك.
ف ذا ما توافر  تلك الشااااااااااااار   ف ا الم كمة تأمرل باأل اء  
ف ذا لم يمتثل حكم  ب  ساااه مدة   تزاد صلى ثشثيف يوما 

 نظير اإلمت او. 
     اراصى  نه ص د الت  يذ إذا   أ الم كوم صليه الم لغ به

 احضر ك يش تق له    يق له الم كوم له ف نه يخلى س يله.

يمتثل حكم  ب  سه مدة   اء ما حكم به  مرته باأل اء  لو لم 
   تزاد صلى ثشثيف يوما.

فا ذا   أ الم كوم صلياه ماا حكم باه    احضاااااااااااااار ك يش يق لاه 
الصااااااا ر لصااااااال ه ال كم, فانه يخلى ساااااا يله   ذلك كله   ا 

 إخشل ب ق الم كوم له في الت  يذ بال رل العا ية.
 اجوو في األحوال التي ت  ق فيهااا  ااذل المااا ة السااااااااااااااير في 

مف قاااانوا  293ا  الم صااااااااااااااوص صليهاااا فى الماااا ة اإلجراء
العقوقا  ما لم يكف الم كوم له قد اسااات  ذ اإلجراءا  المشاااار 
إليها فى ال قرة األ لى   إذا ن ذ باإلكرال ال دني صلى شااااااااااااخك 
 فقااا ل كم  ااذل المااا ة, ثم حكم صليااه بساااااااااااااا ااب الواقعااة ذاتهااا 

ست زل  مف قانوا العقوقا , ا 293بعقوقة ال  ق ط قا للما ة 
ماادة اإلكرال ال اادني األ لى مف ماادة ال  ق الم كوم بهااا  فاا ذا 
حكم صليه ب رامة خ ضااا  ص د الت  يذ بمقدار خمساااة ج يها  

 صف كل يوم مف  يام اإلكرال ال دني الذي س ق إن اذل صليه.

 دعوى رد املنقوالت/ اسرتداد املنقوالت الزوجية؟

و جهااا    طليقهااا  ي الاادصوأ التي ترفعهااا الز جااة صلى 
ب لب إلزامه بتساااااليمها الم قو   الز جية الخاألاااااة بها    

  يمتها إا  لك .
فجهاو الز جه  و ما ي تاجه م زلها مف األثاث   األ  ا  
الشومة إلصدا ل   طالما جهز  الز جة ن سااااااااااااااها فالجهاو 

 ملكها فيمك ها طلب إستر ا ل حتى  لو لم تكف طلق .
صوأ  ا تقيم ال ال ة ال ي ة صلى  اشااااااااااااااتر  لق ول تلك الد

  نها قد  صد  ذلك الجهاو للز اج   ا يستولي صليه الز ج.
 اراصى في ال ي ة لتلك الدصوأ  ا طلب الز جة اسااااااااااااتر ا  
 عياا جهاو ا الذأ اسااتولى صليه و جها    التعواض ص ه 
ممااا يعااد  اقعااة مااا يااة يجوو إث اااتهااا بكااافااة طرل اإلث ااا  

ذأ حد ل القانوا في شااااااااااااااا إث ا  ب ير قيد ال صااااااااااااااب ال
 التصرفا  القانونية.

سااااااااااااااال ة  -2000لسخخخخخخخخخنل  1الم دة الث لثل مم الي حون ر ف 
 .ال ياا

الا لكق على ح خخخخوص  -المسخخخخاشخخخخ ر/ أحمد ح خخخخ  الجندي
  حون هنظاف ب ض أاضخخخ و ااج اتاا الاي ضخخخي ري مسخخخ ئا 

 -2000لسخخنل  1األحوال الشخخة خخال ال خخ درة ب لي حون ر ف 
 :179ص 

قصاااااااااااااااد بجهاو الز جة ما ت تاج إليه في بي  الز جية مف ي
األثاااث   األ  ا  الشومااة إلصاادا ل  الر ي ص ااد األح اااف  ا 
المر ة تساااااااااات ق المهر في مقابل تمكي ها الز ج مف ن سااااااااااها   
ا ساااااااااااااتمتاو بما  حل ي م ها  لذلك يقولوا  ا لها ال ق في 

  يوفيها  ا ت  ق م  عتها صف و جها حتى تسااااااااتوفن مهر ا  
ما شااااااااااار  تعجيله م ها    ما جرأ العرف تعجيله   صلى  ذا 
األسااااااااااااااا    ت الب الز جة ب صدا  م زل الز جية   إنما يقع 
ذلك صلى صاتق الز ج  حدل   إذا قام  الز جة ب صدا  م زل 
الز جية ف نها تكوا مت رصة    يشحظ انه إذا جهز  الز جة 
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شف بيف الز جة  و جها ن سااااااااها فالجهاو ملكها    إذا  قع خ
حول ملكية الجهاو الموجو  بم زل الز جية    ملكية بعضااااااااااه 
سااااواء كاا الخشف حال  يام الز جية    بعد ال شل ف ذ كاا 
الز ج  و مدصى الملكية    كان  الز جة  ي مدعية الملكية 
فااالقاااصاادة  ا ال ي ااة صلى الماادصى  اليميف صلى مف انكر فمف 

كم له سااااااواء كاا الجهاو المت اوو صليه مما يقم ال ي ة م هما ح
 يصلا للرجال    ال ساء    مما   يصلا.

الجبت  -الم جع الس بق -المساش ر/ أش ف م ط ی كم ل
 :776، 775ص  -الث حي

جهاااو الز جااة حتى لو كاااا مف مهر الز ج  و ملااك للز جااة 
 حد ا     حق للز ج في شاااااااااااااايء م ه   ليق له  ا يج ر ا 

 متعتهاااا لاااه  إنماااا لاااه ا نت ااااو باااه  قااااذنهاااا  فااا ذا صلى فر  
اتتصاااااااب شااااااايئا م ه حال  يام الز جية    بعد ا فلها م ال ته 
بااه     يمتااه   إذا اختلل الز جاااا حااال  يااام الز اج    بعااد 
ال شل     فااااة  حاااد ماااا   رثاااة األخر حول متااااو في بيااا  

ف الز جية  و ملك للز ج    الز جة كاا ما يصااااالا لل سااااااء م
حق الز جة  ما يصاااااااااااااالا للرجال مف حق الز ج  إ   ا يقيم 

  يهما ال ي ة صلى خشف ذلك فيكوا له.
اإلم م الشخخخخاح/ أحمد إب اواف االمسخخخخاشخخخخ ر/ ااصخخخخا عوت  -

أح  م األحوال الشخخة خخال ري الشخخ   ل  -الديم أحمد إب اواف
 :773ص -الطب ل الة مسل -اإلسومال االي حون 

ذ  وا إلى  ناااه   حق للز ج في  فقهااااء الماااذ اااب ال   ي قاااد
شاااااااااااااايء مف جهااااو و جتاااه   ليق لاااه  ا يج ر اااا صلى فر  
امتعتها    تقديم شاااااااااااااايء م ها له   إنما له اإلنت او بها ب ذا 
م ها   لو اتتصب شيئا مف الجهاو حال  يام الز جية    بعد 
ان شل صقدتها  فلها م ال ته بها    بدً  م ه مثًش     يمتة 

 لكه     لك ص دل ألا يدل صليه يد تاألب.إذا استه
 دعوى بطالن الطالق

 ي الدصو أ التي ترفع مف الز جة    مف الز ج ن سااه    
مف  لي  حد ما    الوألااااااااااااااي صلى  حد ما   ذلك طالما 

 :359ص  –الم جع الس بق  -د/ محمد علي محجوب  -
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إنت ى شااار  مف شااار   الواجب توافر ا فيه ساااواء المتعلقة 
 بالم لق: مثل ال لو   العقل   القصد  اإلختيار.

يقع طشل الص ي    المج وا    المعتول    السكراا فش 
    المكرل.

    المتعلقة بوسيلة ال شل  ألي ته:
فش يقع ال شل تير الم جز إذا قصااد به اإلكرال صلى  مر 
معيف مثاااااال  ا يقول الز ج لز جتااااااه  نتي طااااااالق إا لم 

 تع ي ي  موالك
ل    يقع    يقع ال شل بالك ايا  إ  إذا كاا ب ية ال ش

ال شل المعلق صلى شاااااااااااااار  مثال  ا يقول الز ج لز جتاه 
  نتي طالق تداً 

ف ذا ما  قع ال شل تير مكتمل الشاااااااااااااار   فيمكف إب اله 
ب كم القضاااااااااااااااء  اترتب صلى ذلك صدم إسااااااااااااااتمرار راب ة 

 الز جية.

ل بعضاااها يرجع إلى لل شل شااار   يجب توافر ا لوقوو ال ش
مف يقع م ه ال شل  قعضاااااااااها يرجع إلى مف يقع صليه صبء 
ال شل  قعضاااااها يرجع إلى الوساااااائل  الصااااايغ التي يع ر بها 

 صف ال شل.
 اشاااااااااااتر  في مف يقع م ه ال شل  ا يكوا و جًا بال ًا صاقًش 

 قاألدًا مختارًا.
 100االم دل ب لي حون ر ف  1929لسخخخخخخخخخنل  25الي حون  -

 :1985لسنل 
   يقع طشل السكراا  المكرل. - 1ما ة 
  يقع ال شل تير الم جز إذا قصاااااااااااااااد به ال مل  - 2ما ة 

 صلى فعل شئ ا  تركة   تير.
 ال شل المقترا بعد  ل ظا    إشارة   يقع  احدة. - 3ما ة 
ك ااايااا  ال شل   ى مااا ت تماال ال شل  تيرل     - 4مااا ة 

 ة.يقع بها ال شل إ  بال ي
 دعوى إثبات الطالق

 ي الدصوأ التي ترفعها الز جة/الم لقة إلث ا   ا و جها 
قد طلقها     نها طلق  ن ساااها ص ه بموجب شااار  في صقد 

 الز اج
 اشااتر  لق ول تلك الدصوأ  ا يكوا ذلك ال شل مشااهو ًا 
 ماااااام  كثر مف شااااااااااااااخك    مكتوقاااااًا بمعرفاااااة الموأل 

ب يقاصه ال شل      المختك     ا ي ضاار الز ج لعقرار
 ا يصاااااااااااااار الز جيف معااًا صلى إيقاااو ال شل بي همااا بعااد 

 م ا لة الصلا بي هما.
 اترتب صلى ذلك إألاااادار الم كمة حكمها ب ث ا  ال شل 
  نوصه  تاراخ  قوصه حتى ي تج كافة األثار المترت ة صليه.

 اراصى  ناااه يمكف  ا ترفع تلاااك الااادصوأ إذا كااااا الز اج 
 ابة  ليق بالز اج الرسمي فقط. ثابتًا بأي كت

بإصخخخخخخخخدار  2000لسخخخخخخخخنل  1مم الي حون ر ف  21م دة ال -
  حون هنظاف ب ض أاضخخخخخ و الاي ضخخخخخي ري مسخخخخخ ئا األحوال 

 الشة ال على أحه:
  يعتد في إث ا  ال شل ص د اإلنكار إ  باإلشااااها   التوثيق  
 ص د طلب اإلشااااها  صليه  توثيقه   ادصو ما إلي اختيار حكم 

  له  حكم مف   لها للتوفيق بي هما  فاا  ألااااااااااار الز جيف  مف
معااا صلى إيقاااو ال شل فورا    قررا معااا  ا ال شل قااد  قع 
   قرر الز ج اناااااه   قع ال شل  جاااااب توثيق ال شل بعاااااد 

 اإلشها  صليه.
 ت  ق جميع األحكام السااااااااااابقة فى حالة طلب الز جة ت ليق 

ال ق فى ذلك فى  ثيقة ن ساااها إذا كان  قد احت ظ  ل  ساااها ب
 الز اج.

 اجب صلى الموثق إث ا  ما تم مف إجراءا  في تاراخ  قوو 
كش م ها صلى ال موذج المعد لذلك.    يعتد في إث ا  ال شل 
في حق اأ مف الز جيف إ  إذا كاا حاضر إجراءا  التوثيق 
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ب  ساااااااااه ا  بمف ي وب ص ه  ا  مف تاراخ إصشنه بموجب  رقة 
 رسمية.

 دعوى الطالق لعدم اإلنفاق

 ي الدصوأ التي ترفعها الز جه ب لب ت ليقها مف و جها 
 لعدم إن اقه صليها  له  حوال صديدة م ها:

إذا إمت ع الز ج صف اإلن ااال  لم يكف لااه مااال أااا ر  -1
  ألاااااااااااااار صلى اإلمت اااو    إ صى العجز  لم يث تااه طلقهااا 

 صليه القاضي في ال ال.
الز ج العجز   ث ته ف ا القاضااااااااي يمهله  ما إذا إ صى  -2

 مدل   تزاد صف شهر ف ا لم ي  ق طلقها القاضي صليه.
إذا كاا الز ج تائ ًا لكف يمكف الوألول إليه  ليق له  -3

مال أا ر   نذرل القاضااي  ضاارب له  جل  لم يرساال ن قة 
  لم ي ضر لعن ال طلقها القاضي صليه.

الوألااااااول إليه    كاا  إذا كاا الز ج تائ ًا    يسااااااهل -4
 م قو ًا  ث    نه   مال له طلقها القاضي صليه.

 اراصى  ا ال شل في  اااذل األحوال يقع رج ياااًا   للز ج 
 ا يراجع و جته خشل فترة صدتها إذا ث   يسارل  استعدا ل 

 لعن ال.

لسخخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف  4م دة ال
الم دل ب لي حون  1929لسخخنل  25الم دل ب لي حون  1920
 : 1985لسنل  100

إذا امت ع الز ج صف اإلن ااال صلى و جتااه, فاااا كاااا لااه مااال 
أااا ر ن ااذ ال كم صليااه بااال  قااة فى مااالااه فاا ذا لم يكف لااه مااال 
أا ر  لم ي ل انه معسااااااار    موسااااااار  لكف  ألااااااار صلى صدم 
اإلن ال طلق صليه القاضااااااااااي فى ال ال  اا ا صى العجز فاا 

صليه حا   اا  ث ته  مهله مدة   تزاد صف شهر  لم يث ته طلق
 فاا لم ي  ق طلق صليه بعد ذلك.

إذا كاا الز ج تائ ا تي ة قرا ة  :مم ذاا الي حون  5م دة ال
فاا كاا له مال أا ر ن ذ صليه ال م بال  قة فى ماله  اا لم 
يكف له مال أا ر اصذر إليه القاضي  ضرب له  جش فاا لم 

 ه و جته صلى ن سااااها    لم ي ضاااار لعن ال يرساااال ما ت  ق م
صليها طلق صليه القاضاااااااى بعد مضاااااااى األجل  فاا كاا بعيد 
ال ي ة   يسااااهل الوألااااول إليه ا  كاا مجهول الم ل ا  كاا 
م قو ا  ث   اا   مال له ت  ق م ه الز جة.لق صليه القاضى 

: ت ليق 6 تسااااااااااااارأ  حكام  ذل الما ة صلى المساااااااااااااجوا ما ة 
م اإلن ال يقع رج يا  للز ج إا يراجع و جته إذا القاضااااااااى لعد

ث   يساااارل  اساااتعد لعن ال فى  ث اء العدة فاا لم يث   يساااارل 
  لم يستعد لعن ال لم تصا الرجعة.

 دعوى الطالق للضرر وسوء العشرة

 ي الدصوأ التي ترفعها الز جة ب لب ت ليقها مف و جها 
قدرتها صلى إلضااااااااااااارارل بها  ساااااااااااااوء معاشااااااااااااارته لها  صدم 

 اإلستمرار معه لهذا الضرر .
 امكف للز جة  ا تث   الضااااااااااااارر الواقع صليها مف و جها 
بكافة طرل اإلث ا   ا ظر القاضااااااااي مسااااااااألة إمكانية   ام 
العشاارة مع  ذا الضاارر مف صدمه  فقًا لظر ف كل  صوأ 

لسخخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف  6م دة ال
 :1985لسنل  100الم دل ب لي حون  1929

اذا ا ص  الز جة إضاااارار الز ج بها بما   يساااات او معه   ام 
العشااااااارة بيف  مثالها يجوو لها اا ت لب مف القاضاااااااى الت راق 
 حي ئذ ي لقها القاضى طلقة بائ ة إذا ث   الضرر  صجز صف 
اإلألشخ بي ها ف ذا رفض ال لب ثم تكرر  الشكوأ  لم يث   



 
 
 
 

20 
 

صلى حااادل   فقاااًا ل اااال المااادعياااة   مثاااالهاااا  صلياااه ي اااد  
 ها.القاضي ال قول المالية ل

 مف امثلااة ذلااك الضاااااااااااااارر صاادم  مااانااة الز ج صلى و جتااه 
  اإلصتداء صليها بالسااب    القذف     الضاارب    إكرا ها 

 صلى فعل الم رم.

لم يف الضااااااااارر بعث القاضاااااااااى حكميف  قضاااااااااى صلى الوجه ا
 .11,10,9,8,7بالموا  

 دعوى التطليق للهجر

 ي الدصوأ التي ترفعها الز جة ب لب ت ليقها مف و جها 
د الز ج العز ف صف  بساااااااااااااا ااااب  جرل لهااااا   ي  ا يتعماااا 

 معاشرتها    و ما يت قق به الضرر الموجب للت ليق.
الهجر الم قق للضاااااااااااااارر الموجااااب للت راق  و الااااذي   

العشرة بيف  مثال الز جيف   م يار  ذا يست او معه   ام 
الضاااارر بمثابة الم يار الشااااخصااااي الذي يختلل باختشف 
ال يئة  الثقافة  مكانة المضاااااااااااااار ر في المجتمع  الظر ف 
الم ي ة به  ف نه   مجال إلستلزام مدة معي ة   إنما يترك 
تقاادير ت قق الضاااااااااااااارر مف جرائااه  ماادأ احتمااال الز جااة 

بها لقاضاااي الموضاااوو   ذلك لما  المقام مع توافر الضااارر
 له مف سل ة تقدير الواقع.

لسخخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف  6م دة ال
 :1985لسنل  100الم دل ب لي حون  1929

اذا ا ص  الز جة إضاااارار الز ج بها بما   يساااات او معه   ام 
العشااااااارة بيف  مثالها يجوو لها اا ت لب مف القاضاااااااى الت راق 

ها القاضى طلقة بائ ة إذا ث   الضرر  صجز صف  حي ئذ ي لق
اإلألشخ بي ها ف ذا رفض ال لب ثم تكرر  الشكوأ  لم يث   
الضااااااااارر بعث القاضاااااااااى حكميف  قضاااااااااى صلى الوجه الم يف 

 .11,10,9,8,7بالموا  

 )طالق للضرر( لإلكراه على احملرمالتطليق 

 ي الدصوأ التي ترفعها الز جة ب لب ت ليقها مف و جها 
بساا ب إكرا ه لها صلى إتياا  مر م رم    و ما يت قق به 

 الضرر الموجب للت ليق.
 اشاااتر  لتلك الدصوأ  ا يكوا الز ج قد  كرل الز جه صلى 
فعل م هى شاارصًا    مجرم قانونًا بما يت قق معه اإلضاارار 
بها بما   يسااات او معه   ام العشااارة بيف  مثالها   للز جة 

اإلث ا  ب صت ار تلك المسااااااااااااااألة  إث ا   صوا ا بكافة طرل 
 مسألة  اقع. 

  مف  مثلة ذلك إكرال الز ج و جته صلى إتيانها مف  بر ا.
 
 
 

لسخخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف  6م دة ال
 :1985لسنل  100الم دل ب لي حون  1929

اذا ا ص  الز جة إضاااارار الز ج بها بما   يساااات او معه   ام 
جوو لها اا ت لب مف القاضاااااااى الت راق العشااااااارة بيف  مثالها ي

 حي ئذ ي لقها القاضى طلقة بائ ة إذا ث   الضرر  صجز صف 
اإلألشخ بي ها ف ذا رفض ال لب ثم تكرر  الشكوأ  لم يث   
الضااااااااارر بعث القاضاااااااااى حكميف  قضاااااااااى صلى الوجه الم يف 

 .11,10,9,8,7بالموا  
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 دعوى الطالق للعيب

ب لب ت ليقها مف و جها   ي الدصوأ التي ترفعها الز جة
بسااااااا ب مر  يعيب الز ج    يمك ها اإلساااااااتمرار معه إ  
بضاارر     يمكف للز ج  ا يشاا ى م ه    يمكف  ا يشاا ى 

 م ه  لكف بعد فترة وم ية طوالة.
 اشااااااااااااااتر  لق ول الااادصوأ  ا يكوا ذلاااك العياااب قاااد ل ق 
باااالز ج ق ااال العقاااد  لم تعلم باااه    حااادث بعاااد العقاااد  لم 

 ترضى به.
 مف تلك ال ا   الج وا  الجزام  ما إلى تير ذلك طالما 

 لم ترتضيه الز جة.

لسخخخخخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخخخخخة خخخخخخخال ر ف  9م دة ال
الم دل ب لي حون  1929لسخخنل  25الم دل ب لي حون  1920
 :1985لسنل  100

للز جة  ا ت لب الت راق بي ها  قيف و جها إذا  جد  به صي ا 
ل رء م ااه ا  يمكف ال رء م ااه بعااد ومف مساااااااااااااات كمااا   يمكف ا

 طوال .
   يمك هاااا المقاااام معاااه إ  بضاااااااااااااارر كاااالج وا ا  الجزام ا  
ال رص سااواء كاا ذلك العيب بالز ج ق ل العقد  لم تعلم به  م 
حدث بعد العقد  لم ترضاااااى به, فاا تز جته صالمة بالعيب ا  
حدث العيب بعد العقد  رضاااااااااااااي  به ألاااااااااااااراحة ا    لة بعد 

 ها فش يجوو الت راق.صلم
 دعوى الطالق للزواج بأخرى

 ي الدصوأ التي ترفعها الز جة ب لب ت ليقها مف و جها 
للضاااارر الواقع صليها مف و اجه بز جة  خرأ بما   يمكف 

 معه   ام العشرة بي هما. 
 اجب  ا ترفع الز جه  صوا ا خشل س ه مف تاراخ صلمها 

رضااااااااااااي  بذلك ألااااااااااااراحة    بالز اج بأخرأ     تكوا قد 
ضاااااااام ًا  إ  سااااااااقط حقها في طلب ال شل  مع مراصاة  ا 

 حقها في طلب الت ليق يتجد  في كل مرل يتز ج صليها.
كمااا يمكف للز جااة  ا ت لااب ال شل إذا إكتشاااااااااااااا اا   نااه 
متز ج بز جااة  خرأ ق لهااا طااالمااا  خ ى ص هااا ذلااك الز اج 

ترضااااااااى  ق ل و اجها م ه   ص دما صلم  به بعد الز اج لم
به  طل   الت ليق خشل ساااااااااا ه مف تاراخ ذلك العلم  كما 

 يشتر   ا يل ق ذلك بها ضرر يتعذر معها   ام العشرة.

 1929لسخخخخنل  25م  ر )ماخخخخ رل( مم الي حون  11م دة ال
 :1985لسنل  100االم دل ب لي حون ر ف 

صلى الز ج  ا يقر فى  ثيقة الز اج ب الته ا جتماعية  ف ذا 
فعليااااه اا ي يف فى اإلقرار اساااااااااااااام الز جااااة ا   كاااااا متز جااااا

الز جا  الشتي فى صصااااااااامته  م ال إقامتهف   صلى الموثق 
  إخ ار ف بالز اج الجديد بكتاب م ل مقر ا بعلم الوألول.

 اجوو للز جة التي تز ج صليها و جها اا ت لب ال شل م ه 
إذا ل قها ضااارر ما ي ا  مع وي يتعذر معه   ام العشااارة بيف 
 مثالها  لو لم تكف قد اشاااتر  صليه فى العقد    يتز ج صليها  
ف ذا صجز القاضاااااااااى صف اإلألاااااااااشخ بي هما طلقها صليه طلقة 
بائ ة   اساااااااااااااقط حق الز جة فى طلب الت ليق لهذا السااااااااااااا ب 
بمضاااي سااا ة مف تاراخ صلمها بالز اج بأخرأ إ  إذا كان  قد 
رضااااااااااي  بذلك ألااااااااااراحة ا  ضاااااااااام ا   اتجد  حقها فى طلب 
الت ليق كلما تز ج صليها بأخرأ   إذا كان  الز جة الجديدة 
لم تعلم انه متز ج بساااااااااااوا ا ثم أهر انه متز ج فلها اا ت لب 

 الت ليق كذلك.
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 دعوى الطالق للشقاق

 ي الدصوأ    ال لب العار  الذي تتقدم به الز جة  مام 
الم كماة ب لاب ت ليقهاا مف و جهاا إلساااااااااااااات كاام الخشف 

 ث ااااااء نظر  صوأ اإلصترا  صلى إناااااذار  بي هماااااا  ذلاااااك
 ال اصة.

 صلى ذلك ف نه   يتصور  جو  تلك الدصوأ مستقلة  إنما 
يلزم  ا تت ع  صوأ اإلصترا  صلى إنذار ال اصة   امكف 
 ا تتقدم الز جة بال ل يف معًا بصااااا ي ة  صوا ا   تقضاااااي 

 الم كمة في كل طلب م هما صلى حدل.

 1929لسخخخخخخخخخنخخل  25اليخخ حون م  ر ثخخ حاخخ  مم  11مخخ دة ال
 :1985لسنل  100االم دل ب لي حون ر ف 

 صلى الم كمة ص د نظر ا صترا   ا  ب اء صلى طلب  … 
 حد الز جيف  التدخل إلنهاء ال زاو بي هما ألااااااااال ا باساااااااااتمرار 

 الز جية  حسف المعاشرة.
ف ذا باا لها اا الخشف مساااااااااااااات كم  طل   الز جة الت ليق 

 7  الت كيم الموضاا ة فى الموا  مف اتخذ  الم كمة إجراءا
 مف  ذا القانوا . 11الى 

 دعوى الطالق للغياب

 ي الدصوأ التي ترفعها الز جة ب لب ت ليقها مف و جها 
لغيابه ص ها  قعدل ل لدة  خرأ مدة ساااااااااااااا ه     كثر  طالما 
تضاااااااااااااارر  مف  يابه ص ها حتى  لو ترك لها ماً  ت  ق 

 م ه.
اإلقامة في ذرل القاضااااااااااااااي بالرجوو  ال ائب قد يكوا معلوم 

لز جته     ا ي قلها إلى حيث يقيم خشل مدل م د ل  ف ا 
 إمت ع طلقها صليه.

 قد يكوا ال ائب مجهول اإلقامة  اساااات يل الوألااااول إليه 
 في لقها القاضي   ا إنذار     جل.

االم دل ب لي حون  1929لسخخخنل  25مم الي حون  12م دة ال
 :1985لسنل  100
ب الز ج ساااااااااااااا ة فأكثر بش صذر مق ول جاو لز جته اا إذا تا

ت لب الى القاضااى ت ليقها ت ليقا بائ ا إذا تضاارر  مف بعدل 
  لو كاا له مال تست يع اإلن ال م ه.

 ا  مكف  ألاااااول الرساااااائل إلي  مم ذاا الي حون: 13م دة ال
ال ائب ضااااارب له القاضاااااي اجش  اصذر اليه باا ي لقها صلية 

مة معها ا  ي قلها إلية ا  ي لقها  فاذا اا لم ي ضاااااااااااااار لشقا
انقضااااااي ا جل  لم ي عل  لم ي دي صذرا مق و  فرل القاضااااااي 
بي هما بت ليقها بائ ه   اا لم يمكف  ألااااااااااااااول الرسااااااااااااااائل إلي 

 ال ائب طلقها القاضي صلية بش اصذار    ضرب اجل.

 دعوى الطالق للحبس

و جها  ي الدصوأ التي ترفعها الز جة ب لب ت ليقها مف 
لكونه م كوم صليه بعقوقة ساااااااااااااال ة لل راة مدة   تقل صف 

 ثشث س وا  مع كونه قد  مضى م ها س ه في ال  ق.
 تقدم الز جه ما ي يد نهائية ال كم  مقدار العقوقة  ما تم 

 ت  يذل م ها.

االم دل ب لي حون  1929لسخخخنل  25مم الي حون  14م دة ال
 :1985لسنل  100ر ف 

الم كوم صليه نهائيا بعقوقة مقيدة لل راة مدة لز جة الم  و  
ثشث س يف فاكثر اا ت لب الى القاضى بعد مضى س ة مف 
ح سااااااه الت ليق صليه بائ ا للضاااااارر  لو كاا له مال تساااااات يع 

 اإلن ال م ه.
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 دعوى اخللع

 ي الاااادصوأ التي ترفعهااااا الز جااااة بت لااااب ت ليقهااااا مف 
و جها خلعًا طالما إفتد  ن سها بالت اول صف جميع حقوقها 
المالية الشاااااارعية  ر   صليه الصاااااادال الذي  ص ال لها    
يصااااا اا يكوا مقابل الخلع إسااااقا  حضااااانة الصاااا ار ا  

 ن قتهم ا  اأ حق مف حقوقهم. 
ز جة ألااااااااااااااراحة  نها  اشااااااااااااااتر  لق ول الدصوأ اا تقرر ال

ت  ض ال ياة مع و جها  انه   سااااااااا يل  ساااااااااتمرار ال ياة 
الز جية بي هما  تخشااااااااااااااى    تقيم حد   ي بساااااااااااااا ب  ذا 

 ال  ض.
 صلى الم كمة م ا لة اإلألاااااااشخ بيف الز جيف بأا تمكف 
حكم مف   لاااه  حكم مف ا لهاااا    ت تااادب حكميف لموا ة 

تجا و ثشثة  مسااااااصى الصااااالا بيف الز جيف  خشل مدة  
اشااااهر   في حال صدم الصاااالا تقضااااي الم كمة بالت ليق 

 خلعًا طالما توافر  سائر الشر  .
 اترتب صليه إنتهاء العشقة الز جية مع ت اول الز جة صف 

 حقوقها المالية.

بإصخخخخخخخخدار  2000لسخخخخخخخخنل  1مم الي حون ر ف  20الم دة  -
  حون هنظاف ب ض أاضخخخخخ و الاي ضخخخخخي ري مسخخخخخ ئا األحوال 

 على أحه:هنص شة ال ال
للز جيف اا يتراضاااايا فيما بي هما صلى الخلع, ف ا لم يتراضاااايا 
صليه  اقام  الز جة  صوا ا ب ل ه  افتد  ن سااااااااااااااها  خالع  
و جها بالت اول صف جميع حقوقها المالية الشاارعية  ر   صليه 

 الصدال الذي  ص ال لها, حكم  الم كمة بت ليقها صليه.
 ليق بالخلع إ  بعد م ا لة اإلألاااااااشخ    ت كم الم كمة بالت

بيف الز جيف ,  ندبها ل كميف لموا ة مسااااااااااصى الصااااااااالا بيف 
الز جيف, خشل مدة   تجا و ثشثة اشهر  صلى الوجه الم يف 

 ال قرتيف األ لى  الثاااانياااة مف  18باااال قرة الثاااانياااة مف الماااا ة 
مف  ذا القانوا,  قعد اا تقرر الز جة ألااااااااااااااراحة  19الما ة 

ا ت  ض ال ياة مع و جها  انه   سااااااا يل  ساااااااتمرار ال ياة  نه
الز جية بي هما  تخشااااى    تقيم حد   ي بساااا ب  ذا ال  ض 
   يصااااا اا يكوا مقابل الخلع إسااااقا  حضااااانة الصاااا ار ا  
ن قتهم ا  اأ حق مف حقوقهم.  اقع الخلع فى جميع األحوال 

اباااال تير قاااا -فى جميع األحوال -طشل بااااائف. اكوا ال كم
 لل عف صليه باأ طراق مف طرل ال عف.

 دعوى وفاة املفقود/ إعتبار املفقود ميت؟

 ي الدصوأ التي ترفع إلصت ار الشاااااااااااخك الم قو  ميتًا    
 في حكم المتوفى مع كافة ما يترتب صلى ذلك مف  ثار.

 اراصى في تلااااك الاااادصوأ  ا يكوا الم قو  قااااد إنق عاااا  
يمكف الوألااااااول إليه    يعلم   خ ارل    ُيعلم ص ه شاااااايئًا   

حياته مف مماته صلى  ا يراصى القاضاااااي ال الة الصااااا ية 
للم قو   أر ف فقدل  المدة التي ي كم بعد ا القاضااااااااااااااي 

 بمو  الم قو   ذلك فقًا لعصت ارا  ادتية:
يعت ر الم قو  ميتا بعد مضااى ساا ة مف تاراخ فقدل فى  -١

ترق     كاا حالة ما إذا ث    نه كاا صلى أهر ساااا ي ة 

لسخخخنل  25مم   حون األحوال الشخخخة خخخال ر ف  21الم دة  -
 : 1985لسنل  100الم دل ب لي حون  1929

هشك بعد ارقع سااا وا  ي كم بمو  الم قو  الذأ ي لب صليه ال
مف تاراخ فقدل, يعت ر الم قو  ميتا بعد مضااااى ساااا ة مف تاراخ 
فقدل فى حالة ما ث   انه كاا صلى أهر ساااااااااااااا ي ة ترق  ا  
كاا فى طائرة سق  , ا  كاا مف افرا  القوا  المسل ة  فقد 
اث اء العمليا  ال رقية.  اصدر رئيق مجلق الووراء ا   وار 

 قعد الت ري  اساااااااتظهار القرائف التى الدفاو ب ساااااااب األحوال 
ي لب معها الهشك قرارا بأساااااااااااماء الم قو يف اصت ر ا  مواتا فى 
 حكم ال قرة السابقة  اقوم  ذا القرار مقام ال كم بمو  الم قو .
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فى طائرة سااااق  ,    كاا مف افرا  القوا  المساااال ة  ُفقد 
  ث اء العمليا  ال رقية.

ي كم بمو  الم قو  الذأ ي لب صليه الهشك بعد ارقع  -٢
 س وا  مف تاراخ فقدل.

امااا الم قو  الااذي   ي لااب صليااه الهشك كمف ي يااب  -٣
لمدة للتجارة    ل لب العلم    للسااااااااااااااياحة في و  ت ديد ا

التي ي كم بمو  الم قو  بعد ا الى القاضااااي صلى ا  تقل 
 صف ارقع س وا .

 اتم الت ري صف الم قو  بجميع ال رل الممك ة  تساااااااااااااامع 
 شها ة الشهو .

 اما فى جميع األحوال األخرأ ي و  ت ديد المدة التي ي كم 
ع بمو  الم قو  بعااد ااا الى القاااضااااااااااااااى صلى ا  تقاال صف ارق

س وا   ذلك بعد الت ري ص ه بجميع ال رل الممك ة الموأللة 
 الى معرفة اا كاا الم قو  حيا ا  ميتا.

 ما هي دعوى إثبات احلضانة

 ي الدصوأ التي ترفع مف الُمَرجا كونها ال اضااااا ة ب لب 
 إلث ا  حق حضانتها  للص ير قانونًا.

 لما كاا سااااااااف ال ضااااااااانة قانونًا لل ساااااااااء يكوا حتى بلو  
الصااا ير    الصااا يرة ساااف الخامساااة صشااار مف العمر   ما 
بعد بلو   قصى سف لل ضانة يعد مف بيدل الص ار حافظ 

 لهم  ادل يد ح ظ صليهم  ليس  يد حضانة.
 اشتر  لتلك الدصوأ  ا يكوا الص ار لم ي ل وا الخامسة 
صشااار   ا تكوا طال ة ضااام ال ضاااانة خالية مف  ي مانع 

 لل ضانة.
ال ااة صااالقااة حرة تير مرتاادة      تكوا فيجااب  ا تكوا باا

مراضاااااااااااااااة بأي مر     صا ة ُتعجز ا صف القيام بمهام 
 ال ضانة      تكوا متز جة مف  ج  ي  ما إلى ذلك.

 اث   ال ق فى ال ضاااااااااانة لألم ثم للم ارم مف ال سااااااااااء  
مقاادمااا فيااه مف   و مف جهااة األم صلى مف  و مف جهااة 

جهتيف صلى الترتيااااااب األب   معت رًا فيااااااه األقرب مف ال
 التالي بيانه:

األم  فااأم األم  إا َصلااَ   فااأم األب  إا َصلااَ   فاااألخوا  
الشااااااااااااااقيقا   فاألخوا   م  فاألخوا   ب  ف    األخ  
الشااااااااااااااقيقة  ف    األخ   م  فالخا   بالترتيب المذكور 

الم دل  1929لسخخخخخخخخخنل  25مم الي حون ر ف  20دة الم  -
 4االم دلل ب لي حون ر ف  1985لسخخخخخخنل  100ب لي حون ر ف 

 :2005لسنل 
 ي تهى حق حضااااانة ال ساااااء ب لو  الصاااا ير ا  الصاااا يرة سااااف 
الخامسة صشرة   اخير القاضى الص ير ا  الص يرة بعد بلو  

ذلك  ذل السف فى ال قاء فى يد ال اض ة   ا  جر حضانة    
 حتى ي لغ سف الرشد  حتى تتز ج الص يرة.

 لكاال مف األبواف ال ق فى رؤاااة الصاااااااااااااا ير ا  الصاااااااااااااا يرة 
 لألجدا  مثل ذلك ص د صدم  جو  األبواف   إذا تعذر ت ظيم 
الرؤاة ات اقا نظمها القاضااااااى صلى اا تتم فى مكاا   يضاااااار 

 بالص ير ا  الص يرة ا  الص يرة ن سيا.
را   لكف إذا امت ع صف بيدل الصاااااااااااااا ير    ي  ذ حكم الرؤاة قه

صف ت  يذ ال كم ل ير صذر  نذرل القاضااااى ف ا تكرر ذلك جاو 
للقاضاااااى ب كم  اجب ال  اذ نقل ال ضاااااانة مرقتا إلى مف يليه 

 مف  أل اب ال ق فيها لمدة يقدر ا.
 اث   ال ق فى ال ضاااانة لألم ثم للم ارم مف ال سااااء  مقدما 

لى با ب   معت را فيه األقرب فيه مف يدلى با م صلى مف يد
 مف الجهتيف صلى الترتيب التالي:
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فى األخوا   ف  ااا  األخااا  ألب  ف  ااا  األب باااالترتيااااب 
الترتيااب المااذكور  فخااا   األب المااذكور  فخااا   األم باا

بالترتيب المذكور  فعما  األم بالترتيب المذكور  فعما  
 ا ب بالترتيب المذكور.

ف ذا لم توجد حاضاااااااا ة مف  ر ء ال ساااااااااء ا  لم يكف م هف 
  ل لل ضااانة ا  انقضاا  مدة حضااانة ال ساااء انتقل ال ق 
فى ال ضاااااااانة الى العصااااااا ا  مف الرجال ب ساااااااب ترتيب 

ل فى اإلرث  مع مراصاة تقديم الجد الصااااااااااا يا ا سااااااااااات قا
 صلى ا خوة.

ف ذا لم يوجد  حد مف  ر ء  انتقل ال ق فى ال ضااانة الى 
م ارم الصاااااا ير مف الرجال تير العصاااااا ا  صلى الترتيب 
األتي: الجد  م  ثم ا ب  م  ثم ابف ا ب  م  ثم العم ثم 

 الخال ثم الشقيق  فالخال  ب فالخال  م.

األم  فااااأم األم  إا َصلااااَ   فااااأم األب  إا َصلااااَ   فاااااألخوا  
الشااااااااااااااقيقاااا   فااااألخوا   م  فااااألخوا   ب  ف  ااا  األخااا  
الشااااااااااااااقيقة  ف    األخ   م  فالخا   بالترتيب المذكور فى 

ترتيااب المااذكور  األخوا   ف  اا  األخاا  ألب  ف  اا  األب بااال
فخااااا   األم بااااالترتيااااب المااااذكور  فخااااا   األب بااااالترتيااااب 
الماااااذكور  فعماااااا  األم باااااالترتياااااب الماااااذكور  فعماااااا  ا ب 

 بالترتيب المذكور.
ف ذا لم توجد حاضااااا ة مف  ر ء ال سااااااء ا  لم يكف م هف   ل 
لل ضاااااااانة ا  انقضااااااا  مدة حضاااااااانة ال سااااااااء انتقل ال ق فى 

ف الرجال ب سب ترتيب ا ست قال ال ضانة الى العص ا  م
 فى اإلرث  مع مراصاة تقديم الجد الص يا صلى ا خوة.

ف ذا لم يوجد  حد مف  ر ء  انتقل ال ق فى ال ضااااااااااااااانة الى 
م ارم الصااااااااااااا ير مف الرجال تير العصااااااااااااا ا  صلى الترتيب 
األتي: الجااااد  م  ثم ا ب  م  ثم ابف ا ب  م  ثم العم ثم 

 فالخال  ب فالخال  م.الخال ثم الشقيق  

 ةدعوى إسقاط احلضان

قا    ي الدصوأ التي ُترفع صلى ال اضااااااااااااااف ب لب إساااااااااااااا
حضانتها صف الص ار ل قدانها  حد شر   ال ضانة  نقل 

 حضانة الص ير إلى مف يليها في الترتيب.
 اشااااتر  لتلك الدصوأ  ا يكوا الصاااا ير    الصاااا يرة في 

   ال اضاااف  حد ساااف حضاااانة ال سااااء   ا ي قد ال اضااا ة 
 شر   إست قال ال ضانة.

 مف ذلااك إختشل العقاال   صاادم األمااانااة صلى الصاااااااااااااا ير  
 صدم القدرة صلى ترقية الم ضاااااااوا  ألااااااايانته  رصايته     
 ا يكوا  قد سااااااااااااا ق ال كم صليه فى قضاااااااااااااايا ج ائية     
اإلألاااااابة بأحد األمرا  ال  ساااااية    العصااااا ية    المعدية 

ذا كان  ال اضااااف إمر ة بأا بما يضاااار الصاااا ير  كما  نه إ
تكوا خاااليااة مف و ج  ج  ى صف الم ضااااااااااااااوا   إذا كاااا 
ال اضااف رجل يجب  ا يكوا ص دل مف يصاالا مف ال ساااء 
  ا يكوا مت اااد الاااديف مع الم ضااااااااااااااونو ا يكوا ذا رحم 

الم خخدل  1929لسخخخخخخخخخنخخل  25مم اليخخ حون ر ف  20لمخخ دة ا
 4االم دلل ب لي حون ر ف  1985سخخخخخخنل ل 100ب لي حون ر ف 

 :2005لسنل 
 ي تهى حق حضااااانة ال ساااااء ب لو  الصاااا ير ا  الصاااا يرة سااااف 

 لكل مف األبواف ال ق فى رؤاة الصاا ير … الخامسااة صشاارة 
ا  الصااااااااا يرة  لألجدا  مثل ذلك ص د صدم  جو  األبواف   إذا 
تعااذر ت ظيم الرؤااة ات اااقاا نظمهااا القاااضااااااااااااااى صلى اا تتم فى 

   يضر بالص ير ا  الص يرة ا  الص يرة ن سيا. مكاا
   ي  ذ حكم الرؤاة قهرا   لكف إذا امت ع صف بيدل الصاااااااااااااا ير 
صف ت  يذ ال كم ل ير صذر  نذرل القاضااااى ف ا تكرر ذلك جاو 
للقاضاااااى ب كم  اجب ال  اذ نقل ال ضاااااانة مرقتا إلى مف يليه 

 مف  أل اب ال ق فيها لمدة يقدر ا.
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م رم للصاااااااااااااا يرة إذا كاااناا   نثى  كااذلااك إذا اسااااااااااااااتوطف 
ال اضااااااااااف بلدا يعساااااااااار معه صلى  لي الم ضااااااااااوا القيام 

 ته.بواج ا
كما  نه يمكف للقاضي إسقا  ال ضانة مرقتًا  لمدة يقدر ا 
في حال إمت او ال اضف صف ت  يذ حكم الرؤاة بد ا صذر 

 مق ول.
 اترتب صلي إسااااقا  ال ضااااانة في تلك ال الة إنتقالها إلى 

 مف يلي ال اضف في الترتيب.

ل ضاااانة لألم ثم للم ارم مف ال سااااء  مقدما  اث   ال ق فى ا
فيه مف يدلى با م صلى مف يدلى با ب   معت را فيه األقرب 

 مف الجهتيف صلى الترتيب التالي:
األم  فااااأم األم  إا َصلااااَ   فااااأم األب  إا َصلااااَ   فاااااألخوا  
الشااااااااااااااقيقاااا   فااااألخوا   م  فااااألخوا   ب  ف  ااا  األخااا  

فالخا   بالترتيب المذكور فى الشااااااااااااااقيقة  ف    األخ   م  
األخوا   ف  اا  األخاا  ألب  ف  اا  األب بااالترتيااب المااذكور  
فخااااا   األم بااااالترتيااااب المااااذكور  فخااااا   األب بااااالترتيااااب 
الماااااذكور  فعماااااا  األم باااااالترتياااااب الماااااذكور  فعماااااا  ا ب 

 بالترتيب المذكور.
ف ذا لم توجد حاضااااا ة مف  ر ء ال سااااااء ا  لم يكف م هف   ل 

 ضاااااااانة ا  انقضااااااا  مدة حضاااااااانة ال سااااااااء انتقل ال ق فى لل
ال ضانة الى العص ا  مف الرجال ب سب ترتيب ا ست قال 

 فى اإلرث  مع مراصاة تقديم الجد الص يا صلى ا خوة.
ف ذا لم يوجد  حد مف  ر ء  انتقل ال ق فى ال ضااااااااااااااانة الى 
م ارم الصااااااااااااا ير مف الرجال تير العصااااااااااااا ا  صلى الترتيب 

جاااد  م  ثم ا ب  م  ثم ابف ا ب  م  ثم العم ثم األتي: ال
 الخال ثم الشقيق  فالخال  ب فالخال  م.

 دعوى ضم حضانة الصغار؟

 ي الدصوأ التي ترفع صلى مف بيدل الصااا ير ب لب ضااام 
 حضانته إلى مست قها قانونًا.

 اظل الصاااا ير في سااااف حضااااانة ال ساااااء قانونًا حتى بلو  
الخامساااة صشااار مف العمر   ما  الصااا ير    الصااا يرة ساااف

بعد بلو   قصااااى سااااف ل ضااااانة ال ساااااء   يعت ر الصاااا ير 
م ضاااااوا  إنما يعد مف بيدل الصااااا ير حافظ له  ادل صليه 

 يد ح ظ  ليس   حضانة.
 اشاااتر  لتلك الدصوأ  ا يكوا الصااا ير لم ي لغ الخامساااة 
صشااار   ا تكوا طال ة ضااام ال ضاااانة خالية مف  ي مانع 

 لل ضانة.

الم خخدل  1929لسخخخخخخخخخنخخل  25مم اليخخ حون ر ف  20المخخ دة 
 4االم دلل ب لي حون ر ف  1985لسخخخخخخنل  100ب لي حون ر ف 

 :2005لسنل 
 ي تهى حق حضااااانة ال ساااااء ب لو  الصاااا ير ا  الصاااا يرة سااااف 
الخامسة صشرة   اخير القاضى الص ير ا  الص يرة بعد بلو  

ة   ذلك  ذل السف فى ال قاء فى يد ال اض ة   ا  جر حضان
 اث   ال ق … حتى ي لغ ساااااف الرشاااااد  حتى تتز ج الصااااا يرة

فى ال ضااانة لألم ثم للم ارم مف ال ساااء  مقدما فيه مف يدلى 
بااا م صلى مف ياادلى بااا ب   معت را فيااه األقرب مف الجهتيف 

 صلى الترتيب التالي:
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ا تكوا بااال ااة صااالقااة حرة تير مرتاادة      تكوا فيجااب  
مراضاااااااااااااااة بأي مر     صا ة ُتعجز ا صف القيام بمهام 

 ال ضانة      تكوا متز جة مف  ج  ي  ما إلى ذلك.
 اراصى  ا ال ق فى ال ضانة لألم ثم للم ارم مف ال ساء  
مقاادمااا فيااه مف   و مف جهااة األم صلى مف  و مف جهااة 

األقرب مف الجهتيف صلى الترتيااااااب األب   معت رًا فيااااااه 
 التالي:

األم  فااأم األم  إا َصلااَ   فااأم األب  إا َصلااَ   فاااألخوا  
الشااااااااااااااقيقا   فاألخوا   م  فاألخوا   ب  ف    األخ  
الشااااااااااااااقيقة  ف    األخ   م  فالخا   بالترتيب المذكور 
فى األخوا   ف  ااا  األخااا  ألب  ف  ااا  األب باااالترتيااااب 

األم بااالترتيااب المااذكور  فخااا   األب المااذكور  فخااا   
بالترتيب المذكور  فعما  األم بالترتيب المذكور  فعما  

 ا ب بالترتيب المذكور.
ف ذا لم توجد حاضاااااااا ة مف  ر ء ال ساااااااااء ا  لم يكف م هف 
  ل لل ضااانة ا  انقضاا  مدة حضااانة ال ساااء انتقل ال ق 
فى ال ضاااااااانة الى العصااااااا ا  مف الرجال ب ساااااااب ترتيب 

سااااااااااات قال فى اإلرث  مع مراصاة تقديم الجد الصااااااااااا يا ا 
 صلى ا خوة.

ف ذا لم يوجد  حد مف  ر ء  انتقل ال ق فى ال ضااانة الى 
م ارم الصاااااا ير مف الرجال تير العصاااااا ا  صلى الترتيب 
األتي: الجد  م  ثم ا ب  م  ثم ابف ا ب  م  ثم العم ثم 

 الخال ثم الشقيق  فالخال  ب فالخال  م.

األم  فااااأم األم  إا َصلااااَ   فااااأم األب  إا َصلااااَ   فاااااألخوا  
خوا   م  فااااألخوا   ب  ف  ااا  األخااا  الشااااااااااااااقيقاااا   فااااأل

الشااااااااااااااقيقة  ف    األخ   م  فالخا   بالترتيب المذكور فى 
األخوا   ف  اا  األخاا  ألب  ف  اا  األب بااالترتيااب المااذكور  
فخااااا   األم بااااالترتيااااب المااااذكور  فخااااا   األب بااااالترتيااااب 
الماااااذكور  فعماااااا  األم باااااالترتياااااب الماااااذكور  فعماااااا  ا ب 

 كور.بالترتيب المذ
ف ذا لم توجد حاضااااا ة مف  ر ء ال سااااااء ا  لم يكف م هف   ل 
لل ضاااااااانة ا  انقضااااااا  مدة حضاااااااانة ال سااااااااء انتقل ال ق فى 
ال ضانة الى العص ا  مف الرجال ب سب ترتيب ا ست قال 

 فى اإلرث  مع مراصاة تقديم الجد الص يا صلى ا خوة.
الى  ف ذا لم يوجد  حد مف  ر ء  انتقل ال ق فى ال ضااااااااااااااانة

م ارم الصااااااااااااا ير مف الرجال تير العصااااااااااااا ا  صلى الترتيب 
األتي: الجااااد  م  ثم ا ب  م  ثم ابف ا ب  م  ثم العم ثم 

 الخال ثم الشقيق  فالخال  ب فالخال  م.

 م الصغار لتجاوز سن حضانة النساءدعوى ختيري/ ض

 ي الدصوأ التي ترفع مف  الد الصااا ير    الصااا يرة صلى 
الص ير ب لب الضم لتجا و الص ير  قصى سف مف بيدل 

 ل ضانة ال ساء.
 اشااااااتر  لتلك الدصوأ  ا يكوا الصاااااا ير    الصاااااا يرة قد 

 جا و سف الخامسة صشر مف العمر.

الم خخدل  1929لسخخخخخخخخخنخخل  25مم اليخخ حون ر ف  20المخخ دة 
 4ر ف االم دلل ب لي حون  1985لسخخخخخخنل  100ب لي حون ر ف 

 :2005لسنل 
 ي تهى حق حضااااانة ال ساااااء ب لو  الصاااا ير ا  الصاااا يرة سااااف 
الخامسة صشرة   اخير القاضى الص ير ا  الص يرة بعد بلو  
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 اخير القاضاااى الصااا ير ا  الصااا يرة بعد بلو   ذل الساااف 
 فى ال قاء فى يد ال اض ة     ا ي تقل لألب. 

   الصاااااااا يرة ال قاء   اراصى  نه في حالة إختيار الصاااااااا ير
في يد ال اض ة فش يكوا لل اض ة  جر حضانة ألا يد ا 
في ال الة تسااااااااامى يد ح ظ   اد ال  ظ   تسااااااااات ق  جر  
  ذلك حتى ي لغ الص ير سف الرشد  حتى تتز ج الص يرة.

 ذل السف فى ال قاء فى يد ال اض ة   ا  جر حضانة   ذلك 
 حتى ي لغ سف الرشد  حتى تتز ج الص يرة ... .

 قرار تسليم الصغار

مف ال يابة ب اءًا صلى طلب مف   و القرار الذي يصاااااااااااااادر
يرجا كونها ال اضاا ة    إذا ُصرضاا  صليها م اوصة بشااأا 

 حضانة الص ير.
 اصاادر  ذا القرار مراصاة لمصاال ة الصاا ير  لدرء الخ ر 

 ص ه.
 اشاااااتر  لصاااااد ر ذلك القرار  ا يكوا الصااااا ير في ساااااف 
 حضانة ال ساء   ي لم ي لغ سف الخامسة صشر مف العمر.

لت قيق الم اسااااااب ُتصاااااادر ال يابة قرارًا مساااااا  ًا  قعد إجراء ا
بتسااااااليم الصاااااا ير إلي مف تت قق مصاااااال ته معها   اكوا 

 ذلك مرقتًا ل يف ال كم.

ب صخخدار   حون  2000لسخخنل  1مم الي حون ر ف  70الم دة 
هنظاف ب ض ااضخخ و ااج اتاا الاي ضخخي ري مسخخ ئا ا حوال 

 الشة ال:
م اوصة بشأا حضانة يجوو لل يابة العامة متي صرض  صليها 

أل ير في سف حضانة ال ساء     طل   حضانته مرقتا متي 
يرجا ال كم لها بذلك   ا تصدر بعد اجراء الت قيق الم اسب 
قرارًا مسااااا  ًا بتساااااليم الصااااا ير إلي مف تت قق مصااااال ته معها 
 اصااااااااااااااادر القرار مف رئيق نيااابااة صلي ا قاال   اكوا  اجااب 

 كمة في موضااااااااااااااوو الت  يذ إلي حيف ألاااااااااااااااد ر حكم مف الم
 حضانة الص ير.

 دعوى رؤية الصغار

 ي الدصوأ التي ترفع مف  حد األبواف   األجدا  صلى مف 
 بيدل الص ير ب لب رؤاة الص ير.

 األألال  ا يتم اإلت ال صلى ت ظيم الرؤاة  ف ا تعذر ذلك 
يتم اللجوء للقضاااااااااااااااء   اراصى  ا طلب األجدا  لل ق في 

 األبواف.الرؤاة يكوا ص د صدم  جو  
 ص د صدم اإلت ال صلى مكاا الرؤاة ي د  القاضاااااااي مكاا 
لرؤاااة الصاااااااااااااا ير مف بيف األماااكف التي نك صليهااا قرار 

  وار العدل   ي:
  حد ال وا ي الرااضية ا  ا جتماعية.

  حد مراكز رصاية الش اب.
إحاااادأ   ر رصااااايااااة األمومااااة  ال  ولااااة التي يتوافر فيهااااا 

 حدائق.

الم خخدل  1929لسخخخخخخخخخنخخل  25مم اليخخ حون ر ف  20المخخ دة 
 4 ف االم دلل ب لي حون ر  1985لسخخخخخخنل  100ب لي حون ر ف 

 :2005لسنل 
 ي تهى حق حضااااانة ال ساااااء ب لو  الصاااا ير ا  الصاااا يرة سااااف 

 لكل مف األبواف ال ق فى رؤاة الصاا ير … الخامسااة صشاارة 
ا  الصااااااااا يرة  لألجدا  مثل ذلك ص د صدم  جو  األبواف   إذا 
تعااذر ت ظيم الرؤااة ات اااقاا نظمهااا القاااضااااااااااااااى صلى اا تتم فى 

   الص يرة ن سيا.مكاا   يضر بالص ير ا  الص يرة ا
ب صخخخخخخخخدار  2000لسخخخخخخخخنل  1مم الي حون ر ف  67الم دة  -

  حون هنظاف ب ض ااضخخخ و ااج اتاا الاي ضخخخي ري مسخخخ ئا 
 ا حوال الشة ال: 
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 ة.إحدأ ال دائق العام
 اكوا للم كماااة اا ت تقى مف تلاااك األمااااكف  فقاااا لل اااالااة 

 أر ف  -قدر اإلمكاا -المعر ضاااااة صليها  قما يت اساااااب
 طراف الخصااااااااااااااومة  مع مراصاة اا يتوافر فى المكاا ما 
يشاااااااااااااايع ال ماااأني اااة فى ن ق الصاااااااااااااا ير    يك اااد  طراف 

 الخصومة مشقة   ت تمل.
ساااااااااااااااصا    تراصي الم كمة    تقل مدة الرؤاة صف ثشث

 س وعيا فيما بيف الساصة التاسعة أل احا  السابعة مساء  
 اراصى قاااااادر اإلمكاااااااا اا يكوا ذلااااااك خشل الع ش  
الرسمية  قما   يتعار   مواصيد إنتظام الص ير في   ر 

 التعليم.

ي  ذ ال كم الصااااااااااااا ر برؤاة الصاااااااااااا ير في  حد ا ماكف التي 
يصدر بت ديد ا قرار مف  وار العدل بعد موافقة  وار الشئوا 

م يت ق ال اضف الصا ر لصال ه ال كم ا جتماعية  ذلك ما ل
صلي مكاااا آخر  اشااااااااااااااتر  في جميع ا حوال  ا يتوافر في 
المكاا ما يشااااااايع ال مأني ة في ن ق الصااااااا ير   اشاااااااتر  فى 
جميع األحوال اا يتوافر في المكاا ما يشاااااااااااااايع ال مأني ة في 

 ن ق الص ير.
 :٢٠٠٠لسنل  ١٠٨٧مم   ار از   ال دل ر ف  4الم دة  -

صدم ات ال ال اضااااف    مف بيدل الصاااا ير  الصااااا ر  في حالة
لصااااااااااااال ه ال كم صلى المكاا الذي يتم فيه رؤاة الصاااااااااااا ير  
يكوا للم كمة اا ت تقى مف األماكف التالية للرؤاة  فقا لل الة 

 أر ف  -قدر اإلمكاا -المعر ضاااااااااااااة صليها  قما يت اساااااااااااااب
 طراف الخصاااااومة  مع مراصاة اا يتوافر فى المكاا ما يشااااايع 

 مأني ة فى ن ق الصااا ير    يك د  طراف الخصاااومة مشاااقة ال
   ت تمل:

  حد ال وا ي الرااضية ا  ا جتماعية.
  حد مراكز رصاية الش اب.

 إحدأ   ر رصاية األمومة  ال  ولة التي يتوافر فيها حدائق.
 إحدأ ال دائق العامة.

 :مم ذاا الي ار 5م دة ال -
صا   ساا وعيا فيما بيف يجب    تقل مدة الرؤاة صف ثشث سااا

السااصة التاساعة ألا احا  الساابعة مسااء   اراصى قدر اإلمكاا 
اا يكوا ذلااك خشل الع ش  الرسااااااااااااااميااة  قمااا   يتعااار  

  مواصيد انتظام الص ير في   ر التعليم.

 طلب األمر بالوالية التعليمية

 و ال لب الذي تتقدم به ال اضااا ة للصااا ير إلى القاضاااي 
 مر م ه ت قيقًا لمصاااال ة ال  ل ب ث ا  ب لب إسااااتصاااادار 

الو يااة التعليميااة لهااا صلى ألاااااااااااااا ير ااا   حقيتهااا في تمثياال 
 ال  ل  إ ارة شئونه التعليمية.

الم دلل  1996لسخخخخنل  12مم   حون الط ا ر ف  54الم دة 
 :2008لسنل  126ب لي حون 

التعليم حق لجميع األط ااال بماادار  الااد لااة بااالمجاااا   تكوا 
الو ية التعليمية صلى ال  ل لل اضااااااااااااف    ص د الخشف صلى 
ما ي قق مصاااااال ة ال  ل ال ضاااااالى يرفع  ي مف ذ أ الشااااااأا 
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 اراصى  ا ذلااك ال لااب يرفع إلى رئيق م كمااة األساااااااااااااارة 
بصاااا ته قاضاااايًا لألمور الوقتية   اكوا ال لب ص د خشف 

 ذ ي الشأا صلى ما ي قق مصلة ال  ل ال ضلى.
 حيف يعر  األمر صلى القاضااااااااااااااي ف نه يرجا ما ي قق 
مصاال ة ال  ل  حرألااًا صلى مسااتق له   مف ذلك  ا يم ا 

 الو ية التعليمية ألم الص ير إل ارة شئونه الدراسية.
 اتم إصشا المدرسااااااة    اإل ارة التعليمية    مديراة الترقية 
 التعليم بااألمر الصاااااااااااااااا ر مف الم كمااة للعلم بمااا  ر  باه 

  اذ  ثرل قانونًا. ن

رئيق م كمة األسااااااااااارة  بصااااااااااا ته قاضااااااااااايًا لألمور  األمر إلى
الوقتية  ليصااادر قرارل بأمر صلى صراضاااة  مراعيًا مدأ يساااار 
 لى األمر    ذلك   ا المسااااااااا  ب ق ال اضااااااااف في الو ية 

 التعليمية.
نل  126مم   حون الط ا ر ف  96الم دة  -  2008لسخخخخخخخخخ

 يعد ال  ل معرضااااااا للخ ر  اذا  جد في حاله تهد   على احه
مة الت شئة الواجب توافر ا له  ذلك في ا حوال ا تية ... سش

اذا حرم مف التعليم ا سااااساااي ا  تعر  مساااتق له التعليمي  -
 للخ ر .

اال خخخخخ در مم ازارة  2008لسخخخخخنل  1الكا ب الداري ر ف  -
صلى  ا يلزم األب بت واااال نجلاااه إلى  قرب الا باخخل االا لاف 

التلميذ ماوال فى سااف مدرسااة لمسااكف األم ال اضاا ة طالما اا 
 ال ضانة. 

ال خخخخ در عم ازارة  2017لسخخخخنل  29الكا ب الداری ر ف  -
 :12/11/2017الا بال االا لاف 

 ... حااال انقضااااااااااااااااء صشقااة الز جيااة  تكوا الو يااة التعليميااة 
لل اضااااااااف   ا حاجة لصااااااااد ر حكم قضااااااااائي بذلك حيث إا 

ل اضف في الو ية التعليمية ثابتة بقوة القانوا    يسري حق ا
الو ية التعليمية  إ  بعد تمام إصشا المدرسااااااااااااااة    اإل ارة    
المديراة الت  ية للمختصاااااااة  بانتهاء العشقة الز جية  إرفال ما 
ي يد ذلك  صلى مدير اإل ارة التعليمية المختك إألااااااااادار قرار 
بتمكيف ال اضاااااااااااف مف الو ية التعليمية  بمجر   ر   اإلصشا 

 بذلك... 
 مر باإلنتقال بالصغريطلب األ

 و ال لب الذي تتقدم به ال اضاااااااااف إلى القاضاااااااااي ب لب 
إستصدار  مر م ه بالتصراا لها بالس ر  قرفقتها الص ير 

 ت قيقًا لمصل ته.
 اقدم ذلك ال لب إلى رئيق م كمة األسارة بصا ته قاضايًا 
لألمور الوقتياااة   اقااادر القااااضااااااااااااااي اإلصت اااارا  المشئماااة 
للصاااا ير   ساااارته بشااااأا الساااا ر   له في ذلك سااااماو  قوال 

لسخخخخخخنل  1الم دة األالى مم مواد اإلصخخخخخخدار ري الي حون ر ف 
ب صخخخخخخخخخخدار   حون هنظاف ب ض ااضخخخخخخخخخخ و ااج اتاا  2000

 الاي ضي ري مس ئا ا حوال الشة ال:
 ...  اختك قاضااااااى األمور الوقتية بالم كمة ا بتدائية   ا 
تيرل ب ألدار  مر صلى صراضة في مسائل األحوال الشخصية 
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ذ ي الشأا  اضعًا مصل ة الص ير نصب صي يه  ف ذا ما 
كاا يلزم ساااااااا ر الصاااااااا ير ت قيقًا لمصاااااااال ته للدراسااااااااة    

 لى ذلك ف نه يصدر  مرل بالم ع مف الس ر.للعشج  ما إ
 اتم إصشا السل ة المختصة باألمر الصا ر مف الم كمة 

 للعلم بما  ر  به  ن اذ  ثرل قانونًا.
 

ادتية ... الم اوصا  حول الس ر إلي الخارج بعد سماو  قوال 
 ذ أ الشأا .

م  1996لسخخخخخنل  12الم دة السخخخخخ ب ل مم   حون الط ا ر ف 
 هنص على ان : 2008لسخخخخخخخخنل  128الم دل ب لي حون ر ف 

 يتمتع كل ط ل بجميع ال قول الشااااااااارعية  صلى ا خك حقه 
في الرضاصة  ال ضانة  الماكل  المل ق  رؤاة  الديه  رصاية 

 امواله  فقا للقوانيف الخاألة باألحوال الشخصية .
كم  هنص الم دة السخخخخخخخخخ ب ل م  ر مم ذاا الي حون على  -
األاااااااااادار امر :  يختك رئيق م كمة ا ساااااااااارة   ا تيرل بأن

صلى صراضة في المسائل الم صوص صليها في الما ة األ لى 
مف موا  األاااادار القانوا رقم الساااا ة ...  ذلك بصاااا ته قاضاااايا 

 لألمر الوقتية .

 ب األمر باملنع من السفر بالصغريطل

 و ال لب الذي يتقدم به مف له ال ق في ال ضااااااااااااااانة    
بم ع مف الرؤاة إلى القاضاااااي ب لب إساااااتصااااادار  مر م ه 

بيدل الصاا ير مف الساا ر به حرألااًا صلى الصاا ير  لكي   
 ُي رم مف ذ اه.

 اراصى  ا ذلااك ال لااب يرفع إلى رئيق م كمااة األساااااااااااااارة 
بصااا ته قاضااايًا لألمور الوقتية   اقدر القاضاااي اإلصت ارا  
المشئمة للص ير   سرته بشأا الس ر   له في ذلك سماو 

الصاا ير نصااب صي يه   قوال ذ ي الشااأا  اضااعًا مصاال ة 
ف ذا ما إرتأأ  ا ساااااااااااااا ر ال  ل   ي قق مصاااااااااااااال ته    

 يعرضه للخ ر ف نه يصدر  مرل بالم ع مف الس ر.
 اتم إصشا السل ة المختصة باألمر الصا ر مف الم كمة 

 للعلم بما  ر  به  ن اذ  ثرل قانونًا.

لسخخخخخخنل  1الم دة األالى مم مواد اإلصخخخخخخدار ري الي حون ر ف 
ار   حون هنظاف ب ض ااضخخخخخخخخخخ و ااج اتاا ب صخخخخخخخخخخد 2000

 الاي ضي ري مس ئا ا حوال الشة ال:
 ...  اختك قاضااااااى األمور الوقتية بالم كمة ا بتدائية   ا 
تيرل ب ألدار  مر صلى صراضة في مسائل األحوال الشخصية 
ادتية ... الم اوصا  حول الس ر إلي الخارج بعد سماو  قوال 

 ذ أ الشأا .
م  1996لسخخخخنل  12 ل مم   حون الط ا ر ف الم دة السخخخخ ب 

 هنص على ان : 2008لسخخخخخخخخنل  128الم دل ب لي حون ر ف 
 يتمتع كل ط ل بجميع ال قول الشااااااااارعية  صلى ا خك حقه 
في الرضاصة  ال ضانة  الماكل  المل ق  رؤاة  الديه  رصاية 

 امواله  فقا للقوانيف الخاألة باألحوال الشخصية .
 مم ذاا الي حون  س ب ل م  رالم دة ال

يختك رئيق م كمة ا ساااااااااارة   ا تيرل باألاااااااااادار امر صلى 
صراضااة في المسااائل الم صااوص صليها في الما ة األ لى مف 
موا  األدار القانوا رقم الس ة ...  ذلك بص ته قاضيا لألمر 

 الوقتية .
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 لب منع الزوج من السفر لدين نفقةط

مسااااااااااااات ق  و ال لب الذي يتقدم به مف ث   له  يف حال 
األ اء صلى المديف إلى القاضااي ب لب اسااتصاادر  مر م ه 
بم ع المديف مف الساااااااا ر خارج ال ش  خشااااااااية الهرب  صدم 

 ت  يذ حكم ال  قة.
 اراصى  ا ذلااك ال لااب يرفع إلى رئيق م كمااة األساااااااااااااارة 
بصاااااا ته قاضاااااايًا لألمور الوقتية   صلى ال الب  ا يقدم ما 

قدرة المديف صلى الوفاء ي يد إمكانية فرار المديف   ما ي يد 
 حيث يسقط.

 اقدر القاضااااااااي مدأ إمكانية فرار المديف  ساااااااا رل  معرفة 
مدأ القدرة الما ية للمديف مف اليساااااااااار    العساااااااااار   صليه 
 يصدر القاضي األمر بم ع المديف مف الس ر خارج ال ش .

 اتم إصشا السل ة المختصة باألمر الصا ر مف الم كمة 
  اذ  ثرل قانونًا.للعلم بما  ر  به  ن

لسخخخخخخنل  1الم دة األالى مم مواد اإلصخخخخخخدار ري الي حون ر ف 
ب صخخخخخخخخخخدار   حون هنظاف ب ض ااضخخخخخخخخخخ و ااج اتاا  2000

 الاي ضي ري مس ئا ا حوال الشة ال:
 ...  اختك قاضااااااى األمور الوقتية بالم كمة ا بتدائية   ا 
تيرل ب ألدار  مر صلى صراضة في مسائل األحوال الشخصية 
ادتية ... الم اوصا  حول الس ر إلي الخارج بعد سماو  قوال 

 ذ أ الشأا .
 في األحوال التي يكوا  مم  خخ حون الم ار خخ ا 194المخخ دة 

فيها للخصاام  جه في اسااتصاادار  مر يقدم صراضااة ب ل ه إلى 
قاضااااااااااااااي األمور الوقتية بالم كمة المختصااااااااااااااة    إلى رئيق 

لعراضااااااة مف نسااااااختيف الهيئة التي ت ظر الدصوأ  تكوا  ذل ا
مت ابقتيف  مشتملة صلى  قائع ال لب   سانيدل  تعييف موطف 
مختار لل الب في ال لدة التي بها مقر الم كمة  تشاااااااااااااا ع بها 

 المست دا  المرادة لها .

 لتمكني من مسكن الزوجية/ احلضانةقرار ا

 و اإلجراء الذي تقوم به الز جة    ال اض ة إلى القاضي 
م ه بتمكي ها مف المسكف الخاص بز جها  إلستصدار قرار

   بوالد الصاااااااااا ار في حالة ال شل   ذلك حرألااااااااااًا صلى 
إسااااااااااااتقرار  حوال األساااااااااااارة  حرألااااااااااااًا صلى ال ياول الها ئة 

 المستقرة لهم.
 صمليًا نجد اإلجراء الذي تقوم به الز جة    ال اض ة )في 
حاااالاااة إخراجهاااا مف مسااااااااااااااكف الز جياااةب يتمثااال في ت رار 

الشرطة التابع له مسكف الز اج لتمكي ها مف م ضر بقسم 
المساااااااااااااكف      ا تقوم بتقديم ال لب م اشااااااااااااارة إلى ال يابة 

 المختصة إلألدار قرار ا.
 لل يابة في  ذا الصاااااااد  ساااااااماو  قوال  طراف ال زاو  ذ ي 
الشااااااأا  إجراء الت قيقا   الت راا  الشومة حتى تصاااااادر 

يوم  ١٥ار خشل القرار المشئم   امكف التظلم مف  ذا القر 
 مف تاراخه  مام القضاء المستعجل.

 :  حون الم ار  ا المدحال االاج ر لمم  44 الم دة
يجب صلى ال يابة العامة متى صرضااااااااااااااا  صليها م اوصة مف 
م اوصا  ال ياوة  مدنية كان     ج ائية   ا تصاادر فيها قرارًا 

ال زاو  قتيًا مسااااا  ًا  اجب الت  يذ فورًا بعد ساااااماو  قوال  طراف 
 إجراء الت قيقا  الشومة   اصاااااااااادر القرار المشااااااااااار إليه مف 
صضااااااااااااااو نيااباة بادرجاة رئيق نيااباة صلى األقال.  صلى ال يااباة 
العامة إصشا  ذا القرار لذ ي الشاااااااااااااااأا خشل ثشثة  يام مف 
تاراخ ألد رل.  في جميع األحوال يكوا التظلم مف  ذا القرار 

مور المساااااااتعجلة  لكل ذي شاااااااأا  مام القاضاااااااي المختك باأل
بدصوأ ترفع باإلجراءا  المعتا ة في ميعا  خمسااة صشاار يومًا 
مف يوم إصشنه بالقرار   ا كم القاضااي في التظلم ب كم  قتي 
بتاااأيياااد القرار     بتعاااديلاااه    بااا ل اااائاااه   لاااه ب ااااًء صلى طلاااب 
المتظلم  ا يوقل ت  يذ القرار المتظلم م ه إلى  ا ي صاااااال في 

 التظلم.
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 الوراثة طلب إعالم

 و ال لب الذي يقدم ص د  فاة شااااااخك مف  حد الورثة    
مسااااات قي الوألاااااية الواج ة إلى الم كمة المختصاااااة ب لب 
اإلشاااها  بت قق الوفاة   ق ياا الورثه الشااارصييف  مسااات قي 

 الوألية الواج ة إا ُ جد ا.
 اشاااار  لتلك الدصوأ  ا تكوا الوفاة ثابتة بمساااات د رساااامي 

 الزم  ا يقوم ال ااااالااااب باااا صشا حتى يتم ق ول ال لااااب  
 سائر الورثة  مست قي الوألية الواج ة بجلسة الم كمة.

 ات قق القاضااااااي ممف ي  صاااااار فيهم اإلرث الشاااااارصي    
الوألاااااية الواج ة مف خشل شاااااها ة الشاااااهو   الت راا  إا 

 ت لب األمر.
 اصدر القاضي إشها  الوفاة  الوراثة  الوألية الواج ة بما 

ة فيما جاء به ما لم يصاادر حكم صلى يعد حجة صلى الكاف
 خشفه.

 

ب صخخخخخخخخدار  2000لسخخخخخخخخنل  1مم الي حون ر ف  24الم دة  -
  حون هنظاف ب ض ااضخخخ و ااج اتاا الاي ضخخخي ري مسخخخ ئا 

 ا حوال الشة ال: 
صلى طالب إشها  الوفاة ا  الوراثة ا  الوألية الواج ة اا يقدم 

رساامية تث   طل ا بذلك الى الم كمة المختصااة مرفقا به  رقة 
الوفاة  ا  كاا ال لب تير مق ول . اجب اا يشاااااااتمل ال لب 
صلى بياا اخر موطف للمتوفى  اساااااماء الورثة  الموألاااااى لهم 
 ألااااااااااااااية  اج ة  موط هم اا  جد ا   صلى ال الب اا يعل هم 
بال ضااااااااااااااور  مام الم كمة في الميعا  الم د  ل ظر ال لب  

له اا يضااااي   ا قق القاضااااي ال لب بشااااها ة مف يوثق به   
إليها الت راا  اإل اراة حسااااااااااا ما يرال  ف ذا ما  نكر  حد الورثة 
ا  الموألااااااااااى لهم  ألااااااااااية  اج ة  ر أ القاضااااااااااي اا اإلنكار 
جاادي  كاااا صلياااه اا ي يااال ال لاااب إلى الم كماااة ا بتااادائياااة 

 المختصة فيه.
يكوا اإلشاااااااااااها  الذي يصااااااااااادرل  :مم ذاا الي حون  25الم دة 

الساااااابقة حجة في خصاااااوص الوفاة  القاضاااااي  فقا ل كم الما ة
  الوراثة  الوألية الواج ة ما لم يصدر حكم صلى خشفه.
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 اخلطبة والزواج 
 اخلطوبة ؟ -ا هي اخلطبة م

وعددددب دل ددددالر ل و لمرأدددد  ولمارهم هو هوم ددددا  اددددا ع   هي 
بددها ددا  لط لمنرف و    لدد  في  لمزولج في لماسددددددددددددددل  دد  

دلوسددددددددددددنة ل و  درح ةإتاام لمزولج بعب دبم دحبلم، وه  
لملفك ر في لمزولج وإلرلم لمع دددددددب ل و لمزوأ و و    ي 
لإلشدددا م إم  هإل لإلسدددع لمالعا   ع    مل ر لمفلرم هو فلرم 

 لمخنوبة 
 
 

  

مغ   المحتاج إلى معرفة أ كام  -د/ محمد يوسفففففففف       
 :27عقد الزواج ص 

وهدا لمخن ة في إصددددنطف لمف  ا  هي وعب دل الر ل و لمرأ  
 ولمارهم، هو ل و لألوم ا  ع   لمزولج في لماسل    

األ وال الشفففف فففففشة ف  الشففففر عة  –د/ محمد عل  محجوب 
اإلسفففففففففومشففة والقواكم  الت  احكي الففففففففففا ففا ففا ف  المحففا ي 

 :117، 101المفر ة ص 
لمخن ة لتفاق  ضددا ي ملع بهاباو وو ور ارددب  داو هو هه  

لاا ااكو لم ور بأإل  م  و لع ق هذل لالتفاق لوعب بع ب لمزولج،
لمخن ة هي إا ا  لمرغ ة في لمزولج بادرهم دع  ة ولإلفضدددددددددددا  
ل ذه لمرغ ة إم  لمارهم هو دو ااث  ا فهذل هأالت لمارهم هو دو 
ااث  ددا  غ ددة هدداي  ددا في هإل تكوإل توأددة، تعل ر لمخن ددة وددب 
تات ل   اا شدددرعا ف   ل أة دلوسدددنة ل و لملفك ر في لمزولج 

و لمزوأ و، ف  سدددددددددددت هي لمع ب وإماا وعب بهتاام وإلرلم لمع ب ل 
 لمع ب دسل  ط 

 ما هي حكمة تشريع اخلطبة
لمزولج ع ددب هلددبق اع ددب ع   هسددددددددددددددددا  لمددبولم إم  م ددااددة 
لمح ام، فكاإل مزلدا ع   هيرلف  هإل مل رددددددددددددددرلإل بسدددددددددددددداا  
بعضدددددددددددددد اا لم ع  و عر  هحبهاا لألهر في لمكث ر دو 

صدداح   لمذق سدد رت   لم ولحي، وهإل اع ع ل  دو لمنرف و 
ب  لرباط لمح ام لمبل اة حل  إذل تع لمرضدددددددددددددا ل   اا وحات 
كدددد  د  اددددا لم  ور ع ددددب لىهر هوددددبدددددا ع   لمع ددددب وهاددددا 

 دنائ اإل إم  هإل لمسعالم سلاأل ح ات اا لمزوأ ة 
 ودو لأل رلض لملي شرعت م ا لمخن ة:

ت سدددددددددددددد ر سدددددددددددددد د  لملعدا   ل و لمخدايد  ولماخنوبدة  -1
ب ال تلولفر سدددددددددد   لم حك وهسدددددددددد اب  لاد ة وهه   اا: ألم  و

عو هحولر لمخدددايددد  هو لماخنوبدددة، فلكوإل لمخن دددة بدددابدددا  
دفلوحا  مإليطع ع   هذه لألحولر، وبذمر ملع لمزولج بعب 

 بحك و و ة وليائ اإل ل   اا 
ت ا ددة لماولم: فددامخن ددة تسددددددددددددددداعددب لط  دو لمخددايدد   -2

 ولماخنوبدددة ع   لملك ل لملدددب  بي ع   لمعمددددددددددددددرم، بادددا

، 101ص  -المرجع السففففففففففا    -د/ محمد عل  محجوب 
102: 

لمزولج لعا  دو هعاار لإلمسددددددددددددددداإل هو هعبم ا ه رل  في ح ات  
ولع ب هو ههع لمع ول بام سدددددد ة ممددددددخن لمعاوب ولاإل ااكو هإل 
ملع لددبوإل تا  ددب موال همدد  هأددد  لمع ول هنرل ، وهبعددبهددا في ح ددام 
لإلمساإل ه رل  ف و هلبق تل  ر ب  لث ر دو دطدح ح ام لإلمساإل 

ودسدددئوم ات  وم ب أر  عالم  ولمن اعات  وتلسددده ب   وعة ت عات 
لم ا  هإل اسدد ق ل  ع ب دو لمع ول ذل  لممدداإل ولمخنر ولملي 
م ا هها ة في ح ام لإلمسدددددداإل لمعا  ة د بدا  تا ب م  م  و ل  
ولحب دو لمعاوبمو دنام   و غ ات  فهذل تطوت لمرغ ا  هوبدا 
ع   لمع ب وماا لاإل لمزولج ع بل  هلباا اع ب ع   هسددددا  لمبولم 

م ااة لمح ام، هضح  مزلدا ع   هيرلف  هإل اس رل ف   ع    إم 
هبى وت رر، ولإل اع ع ل  دو لمنرف و صاح   لمذق س رت   
ب  لرباط لمح ام لمبل اة حل  إذل تع لمرضددددددددددددددا ل   اا وحات ل  
د  اا لم  ور ع ب لىهر هوبدا ع   لمع ب وهاا دنائ اإل إم  

ا لاإل لملا  ب هإل لمسددددددددددددعالم سددددددددددددلن  ح ات اا لمزوأ ة ودو ه 
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اسددددددددددددددداعدب هدذل لإلحلرلم لمال دالر ولمرغ دة لمردددددددددددددددالودة في 
 لملضح ة ولإلمثا  

فلرم لمخن ة دا و م بامكث ر دو لمامددداعر ولمذلر ا :  -3
داا مز ب لماولم ل و لمخاي  ولماخنوبة، و كوإل م  ه ره 

 لمن   بعب لمزولج 
لمخن ة تؤلق إم  لإلسددل رل  لم فسددي: ألم ا ترب  ل و  -4

لرباط تا  بق، ااكو لط  د  اا دو  لمخاي  ولماخنوبة
 لإليائ اإل ع   تولأ  دسل  ط  دو لمنر  لألهر  

بددامخن ددة لملي تل ح م نرف و فلرم ملرو دداإل ف  ددا و    دداإل لألدر 
ع   شددددددددددددددل  وأوهدددد  و لعرفدددداإل ع   لث ر دو لم ولحي لملي 

 ملووف ع   ا إتاام لمع ب إإل وب  م  هإل ملع 
مغ   المحتاج إلى معرفة أ كام  -د/ محمد يوسفففففففف       

شدددددرعت ودو لأل رلض لملي  :وما بعد ا 28عقد الزواج ص 
 م ا لمخن ة:

ت سددددددد ر سددددددد   لملعا   ل و لمخاي  ولماخنوبة وهه   اا:  -1
ألم  وب ال تلولفر سدددددددددددددد   لم حك وهسدددددددددددددد اب  لاد ة عو هحولر 
لمخددايدد  هو لماخنوبددة، فلكوإل لمخن ددة بددابددا  دفلوحددا  مإليطع 
ع   هدددددذه لألحولر، وبدددددذمدددددر ملع لمزولج بعدددددب بحدددددك و و دددددة 

 وليائ اإل 
ة تساعب لط  دو لمخاي  ولماخنوبة ت ا ة لماولم: فامخن  -2

ع   لملك ل لملددددب  بي ع   لمعمددددددددددددددرم، فخطر فلرم لمخن ددددة 
ملرددر  ل  دو لمخاي  ولماخنوبة بحذ ، و عر  ل  د  ع 
حق لألهر و حرص ع   إحلرلد ، و لعاد  دع  ول   هد  في 
 ضددددددددددددددداه، ول دد   غ ددة في تح  ق دنددام دد ، فددهذل لعلددال لدد  دو 

 ع لمل دددت لمخن دددة بدددامزولج، ف دددب لمخدددايددد  ولماخنوبدددة ذمدددر، 
اسددددددددددددددلارلإل ع   هذل لإلحلرلم لمال الر ولمرغ ة لمرددددددددددددددالوة في 

 لملضح ة ولإلمثا  
فلرم لمخن ة دا و م بامكث ر دو لمامددددداعر ولمذلر ا : داا  -3

مز ددب لماولم ل و لمخددايدد  ولماخنوبددة، و كوإل مدد  ه ره لمن دد  
 بعب لمزولج 

ي: ألم ا ترب  ل و لمخن ة تؤلق إم  لإلسددددددددددددل رل  لم فسدددددددددددد -4
لمخدددايددد  ولماخنوبدددة لربددداط تا  دددبق، ااكو لط  د  ادددا دو 
لإليائ اإل ع   تولأ  دسددددددددددددددل  ط  دو لمنر  لألهر لوإل هإل 
اسددددد      ره إم  ، هردددددوصدددددا  إذل تات لمخن ة في ووت وب ال 
تسدددددددددددددددداعددب لمنرو  لط  د  اددا هو هحددبهاددا ع   إتاددام لمزولج 

س   و  ا  ل  رل  مم او باألهر، وال شر هإل دث  هذه لمنرو  ت
 لم وم، ولمخن ة عطج م ذل لم  ق ع   لمح    لألهر 

 هل تعد اخلطبة عقدًا ملزمًا مثل عقد الزواج؟
لمخن دددة ال تعدددب ع دددب د زم م نرف و وإمادددا هي وعدددب   ر 
د زم بع ددب لمزولج، فط ملحادد  ف دد  لمنرفدداإل بددهملزلدددا  وال 

تع ع ب لمزولج  اكلسدددددد  إحبلهاا ع   لألهر ح ووا إال إذل
 بامفع  

، 117ص  -المرجع السففففففففففا    -د/ محمد عل  محجوب 
118: 

هي م سددددددددددددددت ع بل م لزم ف   لمنرفاإل باملزلدا  م ا ووم لإلمزلم، 
فامخن ة وعب   ر د زم بع ب لمزولج، سدددول  هكامت دبرل ي   
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م  دو هحب لمنرف و، هم صدددددددددددددا   إتفاوا د  اا ع    هم تأكب  
دو ورل م لمفاتحة هو إم ا  هاتع لمخن ة،  باا لعلاله لمكث روإل 

هو و ور لم بلاا هو ت الم ا، هو ق   لماخنوبة هو وم  ا لما ر 
 ك   هو بعض  

وم س إم ا  هاتع لمخن ة شدددددددددددددريا  في صدددددددددددددحل ا وإإل تعا   
 لم ا  ع   ذمر، لاا هو لمحار في تدام ا 

 هل ميكن العدول عن اخلطبة؟ وهل ميكن التعويض عن ذلك؟
هإل ملح   د  ا و عبر عاو  دو يرفي لمخن ةمك   -

  هن  
وال ت    لمبعوى لملي ترفه دو هحبهاا بن   إتاام  -

 ع ب لمزولج تأس سا ع   ساب ة لمخن ة
مكو إذل لددددداإل لموعدددددب بدددددامزولج ولمعدددددبور ع ددددد  ودددددب  -

التدل ادددا هفعدددار ههرى، ولدددامدددت هدددذه لألفعدددار ودددب 
همح ت ضددددددددددددددر ل دالاا بأحب لمخاي  و، فهم ا تكوإل 

 وأ ة م لعو   ع   دو ووعت د   دسل

 :118ص  -المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب 
وإذل مع تكو م خن دة ووم لإلمزلم ألحب لمنرف و  ف كد  د  ادا هإل 
ملح   د  ا و عبر عاو هن   وإإل فع  ذمر ف و اسددددددددددددددلعا  
هامن ح   وم س ألحب دو س    ع   ، ألم  عبور عاا مبوم 

وى لملي ترفه دو هحبهاا بن   ع ب لمضر  ف   وال ت    لمبع
لمزولج تأسدددددددد سددددددددا ع   سدددددددداب ة لمخن ة ألإل لماردددددددد حة لمعادة 
ولمخاصدددددددددددددددة توأ  هإل اكوإل لط يرف ة ع   حر ة تادة و   
إلرلد ، ألم  ع ب مبوم لمعار  ام ا ودو لمارددددد حة لملروق و   
لإلوبلم ع   ، ودو  ع فهإل هق إمزلم ب ، اعل ر تبهط في حر ة 

وم س م  ضا  س ناإل لإلكرله ع   هذل لمع ب لمخن ر لالهل ا ، 
 عاط ب اعبم حر ة لمزولج لملي هي دو لم نام لمعام 

 ما هو أثر العدول عن اخلطبة بالنسبة للمهر؟
بامعبور ولاإل لمخاي  وب هلى  لمخن ة إذل لمل ت -

لما ر هو أز ل  د   إم  لماخنوبة هو وم  ا، فهإل م  
لمحق في لسلرللل دا هلله إإل لاإل وا اا هو لبم  دثط 

 هو ق الة إإل ه ر هو لسل  ر 
 ذمر لإل اكوإل لمعبور د   لو د  ا  اسلوى في -

  2000لس ة  1م  القاكون راي  3المادة 
م ولم و لالحولر لممدددددددددددخرددددددددددد ة ولمووف  تردددددددددددب  لالحكام ي  ا 

و عادد  ف اددا مع مرل في شدددددددددددددددأمدد  من في ت ددر لم ولم و بددأ أح 
 …"لالوولر دو دذه  لالدام للي ح  فة 

 :118ص  –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب 
الهط  ل و لمف  دددا  هإل لمخن دددة إذل لمل دددت بدددامعدددبور ولددداإل 

وبة هو وم  ا، لمخاي  وب هلى لما ر هو أز ل  د   إم  لماخن
فهإل م  لمحق في لسددلرللل دا هلله إإل لاإل وا اا هو لبم  دثط هو 
ق الة إإل ه ر هو لسددل  ر ألإل لماخنوبة ال تسددلحق لما ر إال 
بع ب لمزولج، مكوم  حكاا دو لحكاد  وال ملرت  ع   لممدددددددددددددد  
حكا  إال بعب وأوله، وح ك مع ملع ع ب لمزولج فهم  م    ح ا 

م  لسدلرللله، و سدلوف في ذمر هإل اكوإل  هامردا م خاي  فكاإل
 لمعبور د   هو د  ا 
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 ما هو أثر العدول عن اخلطبة بالنسبة للشبكة؟
 ملحبل ل رها بحس  لمعر  

لما ر ف  ن ق  دو فاذل لاإل لمعر  اعل رها أز ل -
 ع   محو دا ذلر ع   ا لحكام لما ر وترل 

رهددا دو لم ددبلاددا ف عادد  في ولذل لدداإل لمعر  اعل  -
 شأم ا لحكام لم بلاا لملام ة 

 :119ص -المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب 
اعل ر دو لما ر لم بلاا لملي أرى لمعر  باعل ا ها د   ودث  ا 

، إذ هي دو ههع وهور )لممددددددد كة(لم ا ت لم باة لماعروفة باسدددددددع 
دا تل اوم  دفاوضددددا  لمزولج ووب تكوإل بام نر إم  ق ال ا هي 

هددا إذل لداإل لمعر  ، هو تاثد  أدام دا ل  رل د د  لما ز لمحق  ي،
 ال اعل رها دو لما ر، فهم ا تاهذ حكع لم بلاا 

 ما هو أثر العدول عن اخلطبة بالنسبة للهدايا
تعدددب هدددبلادددا لمخدددايددد  وودددت لمخن دددة باع   لم  دددة وف دددا  م ف ددد  
لماعاور بدد ، وع  دد  إذل تع لمعددبور عو لمخن ددة ف  خددايدد  هإل 

و سدددددددلرل هبلااه دا للدت باق ة، هدا إإل ه كت مرأه عو ه ل  
هو لسدددددل  كت، هو حرددددد  ف  ا هق دامه دو دولمه لمرأوع في 
لم  ة )لمز الم لمالرددد ة، لماو ،لمعوض، لملردددر ، لمزوأ ة، 
لم طك(، ف  س م خددايدد  حق لمرأوع ف  ددا، وهو دددا ههددذ بدد  

 لم اموإل لماررق وف ا  م اذه  لمح في 

 122: 120 –رجع السا   الم -د/ محمد عل  محجوب 
تمددددددددددددددا  لم بلاا دا ا بد  هحب لمخن   و مطهر دو لم  ب ولمح   
لألدلعدددة ولألولمي ولمسدددددددددددددد دددا ل  ولماطبس و  ر ذمدددر، تع  رل عو 

 لماولم،
 ف  المذ ب الح    اثر فسخ ال طبة على الهدا ا -

دددا وددبددد  لمخددايدد  دو لم ددبلاددا هي في دع   لم  ددة، فع ددب لمعددبور 
  هإل مرأه عو ه ل  و سددددددلرل هبلااه دا للدت باق ة، عو لمخن ة م

هدا إإل ه كت هو لسددددددددددل  كت، هو حردددددددددد  ف  ا هق دامه دو دولمه 
  ا م  ة، ف  س م خاي  حق لمرأوع ف لمرأوع في ل

 :وما بعد ا ٤٥المرجع السا   ص  -د/ محمد يوس      
اكوإل م  لمحق لمخاي  فط لمعبور عو لمخن ة دو أام  إذل لاإل 

لسلرللل شي  داا ههبله، وإإل لاإل لمعبور دو أام  لماخنوبة في 
فهم ا ملع و ع   ا  ل ل  دا وبد  م ا دو هبلاا بع   ا إإل لامت 

 وا اة و ل دث  ا هو ق ال ا إإل لامت وب ه كت هو لسل  كت 
 لدى املذهب املالكي؟ ما هو أثر العدول عن اخلطبة بالنسبة للهدايا

 122: 120 –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب 
 وذ ب المالكشة إلى أن استرداد الهد ة بعد فسخ ال طبة اكون كما يلى:

 ( إذل وأب شرط ل و لمنرف و هو عر  ل و لم ا  عا  ب    1) 
عر   ( إذل لاإل لمعبور عو لمخن ة دو لمخاي  فط اسدددددلرل شددددد ئا داا ههبله إم  ا، ومو لاإل دوأولل في مبها دا للم ال موأب 2) 

 ل و لم ا  ا ضي بخطف  
( إذل لاإل لمعبور عو لمخن ة دو لماخنوبة لسدددددلرل لمخاي  دا لفع  إم  ا دو لم بلاا فهإل لاإل وا اا لسدددددلرله بع   ، ولإل  اإل  3) 

هامكا هو دسددددل  كا  أه ع   ا باث   هو ق ال  دا مع اكو شددددرط هو عر  ا ضددددي ب  ر ذمر، ف ل ه لممددددرط هو لمعر  ألإل لماعرو  
 عرفا لامامروط شريا 

و ذا ف  كظري الرأي السديد والعادل لما يتممز به م  والرف  بال اس،  تى ال  جمع على الم طوبة ألي ال راق واسترداد الهد ة 
 إن عدل، و تى ال يتلرر ال اطب إن عدلت فو ضرر والضرار.
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 باعتبار ان اهلدايا من قبيل اهلبة: فما هي موانع الرجوع يف اهلبة عند املذهب احلنفي ؟ 
 122: 120 –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب 
 سبع   :ف  المذ ب الح    مواكع الرجوع ف  الهبة 

ت الم لماوهوو، ولمارلل بامز الم لمالردددددد ة ال لما فردددددد ة وذمر لام ر  ولم  ا  ولمردددددد ز، هدا إذل لامت لمز الم د فردددددد ة لاا مو  -١
كامت لم  ة داشددد ة فومب  م  هإل مرأه باألصددد  لوإل لمزل ب لذمر ال ع رم لز الم حاصددد ة في ق اة لماوهوو وم سدددت في ع   ، لاا 

   ل تفه سعره، ف  س باامه دو لمرأوع مو لامت لم  ة سول ل دو ذه
 لماو ، اعل ر لماو  دامعا دو لمرأوع في لم  ة، و سلوى في ذمر دو  لموله  هو لماوهوو م   -٢
لمعوض، إذل وال ت لماخنوبة هباة لمخاي  ل باة ههرى، وذلر  م  هم ا عوض هبمل  فط احق م  لمرأوع في هبمل  ، هدا  -٣

 هم ا عوض ل  سكلت فهم ا تكوإل باثابة ه ة د لبله مك  د  اا هإل مرأه في هبمل   إذل وال ل  ومع تذلر م 
 هروج لم  ة عو د ر لماوهوو م ، لاا مو باع لماوهوو م  دا ههبق إم    -٤
 ا لمزوأ ة، لم باة ل و لمزوح و ال ترل إيطوا، ح ك ا رددب ل ا لماولم ولمردد ة، بخط  لم باة مألأ  ي ح ك إإل لما رددول د  -٥

 لمعوض  ام ا  
 لم رلبة، ولما رول بام رلبة لماامعة دو لمرأوع، ورلبة لمرحع لماحرم  -٦
 هطك لماوهوو هو لسل طك ، وذمر ملعذ  لسلرللله، وال ااكو لملضا و ألم    ر دضاوإل  -۷

امة لع ب هو هاتع هو سددددددددددداعة، ولذمر دا تلل ت الم دلرددددددددددد ة، هو هرج دو مب لماخنوبة ف و  اإل دا ههبق م ا باق ا في مبها ع   ح
أات م خاي  لسدددددلرللله، وإإل باعت لمخاتع هو ضددددداع د  ا لمع ب، هو لامت لم باة وااو فخايل   وبا مع اسدددددلرل لمخاي  شددددد ئا دو 

 ذمر تن   ا ألحكام لم  ة
 وحبهاوهذل لمحكع اسلوى ف   لوإل فسخ لمخن ة دو أام  اا دعا، هو دو أام  لمرأ  وحبه لو دو أام  لماخنوبة 

 وما هي املوانع القانونية للرجوع فيها؟ ؟ ما هي دعوى رد اهلدايا

هي لمددبعوى لملي مرفع ددا لمخددايدد  بن دد   ل دددا وددبدد   -
دو هبلاا م ارلل لمزولج د  ا ه  ا  لمخن ة بعب لمعبور عو 

 لمخن ة دو هم اا 
تعددب هددبلاددا لمخددايدد  ووددت لمخن ددة باع   لم  ددة وف ددا   -

 لمابمي لماررق ووف ا  م ف   لماعاور ب  ألحكام لمل   و 
ف ددددب ذهدددد  لمف دددد  إم  همدددد  إذل تع لمعددددبور عو لمخن ددددة 
ف  خاي  هإل مرأه عو ه ل  و سددددددددددددددلرل هبلااه دا للدت 
باق ة، هدا إإل ه كت هو لسددددددددددل  كت، هو حردددددددددد  ف  ا هق 
ددددامه دو دولمه لمرأوع في لم  دددة )لمز دددالم لمالردددددددددددددد دددة، 

م طك(، ف  س لماو ،لمعوض، لملرددددددددددددددر ، لمزوأ دددددة، ل
 م خاي  حق لمرأوع ف  ا 

ووب ذه  لم اموإل لمابمي إم  هم  ابوت م وله  هإل مرأه 
في لم  ة إذل و   لماوهوو م  ذمر فهذل مع ا    لماوهوو 
م  أات م وله  هإل ان   دو لم ضددددددددددددددا  لملره ن م  في 
لمرأوع ، دل  لاإل اسددددددددددددددل ب في ذمر إم  عذ  د  وال ومع 

 1948لس ة  131م  القاكون راي  502، 500المواد  -
 بإصدار القاكون المدك  المفري.

 (:500) المادة
 مرأه في لم  ة إذل و   لماوهوو م  ذمرابوت م وله  هإل 

فهذل مع ا    لماوهوو م  أات م وله  هإل ان   دو لم ضدددددددددددددا  
لملره ن م  في لمرأوع، دل  لاإل اسددددددددددددل ب في ذمر إم  عذ  

 .د  ور، ومع موأب دامه دو لمرأوع
 (:502) المادة

 ُمرف  ي   لمرأوع في لم  ة إذل وأب دامه دو لماولمه لىت ة: 
مددددي  لماوهوو ت الم دلردددد ة دوأ ة مز الم ق ال  إذل حردددد  م 

 فهذل تلر لماامه عال حق لمرأوع  
 )و( إذل دا  هحب يرفي ع ب لم  ة 

)ج( إذل ترددددددددر  لماوهوو م  في لممددددددددي  لماوهوو ترددددددددرفا  
م ا  ا   فهذل لولردددددددددددددر لملردددددددددددددر  ع   بع  لماوهوو، أات 

 م وله  هإل مرأه في لم اوي  
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وهي: إذل حرددد  م مدددي  لماوهوو موأب دامه دو لمرأوع 
ت الم دلرددد ة دوأ ة مز الم ق ال  فهذل تلر لماامه عال حق 
لمرأوع، هو إذل دا  هحب يرفي ع ب لم  ة، هو إذل ترر  
لماوهوو م  في لممددددددددددددددي  لماوهوو ترددددددددددددددرفا م ا  ا فهذل 
لولردددددددر لملردددددددر  ع   بع  لماوهوو أات م وله  هإل 

و هحدددب لمزوأ و مرأه في لم ددداوي، هو إذل لدددامدددت لم  دددة د
مألهر ومو ه لل لموله  لمرأوع بعب لم ضددددددددددا  لمزوأ ة، هو 
إذل لددامددت لم  ددة مددذق  حع دحرم، هو إذل ه ددر لممددددددددددددددي  
لماوهوو في مب لماوهوو م  سدددددددددول  لاإل لم طك بفع   هو 
بحالث هأ  ي ال مب م  ف   هو بسددددد   لالسدددددلعاار، فهذ مع 

إذل وبم م  ر إال بع  لممددددي  أات لمرأوع في لم اوي هو 
لماوهوو م  عوضددددددا عو لم  ة هو إذل لامت لم  ة صددددددبوة 

 هو عاط دو هعاار لم ر 
* ماعرفة لماز ب عو دسددددددددددددددا   لمخن ة مرأ  لمرأوع إم  

 فر  )لمخن ة ولمزولج( 

لمزوأ و مآلهر ومو ه لل لمولهدد  )ل( إذل لددامددت لم  ددة دو هحددب 
 لمرأوع بعب لم ضا  لمزوأ ة  

 )هد( إذل لامت لم  ة مذق  حع دحرم  
)و( إذل ه ر لممددددي  لماوهوو في مب لماوهوو م ، سددددول   لاإل 
لم طك بفع ددد  هو بحدددالث هأ  ي ال مدددبد مددد  ف ددد  هو بسدددددددددددددد ددد  
لالسددددددلعاار، فهذل مع م  ر إال بع  لممددددددي ، أات لمرأوع في 

   لم اوي
م لماوهوو م  عوضا  عو لم  ة    )ت( إذل وبد

 .)ف( إذل لامت لم  ة صبوة هو عاط  دو هعاار لم ر

 هل تعد اخلطبة شرطًا للزواج؟
 :118ص  -المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب  - ال تعب لمخن ة شريا م زولج وال  ل ا  دو ه لام  

ال ارددددددددددددددح ب  رها فهإل م ع ب ه لاما ال ملح ق لبوم ا وم  شددددددددددددددروط 
ولمزولج اكوإل صدددددددح حا إذل تات ه لام  وشدددددددروي  ومو مع تسددددددد    

 هن ة 
 ما هو الزواج؟

 :139 –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب 
اعر  لمزولج بأم  ع ب اف ب ح  لماعاشدددددددددددرم ل و لمرأ  ولمارهم وتعاوم اا و حبل دا مك   اا دو ح وق ودا ع    دو ولأ ا  و رلعي 

لمح وق ولمولأ ا  لملي ور ها هذل لملعر ل م زولج هي دو لم نام لمعام ال تخضددددددده ماا امدددددددلري  لمعاوبلإل دو شدددددددروط هاا لاإل هإل 
وب ها، مذمر لاإل ع ب لمزولج ع ب هكثر لألدع تحت ا  لأللااإل ملكلسدددددددددددد  ه ا ه وبسدددددددددددد ل ا ف خضدددددددددددده م ا لمزوأاإل عو ي   مفس 

 ول ت اف 
 ما هي أركان عقد الزواج؟

وهاددا لم ددذلإل مرت   هحددبهاددا بدداألهر  لإلابدداو ولم  ور  ل   
دا  إلاباو هوو بال  ع   تح ق لمرضددا لم اي ي بامزولج، فا

ولم  ور هو دا اردددددددب   ام ا ، صدددددددب  هوال عو هحب لمالعاوبمو
 عو لمعاوب لىهر 

 

 144 –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب 
هادددا لإلابددداو ولم  ور  وع دددب لمزولج مددد  ل  ره دو لمع ول  ل ددداإل:

لم ددذلإل مرت   هحددبهاددا بدداألهر ف ف ددبلإل تع و لمارلل د  اددا، و ددبالإل 
 ع   تح  ق لمرضا لم اي ي ب ، و ع ر ع  اا: بر  ة لمع ب 

فاإلاباو هو دا صددددددددددددددب  هوال عو هحب لمالعاوبمو  ولم  ور هو دا 
 ارب   ام ا عو لمعاوب لىهر 
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لمالعداودبمو هو دو أدامد   وال فرق ل و هإل اكوإل لمال دبم دو لطم
لمزوج، هو دو أام  لمزوأة فهم  إاباو في لمحام و، و لمالأهر 

ف ور لمخددددايدددد  أللي ، هو لم  ور لل اددددا، فط ملرددددددددددددددو  ت ددددباادددد 
لماخنوبدة: تزوأ   ل لدر، إابداو، ووور لألو بعدب ذمدر: توألدر 
ل لي، و ور وإذل وامت لماخنوبة توألر مفسددددددددددددددي ف ار لمخاي : 
و  ت، لاإل لطد ا لألور إابابا، ولاإل دا صب  عو لمخاي  بعب 

 ذمر و ور  
 هل يشرتط عبارة حمددة للتعبري عن اإلرادة يف الزواج؟

 146: 144 –المرجع السا    -عل  محجوب د/ محمد 
لألصددد  في لمع ال لمع ب هم  م ع ب بك  ر ا م تبر ع   إ للم لمالعاوبمو لمباتدة، وال امدددلرط لمفاا و ر ا ل  دع  ة، ألإل لمع رم في 

   ول م ا اصب ولماعامي، وم س م مك لمع 
وهبعبها ه رل في ح ام لألفرلل ولمبااعا  منرل  ماا ملرت  ع    دو   ر هإل ع ب لمزولج م س  سددددددددددددددا ر لمع ول، ل  هو ههنر لمع ول 

ح  لإلسدددلالاع و  و  لم سددد  و  و  حق لملول ث ل و لمزوأ و دو هأ  ذمر ل و لمف  ا  لألمفاا لملي اردددح لالمع ال ل ا ولملي ال 
 ذمر لاا م ي:ارح ل ا، وتعرضول م ا دو ماح ة لم  ئة لمزد  ة، ولماالم لم  و ة لماكومة د  اا و 

 أوال: م   مث الهمئة الزم شة:
ألإل لم رددددب  م ع ب لمزولج إذل لاإل ل  دو لإلاباو ولم  ور ل فظ لمااضددددي دث  توأت مفسددددي د ر، ف  ور لىهر: و  ت  (ه)

دو لمع ب إممدددددددددا  دع   في لمحار مع اكو حاصدددددددددط دو و   وهذل لماع   مع موضددددددددده م  في لم  ة مفظ هاص مبر ع   ، 
 تف ب لأله ا  عو فع  دوأول و   تداإل لملك ع ف ذمر لامت هو  لمر ز ع   تح ق وووع لمفع  و  وت   وص  ة لمااضي

م ع ب لذمر إذل لاإل لإلاباو بردددددد  ة لألدر، ولم  ور بردددددد  ة لمااضددددددي، لاإل ا ور لمرأ  م ارلم توأ  ي مفسددددددر، فل ور  (و)
من   تحردددد   فع  في لماسددددل   ، وألإل وإماا صددددح لإلاباو بردددد  ة لألدر، ده هإل لألدر في هصدددد  وضددددع   توألر 

لمزولج ال مبه   لماساودة، ف و ال اكوإل إال بعب د بدا  ودرلأعا  وتحر ا  فط ا رب بر  ة لألدر في لمزولج دع اها 
لألصدددددددد ي، وال مرلل ل ا لموعب بامزولج ل  ا رددددددددب ل ا تح  ق لمزولج في لمحار، فلكوإل لابابا بخط  ع ب لم  ه ألم  ا    

 دة لماساو 
م ع ب لاضدددا إذل لاإل لإلمباو برددد  ة لماضدددا ع ولم  ور برددد  ة لمااضدددي، إذل مع اكو لما ردددول لموعب بامزولج، ف و وار  ( )

هدا إذل لاإل وردددددددبه ي   لموعب بامزولج، هو لملعر  ع      ل ا، فهم  ال  تزوأ  ي مفسدددددددر، ف امت تزوألر، إمع ب لمع ب 
هإل اكوإل بر  ة لمااضي، وهدا لإلاباو ف رح هإل اكوإل بامااضي وباألدر  م ع ب لمع ب، دو هذل مل  و هإل لم  ور شري 

 وبامفع  لماضا ع، إذل لاإل لم رب د   إمما  لمع ب 
 ثاكشا: م   مث المادة اللغو ة:

 لم  ور ال املرط لشل اق مفن  دو دالم هاصة، ل  ملح ق بك  دا مبر ع  لمرضا  ولماولف ة، ل   ت هو  ض ت هو هأز  
ا  لمح ف ة هإل لإلاباو لاا اردددددح ل فظ لم كاف ولملزو ح، اردددددح هإل اكوإل ب  رهاا دو لألمفاا لملي تبر ع   إ للم إممدددددا  مرى ع ا

 ع ب لمزولج في لمحار 
 :وما بعد ا ٥٦ص  -الرجع السا    -د/ محمد يوس        -

هو د كلر مفسددددددي، ف رددددددح لمع ال لمزولج ل ذه هدا لألمفاا لملي تبر ع   تا ر لمع و في لمحار دث  هإل ت ور م : وه ت مر مفسددددددي 
 لألمفاا بمرط وأول ور  ة تبر ع   هإل لمارلل ل ا لمزولج لوإل   ره 
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 هل يتصور إمتام أركان الزواج عن طريق شخص واحد؟
 151: 150 –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب  -

هحبهاا لإلاباو ولألهر لم  ور، وال ابوت هإل ملوم  عاوب ولحب إممددا  لألصدد  في لمع ول لماام ة هإل ملوم  إممددا ها عاوبلإل، م مدد  
 لمع ب دو لمبام  و، إال في هحولر لسلث ا  ة، دث  هإل م  ه لألو إلل   لمذق هو في والمل ، هو املرق د   م فس  

فهإل ع ب لمزولج م س لذمر، إال هإل لمكث ر لم ام  ف   هإل ملوم  إممددددددددددا ه عاوبلإل، هحبهاا ارددددددددددب  د   لإلاباو ف سدددددددددداي دوأ ا ، 
 ولألهر ارب  د   لم  ور ف سا  والط  

إال أكه  جوز شفففرعا أن يتوالخ شففف ، وا د،  قوم مقام شففف ففففم ، واك   اباراه ع  ابارام ، متى كان لذل  الشففف ،    
 الطرفم  بف ة شراشة ع د إجراء العقد و تحق  ذل  ف  الفور األاشة: امثمل

هإل اكوإل لمعاوب هصدددددددددد ط عو مفسدددددددددد  ووم ا ع   لمبام  لألهر ، لأإل ملزوج  أ  ل ت عا  لمردددددددددد  رم لملي في والمل ، ف  ور  -١
 بحضرم لمم ول تزوأت ل ت عاي فطمة، فاإل لمزولج م ع ب و لع ل ذه لمع ا م 

 ط عو مفسدد  وول ط عو   ره لأإل تول  إدرهم  أط  في هإل مزوأ ا دو مفسدد ، ف  ور بحضددرم لممدد ول : إم فطمة هإل اكوإل هصدد -٢
 ل ت فطإل وب ول لي في هإل هتوأ ا دو مفسي، فاش بول همي تزوأل ا، ف  ع ب لمزولج ل ذه لمع ا م 

   لمر  ر لمذق هو في والمل  هإل اكوإل لمعاوب وم ا م نرف و، لأإل مزوج لألو ل ل  لمر  رم إللو هه  -٣
هإل اكوإل ول ط  دو لمبام  و، لأإل مول  لمخاي اإل شددخرددا ولحبل ف  ور بحضددرم لممدد ول: توأت دول لي فطمة ل ت فطإل دو  -٤

 دول ي فطإل لو فطإل 
لممددددددد ول:  هإل اكوإل وم ا دو أام  وول ط دو أام  آهر لأإل مول    أ  في هإل مزوأ  دو إل ل  لمرددددددد  رم، ف  ور بحضدددددددرم -٥

 توأت ل لي فطمة دو دول ي فطإل 
هذه هي لمحاال  لملي ابوت م ولحب ف  ا هإل ملوم  إممدددا  ع ب لمزولج ل فسددد ، ود  ا مل  و هم  لبوإل لألصدددامة هو لمولامة هو لموالاة، 

، لوالاة هو ال م ع ب لم كاف دو ير  ولحب فأااا ع ب صددددددددب  دو ولحب ولاإل فضددددددددوم ا عو هحبهاا وم  صددددددددفة شددددددددرر ة عو لىهر
 لولامة، فهإل لمع ب ال م ع ب بع ا ت  وحبه 

 ما هي شروط عقد الزواج؟
 ملع و لملفروة ل و 

 لمع ال ع ب لمزولج شروط  -
 صحة ع ب لمزولج شروط  -
 مفاذه شروط  -
 مزود  شروط  -
 ع ة مسااع لمبعوى ب  هدام لماحاك اموملممروط لم -

 وس بم  كل كوع م  أكواع  ذخ الشروط.

 :151المرجع السا    -عل  محجوب  د/ محمد -
لمارلل باممدددددددرط دا ملووف ع    وأول لممدددددددي  لمذق أع  لممدددددددرط 
شريا م  ومع اكو أز ل دو حق  ل  ف و اخامف لمرلو لمذق ملووف 

 لممي  ع   وأوله، ولاإل أز ل دو داه ل  وحق  ل  
وع ب لمزولج م  هاسددددددددددة همولع دو لممددددددددددروط: شددددددددددروط لالمع اله ، 

، وشددددددروط م  اذه ، وشددددددروط م زود ، وشددددددروط وشددددددروط مرددددددحل  
واموم ة مسددددااع لمبعوى ب  هدام لماحاكع وسدددد   و ل  موع دو همولع 

 هذه لممروط 
 اوال شروط االنعقاد

 المقفود بشروط االكعقاد
شدددددروط لالمع ال هي لملي اب  تولفرها في ل لاإل لمع ب بح ك 

 خ ف شرط د  ا لاإل لمع ب بايط  إذل ت
 شروط اإلكعقاد اكواع 

 ،155 :152 –المرجع السفففا    -د/ محمد عل  محجوب  -
174: 175 



 
 
 
 

9 
 

 د  ا دا ملع ق بامعاوب  -
 باماع ول ع    ود  ا دا ملع ق  -
 ود  ا دا ملع ق بر  ة لمع ب  -

شددددددددددروط لالمع ال هي لملي اب  تولفرها في ل لاإل لمع ب بح ك إذل 
لإلمع ال د  ا دا ملع ق تخ ف شرط د  ا لاإل لمع ب بايط ، وشروط 

 اوب وباماع ول ع    وبر  ة لمع ببامع
 ما يشرتط يف العاقدين -شروط االنعقاد 

  هإل اكوإل ههط ما اشدددددددددددرم لمع ب، ولمارلل باأله  ة ه ا هه  ة
لم امز لوإل هإل  م ردددددددد ي لماا ز لمعاو لأللل  ولملي تث ت 

 ار   عل  هو أ وإل 
 ده ع ا ع  بمو لطم لألهرهإل اسدددددددددددددداه لدددد  دو لمعدددداودددد

 با ربهع

 ،155 :152 –المرجع السفففا    -د/ محمد عل  محجوب  -
174: 175 

 دا املرط في لمعاوبمو: -ه
امدددددددددلرط ف او اع ب ع ب لمزولج سدددددددددول  لاإل اع ب م فسددددددددد  هو م  ره 

 شرياإل:
 الشرط األول:

هإل اكوإل ههط ما دداشددددددددددددددرم لمع ددب، ولمارلل بدداأله  ددة ه ددا هه  ددة لأللل  
لامت م  هه  ة هلل  ماوردددددة بأإل لاإل دا زل  وهو لم اوردددددة فك  دو 

دو ل  ت سددددددد   سددددددد ه سددددددد ول  فأكثر ، لاإل م  حق د اشدددددددرم ع ب 
لمزولج، فدددهإل لددداإل لمعددداودددب   ر دا ز وهو دو لددداإل فددداودددبل أله  دددة 
لأللل  بأإل لاإل دب وما هو صدددددددد  ا مع م  ز سددددددددو لملا  ز، فط م ع ب 

ع   لإل للم لمزولج بع دددددا تددددد  و كوإل بدددددايط، ألإل لمع دددددب اعلادددددبل 
 ولم رب و   ر لماا ز ال ورب م  وال إ للم 

 الشرط الثاك :
هإل اسدددددداه ل  دو لمعاوبمو لطم لىهر، ده ع ع لم ال  هإل ورددددددب 
لماوأ  بع ا ت  إممدددددددددا  لمزولج وإاباب ، وع ع لماوأ  هإل وردددددددددب 
لم ال  لمرضددددددددددددددا ب  ولماولف ة ع   ، م لح ق لال ت اط ل و ر ا ت  اا 

، وم فق إ للت اا ع   شددددي  ولحب وم س بمددددرط هإل لماكومل و لمع ب
اف ع لددد  ومدددب د  ادددا دعدددامي لمافرلل  مع دددا م لألهر، ألإل لمع رم 
م اعامي وم س ألمفاا ووب سدددددددددددد ق لم ور بأم  إذل لاإل هحب لمعاوبمو 
 ا  ا فهإل لال ت اط ل و لإلاباو ولم  ور، باب س لمارسددددددددددددددد  إم   

 لمرسور إم   بامكلاو ه ا اكوإل هذل 
 ما يشرتط يف املعقود عليه -وط االنعقاد شر

امددددددلرط في لمارهم لماع ول ع   ا هال تكوإل دحردة ع   لمرأ  
 ف   ألحب دو لمع اا   اا  ونع ا  ال ش  ة ف   وال هط تحر 
 كدددددداألم ولألهددددددت ولمعاددددددة ولمخددددددامددددددة ولمارهم لمالزوأددددددة، -

 ف و ع ب ع   ولحبم دو هؤال  لاإل لمع ب بايط  
 

 ،155 :152 –المرجع السفففا    -عل  محجوب د/ محمد  -
174: 175 

 ما  شترط ف  المعقود علشه: -ب
امددددددددددددددلرط في لمارهم لماع ول ع   دددا هال تكوإل دحرددددة ع   لمرأدد  
تحر اا  ونع ا  ال شدد  ة ف   وال هط   ف   ألحب دو لمع اا  لاألم 
ولألهت ولمعاة ولمخامة ولمارهم لمالزوأة، ف و ع ب ع   ولحبم دو 

 هؤال  لاإل لمع ب بايط  
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 ما يشرتط يف صيغة العقد   –شروط  االنعقاد 
 دا املرط في لمارلل بامر  ة )لإلاباو ولم  ور(: -ج
 لتحال دب س لإلاباو ولم  ور  -1
دولف ة لم  ور مإلاباو ودناب ل  م  في دوضددددددددددددددوع لمع ب  -2

 وهو لمارهم وفي د بل  لما ر 
اكوإل ف  ا لمزولج دع  ا ع   لإل تكوإل لمر  ة د بزم فط  -3

 شرط دسل    هو دضافا إم  لمزداإل لماسل    
 عبم  أوع لماوأ  عو لإلاباو و   و ور لمعاوب لألهر  -4
 

 ،155 :152 –المرجع السفففا    -د/ محمد عل  محجوب  -
174: 175 

 ما  شترط ف  المراد بالفشغة: -ج
شدددددرعا  لممدددددروط لمارلل بامرددددد  ة: لإلاباو ولم  ور، و مدددددلرط ف  ا 

 لىت ة:
لتحددال دب س لإلابدداو ولم  ور، و عل ر لماب س دلحددبل  إذل مع  -1

موأدددب دو لمعددداودددبمو هو دو هحدددبهادددا ددددا مدددبر ع   لإلعرلض عو 
لمع ب ولالشددددددل ار ب  ره، فهذل وام هحبهاا دو لماب س بعب لإلاباو 
وو   لم  ور، هو لشدددل   بحبمك ال صددد ة م  بامع ب، لاإل هذل د   ا 

 اباو فط ارال  لم  ور مو صب  بعب ذمر دح   مإل
دولف ة لم  ور مإلاباو ودناب ل  م  في دوضددددددددددددددوع لمع ب وهو  -2

لمارهم وفي د بل  لما ر، ف و لهل فا في دوضدددددددددددددوع لمع ب، لأإل وار 
لماوأ  توألر لل لي سددددددددددد وى، ف ار لمزوج و  ت تولج لل لر هامة 

 مع م ع ب لمزولج 
لما ر، لأإل ا ور توألر سدددددد وى بأمف  ولذمر مو لهل فا في د بل 

ف  ور و  دددت تولأ دددا لثادددامادددا دددة مع م ع دددب لمزولج، إال إذل لدددام في 
لماخامفة مفه مألهر لاا مو وامت لمارهم تزوألر بأمف و ف ار لمرأ  
و  ددت لثط ددة صددددددددددددددح لمزولج و كوإل لما ر هو لألمف و لمددذلو ووه 

في دب س  ع   اا لملرلضددددددددي هدا لألمف فط اب  إال إذل  ضدددددددد ت
 لمع ب 

لإل تكوإل لمردددددددددددددد  ددة د بزم فط اكوإل ف  ددا لمزولج دع  ددا ع    -3
شدددددرط دسدددددل    هو دضدددددافا إم  لمزداإل لماسدددددل   ، وذمر بأإل ا ور 

 لمرأ  م ارهم تزوألر، فل ور و  ت 
عبم  أوع لماوأ  عو لإلاباو و   و ور لمعاوب لألهر، فهإل  -4

بعدب ذمدر، لداإل ول لل  لمرأوع عو لإلابداو م ن د ، فدهذل و ل لم  ور
ع     ر شددددددددددددددي  فط م ع دددب بددد  لمع دددب، ألإل لإلابددداو   ر د زم 

 مراح  ، إال إذل لسلار ع    حل  و ل ع    لم  ور 
 ما هي اثر عدم توافر شروط انعقاد عقد الزواج؟ 

 أثر عدم اوافر أ د شروط اإلكعقاد  و البطون:
ف بلإل هق شددرط دو شددروط لالمع ال ابع  ع ب لمزولج بايط، 
ال ملرتدد  ع  دد  ه ر و عل ر وأوله لعددبددد ، لاددا مو ف ددب  لو 
دو ه لدددامددد  فط احددد  بددد  لمدددبهور وال   ره دادددا احددد  بدددامع دددب 

 ،155 :152 –المرجع السفففا    - د/ محمد عل  محجوب -
174: 175 

 حكع لمزولج لم اي : -
لمزولج لم اي  هو لمذق ف ب شددددددددددددرط دو شددددددددددددروط لالمع ال، إذل هإل 
ف بلإل هق شددددددرط دو شددددددروط لالمع ال ابع  ع ب لمزولج بايط، ال 
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لممددددددددددددددرعي، وال اب  ب  د ر وال مف ة وال ياعة وال مث ت ب  
 تول ث، وال ا ه ف   يطق 

 

ملرت  ع    ه ر و عل ر وأوله لعبد ، لاا مو ف ب  لو دو ه لام  
داا اح  بامع ب لممددددددددددددرعي، وال اب   فط اح  ب  لمبهور وال   ره

ب  د ر وال مف ة وال ياعة وال مث ت ب  تول ث، وال ا ه ف   يطق، 
 ألإل لمنطق فرع وأول لمزولج لمرح ح 

وإذل لهدد  لمرأدد  باو ع ددب ع   ددا ع ددبل بددايط، لدداإل هددذل لمددبهور 
با زمة لمزما و ب  ع   لمعاوبمو هإل افلروا لهل ا ل، وهإل مع افلرفا 

اضددددددددددي ل   اا أ رل وال تب  ع   لمارهم عبم بعب لمافا وة، فرق لم 
   ر هإل ش  ة لمع ب تس   لمحب ع  اا 
 و  درج احت  ذا العقد الباطل ما يل :

هوال: تولج عباع لأله  ة إذل باشددددددددددر لمع ب ل فسدددددددددد ، لاماب وإل  -
 ولماعلوه 

 ام ا: ع ب لمرأ  ع   لدرهم دحردة ع    تحر اا ونع ا دؤببل  -
ف دد  ألحددب دو لمع اددا ، وذمددر لددامع ددب ع   لألم هو ال هط  

 لم  ت هو لمخامة هو لمعاة ولامع ب ع   لدرهم دلزوأة 
 ثانيا: شروط صحة العقد 

 176: 175، 162: 158 –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب  -
شددروط صددحة لمزولج هي لملي اب  تولفرها م ردد ر لمع ب صددامحا ملرت  لأل ر لممددرعي ع   ، فهذل تخ ف شددي  د  ا مع اكو لمع ب 

 :وشروط صحة ع ب لمزولج  ط ة هيصامحا ملرت  هق ه ر ع   ، ل  اكوإل ع بل فاسبل، 
 لممرط لألور: لإلش ال ووت إأرل  لمع ب -
 دحردة ع   لمرأ  تحر اا ف   ش  ة لو ب  هط هال تكوإل لمارهم  لممرط لمثامي -
 لال اكوإل لمزولج دؤولا -

  شرط االشهاد
 لإلش ال ووت إأرل  لمع ب:

لهلن ع ب لمزولج باشددلرلط لممدد الم ع   ، لوإل سددا ر لمع ول 
ألم  ع ب م  هنره، وشددددددأم  ماا ملرت  ع    دو ه ا  و ح وق 

لالألااعي ل  ، و مرط بام س ة م رأ  ولمارهم ولألوالل ولم نام 
 في لمم ول لألتي:

 لمع   )  ر دراو بعا ض ع  ي( -ه
 لم  وغ ) دباوتم درح ة لمر ا( -و
 لإلسطم)بام س ة م عاوبمو لماس ا و( -ج
 لملعبل )هكثر دو شاهب( -ل

سدددددددددددددااع لممددددددددددددداهبمو لطم لمالعاوبمو في ووت ولحب ده  -ه
 ف ا اا لمارلل د   إأااال 

 لإلش ال ووت إأرل  لمع بلممرط لألور: 
لهلن ع ب لمزولج باشددلرلط لممدد الم ع   ، لوإل سددا ر لمع ول ألم  
ع ب م  هنره، وشدددددددأم  ماا ملرت  ع    دو ه ا  و ح وق بام سددددددد ة 

 م رأ  ولمارهم ولألوالل ولم نام لالألااعي ل  
وألإل في لممدددددددد الم ع    د عا م ن وإل ولممدددددددد  ا ، وونعا ألمسدددددددد ة 

ما اصددددددب لمخ  ثة ولأل رلض لمبم ئة، إذل ترلل لمسددددددو ، وهصددددددحاو ل
 أ  ع   لمارهم اق ع دع ا في دسدددددددددكو ولحب و عاشدددددددددرها دعاشدددددددددرم 
لألتولج وونعددا م نرق ع   لإلبدداح  و لمددذمو اسددددددددددددددللروإل بددهلعددا  
لمزولج ع بدا افلضدددح هدرهع و  مدددر سدددرهع وتث ت ع   ع لماعاشدددرم 

   ر لممر فة 
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لحل ايا لإل  ات  لمحاأة إم  وألإل في لممدددددددددددد الم ع    تو   ا ألدره و 
هددذل لإل  ددا  إذل همكره هحددب لمزوأ و، فددهإل دو احضددددددددددددددروإل لمع ددب 

 اسلن عوإل هإل ام بول ب  هدام ل لم ضا  
 وحل  ملح ق لإلعطإل ولملكر ع ولمل بمر مع ب لمزولج، لشلرط في 

 ش وله لممروط لىت ة:
ع هوال: لمع  : فط تردددددددح شددددددد الم لماب وإل ودو في حكا ، مف بلم 

لأللل ، وألإل حضدددو هع لمع ب ال اح ق دع   لإلعطإل، وال احرددد  
 ب  لملكر ع 

 ام ا: فامردددددد ي ومو لاإل دا ز ال ترددددددح شدددددد الت ، ألم  م س ههط 
م والاة ع   مفسدددد ، فط اكوإل ههط م والاة ع     ره، ألإل لممدددد الم 

 دو 
 باو لموالاة 

ال والاة م  ر  امثا: لإلسددطم إذل لاإل ل  دو لمزوأ و دسدد اا، ألم  
لماسددد ع ع   لماسددد ع هدا إذل لاإل لمزوج دسددد اا ولمزوأة للال ة، فط 
امددلرط إسددطم لممدد ول، فلرددح شدد الم   ر لماسدد ا و، سددول  لامول 
دولف  و في لمباامة هو دخامف و م ا، فامزوأة لماسددددددددددددد ح ة، إذل لاإل 
توأ ا ابوت هإل امددددددددددددد ب ع   لمع ب: دسددددددددددددد ح اإل هو م ولااإل ألإل 

 دددد  في ع ددددب لمزولج هو لمارهم، من و  هكثر لألحكددددام لماع ول ع 
ف  ا، صدددددحت شددددد الم   ر لماسددددد ا و ع   لمزوأة إذل لامت   ر 

 دس اة 
 لبعا: لملعبل: وحبه لأللمي  أطإل، هو  أ  ولدرهتاإل، فط اردددددددددددح 
لمع ب بمدددددد الم  أ  ولحب، وال بمدددددد الم  أ  ولدرهم وال شدددددد الم عبل 

 دو لم سا  
لطم لمالعاوبمو في ووت ولحب: ده  هادسدددددددددا: سدددددددددااع لممددددددددداهبمو

ف ا اا لمارلل د   إأااال، وإإل مع اف اا دعامي لمافرلل ، ف و هإل 
شددددداهبل  سددددداه لطم هحبهاا لوإل لىهر مع اردددددح لمع ب، ولذمر ال 
اردددددددددددح إذل سددددددددددداه هحبهاا لمع ب  ع هع ب ع   لألهر، معبم تح ق 

ت شدددددددرط لممددددددد الم وهو سدددددددااع لممددددددداهبمو لطم لمالعاوبمو في وو
 ولحب 

 اال تكون املراة حمرمة علي الرجل شرط 
لممدددرط لمثامي: هال تكوإل لمارهم دحردة ع   لمرأ  تحر اا ف   
شدددددددددددد  ة لو ب  هط  ل و لمف  ا  فاألور لامزولج بامارلم ع   

 لل ة هه  ا، ولمثامي لامزولج باماعلبم دو يطق با و 
 

شددد  ة لو ب  هط  هال تكوإل لمارهم دحردة ع   لمرأ  تحر اا ف   
ل و لمف  ددا  فدداألور للزوج لمارهم ع   لل ددة هه  ددا، ولمثددامي للزوج 
 لماعلبم دو يطق با و، ع   دا سو  م     في همولع لماحردا  
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وشدددرط لوإل لمارهم   ر دحردة ع   لمرأ  تحر اا ف   شددد  ة   ر 
شددددددددددددددرط لوإل لمارلم دحردة ع   لمرأ  تحر اا ال شدددددددددددددد  ة ف   وال 

سدددددد ق هإل ل  اه في شددددددروط لالمع ال، وو  ا هم  ملرت   هط  ولمذق
ع   عبم درلعات  بنطإل لمزولج بنطما دن  ا، هدا هذل لممددددددددددددددرط 
ف و دو شددروط لمرددحة هق هإل عبم درلعات  تبع  لمع ب فاسددبل ال 

 بايط 
 شرط اال يكون الزواج مؤقتا 

هق هال ا ردددددب د   ق ام  لبنة لمزوأ ة مابم دع  ة ل  م زم هإل 
 اكوإل هلباا  ب رب لولم لمزوأ ة وح  لمعمرم وإوادة لألسرم 

 لممرط لمثامك: هال اكوإل لمزولج دؤولا
امددددلرط مرددددحة ع ب لمزولج هإل تكوإل صدددد  ل  دؤببم، م س ف  ا دا 
مبر ع   لملأو ت بابم دع  ة هو   ر دع  ة، يو  ة هو وردددددددددددددد رم، 

إوادلي في لم  ب فهذل وار لمرأ  م ارهم: تزوألر سددددد ة دثط، هو دبم 
وو  ت لمارهم ذمر، لاإل هذل لمع ب   ر صددددددددددح ح شددددددددددرعا ألم  ع ب 
دؤوت بابم ولمبلفه إم   هو لالسددددددددلالاع وإشدددددددد اع لممدددددددد ول  لألدر 
لمذق مل اف  ده لما رددددددول دو لمزولج، وهو ح  لمعمددددددرم ولولد ا، 
وإوادة لألسدددددددددرم و   لمابلاه، وترب ة لألوالل ولمق ام ع   شدددددددددئوم ع 

 وإل ع   لموأ  لمكاد  إال إذل لاإل ع ب لمزولج دؤببل وذمر ال اك
 اثر عدم توافر احد شروط صحة العقد 

  ام ا:ه ر عبم تولفر هحب شروط صحة لمع ب هو لمفسال:
وحكا  هم  ال ملرت  ع   لمع ب ذلت  هق ه ر دو آ ا  لمزوأ ة 
لمردددددددددددح حة، فط اح  ف   لمبهور بامارهم وباملامي اب  ع   

 لإل ملفروا لهل ا ل وإال وأ  لملفر ق ل   اا وضا ل  لمعاوبمو 
 

لمزولج لمفاسددددددددب هو لمذق ف ب شددددددددريا دو شددددددددروط لمرددددددددحة، وذمر 
كامع ب ب  ر شددد ول ولامزولج لماؤوت ولامباه ل و لدرهت و  طهاا 

 دحرم مألهرى 
وحكادد : همدد  ال ملرتدد  ع   لمع ددب ذلتدد  هق ه ر دو آ ددا  لمزوأ ددة 

بهور بددامارهم وبدداملددامي ابدد  ع   لمرددددددددددددددح حددة، فط احدد  ف دد  لمدد
لمعاوبمو لإل ملفروا لهل ا ل وإال وأ  لملفر ق ل   اا وضددددددددددددددا ل  وإذل 
لفلروددا و دد  لمددبهور فط عددبم ع   ددا وال د ر م ددا، وال مث ددت ل   اددا 
حردة لماردددددددداهرم وال لم سدددددددد  وال ملول  اإل ومو دا  هحبهاا، ألم  

  ر ولاا و  ا هإل لمع ب لمفاسب ال ملرت  ع    هق ه
 اذا كان العقد فاسدا وحصل الدخول 

هدا إذل له  لمزوج باو ع ب ع   ا ع بل فاسدددددددددبل لهوال حق ق ا 
 فهم  ملرت  ع   هذل لمبهور هاسة آ ا :

 عبم لعل ا  لمبهور تما   -1
وأوو د ر لماث  هو لما ر لماسددا  م ابهور ل ا )هم اا  -2

 هو (
ه لل لمعاوب لألور وأوو لمعبم ع   لمابهور ل ا، إال إذل  -3

 هإل اع ب ع   ا ع ب صح ح 

هدا إذل له  لمزوج باو ع ب ع   ا ع بل فاسدددددددددبل لهوال حق ق ا فهم  
 ذل لمبهور هاسة آ ا :ملرت  ع   ه

هوال: عبم وأوو حب لمزما موأول لممددددددددددددد  ة مكو اب  ع   لمحاكع 
 هإل اع زهاا باا مرله و لأ ا م اا وألدثام اا عو ل تكاو هذه لمبرل ع 
 ام ا: وأوو د ر لماث  م ابهور ل ا بام ا دا ل ز، إإل لاإل لمع ب 

 ، وب هط دو لملسدددددددا ة، هو وأوو لألو  دو لماسدددددددا  ود ر لماث
إإل لاإل لما ر دسددددددددددا  في لمع ب وذمر هإل لمبهور لمحق  ي بامارهم 
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   و  لم س  في حامة لمحا  دو ذمر لمبهور  -4
   و  حردة لماراهرم بام س ة مألصور ولمفروع  -5

 وع   ذمر فط تول ث ل   اا وال مف ة وال سك   والياعة 

اللب هإل ملرت  ع    في لممددددر عة لإلسددددطد ة هحب هدر و: لما ر هو 
 لمحب ووب س   لمحب مم  ة لمع ب ف ب  لما ر 

 امثا: وأوو لمعبم ع   لمابهور ل ا بعبم لمافا وة، ولللبلؤها دو 
، إإل تفرودا بداهل دا هادا، ودو وودت دلدا لدة لمزوأ و هحدبهادا مألهر

ووت تفر ق لم اضدددددددددي إإل مع ملفروا لهل ا ل، م ل  و دو لرل م لمرحع، 
 إال إذل ه لل لمعاوب ع بل فاسبل هإل اع ب ع   ا ع بل صح حا، فط 

ت زد ا لمعبم و به  ل ا بعب لمع ب لمرددددددددددح ح ولإل لامت في لمعبم، 
وفام لمرأ  إلإل وتعلب لمارهم م ذه لمفروة عبم يطق حل  في حامة 

عبم لموفام ه بعة هشدددددد ر وعمددددددرم هاام م  ر لمحاد  ال تكوإل إال في 
 لمزولج لمرح ح 

 لبعا:   و  مسدددددددددددددد  لمومب دو لمرأ  إذل حردددددددددددددد  حا  دو ذمر 
 لمبهور لحل ايا إلح ا  لمومب وعبم تض  ع  

هادسدددددا:   و  حردة لمارددددداهرم، فهذل له  لمرأ  باو ع ب ع   ا 
ا هصدددددددددددددوم ا وفروع ا، لاا تحرم هي ع   ع بل فاسدددددددددددددبل حرم ع   

 هصوم  وفروع  
هدا   ر ذمر دو هحكام لمزوأ ة لمرددددددددددددح حة فط تث ت في لمزولج 
لمفاسدددددددددددب، فط مث ت ف   تول ث ل و لمرأ  ولمارهم وال تب  ف   مف ة 
وال سددددددددددددددك ي وال يدداعددة، لددذمددر ال ملرتدد  ع   لمخ وم ومو لددامددت 

 صح حة هق ه ر دو آ ا  لمزوأ ة 
 املتعةزواج 

 164: 163 –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب  -
هو لمزولج لمذق مرلل ب  لالسددددلالاع لموولي، و كوإل ل فظ دو دالم لملاله ولالسددددلالاع، وذمر لأإل ا ور  أ  الدرهم، لعن ر لذل دو 

تولج لمالعة باي ، وال اب  ب  لملول ث لماار ألتاله بر ش رل، هو هو  هو هكثر، ووب ذه  لأل اة لأل بعة وأا و  لمع اا  إم  هإل 
 وال مث ت ب  لم س  

 ثالثا شروط النفاذ 
 امرط م فاذ ع ب لمزولج شرياإل:

 هإل اكوإل ل  دو لمعاوبمو عاوط بام ا  لألور: -
هإل اكوإل ل  دو لمعاوبمو م  صدددددفة تخور م  هإل  لمثامي: -

ملوم  لمع ب وتبع  م  لمحق في د اشرت ، باإل اكوإل هحب 
 هو ول ط ع   هو وم ا ع     لمزوأ و

 
 

، 165: 164 –المرجع السففففففففففا    -د/ محمففد عل  محجوب 
177 :178 

شددددددددددددروط مفاذ لمزولج، هي لملي تمددددددددددددلرط م فاذه، وعبم تووف  ع   
 هأاتم هحب بعب لمع اله وصحل  وهي شرياإل:
 لألور: هإل اكوإل ل  دو لمعاوبمو عاوط بام ا

م  صددددددددددددددفة تخور م  هإل ملوم   لمثامي: هإل اكوإل ل  دو لمعاوبمو
  لمع ب
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 شرط البلوغ والعقل
امددددددددددددددلرط في ل  عاوب هإل اكوإل عاوط  بام ا  حل  اكوإل لمع ب 

 مافذل ، هق لوإل هإل ملووف لمع ب ع   إأاتم مومي لمعاوب 
، 165: 164 –المرجع السففففففففففا    -د/ محمففد عل  محجوب 

177 :178 
بدددام دددا، فدددهإل لدددامدددا   ر لألور: هإل اكوإل لددد  دو لمعددداودددبمو عددداوط 

بام  و بأإل لاما دا ز و هو لاإل هحبهاا لذمر وتومي لمع ب ل فسدددد ، 
فهإل لمع دب وإإل لاإل م ع دب بع دا ت  لادا وبد دا إال لم  اكوإل دوووفا 
ع   هأاتم ومي لم فس إإل لأاته صدددددددددح ومفذ، وإإل  له بن ، وذمر 
 م رددددددددددددددو  ع    هدا لذل لاإل لمعاوبلإل بام  و عاو  و وع بل لمع ب

بامفسددددددددد اا، فهإل لمع ب اكوإل صدددددددددح حا مافذل، ال ملووف ع   هأاتم 
 هحب موالمل اا ع   لمفس اا 

 شرط الصفة يف العاقدين 
لما رول ب  هإل اكوإل م عاوب لمحق في د اشرم لمع ب لأإل اكوإل 

  وأ و هو ول ط  ع   هو وم  هحب لمز 
، 165: 164 –المرجع السففففففففففا    -د/ محمففد عل  محجوب 

177 :178 
لمثامي: هإل اكوإل ل  دو لمعاوبمو م  صددددددددددددددفة تخور م  هإل ملوم  
لمع ب، وتبع  م  لمحق في د اشدددددددددددددرت ، باإل اكوإل هحب لمزوأ و هو 
ول ط ع   هو وم ا ع   ، ف و لاإل هحب لمعاوبمو فضددددددوم ا دحضددددددا، 
هو لاإل ول ط ومكو هامف ف اا ول  ف  ، بأإل توج دول   دو لدرلم 

م دا ومكو موأدب ومي لورو د د  د دبم   ر لملي ع   دا مد  مو لداإل و 
ع   ، ودلوفرم ف   هه  ة لموالاة، لاا إذل توج لألخ ههل  لمرددددددددد  رم 
ده وأول هل  دددا ف و لمع دددب ال اكوإل مدددافدددذل لددد  اكوإل دوووفدددا ع   

 هأاتم دو م  حق إمما   
وع   ذمر ملووف ع ب لمفضددددددددددومي ع   هأاتم لمزوج، وع ب لمول   

لأاتم دول  ، وع ب لمومي لألبعب ع   لمذق هامف هدر دول   ع   
هأاتم لمومي لألورو، إإل هأاتول لمع ب صددددددددددح ومفذ وترت  ع    ل ره 

 لممرعي وإإل  لوه بن  
 : الوقف أثر عدم توافر أحد شروط نفاذ العقد

 هو لمووف ه ر عبم تولفر هحب شروط مفاذ لمع ب
ولمردددددددددددفة، لامومي إذل  لمووف ع   إأاتم صددددددددددداح  لمحقهق 

توأت مفسدددددددددددد ا لوإل ومي، ولماول  إذل لاإل م كامت لم اصددددددددددددر 
 إدرهم ههرى  دو بول لمولامة بأإل توأ لمول   تباوت ح
هو ع ب صددح ح ومكو ال ملرت  ع    شددي   ولمزولج لماووو 

دو ه دا ه لمزوأ ددة و دد  لإلأداتم فط احدد  ف دد  لمدبهور، وال ا ه 
و لرتدد   ال مر دد  لىهر، ف دد  يطق، وإذل دددا  هحددب لمزوأ و

ع   لمددبهور في لمع ددب لماووو  دددا ملرتدد  ع   لمددبهور في 

، 165: 164 –المرجع السففففففففففا    -د/ محمففد عل  محجوب 
177 :178 

 لمزولج لماووو حكع  -
هو ع ب صدددح ح ومكو ال ملرت  ع    شدددي  دو ه ا ه لمزوأ ة و   
لإلأدداتم فط احدد  ف دد  لمددبهور، وال ا ه ف دد  يطق، وإذل دددا  هحدب 
لمزوأ و ال مر   لىهر لدا بعب إأاتت ، فهم  اكوإل مافبل وباملامي 
تث دت م  أا ه هحكدام لمع دب لم دافذ و لرت  ع   لمبهور في لمع ب 
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لمع ب لمفاسدددددددب دو لأل ا  لمخاسدددددددة لملي سددددددد ق ذلرها، هدا بعب 
إأاتت  فهم  اكوإل مافذل وباملامي تث ت م  أا ه هحكام لمع ب 

  لم افذ 

وو  دددا ملرتدد  ع   لمددبهور في لمع ددب لمفدداسددددددددددددددددب دو لأل ددا  لماو 
 لمخاسة لملي س ق ذلرها 

 
 حكم الزواج النافذ

 178: 177، 165: 164 –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب 
 لمزولج لم افذ، هو لمذق لسلوفي شروط لمع اله وشروط صحل 

 وولأ ا ، لبوإل تووف ع   لهور لمزوج لزوأل  حق  ة هو حكاا، وه ا ه:وحكا : هم  ملرت  ع    أا ه ل ا  لمزوأ ة دو ح وق 
 هوال: ح  لسلالاع ل  دو لمزوأ و باىهر ع   لموأ  لماأذوإل ب  شرعا 

 ام ا: اب  م زوأة ع   توأ ا لما ر لماسدددددا  في لمع ب، إذل له  و لهل   ل ا، هو دا  هحبهاا و   لمبهور ولمخ وم، و ب  م ا 
 بابرل لمع ب إذل مع اراح   شي  دو ذمر مرف لماسا  

  امثا: وأوو لم ف ة م زوأة ع   توأ ا ببا ه همولع ا: دو يعام ولسوم ودسكو، له  ل ا هو مع مبه ، إال إذل لدل عت ب  ر حق 
  لبعا:   و  مس  لألوالل دو لمزوج 

لمزوج لزوأل  هو مع مبه ، دا مع اا ه دو لملول ث  هادسددددددا:   و  حق لملول ث ل و لمزوأ و، إذل دا  هحبهاا ق ام لمزوأ ة، له 
 دامه شرعي 

 سالسا:   و  لماراهرم، وهي حردة هصور لمزوج وفروع  ع   لمزوأة، وحردة هصور لمزوأة وفروع ا ع   لمزوج 
 رابعا شروط اللزوم

شددددددددددددددروط لم زوم هي هال اكوإل ألحب لمزوأ و وال م  رهاا حق 
ومفاذه ف و لاإل ألحب حق  فسدددددددددددخ لمع ب بعب لمع اله وصدددددددددددحل 

فسددخ  لاإل ع بل   ر التم، وع   ذمر فامع ب لمطتم اب  هإل 
 تلوفر ف   لممروط لمثط ة لألت ة:

هال اكوإل لمعاوب فاوب مأله  ة لاماب وإل ولمردددددددددددددد ي   ر  -1
لماا ز هو ماوردددددددد اا لاماعلوه ولمردددددددد ي لماا ز، فهإل مع اكو 

 كذمر اع ب ع   لألو هو لمبب 
مارهم لم ام ة لمعاو ة لمرشدددددددد بم مفسدددددددد ا دو لل  هإل تزوج ل -2

 م ا وبا ر لماث  
هإل اكوإل لدددد  دو لمزوأ و هددددام ددددا دو لمع وو لما  حددددة -3

 م فسخ 
 

، 166: 165 –المرجع السففففففففففا    -د/ محمففد عل  محجوب 
178 

شددددددروط لم زوم هي هال اكوإل ألحب لمزوأ و وال م  رهاا حق فسددددددخ 
لاإل ألحب حق فسددددددددخ  لاإل  لمع ب بعب لمع اله وصددددددددحل  ومفاذه ف و

ع دددبل   ر التم، وع   ذمدددر فدددامع دددب لمطتم ابددد  هإل تلوفر ف ددد  
 لممروط لألت ة:

هإل اكوإل لمعدداوددب مفدداوددب لأله  ددة وهو لماب وإل ولمردددددددددددددد ي   ر  -1
لماا ز هو م اورددد اا وهو لماعلوه ولمرددد ي لماا ز: لألو هو لمبب، 

ة، ومو لدداإل ف ددذل لمع ددب اكوإل التدددا وال ه ددا  ع ددب لم  وغ ولإلودداددد
لمزولج ب  ر لل  وبددأودد  دو د ر لماثدد  فددهإل لممددددددددددددددداإل في لألو 
ولمبب هال ملسددددددددددددددداهط في لمكفا م ولما ر لال ماا هو لسددددددددددددددا  دو 
لماعامي لملي تسددددددددل ر ل ا لمعمددددددددرم وتبوم ل ا لمرلبنة، ع   هم  إذل 
كاإل لألو ولمبب دعروف و دو و   لمع ب بفسدددددددددددددددال لمرهق وسددددددددددددددو  

 اكوإل مددددافددددذل ومو دو لمكف  وبا ر لالهل ددددا  فدددداإل ترو ب اددددا ال
 لماث  

فهإل لاإل لمعاوب   رهاا لاألخ ف ك  د  ع حق لمفسددددددددددددددخ بعب لم  وغ 
وبعدددب لإلفددداودددة دو لمب وإل لو لمعلددد  ومو لددداإل لمزوج لفئدددا وبا ر 

 لماث  
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إذل توأت لمارهم لم ام ة لمعاو ة لمرشدددددددددددددد بم مفسدددددددددددددد ا دو لل   -2
ت مفس ا دو   ر  ف  وبا ر لماث  لاإل لمع ب التدا، هدا مو توأ

ف  ومي لمعاصدددد  هإل مرفه لألدر إم  لم ضددددا  و ن   فسددددخ لمع ب، 
كاا مث ت م  هذل لمحق إذل م ن صدددددددبلو ا عو د ر لماث  و ف  
لمزوج إكاام ، و ب  هإل مطحظ   و  حق لألوم ا  في لالعلرلض 
ع   تزوج لمارهم ب  ر لل  شدددري  لال اسدددك ول حل  ت ب هو ان ر 

فهإل سددددك ول عو  فه لألدر إم  لم اضددددي حل  ا ر ع   ا لمحا ، 
ع   ددا لمحادد  هو ومددب  بددامفعدد  مع اكو مدد  ح  ئددذ حق لالعلرلض 

 دحافنة ع   لمومب  
 هإل اكوإل ل  دو لمزوأ و هام ا دو لمع وو لما  حة م فسخ -3

فهذل تولفر  هذه لممدددروط لاإل لمع ب صدددح حا مافذل التدا شدددرعا وال 
 لعلرلض ألحب ع    

 عدم توافر شروط لزوم العقدأثر 
إذل  ه ر عبم تولفر هحب شدددددددروط مزوم لمع ب هو وال  ل  م فسدددددددخ
 تخ ف شرط دو شروط مزود  و فسخ دو لمعاوب هو وم   

، 166: 165 –المرجع السففففففففففا    -د/ محمففد عل  محجوب 
 حكع لمزولج لمطتم - 178

هإل  هي بع   ددا هحكددام لمزولج لم ددافددذ، وال فرق ل   اددا إال دو أ ددة
 لمع ب لمطتم ال اا ر هحب حق فسخ  هو لالعلرلض ع    

 الشروط القانونية خامسا 
  شترط إلجراء عقد الزواج ااكوكًا األا :

 ل وغ لمنرف و سو لمثاد ة عمر س ة د طلاة  -1
هإل ملع توق ه لمفحن لمن ي ع   لمنرف و م لح ق دو  -2

 سطدل ع 
 

مکررًا م  ااكون الط ل الملفففففففففافة إلى القاكون  31المادة راي 
  1994لس ة  143راي 

)ال ابوت تو  ق ع ب تولج ماو مع م  ز دو لمب سددد و  اامي عمدددرم 
س ة د طلاة لاد ة و ملرط م لو  ق هإل ملع لمفحن لمن ي م رل   و 
في لمزولج م لح ق دو ه وهاا دو لألدرلض لملي تؤ ر ع   ح ام 

ة ل  د  اا هو ع   صددحة مسدد  اا وإعطد اا ل ل بة هذل هو صددح
لمفحن و ردددددددب  للحبمب ت ر لألدرلض وإأرل ل  لمفحن وهمولع  
ولمب ا  لمارهن م ا ب  ورل  دو وت ر لمرحة باالتفاق ده وت ر 
لمعددبر و عدداودد  تددألم  ددا لدد  دو و ق تولأددا  بدداماخددامفددة ألحكددام هددذه 

 )لماالم
 القانونية لعقد الزواجشروط الأثر عدم توافر 

 القاكوكشة أثر عدم اوافر أ د الشروط 
 عبم د اشرم لماواف لماخلن ع ب لمزولج  -
 و عاو  تألم  ا ل  دو و ق تولأا  باماخامفة م ذه لممروط  -

إلى القاكون  مکررًا م  ااكون الط ل الملفففففففففافة 31المادة راي 
ماو مع م  ز )ال ابوت تو  ق ع ب تولج : 1994لسففف ة  143راي 

دو لمب سدد و  اامي عمددرم سدد ة د طلاة لاد ة و مددلرط م لو  ق هإل 
    (ملع لمفحن لمن ي م رل   و في لمزولج
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 ما هي شروط مساع دعوى الزواج وما هو األثر املرتتب على عدم توافر أحد تلك الشروط؟

لشددددلرط لم اموإل سددددااع لعوى لمزوأ ة هدام لماحاكع لمارددددر ة 
 لألتي:

لألور: هال ت   سدددددو لمزوأ و عو  اامي عمدددددرم سددددد ة  لممدددددرط
 د طلاة ووت لمبعوى 

 لممرط لمثامي: تو  ق ع ب لمزولج مبى لماواف لماخلن
 لماأذوإل بام س ة م ارر  و لماق ا و بارر -
لممدددددددددددددد ر لمع دددا ق )دكلددد  تو  ق لألأدددامددد ( إذل لددداإل هحدددب -

 لمنرف و هأ   ا  
  و بامخا ج لمسفا م هو لم  ر  ة م ارر  و لماق ا-
 
 

 171: 168 –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب  -
 لشلرط لم اموإل مسااع لعوى لمزوأ ة هدام لماحاكع شري و:

لممرط لألور : هال ت   سو لمزوأ و عو  اامي عمرم س ة د طلاة 
ووت لمبعوى فهذل لامت سو لمزوأ و هو هحبهاا ت   ووت لمبعوى 

لمبعوى بامزولج سدددول  همكر لمابع   عو لمسدددو لم اموم ة فط تسددداه
ع    لمزوأ ة هو لعلر  ل ا وسدددول  هكاإل لم زلع في لمزوأ ة مفسددد ا 
هم لدددداإل ف اددددا ملرتدددد  ع   ددددا دو لألحكددددام ولى ددددا  ، دثدددد  لم ف دددة 
ولمناعة ولما ر ولما رلث إال لم سدددد  فهم  م    ع   حكا  لما ر  

 و   صبو  هذل لم اموإل 
احكاة تحكع دو ت  ا  مفسدددددددددددددد ا بعبم وعاط ل ن لم اموإل فهإل لم

سااع لعوى لمزوأ ة إذل لامت سو لمزوأ و هو سو هحبهاا ووت 
  فه لمبعوى لو  دو لمسو لماحبلم واموما 

لممددددددددددرط لمثامي : وأول دسددددددددددوغ ووت سددددددددددااع لعوى لمزوأ ة ع ب 
 لإلمكا  

ال امددددددددلرط لماسددددددددوغ لمكلالي مسددددددددااع لعوف لمزولج إال ع ب إمكا  
ل لدداإل لماددبعي ع  دد  د رل ل ددا فددهإل لما ر اعدداددد  لمزوأ ددة، هدددا إذ

 بهورل ه في هاة دبم هلعي حرور لمزولج ف  ا
و ل  و هإل لملب  ح لملمدددددر عي باماسدددددوغ حرددددد  في لدر و هحبهاا: 
في موع لمبم   لمكلالي هص ح اللب هإل اكوإل و وة  سا ة هو دكلوبة 

 ة، ودووعة بخ  لمالوفي،  ع هص ح اللب هإل اكوإل و   ة تولج  سا
امدددلرط لماسدددوغ  ۱۹۳۱و ام  اا هصددد ح لللبل  دو ه سدددنس سددد ة 

ع ب لإلمكا  دن  ا سددددددددول  لامت لمبعوى في ح ام لحب لمزوأ و هو 
 بعب لموفام 

 وما بعد ا. ٨٦ص -المرجع السا    -د/ محمد يوس       
 املرط تو  ق ع ب لمزولج ع  مب لماواف لماخلن 

 لسماع دعوى الزواجالقانونية شروط الأثر عدم توافر 
شددددددروط سددددددااع لعوى لمزولج هإل ت ضددددددي ه ر عبم تولفر هحب 

لماحكاة دو ت  ا  مفسددددددد ا بعبم و ور سدددددددااع لمبعوى وسدددددددول  
هكاإل لم زلع في لمزوأ ة مفسدددددددددد ا هم لاإل ف اا ملرت  ع   ا دو 
لألحكددام ولى ددا  ، دثدد  لم ف ددة ولمندداعددة ولما ر ولما رلث إال 

 إلأرل لت  لمعالاة لم س  فهم  ملع وف ا  
 

 171: 168 –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب 
عاط ل ن لم دداموإل فددهإل لماحكاددة تحكع دو ت  ددا  مفسدددددددددددددد ددا بعددبم 
سااع لعوى لمزوأ ة إذل لامت سو لمزوأ و هو سو هحبهاا ووت 

   فه لمبعوى لو  دو لمسو لماحبلم واموما

 ما هي دعوى إثبات الزواج؟
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ترفه بن ددددد  إ  دددددا  عطودددددة توأ دددددة هي لمدددددبعوى لملي 
صح حة لسل الل إم  إوددددددددرل  لمزوج بعطوددددددددة لمزوأ ددددددددة لدام 
دب ددددددس لمع ب داا اسلبع  لم ضا  ب  ور لمبعوى لسل الل 

 م  اموإل 
و مدددددلرط م  وم ا هإل ال ا   سدددددو لمزوأة عو سدددددلة عمدددددر 
سددددددد ة وهال ا   سدددددددو لمزوج عو  اامي عمدددددددرم سددددددد ة، لاا 

ف  دب س لم ضددددددددا  لو باحضددددددددر امددددددددلرط إ  ا  لإلورل  
شدددددرية لو هدام لمب ا  لماخلردددددة، فهذل مع ملولفر لإلورل  

 ف  زم تولفر لماسوغ لمكلالي لمرساي 
و رددب  لمحكع في دولأ ة لمب ة لماخلرددة بام  ب إل  ا  

  لمحامة لإلألاار ة

بإصفففدار ااكون  2000لسففف ة  1م  القاكون راي  17 المادة
ا ظشي بعض أوضاع التقاض  ف  مسائل األ وال الش فشة 

)ال ت    لمبعاوى لم اشددددددددددئة عو ع ب لمزولج إذل لاإل  :على أكه
سدددددو لمزوأة ا   عو سدددددت عمدددددرم سددددد ة د طلاة هو لاإل سدددددو 
لمزوج ا   عو  اامي عمدرم سد ة د طلاة ووت  فه لمبعوى وال 

ع ددددددددددددب لإلمكددددددددددددددددددددددددا  لمبعاوى لم اشئة عو ع ب لمزولج في ت    
دا مع اكو  1931لمووا ه لمطح ة ع ي هور ه سددددددددددنس سدددددددددد ة 

لمزولج  اللا لو   ة  سددددددددددددددا ة وده ذمر ت    لعوى لملن  ق هو 
لمفسدددددخ بحسددددد  لألحولر لوإل   رهاا إذل لاإل لمزولج  اللا بأاة 

لمندددا فددة كلدددابددة وال ت  ددد  لعوى لمنطق ل و لمزوأ و دلحدددبق 
 ولما ة إال لذل لامت شر عل اا تب زه( 

 ؟املراجعةما هي دعوى إثبات 

هي لمدددبعوى لملي ترفه دو لمزوأدددة هو دو اخ ف دددا ع   
لمزوج هو اخ ف  بن   إ  ا  درلأعة لمزوج مزوأل  هطر 

 فلرم لمعبم 
و مدددددلرط م  ور لمبعوى هإل ال ا   سدددددو لمزوأة عو سدددددلة 

عو  اامي عمرم س ة ووت  عمر س ة وهال ا   سو لمزوج
 فه لمبعوى، لاا امدددددلرط إ  ا  حبوث لمارلأعة، و بوت 

 إ  ا  ذمر بكافة يرق لإل  ا  لممرر ة 
وتح ق لمرأعة وف ا  م اذه  لمح في بام ور صددددددددددددددر حا هو 
ك ااة، لاا تلح ق باا ا وم د ام لم ور دو لمكلابة ولإلشا م 

 وتلح ق لمرأعة بامفع ،
مرأعة و  رها، و لح ق دع   لمرأعة ولمك ااة دا احلا  ل

في لمك ااة بام  ة وهذه وب تبر ع   ا ورل و لألحولر، ودو 
لمارلأعة بامفع  هإل افع  لمرأ  بان  ل  دا موأ  حردة 

 لماراهرم دو لموط  هو د بدات  
و رددب  لمحكع في دولأ ة لمب ة لماخلرددة بام  ب إل  ا  

 لمحامة لإلألاار ة 

بإصففففففففدار  2000لسفففففففف ة  1القاكون راي م   17المادة  -
ااكون ا ظشي بعض أوضفففففاع التقاضففففف  ف  مسفففففائل األ وال 

: )ال ت    لمبعاوى لم اشددددددددددئة عو ع ب الشففففففف ففففففففشة على أكه
لمزولج إذل لاإل سدددو لمزوأة ا   عو سدددت عمدددرم سددد ة د طلاة 
هو لاإل سددددددو لمزوج ا   عو  اامي عمددددددرم سدددددد ة د طلاة ووت 

إلمكددددددددددددا  لمبعاوى لم اشئة عو ع ب  فه لمبعوى وال ت    ع ددددددب ل
دا  1931لمزولج في لمووا ه لمطح ة ع ي هور ه سدددنس سددد ة 

مع اكو لمزولج  ددداللدددا لو   دددة  سددددددددددددددا دددة وده ذمدددر ت  ددد  لعوى 
لملن  ق هو لمفسخ بحس  لألحولر لوإل   رهاا إذل لاإل لمزولج 
 داللدا بدأادة للدابدة وال ت  د  لعوى لمنطق ل و لمزوأ و دلحدبق 

 ولما ة إال لذل لامت شر عل اا تب زه(  لمنا فة
: )ده عددددبم لالهطر بحق م  ذات القفففاكون  22المفففادة  -

لمزوأدة في ل  دا  درلأعدة دن   دا م دا بكدافدة يرق لال  دا  ال 
ا  دد  ع ددب لالمكددا  للعددا  لمزوج درلأعلدد  دن  لدد  دددا مع اع   ددا 
ل ذه لمارلأعة لو وة  سددددددددددا ة و   لم ضددددددددددا  سددددددددددل و مودا ماو 

وتسدددددددددع و مودا ماو عبت ا باألشددددددددد ر دو تا  خ تو     تح   
يطو  م ا وذمر دا مع تكو حادط هو ت ر بعبم لم ضددددا  عبت ا 

 حلي لعطم ا بامارلأعة( 
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 الزواج؟ فسخما هي دعوى 

هي لمددبعوى لملي ترفه إلم ددا   لبنددة لمزوأ ددة وإتلمددة لدد  
ه ا  لمع ب دو لألصدددددددددددددد  ولعل ا ه لأإل مع اكو وذمر معبم 
هسددددددد او د  ا دا اكوإل د ا إل م ع ب و  لضدددددددي عبم مزود  

حاال  يا  ة ع   ود  ا دا اكوإل دو لألصدددددددددد  بسدددددددددد   
 لمع ب ودو ت ر لألس او:

و د ر لملفر ق معددبم لمكفددا م هو م ردددددددددددددددداإل لما ر ع -١
لماثددد ، إذل تزوأدددت لمفلدددام ب  ر لل  هو بدددأوددد  دو د ر 
دث  ا سددددول  توأت مفسدددد ا هو توأ ا وم  ا، ف  ا هو موم  ا 

 حس  لألحولر حق لإلعلرلض ع   هذل لمزولج 
إذل لداإل ع دب لمزولج فداسدددددددددددددددبل  ، وذمدر لدامزولج ب  ر  -٢

شددد ول، ولامع ب ع   لألهت دو لمرضددداع، هو ع   توأة 
     ره هو دعلبت

فعدد  لمزوج دددا موأدد  حردددة لماردددددددددددددددداهرم ده فروع  -٣
توأل  لإلماث هو هصددددددددددددددوم ا، هو فع  لمزوأة ذمر بفروع 
توأ ا لمذلو  هو هصوم ، دث  لمزولج دو لألهت هو لمزما 

 و   ل ا و   لمزولج 
 لهل ا  لمر  ر هو لمر  رم بعب لم  وغ  -٤
لدل اع هحب لمزوأ و عو لإلسدددددددطم بعب لسدددددددطم لمزوج  -٥
 ألهر وهاا في لل  لإلسطم ل

  لم هحب لمزوأ و  -٦
 لهلط  لمبل  و حق  ة هو حكاا   -٧

لسففففففف ة  25م  ااكون األ وال الشففففففف ففففففففشة راي  11مادة 
المعدل بالقاكون  1929لسفففف ة  25المعدل بالقاكون  1920

 :1985لس ة  100
و لملي ان   فسدددددخ لمزولج دو اسدددددلعاإل بأه  لمخ رم ف  لمع و 

 لأ  ا
 ٣٥٨، ٣٥٧ -المرجع السا    –مد عل  محجوب د/ مح

 هس او فسخ ع ب لمزولج هي:
لملفر ق معبم لمكفا م هو م ردددددددددددددداإل لما ر عو د ر لماث ،  -١

إذل تزوأت لمفلام ب  ر لل  هو بأو  دو د ر دث  ا سددددددددددددددول  
توأت مفسدددددد ا هو توأ ا وم  ا، ف  ا هو موم  ا حسدددددد  لألحولر 

 حق لإلعلرلض ع   هذل لمزولج 
سددددددددددددال لمع ب، وذمر لامزولج ب  ر شدددددددددددد ول، ولامع ب ع   ف -٢

 لألهت دو لمرضاع، هو ع   توأة   ره هو دعلبت  
فع  لمزوج دا موأ  حردة لماردددددددددددددداهرم ده فروع توأل   -٣

لإلماث هو هصدددددددوم ا، هو فع  لمزوأة ذمر بفروع توأ ا لمذلو  
 هو هصوم  

 لهل ا  لمر  ر هو لمر  رم بعب لم  وغ  -٤
هحب لمزوأ و عو لإلسدددطم بعب لسدددطم لمزوج لألهر لدل اع  -٥

 وهاا في لل  لإلسطم 
  لم هحب لمزوأ و  -٦
 لهلط  لمبل  و حق  ة هو حكاا   -٧

 ما هي دعوى بطالن الزواج؟

هي لمددبعوى لملي ترفه إل  ددا  إمعددبلم ع ددب لمزولج وإتلمددة 
أا ه ه ا ه بح ك ارددددددددددد ح وأوله لعبد  وذمر مف به  ل ا  

ه لام  هو إملف  شدددددددريا  دو شدددددددروط إمع اله ، و لرت  دو 
ع   ذمر هم  ال اح  ب  لمبهور وال   ره داا اح  بامع ب 
لممددرعي، وال اب  ب  د ر وال مف ة وال ياعة وال مث ت ب  
تول ث، وال ا ه ف دددد  يطق، ودو هدث ددددة لمزولج لم ددددايدددد  

 تولج عباع لأله  ة ولمزولج باماحردة لامخامة هو لمعاة 
  ل ي لمع ب هاا: لإلاباو ولم  ور و 

 وشروط لالمع ال هي ت  سع إم :
 دا املرط في لمعاوبمو: -ه

 ،155 :152 –المرجع السا    -د/ محمد عل  محجوب 
174: 175 

ل لاإل لمع ب بح ك شدددددددددروط لالمع ال هي لملي اب  تولفرها في 
إذل تخ ف شدددددرط د  ا لاإل لمع ب بايط ، وشدددددروط لإلمع ال د  ا 

 دا ملع ق بامعاوب وباماع ول ع    وبر  ة لمع ب:
 دا املرط في لمعاوبمو: -ه

امددددلرط ف او اع ب ع ب لمزولج سددددول  لاإل اع ب م فسدددد  هو م  ره 
 شرياإل:

باأله  ة لممددددددددرط لألور: هإل اكوإل ههط ما اشددددددددرم لمع ب، ولمارلل 
 ه ا هه  ة لأللل  لم اورة 
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امدددددلرط ف او اع ب ع ب لمزولج سدددددول  لاإل اع ب م فسددددد  هو 
 م  ره شرياإل:

لممددددددددددددددرط لألور: هإل اكوإل ههط ما دداشددددددددددددددرم لمع ددب، ولمارلل 
باأله  ة ه ا هه  ة لأللل  ولملي تث ت م ردددددد ي لماا ز وهو 

 ل  ت س   س ه س ول  فأكثر لوإل عا ض ع  ي دو 
لممددرط لمثامي: هإل اسدداه ل  دو لمعاوبمو لطم لألهر ده 

 ع ا ع با ربهع 
 ، وهو لألتي:دا املرط في لماع ول ع    -و
هال تكوإل دحردة ع   لمرأ  تحر اا  ونع ا  ال شدددددد  ة  -١

ف دد  وال هط  ع  دد  بددهفدداق لمف  ددا  لدداألم ولألهددت ولمعاددة 
ولمارهم لمالزوأددة فددهذل ع ددب ع   ولحددبم دو هؤال   ولمخددامددة

 كاإل لمع ب بايط  
 هإل اكوإل دح  لمزولج درهم دح  ة لألمو ة  -٢
 دا املرط في لمارلل بامر  ة )لإلاباو ولم  ور(: -ج
 لتحال دب س لإلاباو ولم  ور  -1
دولف ددة لم  ور مإلابدداو ودندداب لدد  مدد  في دوضددددددددددددددوع  -2

 ل  لما ر لمع ب وهو لمارهم وفي د ب
لإل تكوإل لمرددددددد  ة د بزم فط اكوإل ف  ا لمزولج دع  ا  -3

 ع   شرط دسل    هو دضافا إم  لمزداإل لماسل    
عددبم  أوع لماوأدد  عو لإلابدداو و دد  و ور لمعدداوددب  -4

 لألهر 

لممددددددددددرط لمثامي: هإل اسدددددددددداه ل  دو لمعاوبمو لطم لىهر، ده 
 لمع ع بام رب 

 دا املرط في لماع ول ع   : -و
امددددددددددلرط في لمارهم لماع ول ع   ا هال تكوإل دحردة ع   لمرأ  
تحر اا  ونع ا  ال شددددددددددد  ة ف   وال هط   ف   ألحب دو لمع اا  

 لمعاة ولمخامة ولمارهم لمالزوأة كاألم ولألهت و 
 دا املرط في لمارلل بامر  ة: -ج

لمارلل بامر  ة: لإلاباو ولم  ور، و ملرط ف  ا شرعا  لممروط 
 لىت ة:

 لتحال دب س لإلاباو ولم  ور  -1
دولف ة لم  ور مإلاباو ودناب ل  م  في دوضددددددددددددددوع لمع ب  -2

 وهو لمارهم وفي د بل  لما ر 
ة د بزم فط اكوإل ف  ا لمزولج دع  ا ع   لإل تكوإل لمردددد   -3

شرط دسل    هو دضافا إم  لمزداإل لماسل   ، وذمر بأإل ا ور 
 لمرأ  م ارهم تزوألر، فل ور و  ت 

عبم  أوع لماوأ  عو لإلاباو و   و ور لمعاوب لألهر،  -4
فددهإل لمرأوع عو لإلابدداو م ن دد ، فددهذل و ل لم  ور بعددب ذمددر، 

فط م ع ب ب  لمع ب، ألإل لإلاباو كاإل ول لل ع     ر شدددددددددددددي  
   ر د زم مراح  ، إال إذل لسلار ع    حل  و ل ع    لم  ور 

ودا  ٦٣لمارأه لمسددددددددددددددالق ص  -ل/ دحاب موسددددددددددددددف ح في -
 :بعبها

ال م ع دددب تولج لمرأددد  دو  أددد  ههر، وال ل ع دددب تولج لمرأددد  
بامخ ث  لمامدك ، وهو لمذق ال اسدل  و هدره، فهإل تلر لإلشدكار 

    ت ف   عطدا  لم سا  أات لمع ب بأإل 
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 العالقة الزوجية انتهاء 
 ، الطالق، التطليق الوفاة 

 صور انتهاء العالقة الزوجية ؟

 العالقة الزوجية بين الزوجين تنتهى بإحدى الصور االتية : 
)ومن حاالت  وفاة أحد الزوجين حقيقة أو حكما   -

 الوفاة الحكمية الحكم بموت المفقود(. 

دة ارادته المنفر وهو طالل الزوج لزوجته ب :طالقال -
 او طالق من بيده العصمة لالخر

 وهو تطليق المرأة بحكم المحكمة  التطليق -

 ويعد نوعا من انواع التطليق  الخلع -

 

 1920لسنننن ة  25من القانون رقم  9،  6،  5،  4المواد 
 100والقانون رقم  1929لسننن ة  25المعدل بالقانون رقم 

 14،  13،  12مكرر ،  11، 6والمواد   1985لسننننننننن ة 
 والمعدل بالقانون رقم 1929لسننننننننن ة  25من القانون رقم 

 . 1985لس ة  100
 كما سيلي بيانهم تفصيال.

 بني الطالق، التطليق ؟الفارق 

باإلرادة المنفردة للزوج او لمن بيده يكون الطالق:  -
 العصمة 

 التطليق : يكون بحكم القاضي -

 1920لسنننن ة  25من القانون رقم  9،  6،  5،  4لمواد ا
 100والقانون رقم  1929لسننن ة  25المعدل بالقانون رقم 

 14،  13،  12مكرر ،  11، 6والمواد   1985سننننننننن ة ل
والمعدل بالقانون رقم  1929لسننننننننن ة  25من القانون رقم 

 . 1985لس ة  100
 كما سيلي بيانهم تفصيال 
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 العالقة الزوجية مبوت احد الزوجنيانتهاء  اوال:
  د طرفيها، ويعد االمر كذلك حال كون احد الزوجين مفقودا وذلك بتوافر شروط محددةالعالقة الزوجية بوفاة احتنقضي 

 فقود ميتا؟شروط اعتبار املوحاالت 

 نفرق بين حالتين :
  في ظروف يغلب عليها الهالك مفقودال .1

سنننوات  4مرور مدة ال تقل عن اربع بموته بيحكم 
  .من تاريخ فقده

ري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصنننننننننلة بعد التح
 الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا.

ه كان علي ظهر سنننننفي ة او ثبت انالذي المفقود  .2
 قطتسطائرة 
 حالةبموته بعد سنة يحكم 

بننناسننننننننننننننمنننا  ويصنننننننننننننننندر ر ير مجلر الو را  قرارا 
بعننننننند التحرى  المفقودين النننننننذين اعتوروا اموات

 تظهار القرا ن التي يغلب معها الهالك واس
 اث اء العمليات الحربية المفقود  .3

 من تاريخ فقدهحالة بموته بعد سنة يحكم 
باسنننما  المفقودين الذين قرارا و ير الدفاع ويصننندر 

تظهار القرا ن التي بعد التحرى واسنننننن اعتوروا اموات
 .يغلب معها الهالك

والمعنندل  1929لسننننننننن ننة  25من القننانون رقم  21ادة منن
 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهالك بعد اربع سنوات 
يعتور المفقود ميتا بعد مضننى سنننة من تاريخ ، ن تاريخ فقدهم

فينة غرقت او فقده فى حالة ما ثوت انه كان على ظهر سنننننننننننننن
او كان من افراد القوات المسننننننننننلحة ، كان فى طا رة سننننننننننقطت

وفقد اثنا  العمليات الحربية. ويصنننننننننننندر ر ير مجلر الو را  
او و ير الدفاع بحسنننننننننننننب اتحوال وبعد التحري واسنننننننننننننتظهار 
القرا ن التى يغلنننب معهنننا الهالك قرارا بنننفسننننننننننننننمنننا  المفقودين 
اعتوروا أمواتا فى حكم الفقرة السننننننننننننننابقة ويقوق هذا القرار مقاق 
الحكم بموت المفقود، واما فى جميع اتحوال اتخرى يفوض 
تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضننننننننننننننى 

ري عنه بجميع على اال تقل عن اربع سنننننننوات وذلك بعد التح
الطرق الممكنة الموصننننننننننلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او 

 ميتا.

 احلكم باعتبار املفقود ميتا او صدور قرار باعتباره ميتا اثار 

بعد الحكم بموت المفقود أو نشنننننر قرار ر ير مجلر الو را  
او قرار و ير الننندفننناع بننناعت ننناره ميتنننا على الوجنننه الموين فى 

 المادة السابقة 
 تعتد  وجته عدة الوفاة  -
وتقسننننننننم تركته بين ورثته الموجودين وقت صنننننننندور  -

 الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية 
 ب كافة اآلثار اتخرى .كما تترت -

 

والمعنندل  1929لسننننننننن ننة  25من القننانون رقم  22مننادة 
 . 1985لس ة  100نون رقم بالقا

بعد الحكم بموت المفقود أو نشننننننننر قرار ر ير مجلر الو را  
او قرار و ير الننندفننناع بننناعت ننناره ميتنننا على الوجنننه الموين فى 
المادة السنننابقة تعتد  وجته عدة الوفاة وتقسنننم تركته بين ورثته 
الموجودين وقت صنننننننننندور الحكم او نشننننننننننر القرار فى الجريدة 

 ب كافة اآلثار اتخرى .الرسمية كما تترت
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 القالطبالعالقة الزوجية انتهاء  ثانيا:
، بان يقوق الزوج مثال بالقا  يمين الطالق او منفردة للزوج او لمن بيده العصمةانقضا  العالقة الزوجية باالرادة الهو الطالق 

 قيامه بطالقها وارسال اخطار لها بذلك علي يد محضر 
 هنا نوعان : ق والطال
 طالق رجعي  -
 كورى( –)صغرى طالق با ن  -

 بعض الحاالت ال يقع فيها الطالق هناك و 
 صور الطالق من حيث نهائيته ) الفرق بني الطالق الرجعي والطالق البائن ( ؟

ق ال ننا ن الطالق لننه ثالثننة صننننننننننننننور الطالق الرجعى  الطال
 بينونة صغري   طالق با ن بينونة كورى.

 الطالق الرجعى ●

جته الطالق الذى يسنننننننتطيع الزوج ديه اعادة  و هو 
وال يشننننننننننننترط ديه  تهاإلى عصننننننننننننمته قول انتها  عد

 رضا ها بالرجعة طالما ال الت في فترة العدة. 

: هو الطالق الذى  الطالق البائن بي ونة صنننننغر   ●
يقع على الزوجننة وال يتم مراجعننة الزوج لهننا خالل 

الزوجة  فترة العدة وأنقضنننننت عدتها شنننننرعا فتصننننن  
مطلقة بينونة صننننننننننغرى فال تحل له إال بعقد ومهر 

 جديدين .

: وهو الطالق  الطالق البنننننائن بي وننننننة كبر    ●
المكمنل للثالثنة طلقنات والنذى ال تحنل دينه الزوجة 

 للزوج مرة أخرى حتى تتزوج  وجا غيره .

 22/3/1983جلسة  -قضائيا   51لس ة  24نقض رقم 
 ق 34س  -

عي ال يغير شننننننننيكا من أحكاق الزوجية المقرر أن الطالق الرج
فهو ال يزيننل الملننك وال يرفع الحننل ولير من اتثر إال نق  
عدد الطلقات التي يملكها الزوج علي  وجته، وال تزول حقوق 

على ما جرى به قضا   -الزوج اال بإنقضا  العدة، والمطلق 
يملننك مراجعننة  وجتننه بننالقول أو بننالفعننل مننا  -هننذه المحكمننه 

العده، وال يشنننترط لصنننحه الرجعة رضنننا الزوجة وال دامت في 
 علمها.

د. محمد كمال الدين إمام،  -د. جابر عبد الهادي سنننننننننالم 
ص  - 2009أحكام األسرة، مطابع السعدني، اإلسك درية، 

319 . 
نقسننننننننننننننم الطالق من حيننننط اتثر إلى نوعين: طالق رجعي 

ى وطالق با ن، وللطالق ال ا ن صورتان: ال ا ن بينونة صغر 
ملننننننك الزوج حق يرجعي ، والطالق الوال ننننننا ن بينونننننننة كورى 

مراجعة  وجته إلى عصننننننننننمته دون الحاجة إلى عقد جديد وال 
زوجة، طالما كانت الزوجة في فترة مهر جديد وال رضنننننننننننننا  ال

العدة، وذلك تن الطالق الرجعي ال يغير شننننننننننننننيكا من أحكاق 
الزوجيننة، سننننننننننننننوى أنننه ينق  من عنندد الطلقننات التي يملكهننا 

 -بعنننند الطالق الرجعي -الزوج على  وجتننننهب في قى للزوج 
حل االسننننننننننننننتمتاع بالزوجة، كما يتم التوارا بينهما إذا مات 

ة العنندة، وي قى محرمننا على الزوج أن أحنندهمننا قوننل انتهننا  منند
يتزوج أحدا من محرمات الزوجة )كفختها مثال( حتى انتها  

 مدة العدة.
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 وما هي احكام الطالق الرجعي  يقع فيها الطالق رجعيا االت التيهي احلما 
  عداطالق يقع رجعيا  يا

 المكمل لثالالطالق ا  

 الطالق قول الدخول 

 الطالق على مال 

 وأي طالق ين  القانون على اعت اره با نا 

 نص القانون علي اعتباره بائ ا هو الذيوالطالق 
ماعدا الطالق لعدق االنفاق اي طالق بحكم محكمة )تطليق( 
تنننه على الزوج أو أثونننت قننندر يقع رجعينننا بحينننط اننننه اذا أنفق 

 . جو  له مراجعة  وجتهياإلنفاق خالل فترة العدة 

 لطالق الرجعي ا حكامأ
 ال يغير شنننننننننننيكا من أحكاق الزوجية الطالق الرجعي 

سننننننننننننننوى أنننه ينق  من عندد الطلقننات التي يملكهننا 
ق بعنننند الطال -الزوج على  وجتننننهب في قى للزوج 

 حل االستمتاع بالزوج -الرجعي

  يملك الزوج حق مراجعة  وجته إلى عصننننننمته دون
الحاجة إلى عقد جديد وال مهر جديد وال رضننننننننننننننا  

 زوجة، طالما كانت الزوجة في فترة العدة، ال

 ة يتم التوارا بينهما إذا مات أحدهما قول انتها  مد
 العدة، 

  ي قى محرمنننننننا على الزوج أن يتزوج أحننننننندا من
محرمننات الزوجننة )كننفختهننا مثال( حتى انتهننا  منندة 

 العدة.

المعنندل  1929لسننننننننن ننة  25من القننانون رقم  5مننادة ال
 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

كنننننل طالق يقع رجعينننننا اال المكمنننننل للثالا والطالق قونننننل 
الننندخول والطالق على منننال ومنننا ن  على كوننننه بنننا ننننا فى 

 .1920لسنة  25القانون رقم 

د. محمد كمال الدين إمام،  -. جابر عبد الهادي سننننننننالم د
ص  - 2009أحكام األسرة، مطابع السعدني، اإلسك درية، 

319 . 
نقسننننننننننننننم الطالق من حينننط اتثر إلى نوعين: طالق رجعي 

ى وطالق با ن، وللطالق ال ا ن صورتان: ال ا ن بينونة صغر 
وال ا ن بينونة كورى، الطالق الرجعي هو أي طالق، ما عدا 

 الطالق المكمل للثالا،
والطالق قول الدخول، والطالق على مال، وأي طالق ين  

 القانون على اعت اره با نا، 
وفي هنننننذا الطالق، يملنننننك الزوج حق مراجعنننننة  وجتنننننه إلى 
عصمته دون الحاجة إلى عقد جديد وال مهر جديد وال رضا  

زوجنننة، طنننالمنننا كننناننننت الزوجنننة في فترة العننندة، وذلنننك تن ال
الطالق الرجعي ال يغير شننننيكا من أحكاق الزوجية، سننننوى أنه 
ينق  من عننندد الطلقنننات التي يملكهنننا الزوج على  وجتنننهب 

حنننننل االسننننننننننننننتمتننننناع  -بعننننند الطالق الرجعي -في قى للزوج 
بالزوجة، كما يتم التوارا بينهما إذا مات أحدهما قول انتها  

ة العنننندة، وي قى محرمننننا على الزوج أن يتزوج أحنننندا من منننند
 محرمات الزوجة )كفختها مثال( حتى انتها  مدة العدة.
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 احلاالت التي ال يقع فيها الطالق

 . ال يقع طالق السكران والمكروه 
  الطالق المقترن بعدد لفظًا وإشننارة ال يقع إال واحدة

. 
  الطالق المعلق: ال يقع الطالق غير المنجز اذا

 قصد به الحمل على فعل شي  أو تركه ال غير.
  كنننايننات الطالق وهى مننا تحتمننل الطالق وغيره ال

 يقع بها الطالق إال بالنية .

المعدل بالقانون  1929لسننننن ة  25لمادة من القانون رقم ا
 .1985لس ة  100رقم 

 ال يقع طالق السكران والمكره
المعننندل  1929لسننننننننن نننة  25من القنننانون رقم  2منننادة ال

 1985لس ة  100بالقانون رقم 
غير المنجز إذا قصنننننننننننننند به الحمل على فعل  الطالقيقع  ال

 شئ او تركة ال غير.
المعننندل  1929لسننننننننن نننة  25من القنننانون رقم  3المنننادة 

 1985لس ة  100بالقانون رقم 
 الطالق المقترن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع واحدة

المعننندل  1929لسننننننننن نننة  25من القنننانون رقم  4المنننادة 
 1985لس ة  100بالقانون رقم 

يقع بهنننا ال وغير و  الطالقوهى منننا تحتمنننل  الطالقكنننناينننات 
 بالنية.الطالق اال 

 نجز وما احكامه؟املغري الطالق املقصود بالطالق املنجز و 

هو ما قصننننند تحقيق معناه وترتيب  الطالق الم جز -
 صدوره عن الزوج. آثاره عليه من وقت

هو الطالق المعلق على  الطالق غير الم جز -
شرط أو المضاف إلى  من  ، كقول الزوج لزوجته 
إن خرجت بغير إذني ففنت طالق ، وقوله لزوجته 

 أنت طالق غدا .

المعدل بالقانون  1929لس ة  25من القانون رقم  2ادة م
  1985لس ة  100رقم 

قصنننننننننننننند به الحمل على فعل ال يقع الطالق غير المنجز إذا 
 شئ او تركة ال غير.

 
 

 املقصود بكنايات الطالق وما احكامه؟

كنننايننات الطالق هي الطالق الننذي يحتمننل الطالق وغيره ، 
 وال يقع الطالق إال بالنية دون داللة الحال .

المعدل بالقانون  1929لس ة  25من القانون رقم  4مادة 
 . 1985لس ة  100رقم 

لطالق وهى منننا تحتمنننل الطالق وغيره وال يقع بهنننا كنننناينننات ا
 الطالق إال بالنية.
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 التطليق بالعالقة الزوجية انتهاء  ثالثا:
 ة رفعها دعاوى التطليق التي جيوز للمرأ أنواع دعاوى التطليق؟

 . التطليق لعدق اإلنفاق 1
 . التطليق للعيب2
الشنننننننقاق واسنننننننتحكاق ) . التطليق للضنننننننرر وتكرار الشنننننننكوى 3

 النفور(
 . التطليق للزواج بآخري 4
 . التطليق لغياب الزوج5
 . التطليق للح ر6
 . التطليق للخلع7

 25من القنانون رقم  11،  10،  9،  6،  5،  4لمواد ا
 1929لسننننننننن ة  25المعدل بالقانون رقم  1920لسننننننننن ة 

 سالفة الويان.  1985لس ة  100والقانون رقم 
،  12مكرر ،  11،  11،  10،  9،  8،  7،  6المواد 

والمعنندل  1929لسننننننننن ننة  25من القننانون رقم  14،  13
 سالفة الويان . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

 

 لتطليق لعدم االنفاقااالويل: الدعوى 

  هو التطليق بحكم القاضنننننننننننننني نتيجة عدق انفاق الزوج
 بدعوى ترفعها الزوجة  علي  وجته

 ق االنفنناق طالقننا رجعيننا بحيننط يكون يقع الطالق لعنند
ة إذا ثوت يسنننننننننناره للزوج مراجعه  وجته خالل فترة العد

وفي الواقع العملي ال تلجننننف اليننننه  نفنننناقواسننننننننننننننتعنننند لإ
حمل الزوجات النه الطالق الوحيد الرجعي د عد ان تت

عنننا  االجرا ات وبعنند حصننننننننننننننولهننا علي حكم الطالق 
ا بمجرد اث ات قدرته علي  وجها مراجعته يسننننننننننننننتطيع

 قااالنف
  وتختلف احكنناق الطالق لعنندق االنفنناق بحسننننننننننننننننب كون

 الزوج حاضرا وال ينفق ، او ال ينفق بسوب غيوته .

المعدل  1920لسننننننننن ة  25من القانون رقم  5،  4لمواد ا
لسنننن ة  100والقانون رقم  1929لسنننن ة  25بالقانون رقم 

 ما سيلي بيانهك . 1985
 

 يف حالة الزوج احلاضر لعدم االنفاق  التطليق

  -الحالة اتولى  الزوج الحاضر : الفروض اتتية:
يط انه ان كان له مال ن يكون له مال ظاهر )بحأ .1

 ظاهر فرض القاضي منه نفقة للزوجة( 
أال يكون له مال ظاهر وأصننننننننننننننر الزوج علي عدق  .2

االنفاق )بانه لم يقل انه معسر او موسر ( يطلقها 
 القاضي في الحال. 

يطلقها القاضنننننننننني في  –ان ادعى العجز ولم يثوته  .3
 الحال. 

يمهله القاضننننننني مدة ال  –ان ادعي العجز و اثوته  .4
 زيد عن شهر فإن لم ينفق يطلقها القاضي. ت

 

المعننندل  1920لسننننننننن نننة  25من القنننانون رقم  4منننادة ال
لسنننن ة  100والقانون رقم  1929لسنننن ة  25بالقانون رقم 

1985 . 
إذا امتنع الزوج عن اإلنفنناق على  وجتننهن فننان كننان لننه مننال 
ظنناهر نفننذ الحكم عليننه بننالنفقننة فى مننالننه فننإذا لم يكن لننه مننال 
ظاهر ولم يفل انه معسننننننر أو موسننننننر ولكن أصننننننر على عدق 

ي فى الحال وان ادعى العجز فان اإلنفاق طلق عليه القاضننننننن
لم يثوتننه طلق عليننه حنناال وان أثوتننه أمهلننه منندة ال تزينند عن 

 شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.
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 يف الزوج الغائب  لتطليق لعدم االنفاقا

 بسوب غي ة الزوج: 
ان يكون الزوج غننننا  ننننا غي ننننة بعينننندة ال يسننننننننننننننهننننل  .1

الوصننننننننننننننول إلينننه او كنننان مجهول المحنننل او كنننان 
 مفقودا.

ان يثوت انه لير له مال ظاهر تنفق منه الزوجة  .2
كننان غننا  نننا ولننه مننال ظنناهر نفنننذ ) حينننط انننه اذا 

 القاضي الحكم بالنفقة في ماله( .
ان كننان غننا  ننا غي ننة قري ننة ولير لننه مننال ظنناهر  .3

اعذر إليه القاضننني وضنننرب له أجال فان لم يرسنننل 
ما تنفق منه  وجته على نفسننننننننننننها أو لم يحضننننننننننننر 
لإنفاق عليها طلق عليه القاضننننننننننننني بعد مضنننننننننننننى 

 اتجل

المعننندل  1920لسننننننننن نننة  25من القنننانون رقم  5منننادة ال
لسنننن ة  100والقانون رقم  1929لسنننن ة  25بالقانون رقم 

1985 . 
إذا كان الزوج غا  ا غي ة قري ة فان كان له مال ظاهر نفذ 
علينه الحم بنالنفقنة فى منالنه وان لم يكن لنه منال ظناهر اعنذر 

ال فان لم يرسننننننننل ما تنفق منه إليه القاضنننننننني وضننننننننرب له أج
 وجته على نفسننننننننها أو لم يحضننننننننر لإنفاق عليها طلق عليه 

 القاضى بعد مضى اتجل.
فان كان بعيد الغي ة ال يسننننهل الوصننننول إليه او كان مجهول 
المحل او كان مفقودا وثوت ان ال مال له تنفق منه الزوجة 
 طلق عليه القاضننى وتسننرى أحكاق هذه المادة على المسننجون 

 الذي يعسر بالنفقة.
 التطليق للعيبالثانية: الدعوى 

طلب الزوجة تطليقها نتيجة عيب بالزوج، ويقع هذا الطالق 
با نا، يسننننننننننننتعان بفهل الخورة في العيوب التي يطلب فسننننننننننننخ 

 الزواج من اجلها و يشترط للقضا  به عدة شروط وهي : 
  ان تجد الزوجة بزوجها عي ا مسننننننننننننننتحكما ال يمكن الور  -1

 منه او يمكن الور  منه بعد  من طويل 
ان يكون بسننننننننننننننوب هذا العيب ال يمكنها المقاق معه اال  -2

بضننننننننننننننرر )مثننننننل الجنون والجزاق والور  والعنننننننة والجننننننب 
 والخصا ( 

يسري االمر سوا  كان ذلك العيب بالزوج قول العقد ولم  -3
 تعلم به اق حدا بعد العقد ولم ترضي به. 

 الزواج منه وهي عالمة بهذا العيب .  اال تكون قد قولت -4
اال يكون قد حصنننل ذلك العيب ورضنننيت به صنننراحة او  -5

ضنننننمنا ، ويعد طلوها نفقة  وجية بعد حدوا العيب رضنننننا ًا 
 به .

المعننندل  1920لسننننننننن نننة  25من القنننانون رقم  9منننادة ال
لسنننن ة  100والقانون رقم  1929لسنننن ة  25بالقانون رقم 

1985 . 
للزوجننة أن تطلننب التفريق بينهننا وبين  وجهننا إذا وجنندت بننه 
عي ا مسننننننننننننننتحكما ال يمكن الور  منه او يمكن الور  منه بعد 

  من طويل .
وال يمكنهنننا المقننناق معنننه إال بضننننننننننننننرر كنننالجنون او الجزاق او 
الور  سنننننننننننوا  كان ذلك العيب بالزوج قول العقد ولم تعلم به 

تزوجته عالمة بالعيب أق حدا بعد العقد ولم ترضى بهن فان 
او حدا العيب بعد العقد ورضنننننيت به صنننننراحة او داللة بعد 

 علمها فال يجو  التفريق.
المعنندل  1920لسننننننننن ننة  25من القننانون رقم  10مننادة ال

لسنننن ة  100والقانون رقم  1929لسنننن ة  25بالقانون رقم 
1985 . 

 الفرقة بالعيب طالق با ن
المعنندل  1920لسننننننننن ننة  25من القننانون رقم  11مننادة 

لسنننن ة  100والقانون رقم  1929لسنننن ة  25بالقانون رقم 
1985 . 

يستعان بفهل الخورة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من  
 اجلها.
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الكتاب األول  -المرجع السننننابق  –أشننننرف م ننننطفى كمال 
 دها .وما بع 148ص 

 يشترط لطلب التطليق للعيب أربعة شروط هي
أوال: أن تجد الزوجة بزوجها عي ا مستحكما جسماني كمرض 
الجذاق أو خلقي كمرض مسنننننننننتعصننننننننني أو جنسننننننننني كالعنة أو 

 الجب أو الخصا  فإذا لم يكن العيب مستحكمة فال طالق.
ثنننانينننا: أال يكون من الممكن الور  من هنننذا العينننب أو يمكن 

عنند مرور  من طويننل، فننإذا كننان يمكن الور  منننه ذلننك ولكن ب
 بعد  من يسير فال طالق، ويقدر استحكاق العيب أهل الخورة.

ثالثا: أن تتضننننننننرر الزوجة بالعيب على نحو ال يمكنها المقاق 
مع الزوج مع قياق العيب به، ويسنننننتوي في الضنننننرر أن يكون 
ماديا أو معنويا ويقدر توافره قاضننننني الموضنننننوع مسنننننتعينا في 

 ذلك بفهل الخورة.
رابعا: أال تعلم الزوجة بالسنننوب قول العقد أو ترضننني به بعده، 

 فإذا كانت تعلم أو رضيت به فال طالق.
 التطليق للضررة: الثالثالدعوى 

هو التطليق بحكم القاضنننننننننننني نتيجة ادعا  الزوجة اضننننننننننننرار 
 الزوج بها، ويقع هذا الطالق با نا بتوافر الشروط التالية:

ان تدعي الزوجة اضننننننننرار الزوج بها ال يسننننننننتطاع معه  - 1
دواق العشننننننننننرة بين أمثالها يجو  لها ان تطلب من القاضننننننننني 

 التفريق . 
ان يثوت الضننرر وتقدير حدوثه سننلطة تقديرية لمحكمة  - 2

 الموضوع .
 ان يعجز القاضي عن اإلصالح بينهما.  - 3

ومن صور الضرر ) الهجر ، الضرب، السب ( علي سويل 
 المثال ال الحصر .

والمعنندل  1929لسننننننننن ننة  25من القننانون رقم  6مننادة ال
 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

اذا ادعت الزوجة إضننرار الزوج بها بما ال يسننتطاع معه دواق 
العشنننننرة بين أمثالها يجو  لها ان تطلب من القاضنننننى التفريق 
وحينكذ يطلقها القاضننننننننى طلقة با نة إذا ثوت الضننننننننرر وعجز 

إلصالح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم عن ا
يثوت الضننننننننننرر بعط القاضننننننننننى حكمين وقضننننننننننى على الوجه 

 .7ن8ن9ن10ن11الموين بالمواد 

 كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها ؟

يثوت الضننننننرر بكافة طرق اإلث ات بما فيها شننننننهادة الشننننننهود 
مثل احكاق الح ر التي واالقرار وصدور أحكاق جنا ية باتة )

 تصدر ضد الزوج( 
من الواقع العملي ب يعتور ضننننننننننننننررا وموررا سننننننننننننننهال للتطليق 
للضنننننرر مجرد اسنننننتدعا  الزوج بالسنننننلطات علي  وجته كفن 

 يقوق بالتوليغ عنها بقسم الوولير
 

في  15/1/2006قضاء المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 
دسنننننننننتورية بعدق  ق دسننننننتورية 26لسنننننن ة  113الطعن رقم 

بما مؤداه جوا   2000لسننننننننننننننة  1من القانون رقم  21المادة 
إث ننات الزوجننة للطالق بكننافننة طرق اإلث ننات وأن للزوج إث ننات 

 الطالق بقوله ويمينه ط قا للقواعد العامة.
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 هل جيوز للقاضي رفض دعوي التطليق للضرر؟

نعم يجو  للقاضنننننننني رفض التطليق للضننننننننرر طالما لم يثوت 
 ر.ذلك الضر 

عننندل والم 1929لسننننننننن نننة  25من القنننانون رقم  6منننادة 
  1985لس ة  100بالقانون رقم 

"... وحينكذ يطلقها القاضنننننننننننننى طلقة با نة إذا ثوت الضنننننننننننننرر 
وعجز عن اإلصننننننننننننننالح بينهننا فننإذا رفض الطلننب ثم تكررت 
الشكوى ولم يثوت الضرر بعط القاضى حكمين وقضى على 

 .7ن8ن9ن10ن11الوجه الموين بالمواد 
 ما هو حكم القاضي يف حال تكرار الشكوى بدعوى التطليق للضرر التي سبق وان رفضها ؟

يجو  للزوجنننة اعنننادة تكرار شننننننننننننننكواهنننا برفع دعوي التطليق 
 للضرر فان ثوت الضرر في هذه الدعوى طلقها القاضي 

ان لم يثوت الضننرر بتكرار شننكواها بعط القاضنني حكمين  -
 لإصالح بينهما.

حكمين عن االصننننننننننننننالح فعليهم تقننننديم تقرير ان عجزا ال -
 بمقترحاتهم وتفخذ به المحكمة 

ان لم يتفقننا الحكمننان وبعثهمننا القنناضنننننننننننننني بثننالننط لننه خوره  -
واسنننتمر االختالف بينهما ولم يقدما تقرير في الميعاد سنننارت 

 المحكمة في االث ات ومحاولة االصالح 
اذا عجزت المحكمة عن التوفيق واصننننننننننننننرت الزوجة علي  -

الطالق قضنننننننننننننننت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة با نة مع 
اسننننننقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضننننننها ان كان لذلك 

 مقتض والزمت بالتعويض المناسب.

والمعنندل  1929لسننننننننن ننة  25من القننانون رقم  6مننادة ال
 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

اذا ادعت الزوجة إضننرار الزوج بها بما ال يسننتطاع معه دواق 
العشنننننرة بين أمثالها يجو  لها ان تطلب من القاضنننننى التفريق 
وحينكذ يطلقها القاضننننننننى طلقة با نة إذا ثوت الضننننننننرر وعجز 
عن اإلصالح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم 

ى الوجه يثوت الضننننننننننرر بعط القاضننننننننننى حكمين وقضننننننننننى عل
 .7ن8ن9ن10ن11الموين بالمواد 

والمعندل  1929لسننننننننن نة  25من القنانون رقم  11مادة ال
 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشنننننننننتمال على 
اتسنننننننننننننن اب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالط له 
خورة بالحال وقدرة على اإلصنننننننننالح وحلفته اليمين الموينة فى 

لميعننننناد ( وإذا اختلفوا او لم يقننننندموا تقريرهم فى ا8المنننننادة )
المحدد سارت المحكمة فى اإلث ات وان عجزت المحكمة عن 
التوفيق بين الزوجين وتوين لهنا اسننننننننننننننتحنالنة العشننننننننننننننرة بينهمننا 
واصننننننننننننننرت الزوجة على الطالق قضننننننننننننننت المحكمة بالتطليق 
بينهما بطلقة با نة مع إسنننننننننننقاط حقوق الزوجة المالية كلها او 

له بعضننننننننننننننها وإلزامها بالتعويض المناسننننننننننننننب ان كان لذلك ك
 مقتضى .

 ما هو دور احلكمني ؟

علي الحكمين ان يعرفننا اسنننننننننننننن نناب الشننننننننننننننقنناق بين  .1
 الزوجين 

ان يوذال جهدهما في االصنننننالح بينهما بفي طريقة  .2
 ممكنة 

والمعندل  1929لسننننننننن نة  25من القنانون رقم  10مادة ال
 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

إلصننننننننالح، فان كانت اإلسننننننننا ة كلها إذا عجز الحكمين عن ا
من جننانننب الزوج اقترحننا الحكمننان التطليق بطلقننة بننا نننة دون 
مسننننننننننننننننال لشنننننننننننننني  من حقوق الزوجننة المترت ننة على الزواج 
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ان عجزا علي االصننننننننالح فيلتزمان بتقديم تقريرهما  .3
الي المحكمة بها مقترحاتهم مشتمال علي االس اب 

 التي بنى عليها هذا التقرير. 
اشننننننننننننننهر  6ب تقديم تقريرهما في مدة ال تجاو  يج .4

ويجو  للمحكمنننة ان تعطي للحكمين مهلنننة اخري 
اشهر فإن لم يقدما تقريرهما  3مرة واحدة ال تزيدن 

 اعتورتهما غير متفقين

والطالق، وإذا كانت اإلسنننننننننننا ة كلها من جانب الزوجة اقترحا 
الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزق به الزوجة، 

شننتركة اقترحا التطليق دون بدل او بودل وان كانت اإلسننا ة م
يتناسنننننننننننب مع نسننننننننننن ة اإلسنننننننننننا ة، وان جهال الحال فلم يعرف 

 المسي  منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
والمعنندل  1929لسننننننننن ننة  25من القننانون رقم  11مننادة 

 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشنننننننننتمال على 

 …"اتس اب التي بنى عليها 
 ر احلكمني اذا عجزا يف االصالح ؟ما هي املقرتحات التي قد يشملها تقري

 إذا عجز الحكمين عن اإلصالح: يقترحا بتقريرهما  .1
ان كانت اإلسنننننننننننننننا ة كلها من جانب الزوج اقترحا  .2

الحكمان التطليق بطلقة با نة دون مسنننننال لشننننني  
 من حقوق الزوجة المترت ة على الزواج والطالق 

وإذا كانت اإلسنننننننننا ة كلها من جانب الزوجة اقترحا  .3
مننان التطليق نظير بنندل مننناسننننننننننننننننب تلتزق بننه الحك

 الزوجة 
وان كانت اإلسننننننننا ة مشننننننننتركة اقترحا التطليق دون  .4

 بدل او بودل يتناسب مع نس ة اإلسا ة 
وان جهال الحال فلم يعرف المسننننننننننني  منهما اقترح  .5

 الحكمان تطليقا دون بدل .

والمعنندل  1929لسننننننننن ننة  25من القننانون رقم  10مننادة 
 . 1985 لس ة 100بالقانون رقم 

إذا عجز الحكمين عن اإلصننننننننالح، فان كانت اإلسننننننننا ة كلها 
من جننانننب الزوج اقترحننا الحكمننان التطليق بطلقننة بننا نننة دون 
مسننننننننننننننننال لشنننننننننننننني  من حقوق الزوجننة المترت ننة على الزواج 
والطالق، وإذا كانت اإلسنننننننننننا ة كلها من جانب الزوجة اقترحا 

ه الزوجة، الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزق ب
وان كانت اإلسننا ة مشننتركة اقترحا التطليق دون بدل او بودل 
يتناسنننننننننننب مع نسننننننننننن ة اإلسنننننننننننا ة، وان جهال الحال فلم يعرف 

 المسي  منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .

 كيف يتم اختيار احلكمني وما هي شروط اختيارهم ؟

يشننترط ان يكون الحكمين عدلين من اهل الزوجين  .1
 مكن. ان ا

ان لم يمكن ان يكونننا من اهلهمننا ديمكن ان يكونننا  .2
 ممن لهم خورة بحالهما 

 يجب ان يكونا لديهم القدرة علي االصالح بينهما .3

والمعننندل  1929لسننننننننن نننة  25من القنننانون رقم  7منننادة 
  1985لس ة  100بالقانون رقم 

يشننننننننننننننترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن 
هم ممن لهم خورة بحنننننالهنننننا وقننننندرة على أمكن وإال فمن غير 

 اإلصالح بينهما.
 التطليق للزواج بأخرىالرابعة: الدعوى 

ان يلحقها ضنننرر مادى او معنوي يتعذر معه دواق  .1
 العشرة بين أمثالهم 

ال يشترط ان تكون قد اشترطت عليه في العقد اال  .2
 يتزوج عليها 

 ان يعجز القاضي عن اإلصالح بينهما  .3
 ضيت به صراحة او ضمنا. اال تكون قد ر  .4

والمعدل  1929لسنن ة  25مكرر من القانون رقم  11مادة 
 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

"... ويجو  للزوجنننننة التي تزوج عليهنننننا  وجهنننننا ان تطلنننننب 
معنوي يتعذر معه الطالق منه إذا لحقها ضننننننننننننننرر مادي او 

دواق العشننرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشننترط عليه فى العقد 
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ان ترفع دعوي التطليق للزواج بنننفخري قونننل فوات  .5
 سنة من تاريخ علمها بهذا الزواج

اال يتزوج عليهان فإذا عجز القاضنننننننننى عن اإلصنننننننننالح بينهما 
 طلقها عليه طلقة با نة.

ويسننننننقل حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السننننننوب بمضنننننني 
سنة من تاريخ علمها بالزواج بفخرى إال إذا كانت قد رضيت 

احة او ضنمنان ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما بذلك صنر 
تزوج عليهننا بننفخرىن وإذا كننانننت الزوجننة الجنندينندة لم تعلم انننه 
متزوج بسننننننننننننننواهنا ثم ظهر اننه متزوج فلهنا ان تطلنب التطليق 

 …"كذلك 
 هل يكون للزوجة ان ترفع دعوى تطليق للزواج بثالثة اذا كانت وافقت علي زواج الزوج بثانية مسبقا ؟

نعم يجو  لها ذلك حيط يتجدد حقها في ذلك مع كل  واج 
 جديد

والمعدل  1929لسنن ة  25مكرر من القانون رقم  11مادة 
 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

"... ويتجننننندد حقهنننننا فى طلنننننب التطليق كلمنننننا تزوج عليهنننننا 
 …"بفخرى 

 أويل ؟هل يكون للزوجة الثانية ان تطلب الطالق بسبب ان زوجها له زوجة 

نعم للزوجنننننة الجنننننديننننندة ان ترفع دعوى التطليق للزواج من 
اخرى بشننننرط ان تكن ال تعلم انه متزوج بسننننواها ثم ظهر انه 

 متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك .

والمعدل  1929لسنن ة  25مكرر من القانون رقم  11مادة 
 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

تعلم انه متزوج بسننننننننواها ثم "... وإذا كانت الزوجة الجديدة لم 
 …"ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك 

 ما هو جزاء املطلق/الزوج اذا اخفي او اديل ببيانات غري صحيحة عن حالته االجتماعية ؟

يعاقب الزوج بالح ر مدة ال تجاو  سننننننتة اشننننننهر وبغرامة ال 
ى تجننناو  منننا تي جنينننه او بنننفحننندي هننناتين العقوبتين اذا ادل

للموثق بويانات غير صننننننننننننننحيحة عن حالته االجتما ية او 
 محل اقامة  وجته او  وجاته او مطلقته 

يعاقب الموثق بالح ر مدة ال تزيد عن شننننننننننننننهر وبغرامة ال 
تجنناو  خمسننننننننننننننين جنيننه اذا اخننل بننفي من االلتزامننات التي 
فرضننننننننننننننهننا عليننه القننانون ومنهننا عنندق إخطننار الزوجننة اتولى 

جو  ايضننننننننننًا الحكم بعزله او وقفه بزواج  وجها من أخرى وي
 عن عمله لمدة ال تجاو  سنة .

والمعدل  1929لسنن ة  25مكرر من القانون رقم  23مادة 
 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

"... يعاقب المطلق او الزوج بالح ر مدة ال تجاو  سننننننننننننننتة 
اشننننننننننننننهر وبغرامننة ال تجننناو  مننا تي جنينننه او بننإحنندى هنناتين 

ا من اتحكاق المنصننننننننننننننو  عليها فى العقوبتين إذا خالف أي
 المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير 
صننننننننننننننحيحة عن حالته االجتما ية او محال إقامته او محال 

 11إقننامننة  وجنناتننه او مطلقتننه على مننا هو مقرر فى المننادة 
 …"مكرر

 التطليق لغياب الزوج؟اخلامسة: الدعوى 

  -هو طالق با ن بحكم القاضي ويشترط ديه :
 ان يكون الزوج غا  ا سنة ففكثر  -1
 ان يكون الغياب بدون عذر مقوول .  -2

والمعدل  1929لسننننننننن ة  25من القانون رقم  12مادة ال 
 1985لس ة  100بالقانون رقم 
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ان تتضننننرر الزوجة من بعد الزوج عنها )وال يشننننترط ان  -3
يكون هذا الضننننننننننننننرر بسننننننننننننننوب عدق االنفاق بمعني انه يقول 

 يستطيع االنفاق منه(.ضررها حتي لو كان له مال 
ويختلف الحكم بحسب ما كان بعيد الغي ة ال يمكن الوصول 

 اليه او قريب الغي ة ويمكن وصول الرسا ل اليه 
ان كان ال يمكن وصول الرسا ل اليه : يطلقها القاضي  -1

 في الحال 
 أما اذا كان ممكن وصول الرسا ل اليه يشترط ما يلي : -2
 اضي اجال ان يكون قد ضرب له الق -
 ان يكون قد اعذر اليه القاضي بفنه يطلقها عليه  -
 اال يحضر الزوج لإقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها  -
ان ينقضننننني االجل الذي حدده القاضننننني ولم يفعل ولم يود  -

 عذراً 

إذا غاب الزوج سننننننننننننة فاكثر بال عذر مقوول جا  لزوجته ان 
تطلب الى القاضى تطليقها تطليقا با نا إذا تضررت من بعده 

 ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه.
والمعندل  1929لسننننننننن نة  25من القنانون رقم  13مادة ال

 1985لس ة  100بالقانون رقم 
إن أمكن وصنننننول الرسنننننا ل الى الغا ب ضنننننرب له القاضنننننى  

 أجال واعذر إليه بفنه يطلقها فإذا انقضى اتجل ولم يفعل ولم
يودى عذرا مقووال فرق القاضننننننننننننننى بينهما بطلقة با نة، وإذا لم 
يمكن وصنننننول الرسنننننا ل الى الغا ب طلقها القاضنننننى عليه بال 

 عذر او ضرب اجل.
 

 التطليق حلبس الزوج ؟السادسة: عوى دال

لزوجننة المحوول المحكوق عليننه نهننا يننا بعقوبننة مقينندة للحريننة 
ضنننننى مدة ثالا سننننننين ففكثر أن تطلب إلى القاضننننني بعد م

سننننة من ح سنننه التطليق عليه با نا للضنننرر ولو كان له مال 
 تستطيع اإلنفاق منه .

والمعندل  1929لسننننننننن نة  25من القنانون رقم  14مادة ال
 . 1985لس ة  100بالقانون رقم 

لزوجننة المحوول المحكوق عليننه نهننا يننا بعقوبننة مقينندة للحريننة 
مدة ثالا سننننننننين فاكثر ان تطلب الى القاضنننننننى بعد مضنننننننى 

ح سننننه التطليق عليه با نا للضننننرر ولو كان له مال  سنننننة من
 تستطيع اإلنفاق منه.

 اخللع السابعة: الدعوى 

  -يمكن ان يتم الخلع في حالتين: -
 اتولى: ان يتراضيا ديما بينهما علي الخلع. 

الثنانينة:  لم يتراضننننننننننننننينا اقنامنت الزوجنة دعواهنا بطلنب الخلع 
بالتنا ل عن جميع حقوقها  وافتدا  نفسننننننننننننننها وخالعت  وجها

المالية الشنننننننننننننر ية وردت الصنننننننننننننداق الذي اعطاه لها حكمت 
المحكمننة بتطليقهننا ، ومن الحقوق التي تتنننا ل عنهننا الزوجنة 

 نفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق .

م بإصنننننننندار  2000لسنننننننن ة  1من القانون رقم  20مادة ال
ل قانون ت ظيم بعض اوضنناو واجراءات التقاضنني في مسننائ

 االحوال الشخ ية .
"... للزوجين ان يتراضننننننننننننننيننا ديمننا بينهمننا علي الخلع فننان لم 
يتراضنننننننننيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطل ه وافتدت نفسنننننننننها 
وخالعت  وجها بالتنا ل عن جميع حقوقها المالية الشنننننننننننننر ية 
وردت علينننه الصننننننننننننننننداق النننذي اعطننناه لهنننا حكمنننت المحكمنننة 

 …"بتطليقها عليه 
 كم بالتطليق خلعا ؟ما شروط احل

تقننديم الزوجننة دعواهننا بطلننب الخلع وافتنندا  نفسننننننننننننننهننا و  -1
بنننالتننننا ل عن جميع حقوقهنننا المنننالينننة الشننننننننننننننر ينننة ورد علينننه 

 الصداق

م بإصدار قانون  2000لس ة  1من القانون رقم  20مادة 
ت ظيم بعض اوضاو واجراءات التقاضي في مسائل االحوال 

 الشخ ية .
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عجز المحكمنننة في عرض الصننننننننننننننل  بين الزوجين مع  -2
 من هذا القانون  18مراعاة احكاق المادة 

ا ندب المحكمة لحكمين لمواالة مسننننننناعي الصنننننننل  بينهم -3
خالل مدة ال تتجاو  ثالثة اشننننهر وعلي الوجه الموين بالفقرة 

 ( من هذا القانون بشفن ندب الحكمين.19الثانية من المادة )

علي الخلع فان لم يتراضيا  " للزوجين ان يتراضيا ديما بينهما
عليه واقامت الزوجة دعواها بطل ه وافتدت نفسننننننننننننننها وخالعت 
 وجها بالتنا ل عن جميع حقوقها المالية الشننننننننننننننر ية وردت 
عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه 
وال تحكم المحكمة بالتطليق للخلع اال بعد محاولة الصل  بين 

حكمين لمواالة مسنناعي الصننل  بينهما خالل الزوجين وندبها ل
مدة ال تتجاو  ثالثة اشننننننهر وعلي الوجه الموين بالفقرة الثانية 

( من هننننذا القننننانون وبعنننند ان تقرر الزوجننننة 19من المننننادة )
صراحة انها ت غض الحياة مع  وجها وانه ال سويل الستمرار 
 الحياة الزوجية بينهما وتخشنننننني اال تويم حدود   بسننننننوب هذا

 …" ال غض 
 ما هي اثار احلكم بالتطليق خلعا ؟

يقع التطليق خلعا طلقة با نة ويكون حكم المحكمة في  -1
دعوي التطليق خلعنننا حكمنننا نهنننا ينننا وال يجو  الطعن علينننه 

 باالستكناف 
 اسقاط الحقوق المالية الشر ية  -2

مالحظننة: )إذا رفع الزوج دعوى موتنندأه يطننالنب فيهننا بنانعننداق 
لخلع لعدق انعقاد الخصننننننننننومة ودا ممكن يحصننننننننننل في حكم ا

حننالننة عنندق إعالنننه قننانونننا بنندعوى الخلع ويرفع دعوى الخلع 
ويمشنننننننني في اجرا اتها بدون اعالن الزوج، ديجي الراجل في 

 االخر يقول انا مكونتش اعرف(

الكتاب األول  –المرجع السننننابق  –أشننننرف م ننننطفى كمال 
 وما بعدها . 434ص 

ج توقف عن االنفاق لمدة سنة على سويل الفرض هنا أن الزو 
المثال وبنهاية هذه السنننننننننننننة قامت الزوجة بإيداع دعوي الخلع 
فهل يكون من حقها المطال ة بالنفقة عن مدة السنننننننننننننننة التي 
عاشننننننننننننت فيها معه دون أن ينفق عليهاح اختلفت المحاكم في 

( محكمة النقض قضنننت بان نفقة الزوجة توقف ۱هذا الشنننان 
اع صننننحيفة دعوي الخلع وبالتالي تسننننتحق النفقة من تاريخ ايد

( المحاكم التي تعتنق المذهب الحنفي ال ۲عن مدة ماضنننية. 
 تحكم لها بنفقة مدة ماضية.

 ما هي حقوق املرأة التي تسقط باخللع ؟

 –نفقة العدة  –تسنننننقل الحقوق المالية الشنننننر ية هي: المتعة 
برد المهر عن  مؤخر الصننننننداق باإلضننننننافة الي التزاق الزوجة

بداية سنننير الدعوي. وال يصننن  ان يكون مقابل الخلع اسنننقاط 
 حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم.

الكتاب األول  –المرجع السننننابق  –أشننننرف م ننننطفى كمال 
 وما بعدها . 432ص 

تنا ل الزوجة للخلع يكون عن جميع حقوقها المالية الشنننننر ية 
 .دة والمتعةوتشمل مؤخر صداقها ونفقة الع

 يف حالة اخللع هل جيوز للزوجة املطالبة بنفقة عن مدة سابقة ؟

يجو  للزوجة ذلك و لكن يراعى أن بعض المحاكم قضنننننننننننت 
بان نفقة الزوجة توقف من تاريخ ايداع صننحيفة دعوي الخلع 
وبالتالي تستحق النفقة عن مدة ماضية ، بينما المحاكم التي 

 تحكم لها بنفقة مدة ماضية .تعتنق المذهب الحنفي ال 

الكتاب األول  –المرجع السننننابق  –أشننننرف م ننننطفى كمال 
 وما بعدها . 434ص 

الفرض هنا أن الزوج توقف عن االنفاق لمدة سنة على سويل 
المثال وبنهاية هذه السنننننننننننننة قامت الزوجة بإيداع دعوي الخلع 
فهل يكون من حقها المطال ة بالنفقة عن مدة السنننننننننننننننة التي 

فيها معه دون أن ينفق عليهاح اختلفت المحاكم في  عاشننننننننننننت
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( محكمة النقض قضنننت بان نفقة الزوجة توقف ۱هذا الشنننان 
من تاريخ ايداع صننننحيفة دعوي الخلع وبالتالي تسننننتحق النفقة 

( المحاكم التي تعتنق المذهب الحنفي ال ۲عن مدة ماضنننية. 
 تحكم لها بنفقة مدة ماضية.

 عامةاحكام 
 كيف يتم توثيق الطالق ؟

يتم توثيق الطالق عن طريق توثيق اشنهاد ذلك الطالق لدي 
 الموثق المخت  .

يجننب علي المطلق أن يوثق إشننننننننننننننهنناد طالقننه لنندى الموثق 
المخت  خالل ثالثين يومننننا من إيقنننناع الطالق )المننننفذون 

ة العدل ر مكتب  واج اتجانب بو ا –الشننننننننننرعي للمصننننننننننريين 
مويمين السنننننننفارة المصنننننننرية للمصنننننننريين ال -لغير المصنننننننريين

 بالخارج(.

)مضافة  1929لس ة  25مكرر من القانون رقم  5لمادة ا
 (.1985لس ة 100بالقانون رقم 

"على المطلق أن يوثق إشنننننننننننهاد طالقه لدى الموثق المخت  
 …"خالل ثالثين يوما من إيقاع الطالق

 من هو امللتزم بتوثيق الطالق ؟ -11

سننننننننننننننوا  كان من  المطلق: إذا كان الطالق باإلدارة المنفردة
الزوج أو الزوجة )العصنننننمة بيدها(،  وال يلزق المطلق بتوثيق 

 الطالق الذي يوقعه القاضي. 

المشننننننكالت العملية في قوانين  –أشننننننرف م ننننننطفى كمال 
 –طبعة دار العدالة لل شنننر والتو يع  –األحوال الشنننخ نننية 

الكتاب األول  - 2018/2019اإلصنننندار السننننادس عشننننر 
 وما بعدها . 227ص 

لزق المطلق بالتوثيق إذا كان الطالق قد صنندر منه شننخصننيا ي
وكذا اذا أوكل المطلق شنننخصنننا غيره في إيقاع الطالق ففوقع 
الوكيننل الطالق التزق الزوج بتوثيقننه بنناعت ننار أن آثننار طالق 
الوكيننل تنصننننننننننننننرف إلى الموكننل فيلزق المطلق بتوثيق طالقننه 

التي الننننذي أوقعننننه وكيلننننه في حنننندود وكننننالتننننه، وتلزق الزوجننننة 
احتفظت بالعصنننننننننننننمة في يدها بتوثيق الطالق إذا أوقعته هي 
بمقتضننننننننننننننى التفويض الممنوح لهنننا، وذلنننك بننناعت نننار أن لف  
المطلق الوارد بنالن  قند ورد بمعنم مطلق فينصننننننننننننننرف إلى 

 الزوج والزوجة وكل من أوقع الطالق.
 مىت تعترب الزوجة عاملة بوقوع الطالق ؟ -12

ق بحضننننننننننننننورهننا توثيقننه فننإذا لم تعتور الزوجننة عننالمننة بننالطال
تحضنننننننننره كان على الموثق تسنننننننننليم نسنننننننننخة إشنننننننننهاد الطالق 
لشخصها على يد محضر وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد 
الطالق إلى المطلقة أو من ينوب عنها وفق اإلجرا ات التي 

 يصدر بها قرار من و ير العدل.

)مضنننافة  1929لسننن ة  25مكرر من القانون رقم  5مادة 
 (1985لس ة 100بالقانون رقم 

"... وتعتور الزوجة عالمة بالطالق بحضننورها توثيقه. فإذا لم 
صننننها على يد تحضننننره كان على الموثق إعالن الطالق لشننننخ

محضنننرن وعلى الموثق تسنننليم نسنننخة إشنننهاد الطالق للمطلقة 
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ن تترتب اثار الطالق من تاريخ إيقاعه إال إذا أخفاه الزوج ع
الزوجنة .فال يترتنب أثناره من حينط الميراا والحقوق المنالينة 

 اتخرى إال من تاريخ علمها به .

او من ينوب عنهان وفق اإلجرا ات التي يصنندر بها قرار من 
 …"و ير العدل
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 الزوجية نفقة 

 ؟ما هي انواع النفقات للزوجة واملطلقة
 تستحق الزوجة نفقة زوجية 

بكل في حال طالق الزوجة يكون لها الحق في المطالبة 
  -:من 

 زوجية عن مدة ماضية نفقة  -
 نفقة العدة  -
 المتعة -

 واالجوران كانت حاضنة االطفال  نفقةباالضافة الي 
 المرتبطة بذلك 

 والمعدل بالقانون  1920لسنة  25من القانون  1لمادة ا
  :1985لسنة  100 رقم

النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا تجب 
 سلمت نفسها اليه ولو حكما ....

 ؟ما هي نفقة الزوجية وماذا تشمل
ن من هي نفقه الزمها الشرع والقانون للزوجة حتى تتمك

االساسية و تشمل نفقة الزوجية  االنفاق علي متطلبات الحياة
ج وغير ذلك بما مصاريف الغذاء والكسوة والسكن والعال

يقضى به الشرع طول فترة الزواج من تاريخ العقد عقد 
 . الزواج الصحيح

ن والمعدل بالقانو 1920لسنة  25القانون  من 1المادة 
  :1985لسنة  100 رقم

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا 
ة سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة او مختلف

معه في الدين ، وال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. 
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العالج وغير 

 ذلك بما يقتضى به الشرع .

 رسول هللا صلي هللا عليه وسلم قال 
هللا  بأماناتالنساء فإنهن عوان عندكم اخذتموهن  فياتقوا هللا 

عليكم رزقهن  ،...... ولهنواستحللتم فروجهن بكلمة هللا 
 وكسوتهن بالمعروف

 سورة الطالقمن  6 ةاآلي
تضاروهن لتضيقوا  اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وال

 عليهن" 
 ؟مىت تكون نفقة الزوجية واجبة علي الزوج

تجب النفقة للزوجة من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت 
 . نفسها إليه ولوحكما

 رقم المعدل بالقانون  1920لسنة  25من القانون  1دة الما
 1985لسنة  100

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا 
 . سلمت نفسها اليه ولو حكما
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 يف احلاالت التالية هل جتب نفقة الزوجية للزوجة 
  بها  مدخولغري كانت اذا 
  موسرة )غنية(كانت اذا 
  خمتلفة مع الزوج يف الدين  كانت اذا 
 كانت مريضة ؟ذا ا 
نعم تجب للغير مدخول بها طالما كانت متزوجة  .1

بعقد زواج صحيح حيث تعتبر قد سلمت نفسها 
 . حكما )تم عقد قرانها ولم يتم الدخول(

وتجب للزوجة الموسرة فالنفقة فرض على الزوج   .2
 سرة وبإمكانها االنفاق علي نفسهاحتي لو كانت مو 

وتجب حتي لو كانت مختلفة معه في الدين قبل  .3
 . الزوج ج اال اذا ارتدت عن دينها بعدالزوا

وتجب للزوجة المريضة حتي لو كانت غير قادرة  .4
 . علي االعباء وااللتزامات الزوجية

 والمعدل بالقانون  1920لسنة  25من القانون  1المادة 
  :1985لسنة  100 رقم

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح اذا 
حكما حتى لو كانت موسرة او مختلفة  سلمت نفسها اليه ولو

  .معه في الدين ، وال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة
 . 24/3/2002ق جلسة  63لسنة  7545طعن رقم ال

إذا كانت النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى بقدر حاجة 
الزوجة وبحسب يسار الزوجة بما الزمه ان إعالة الزوجة تجب 

د العقد سواء دخل بها ام ال طالما على الزوج دون وليها وبمجر 
 في،إذ تصبح النفقة دينا  نشوزهاطاعته ولم يثبت  فيانها 

 عن االنفاق عليها"  امتناعهذمة الزوج من تاريخ 
 ؟هل جتب نفقة الزوجية حىت لو خرجت من مسكن الزوجية بدون اذن زوجها او خروجها للعمل

نعم تجب حتى لو خرجت من مسكن الزوجية  -
بدون اذن زوجها طالما كان خروجها في االحوال 

ص التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به ن
 . او جرى به عرف او قضت به ضرورة

نعم تجب حتى في حال خروجها للعمل طالما كان  -
العمل مشروعا ما لم يظهر ان استعمالها لهذا 

ب بأساءه استعمال الحق او الحق المشروط منسو 
مناف لمصلحة االسرة وطلب منها الزوج االمتناع 

  .  عنه

 والمعدل بالقانون  1920لسنة  25من القانون  1لمادة ا
  :1985لسنة  100 رقم

تجب النفقة للزوجة ........... وال يعتبر سببا لسقوط نفقة 
الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها فى 

ل التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص او االحوا
جرى به عرف او قضت به ضرورة وال خروجها للعمل 
المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق المشروط 
منسوب بأساءه استعمال الحق او مناف لمصلحة االسرة 

 وطلب منها الزوج االمتناع عنه .
 ؟ا للزوجة احلق يف املطالبة بنفقة زوجية /متي ال جتب نفقة الزوجيةما هي احلاالت التي ال يكون فيه

 الحاالت االتية : فيال تجب نفقة الزوجية للزوجة 
 .اذا ارتدت عن دينها بعد الزواج  .1
 ق .نعت مختارة عن تسليم نفسها دون حاذا امت .2
اذا اضطرت الي االمتناع عن تسليم نفسها بسبب  .3

 .ليس من قبل الزواج 
ت دون اذن زوجها )باستثناء الخروج للعمل اذا خرج .4

المشروع او الخروج في االحوال التي يباح فيها ذلك 

والمعدل بالقانون  1920لسنة  25من القانون  1المادة 
 :1985لسنة  100رقم 

وال تجب النفقة للزوجة اذا ارتدت او امتنعت مختارة عن  
تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من 

 قبل الزواج او خرجت دون اذن زوجها.
كن الزوجية وال يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مس

دون اذن زوجها فى االحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع 
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بحكم الشرع مما ورد به نص او جرى به عرف او 
قضت به ضرورة ما لم يظهر ان استعمالها لهذا 
الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق او 
 مناف لمصلحة االسرة وطلب منها الزوج االمتناع

 . عنه

مما ورد به نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة وال 
خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر ان استعمالها لهذا الحق 
المشروط منسوب بأساءه استعمال الحق او مناف لمصلحة 

 .االسرة وطلب منها الزوج االمتناع عنه

 نفقة عن تلك املدة املاضية جيوز للزوجة املطالبة بهل امتنع الزوج عن االنفاق لفرتة. اذا 
الماضية يحق لها المطالبة بالنفقة عن المدة نعم  -

ما ثبت امتناع زوجها عن االنفاق خاللها لاط
 وانفقت علي نفسها من مالها الخاص فيها 

تسمع الحق مقيد بمدة سنة اي انه ال وهذا  -
من سنة  دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر

  .ى نهايتها تاريخ رفع الدعو 

والمعدل بالقانون  1920لسنة  25من القانون  1لمادة ا
  :1985لسنة  100رقم 

هايتها وال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر من سنة ن
 . تاريخ رفع الدعوى 

 اذا صدر حكم نفقة ومل يتم تنفيذه هل يسقط بعد مرور وقت معني ؟

اذا صدر حكم نفقة زوجية فأنه يعتبر دينا واجبا علي الزوج 
من تاريخ امتناعه عن االنفاق وال تسقط اال باألداء او 

 . االبراء. ويسري ذلك أيضا للمطلقة

والمعدل بالقانون  1920لسنة  25من القانون  1المادة 
 :1985لسنة  100رقم 

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن  
 .ال تسقط اال باألداء او اإلبراءاالنفاق مع وجوبه و 

والمعدل بالقانون  1920لسنة  25من القانون  2المادة 
 1985لسنة  100رقم 

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما في المادة 
 . السابقة من تاريخ الطالق

 احلاالت التي توقف فيها نفقة الزوجية ؟ما هي 
توقف نفقة الزوجية خالل الفترة التي تعتبر فيها الزوجة 
ممتنعة عن طاعة الزوج دون حق وتحسب مدة الوقف من 

 . تاريخ هذا االمتناع

 1929لسنة  25مكرر ثانيا من القانون رقم 11مادة ال
 :  "1985 لسنة 100رقم "مضافة بالقانون 

لزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة اذا امتنعت ا
الزوجة من تاريخ االمتناع ، .... ....... ويعتد بوقف نفقتها 

 . راض اذا لم تتقدم به في الميعادمن تاريخ انتهاء ميعاد االعت
 ؟متي تعترب الزوجة ممتنعة عن طاعة الزوج دون حق

لي الزوجة ممتنعة عن طاعة زوجها في الواقع العم راعتبا
الطاعة. وانذار الطاعة هو  بإنذاريتم في اطار ما يسمي 

 وبإثباتهعدم طاعة زوجته له  إلثباتاجراء يقوم به الزوج 
لذلك توقف النفقة الزوجية خالل هذه المدة ويتم ذلك االجراء 

 1929لسنة  25مكرر ثانيا من القانون رقم 11ادة مال
 :"1985 لسنة 100 "مضافة بالقانون رقم

وتعتبر ممتنعة دون حق اذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة 
الزوج اياها للعودة بإعالن على يد محضر لشخصها او من 

 هذا اإلعالن المسكن . فيينوب عنها ، وعلية ان يبين 
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عن طريق ان يرسل الزوج انذار الطاعة للزوجة علي يد 
 . محضر ويذكر فيه ان الزوج يدعوها للعودة

 ؟ماذا تفعل الزوجة عند تلقيها إنذارا بالطاعة من زوجها
 :يكون من حق الزوجة ان تعترض علي هذا اإلنذار

ويجب ان تقوم بهذا االعتراض امام المحكمة االبتدائية  .1
يوم من استالم اإلنذار واذا لم تتقدم به في  30خالل 

هذا المعاد يحكم القاضي بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء 
 االعتراض ميعاد 

ويجب ان تذكر في االعتراض أسبابها الشرعية التي  .2
تستند اليها المتناعها عن طاعة الزوج واذا لم تبين هذه 

 .األسباب يحكم القاضي بعد قبول اعتراضها 
للشقاق وإستحالة  ويجوز ان تطلب الزوجة التطليق .3

العشرة من خالل دعوى اإلعتراض في صورة طلب 
 عوى .عارض أثناء وتداول الد

 1929لسنة  25مكرر ثانيا من القانون رقم 11 المادة
 :"1985لسنة  100رقم "مضافة بالقانون 

وتعتبر ممتنعة ....................... وللزوجة حق 
االعتراض على هذا أمام المحكمة االبتدائية خالل ثالثين يوما 

صحيفة االعتراض  فيمن تاريخ االعالن ، وعليها ان تبين 
شرعية التي تستند اليها في امتناعها عن طاعته واال األوجه ال

 حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد االعتراض اذا لم 

 تتقدم به في الميعاد .

 ؟ما هي سلطة القاضي اذا قدمت الزوجة اعرتاض علي انذار الطاعة بكافة الشروط السابقة
ر اعتراض الزوجة علي انذار الطاعة يحق للمحكمة عند نظ

النزاع بينهم بالصلح واستمرار الزوجية  إلنهاءان تتدخل 
 .وحسن المعاشرة 

ويحق لها اذا تبين لها ان النزاع مستحكم وان الزوجة تطلب 
 . التطليق أيضا ان تتخذ إجراءات التحكيم

 1929لسنة  25رقممكرر ثانيا من القانون  11مادة ال
 :"1985لسنة  100رقم  ن "مضافة بالقانو

وعلى المحكمة عند نظر االعتراض او بناء على طلب أحد 
الزوجين التدخل ألنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية 
وحسن المعاشرة فاذا بان لها ان الخالف مستحكم وطلبت 
الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة 

 . في هذا القانون 
 ؟ا مدى قوة حكم النفقةم
تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه  .1

 عن االنفاق مع وجوبه وال تسقط اال باألداء او اإلبراء 
يكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جمع اموال الزوج  .2

 . ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة االخر
دينا كما في  المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها .3

 . المادة السابقة من تاريخ الطالق

والمعدل بالقانون  1920لسنة  25القانون من  1ة الماد
  1985لسنة  100

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن 
 االنفاق مع وجوبه وال تسقط اال باألداء او اإلبراء ...... 

ين نفقة الزوجة وبين وال يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة ب
 .دين له عليها اال فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية 

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جمع اموال الزوج ويتقدم 
 مرتبته على ديون النفقة االخرى  فى
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 ؟ما هي النفقة املؤقتة
في حال ثبوت احقية الزوجة للنفقة )او في نفقة الصغار 

وز للقاضي ان يحكم للزوجة بنفقة مؤقته في خالل ايضا( يج
اسبوعين غلي االكثر بحكم غير مسبب واجب النفاذ وذلك 

االمر ليتصبح المرأة قادرة علي االنفاق دون  ألهميةتقديرا 
 . انتظار االجراءات

وبعد صدور الحكم النهائي يكون من حق الزوج اجراء 
لنفقة النهائية مقاصة بما دفعه من نفقة مؤقتة وخصمه من ا

 . المحكوم بها

  :  "1985لسنة  100دلة بالقانون رقم "مستب 16المادة 
حالة قيام سبب استحقاق  في.............. وعلى القاضي 

 فيالنفقة وتوفر شروطه ان يفرض للزوجة ولصغارها منه 
مدى أسبوعين على األكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة 

حكم غير مسبب واجب النفاذ فورًا الى "بحاجتها الضرورية "ب
 حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

للزوج ان يجرى المقاصة بين ما اداه من النفقة المؤقتة وبين 
النفقة المحكوم بها عليه نهائيًا بحيث ال يقل ما تقضيه الزوجة 

 بحاجتهم الضرورية . يفيوصغارها عن القدر الذى 
 ؟فقات )كيف حتسب قيمة النفقة(كيف يتم تقدير الن

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرًا 
او عسرًا على اال تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذى 

 يفي بحاجتها الضرورية .

"مستبدلة   1929لسنة  25من القانون رقم  16المادة 
  "1985لسنة  100بالقانون رقم 

اقها يسرًا او تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحق
 يفيعسرًا على اال تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى 

 بحاجتها الضرورية .
 كيف تطالب الزوجة بنفقة الزوجية ؟ إجرائيا  

تتقدم الزوجة برفع دعوى نفقة زوجية وتشمل )الغذاء 
والمسكن و الكسوة و مصاريف العالج باإلضافة لكافة 

 . المصاريف األخرى (

  :من قانون المرافعات علي أنه 63المادة 
ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة 

 نص القانون علي غير ذلكتودع قلم كتاب المحكمة ما لم ي
 ؟كيف يتم فرض نفقة زوجية للزوجة على الزوج

قضائيا عن طريق رفع دعوى نفقة امام المحكمة  .1
 .الدعوى راءات المعتادة لرفع المختصة باإلج

اتفاقيا عن طريق االتفاق بين الزوجين على نفقة  .2
رضائية ويتحرر بها عقد اتفاق بينهم ويمكن إلحاقه 
بمحضر جلسة التسوية او امام المحكمة ليكون له قوة 

 التنفيذي.السند 

انشاء محاكم ب 2004لسنة  10من القانون  8المادة 
 االسرة 

كتب تسوية المنازعات ...... فإذا تم الصلح يتولى رئيس م
األسرية إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع , ويلحق 
بمحضر الجلسة التي تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة 

 . التنفيذ
 االجراءات املطلوبة لرفع دعوى نفقة الزوجية ؟ هيما 
اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات االسرية بالمحكمة  .1

التوفيق بين الطرفين وتسوية النزاع المختصة لمحاولة 
 وديا.بينهما 

اذا لم يمتثل المدعى عليه)الزوج( لطلب التسوية تتقدم  .2
الزوجة للمحكمة المختصة بعد خمسة عشر يوما من 
تاريخ اللجوء لمكتب التسوية برفع دعوى نفقة زوجية 

انشاء محاكم ب 2004لسنة  10ون من القان 8المادة 
 االسرة 

يجب أن تنتهي التسوية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
تقديم الطلب, وال يجوز تجاوز هذه المدة إال باتفاق الخصوم, 
فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات األسرية 

بمحضر  إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع , ويلحق
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وتشمل )الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العالج 
 اريف األخرى ( .باإلضافة لكافة المص

الجلسة التي تم فيها , وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ , 
وينتهي به النزاع فى حدود ما تم الصلح فيه . وإذا لم تسفر 
الجهود عن تسوية النزاع وديا فى جميع عناصره أو بعضها, 
وأصر الطالب على عدم استكمال السير فيه, يحرر محضر 

ع, أو الحاضرين عنهم بما تم منها ويوقع من أطراف النزا 
ويرفق به تقارير األخصائيين, وتقرير من رئيس المكتب, 
وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة األسرة المختصة التي 

موعد غايته سبعة أيام من تاريخ  فيترفع إليها الدعوى, وذلك 
اإلجراءات  فيطلب أي من أطراف النزاع, وذلك للسير 

 أطراف المنازعة.القضائية, فيما لم يتفق علية 
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  لعدةانفقة 
 ما معىن العدة وما هي نفقة العدة ؟

عّدة المرأة هي احتباسهههاا ام ااتهاعاا عل الجماع   د  -
انحالل را طهههل الجم بهههل  هههالطالا ام الال هههاة ح ههه    
يحههل لاهها أز جتجمع  ي هههام اتيههات حتت جهتاي ج هه  

 الفترة . 
مجسههههتحم المرأة فالل  ترة عدجاا نفدل عدة ح   اناا  -

حكم الجم ل م  يجالز لاا الجماع  افر قبل ج د  ي 
اندضهههههههههههههههاش اههدة عههدجاهها  مج ههههههههههههههمههل المهه  ههل مالم ب  

 مالمسكل( .
مججب نفدل ال دة تي اط دل  اسههههههههههتقهاش المط دل قبل  -

الههههههدفالل   ب  لاهههههها عههههههدة مرجالز لاهههههها الجماع  الرا 
مبهههالتهههالي   جسههههههههههههههتحم نفدهههل عهههدة مب   الحههها   

 اتفرى كما س تم بباناا .

 سورة البقرة 
ِالَّ َءاَلَءَل ُقُرمشُّ ل َمَ  َيِحل  َلُالَّ  َل ِ َ نُفسهههههههِ َماْلُمَط ََّداُ  َيَتَربَّصهههههههْ
 ِ ا َّ اِاِالَّ ِنز ُكلَّ ُيْ ِالَّ  هههِ ُ ِ ي َأْرحهههَ ا َفَ َم  َّ َأز َيْكُتْمَل اهههَ

َ  ِنْز َأَراُدما َماْلَ اْلِت اْْلِفِر ل َمُبُ الَلُتُالَّ َأَحم  ِبرَ  لههههِ ِهلَّ ِ ي ذََٰ دِّ
َِ ل َمِل رَِّ اِل  ا ل َمَلُالَّ ِاْقُل الَِّاي َعَ ْ ِالَّ ِ اْلَمْ ُرم اَلحم ِنصههههههههههههههْ

ُ َعِجرٌج َحِكبٌم   (228 " َعَ ْ ِالَّ َدَرَ ٌل ۗ َو َّ

 كيف يتم حساب مدة عدة املطلقة شرعا ؟

الطالا اذا كههانههم الم تههدة اههازالههم جحب ع   ههدجاهها   ههد  -1
ءالث حبضههههههههههها  كاا له   هجل ع  اا الحب  ءم جطاره 
ءم يهجل ع  اهههههها ءم جطاره ءم يهجل ع  اهههههها ءم جطاره 

 قصر  ادة الحب  أت طالم. 
اذا كانم   جحب   سبب كبر السل ام صغرم ام لسبب  -2

افر ي  م ال فالله از الحب  لل ير ع لاا ابدا  اقال 
 رل هجررل.است ص م رحماا(ع   دجاا ءالث شاالر قمر 

از كانم   جحب  لسههههههبب ا قم ج  مه  لسههههههبب ا قم  -3
 المرض(  تهتظر حتت يجمل سهههههههبب عدت نجمل الحب   
مربدأ نجمله ءم جبدأ  ي الحسهههها  ال بدايل نجمل الحب  

  الكبفبل السا دل 
قههد يحههدث از يتهه فر الحب   سههههههههههههههبههب اناهها  اقههال ذلهه  ع

جرضههههههههع  تكالز ال برة  احتسهههههههها  الحبضهههههههها  القالث عهد 
 تداش الحبضل اتملت مإز ج فر ( . اب

  سورة البقرة .1
   نفسال ءالءل قرمش "المط دا  يتربصل م 

  سورة البقرة .2
اِئُكْم ِنِز  َل ِاَل اْلَمِحبِ  ِاْل ِنسههههههههههههَ َمالالِئي َيِئسههههههههههههْ

ُجُالَّ َءالَءُل َأْشُارُّ َمالالِئي َلْم َيِحْضلَ   "  اْرَجْبُتْم َ ِ دَّ
  316- 315 /29الموسوعة الفقهية  .3

از حسا  اشار ال دة  ت الطالا ام الفسخ ام 
  ح  ال مسبل.يكالز  ال االر الدمررل    الال اة

 ههاذا كههاز  189األيووة  سوووووووووورة البقرة فيش  هها
الههطههالا ام الههال هههههههاة  ههي امل الههاههالل اعههتههبههر  

لدالله ج الت "يسههههههههههههههالالن  عل  ا شههههههههههههههار  اته ل
 ا ه ل قل هت االاق م ل هاس مالحج ........." 

اندطاع الحب  بدمز سههههههههههبب ماحتسهههههههههها  ال دة  .4
ل  ماش مرهصههه   سههههل هال اا ذهب البه  ماالر ا
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از كانم   جحب  لسههههبب   ج  مهع  ج تد سهههههل كاا له  -4
جسهههههههه ل أشههههههههار اهاا ل حمله مءالءل ل  دة. م ي الحا   
ا فرى ا سههههههههههههتقهائبل يجالز التال ه لدار ا  تاش  صههههههههههههفه 

 عاال ل ت َر ع ت حكم ال رع .

 ههالتال ههه لههدار ا  تههاش  ي احهها   اسههههههههههههههتقهههائبههل 
 لط ب الفتالي 

 

 

 

 

 كيف يتم حساب مدة العدة  للمتويف عنها زوجها )االرملة( ؟

عدة ا را ل الحاال ع جهتاي عدة اترا ل الحاال  الالضهههع  -1
  الال دة( مبالتالي يحم لاا الجماع   د الال دة.

 ال ع أرب ل شاالر مع رة أيااا .عدة ا را ل الغ ر حا -2

 4  سورة الطالق اآلية
مأم   اتحمال ا  ال أز يضهههههه ل حم ال م ال يتم   

 يج ل له ال أارم يسرا " 
  سورة البقرة

َل ِ َ نفُ م  ا َيَتَربَّصههههههههههْ ِالَّ الَِّايَل ُيَتاَل َّاْلَز ِاهُكْم َمَرَاُرمَز َأْزَما م  سههههههههههِ
 ".َأْرَبَ َل َأْشُارُّ َمَعْ رما

 ما هي عدة املطلقة الغري مدخول بها؟

المط دل قبل الدفالل أي قبل الجماع  الم اشههههههههههههرة الجم بل(ع   
اه  تب ل مجحهههل ال اجرد أز يط داههها زم اهههاه  عهههدة ع  اههها أبهههدم
مجحّل لغ رم.  يجالز لاا الجماع ال افر  مجرد طالقاا طالما 

  اا(.لم يدفل ع 

  49ورة االحزاب اآلية س
ِايَل َآَاُهالا ِنَذا َنَكْحُتُم اْلُمْ ِاَهاِ  ُءمَّ َط َّْدُتُمالُهلَّ ِاْل  لَّ َاا ا َيا َأي 

الُهلَّ َ َما َلُكْم َعَ ْ ِالَّ اِ  مَنَاا .."َقْبِل َأْز َجَمس  ةُّ َجْ َتد   ْل ِعدَّ

 ما هي عدة املطلقة احلامل؟

 دل قبل الدفالل أي قبل الجماع  الم اشههههههههههههرة الجم بل(ع   المط
اه  تب ل مجحهههل ال اجرد أز يط داههها زم اهههاه  عهههدة ع  اههها أبهههدم
مجحّل لغ رم.  يجالز لاا الجماع ال افر  مجرد طالقاا طالما 

 لم يدفل ع  اا(.

 4  سورة الطالق اآلية
 ال م ال يتم   مأم   اتحمال ا  ال أز يضهههههه ل حم

 يج ل له ال أارم يسرا " 

 ن جتب نفقة العدة وملن ال جتب؟مل

ا لسههههههههههههههبهب لب  ال قب اها ججهب نفدهل ال هدة تي ارأة جم طالقاه
 .مبدمز رضاها

م  ججب ل جم ل قبل الدفالل ح   انه لب  لاا ادة عدة ال 
 ا ساس مرحم لاا الجماع  الرا.

ضافة م 1929سنة ل 20مكرر" من القانون  18المادة 
 1985لسنة 100بالقانون رقم 

الجم ل المد فالل باا  ي زماع صهحب  اذا ط داا زم اا  
دمز رضههاها م   سههبب ال قب اا جسههتحم  الا نفدل عدجاا 
ات ل جددر بهفدل سهههههت ل ع ت اتقل مبمراعاة حال المط م 
يسهههههههههرام معسهههههههههرام مزرَم الطالا مادة الجم بل مرجالز از 

 سداد هام المت ل ع ت أقساط .يرفص ل مط م  ي 
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 كيف يتم تقدير قيمة نفقة العدة و كيف يتم حتديد مدتها/ فرتة العدة  ؟

جددر قبمل نفدل ال دة  ددر يسههههههههههههههار الجمعه مجتحدد ادجاا  دالل 
الم تدة  هي ال جدالل عدجاا كم شههههههههههههههار(  از ذكر  ادة عدة 
ا  هل مافت ف ا اا الجمع فب فا الداضههههههههههههههي  داللاا   د يم هاا 
ح   يكالز ل داضهههههههههههي السههههههههههه طل التدديررل  ي جحديد هام المدة 

 اه .حسب اا يرام اهاسبما  ت الحالل الم رمضل أاا

"مسووووو   لة   1929لسووووونة  20من القانون   16المادة 
  1985  لسنة 100بالقانون رقم 

جددر نفدل الجم ل  حسب حال الجمع مقم استحداقاا يسرام 
ام عسهههههههرام ع ت ا  جدل الهفدل  ت حالل ال سهههههههر عل الددر 

 الاى يفي  حا تاا الضرمررل .
  36س  1047ص 9/4/1985نقض جلسة 

ده ا حهاَ الالا ب ال مل  ه طبدا لهص از المدرر  ي  
ال  ئحهههل جرج هههب المحههها م ال ههههههههههههههر بهههل از  280المهههادة 

اندضههههههههههههههاش ال دة  الدرمش   ي  م ا  ال  ال الجم ل مقد 
 ائتمهاا ال رع ع ي ا فبار  ه مالدالل فبه قاللاا ببم هاا.

 ما هي اقصي مده للمطالبة بنفقة العدة ؟

عدة  لمدة ججرد عل سهههههههل ال   يسههههههمع الداضههههههي لدعالى نفدل 
 جاررخ الطالا  

  : 1929لسنة  25من القانون رقم  17المادة 
  جسهههمع الدعالى لهفدل عدة لمدة ججرد عل سههههل ال جاررخ 

 الطالا ....
  المذكرة االيضاحية للقانون في وضع هذه المادة

 25بهاش ع ي ا حكات الالا ب جطببداا  مدتضهههههههههههههي قانالز 
تطبع المط دل از ج فا نفدل عدة طالر ل جسهههههه 1920لسهههههههل 

بدمز حم  اناا اذا كانم ارضهههه ل جسههههتطبع از جدعي از 
الحب    ي ج اا طالال ادة الرضههههاعل مهي سهههههتاز م انه 
  ي ج اا ا  ارة ماحدة   د انتااش الرضههههههههههههاعل ا  ارة كل 
سههههل مقاللاا ادبالل  ي ذل   ت فا نفدل عدة ن سهههه ل ماذا 

عي از الحب    ي ج اا ا  ارة  انم غ ر ارضههههع قد جد
سهههههههالا  لاا  دد رأ  الالزارة  3ماحدة كل سهههههههل  ت فا نفدل 

بتحديد حد اقصههههههههههي  17ج ديل ضههههههههههرمرة اضهههههههههها ل المادة 
 .لسماع دعالة نفدل ال دة

 أ احتساب فرتة نفقة عدة املرأة مىت يبد

يبدأ احتسا  ادة عدة المرأة ال جاررخ ايداع الطالا ملب  ال 
ال  م  ه ااا احتسا  نفدل عدة المرأة فبحسب ا صل يتم  جاررخ

احتسههههههها ه ال جاررخ ايداع الطالا ملب  ال جاررخ ال  م  ه ا  

 : 1929لسنة  25من القانون رقم  17المادة 
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اذا ج مههد الجمع اففههاش الطالا  ال يترجههب اءههارم ا  ال جههاررخ 
 ع ماا  ه.

سههههل ال جاررخ   جسهههمع الدعالى لهفدل عدة لمدة ججرد عل 
الطالا كما انه   جسمع عهد ا نكار دعالى ا رث  سبب 

 زم اا   د سهل ال جاررخ الطالا الجم بل لمط دل جال ت
مادة  قانون رقم  5ال بال فة  نة 100مكرر)مضووووووووووا لسووووووووو
المع ل بالقانون  1929لسنة  25( القانون رقم 1985

 :1985لسنة  100رقم 
دى المالءم ع ت المط م أز يالءم نشههههههههههههههاهههههاد طالقهههههه لههههه 

المختص فالل ءالء ل يالاهههها ال نيدههههاع الطالا مج تبر 
الجم ل عالمل  الطالا  حضهههههالرها جالءبدل  اذا لم جحضهههههرم 
 از ع ت المالءم اعالز الطالا ل ههههههههههههههخصههههههههههههههاا ع ت يد 
احضر مع ت المالءم جس بم نسخه نشااد الطالا ل مط دل 
ام ال يهال  عهاا م م ا  راشا  التي يصههههههههدر باا قرار 

 ل دل  ال مزرر ا
مجترجب اء ر الطالا ال جاررخ نيداعه ن  نذا أففام الجمع 
عل الجم ههل . ال يرجههب أءههارم ال ح هه  الم راث مالحدالا 

 المالبل اتفرى ن  ال جاررخ ع ماا  ه .

 هل جيوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية؟

المشوووكالل العملية في قوان ن  –أشووورص مىوووطف   مال  الخ ع.   يجالز ا   ي حا   الطالا ع ت ا براش ام
طبعة دار الع الة للنشوور لال وع    –األحوال الشوويىووية 

الك اب  - 2018/2019اإلصوووو ار السووووادس عشوووور  –
 لما بع ها 227األلل ص 

قد اسهههههتدر رأي الفده ال هههههرعي ع ت عدت  الاز ا براش ال 
ا سههههههههههههههداط   اال نذز ال قب ل… نفدل ال دة قبل الطالا 

المح  الاي   يجالز أيضههها  الهسهههبل ل  هههيش قبل م الدم 
 ن  نذا كاز ا براش ال الهفدل ادابالم ل طالا "الخ ع ".

 ما احلاالت التي ال تستحق فيها املطلقة نفقة العدة  ؟

نذا كاز الطالا   د الدفالل  ي عدد  اسد أم مطش   بال  -1
 دد  ال ججب  ي اءارم . ز الهفدل غ ر ما به  ي هاا ال 

 1929لسوووونة  25مكرر ثانيا من القانون رقم 11مادة 
 1985لسنة 100"مضافة بالقانون رقم

. مل جم ههههل حم ا عتراض ع ت هههههاا مج تبر امته ههههل ..
أاهههات المحكمهههل ا بتهههدائبهههل فالل ءالء ل يالاههها ال جهههاررخ 
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نذا كانم ال دة ال م ام  ال ججب الهفدل ل م تدة  ز الهفدل  -2
ججهههب ع ت الجمع مقهههد اههها    ب  ءمهههل ال ججهههب ع بهههه ج ههه  

 الهفدل نذ الالارث   فال ه له  ي ذل  .
 نذا كانم الفرقل  سبب  سخ كاز  م صبل الجم ل . -3
 ل الغ ر مبالطبع الجم ل  ي زماع غ ر صههههههههههههههحب    الجم  -4

 ادفالل باا   مالمط دل برضاها ام لسبب ال قب اا

 ي صههحبفل ا عتراض اتم ه ا عالز ه مع  اا از جب ل 
ال ههههههههر بل التي جسههههههههتهد ال اا  ي ااتهاعاا عل طاعته ما  

 حكم   دت قبالل اعتراضاا .
مر تد بالقف نفدتاا ال جاررخ انتااش اب اد ا عتراض اذا 

 لم جتددت  ه  ي المب اد .
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 تعة ملا
 املتعة / تعويض املتعة ؟هي ما 

هي مبلغ من المال او ما يقوم مقامه يلزم به المطلق 
اذا اساء استعمال حقه في الطالق، وهو بذلك صورة 
لجبر خاطر المطلقة بسبب الطالق الذي ليس لها 
دخل فيه وال يرجع سببه اليها وما يلحقها من اذي 

 مادي و معنوي 

كمال: المشكالت العملية في قوانين اشرف مصطفي 
الكتاب الثاني ص  16األحوال الشخصية اإلصدار 

171: 
فالمتعة هي مبلغ من المال أو ما يقوم مقامه يلزم به 
المطلق الذي أساء استعمال حقه في الطالق، وهي بهذا 
المعنى صور خاصة لجبر الضرر المعنوي واأللم 

طالق الواقع النفسي الذي يصيب المرأة من جراء ال
 عليها.

 ما هو مصدر وجوب املتعة ؟

 من سورة البقرة 236اآلية 
فريضه ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر  ال جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن

 المعروف حقا علي المحسنيقدره متاعا ب

 من سورة األحزاب 49اآلية 
يا أيها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فمتعوهن 

 ."وسرحوهن سراحا جميال

  1985لسنة 100ضافة بالقانون رقم "م 1929لسنة  25مكررمن ق رقم  18المادة 
مدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة الزوجة ال

تقدر بنفقة سنتين على األقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد 
 هذه المتعة على أقساط.

 تعة ؟ما هي الشروط القانونية الستحقاق امل -3

 ان تكون المطلقة مدخول بها. -1
 ان تكون متزوجة في زواج صحيح. -2
ان يقع الطالق فعليا سواء وقع الطالق رجعيا او  -3

 بائنا .
 ان يكون الطالق قد تم بغير رضاها  -4
 ليس بسبب يرجع لها -5
 
 
 
 

"مضافة  1929لسنة  25مكررمن ق رقم  18المادة 
   " 1985لسنة 100بالقانون رقم 

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها 
دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها 

 متعة
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 هل املختلي بها دون دخول تستحق املتعة ؟ -يف شأن شرط الدخول 

  ال تستحققانونا  -
 وكذلك لدى بعض الفقة تستحقشرعا  -
 بالدخول الحقيقي، والدخول الحكميما يسمي  كهناف
غمووووووووووق فيوووووووووه بتحققوووووووووه  ال الدددددددددد ول ح يقدددددددددة -

وانتقوووووووووووووال الزوجيوووووووووووووة إلوووووووووووووى مسوووووووووووووكن الزوجيوووووووووووووة 
لوووووووووووووووزوج بهوووووووووووووووا ودخولوووووووووووووووه وتحقوووووووووووووووق اجتموووووووووووووووا  ا

  .بالزوجة حقيقة
فيتحقووووووووووووق بووووووووووووال لوة بووووووووووووين  الددددددددددددد ول حكمددددددددددددا   -

الووووووووووزوجين ولووووووووووو لووووووووووم يتحقووووووووووق الوووووووووودخول بينهمووووووووووا 
وعلوووووووووووى ذلوووووووووووك فوووووووووووال تسوووووووووووتحق المطلقوووووووووووة قبووووووووووول 
الووووووودخول متعوووووووة مووووووووا لوووووووم ت بوووووووو  حووووووودو  ال لوووووووووة 

 بينهما

  

  1929لسنة  25مكررا  من القانون  18لمادة ا
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها 

زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فوق 
فقد أشترط المشر  الستحقاق ، نفقة عدتها متعه 

المتعة الدخول على خالف النص القرآني سالف 
 البيان .

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، لمحمد بن 
وما  425أحمد بن عرفه الدسوقي ، ج الثاني ، ص 

 " بعدها
يشوووووووووووترط السوووووووووووتحقاق المتعوووووووووووة أن تكوووووووووووون الزوجوووووووووووة  

مووووووووودخوالق بهوووووووووا حقيقوووووووووة أو حكمووووووووواق والووووووووودخول حقيقوووووووووة 
غمووووووووووق فيوووووووووه بتحققوووووووووه وانتقوووووووووال الزوجيوووووووووة إلوووووووووى  ال

لوووووووووووزوج بهوووووووووووا مسوووووووووووكن الزوجيوووووووووووة وتحقوووووووووووق اجتموووووووووووا  ا
  .ودخوله بالزوجة حقيقة

أموووووووووووووا الووووووووووووودخول حكمووووووووووووواق فيتحقوووووووووووووق بوووووووووووووال لوة بوووووووووووووين 
الوووووووووووووزوجين ولوووووووووووووو لوووووووووووووم يتحقوووووووووووووق الووووووووووووودخول بينهموووووووووووووا 
وعلوووووووووووووووى ذلوووووووووووووووك فوووووووووووووووال تسوووووووووووووووتحق المطلقوووووووووووووووة قبووووووووووووووول 
الوووووووووودخول متعووووووووووة مووووووووووا لووووووووووم ت بوووووووووو  حوووووووووودو  ال لوووووووووووة 

 (بينهما ) الدخول الحكمي 

 من سورة األحزاب 49اآلية 
موهن من يا أيها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقت

قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 
 فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميال.

 ما هي احلاالت التي يعترب فيها الزواج غري صحيح وال جتب املتعة؟ -واج الصحيح يف شأن شرط الز

 ال تجب المتعة للم طوبة  -
وال تجب لمن كان زواجها فاسدا او قضي ببطالن  -

عقد زواجها )كمن تزوج  معتوه او احد محارمها 
 او تزوج  بدون شهود او الزواج بصيغة مؤقته

ملية في قوانين شرف مصطفي كمال: المشكالت العا
الكتاب الثاني ص  16األحوال الشخصية اإلصدار 

172  
 ، جووة مودخوال بها في زواج صحيحيشترط أن تكووون الزو 

فال تجب المتعة للم طوبة كما ال تجب لمن كان 
 زواجها فاسدا أو باطال ثم طلق .
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ام يشرتط ان يكون الطالق قد هل املطلقة رجعيا تستحق املتعة ؟  -يف شأن شرط وجوب وقوع الطالق 
 وقع بائنا؟  

تستحق المطلقة المتعة سواء كان طالق بائن او 
 طالق رجعي

 29/1/1985ق جلسة  45لسنة  26قض ن
استحقاق المطلقة بعد الدخول المتعة ال عبرة فيه ببقاء ببقاء 
الملك وعدم زوال الحل خالل العدة من الطالق الرجعي 

قاقها هي بالطالق ذاته أيا كان نوعه وانما العبرة في استح
 باعتباره الواقعة القانونية المنشئة اللتزام الزوج بالمتعة

 هل املتويف عنها زوجها تستحق املتعة ؟

اشرف مصطفي كمال المشكالت العملية في قوانين  ال تستحق االرملة المتعة
الكتاب الثاني ص  16األحوال الشخصية اإلصدار 

173 :   
رط ان يقووووووووووووع الطووووووووووووالق بووووووووووووين الووووووووووووزوجين أيووووووووووووا يشووووووووووووت

كوووووووووان نوعوووووووووه بائنوووووووووا او رجعيوووووووووا باعتبوووووووووار ان العبووووووووورة 
فووووووووووووي اسووووووووووووتحقاق المتعووووووووووووة هووووووووووووي بووووووووووووالطالق ذاتوووووووووووووه 
باعتبوووووووووووووواره الواقعووووووووووووووة القانونيووووووووووووووة المنشوووووووووووووو ة اللتووووووووووووووزام 
الووووووووزوج بهووووووووا، امووووووووا موووووووون تووووووووم التفريووووووووق بينهووووووووا وبووووووووين 
زوجهوووووووووووا بغيووووووووووور طوووووووووووالق كحووووووووووواالت فسووووووووووو  الوووووووووووزواج 

المتعوووووووووة،  او القضووووووووواء ببطالنوووووووووه فوووووووووال حوووووووووق لهوووووووووافي
كمووووووووووووووووا ان انتهوووووووووووووووواء العالقووووووووووووووووة الزوجيووووووووووووووووة بالوفوووووووووووووووواة 

 يسقط حق الزوجة في المتعة ايضا
 

 هي مظاهر رضاء الزوجة علي الطالق؟ما يشرتط الستحقاق املتعة اال يكون الطالق قد وقع برضاها.  

الرضاء الصريح او الرضاء الضمني يسقط  .1
 حق المطلقة في استحقاق المتعة 

مس لة موضوعية  است الص توافر الرضا .2
 يستقل بها قاضي الموضو  

من مظاهر الرضا الصريح: اتفاق الزوجة  .3
 مع الزوج علي إيقا  الطالق 

* من ارضا الضمني تطليق الزوجة نفسها  .4
 ان كان  العصمة بيدها

اشرف مصطفي كمال المشكالت العملية في قوانين 
الكتاب الثاني ص  16األحوال الشخصية اإلصدار 

174 :  
ط ال الث  ان يكون الطالق قد وقع بغير رضا الشر 

صريح او ضمني من الزوجة واست الص توافر الرضا 
مس لة موضوعية يستقل بها قاضي الموضو  ، من 
مظاهر الرضا الصريح: اتفاق الزوجة مع الزوج علي 
إيقا  الطالق ،ومن الرضاء الضمني تطليق الزوجة 

 نفسها ان كان  العصمة بيدها
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 تحق املطلقة علي مال / علي االبراء املتعة ؟هل تس
، حيث يعتبر الطالق علي االبراء قرينة ال تستحق

، ومع ذلك يجوز اثبات عكسها، علي رضائها بالطالق
  فان ثب  ، تستحق المتعة

اشرف مصطفي كمال المشكالت العملية في قوانين 
الكتاب الثاني ص  16األحوال الشخصية اإلصدار 

174 : 
ويعد قرينة علي الرضا بالطالق ابراء الزوج في الطالق 
علي مال وحضور الزوجة  مجلس الطالق وموافقتها 

 رينة تقبل اثبات عكسهاعليه اال انها ق
 هل جيوز التنازل عن احلق يف املتعة ؟

يجوز لها التنازل و يسقط حقها في المطالبة بها نعم 
ان تنازل  م ل حالة الطالق علي االبراء من كل 

 الحقوق الشرعية 

 : 25/5/1991ق جلسة  64لسنة  275الطعن 
وفيه ذهب  المحكمة الي ان طالق الطاعن للمطعون 
ضدها مقابل ابراءها له من كل حقوقها الشرعية مؤداه 

تندرج تح  تلك الحقوق اسقاط حقها في المتعة التي 
 الشرعية

 شرط اال يكون الطالق وقع بسبب يرجع للزوجة

اذا كان سبب الطالق يرجع للزوجة فهذا يسقط حقها 
 في المطالبة بالمتعة

 ذلك وم ال 
الزوجة علي اهل زوجها ما تسبب في اعتداء  -

 طالقه لها 
 قه لها الزوجة مما تسبب في طالاهمال  -

ق  99لسنة  229كم محكمة استئناف القاهرة ح
 :8/5/1989جلسة 

حيث رفض  المحكمة الحكم بالمتعة لكون الزوجة 
الق بسبب اعتداء الزوجة وأهلها علي المتسببة في الط

 الزوج 
 1982لسنة  221حكم محكمة شمال القاهرة رقم 

  : 29/3/1986جلسة 
وفيه رفض  المحكمة طلب المدعية ل بوت ان الطالق 
 وقع بسبب اهمال الزوجة للزوج الحترافها بدون اذنه.

 ما اثر طالق الزوج لزوجته غيابيا علي استحقاقها للمتعة؟ 

الطالق الغيابي قرينة على أن الطالق قد وقع بسبب 
ليس لها دخل فيه كقاعدة وبالتالي تستحق المتعة. 
وللزوج ان يقيم الدليل علي عكس ذلك ب نها السبب 

 في الطالق.

ق جلسة 85لسنة  89نقض الطعن رقم 
15/1/1991 : 

لما كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاؤه بفرق متعة 
علي ما است لصه القاضي من ايقا   للمطعون ضدها

الطاعن طالقه عليها غيابيا قرينة علي وقو  الطالق 
بغير رضاها وهو من الحكم است الص موضوعي له 
اصله ال اب  باالوراق ويؤدي الي النتيجة التي انتهي 
اليها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الطاعن امام 

است لصه محكمة الموضو  الدليل علي خالف ما 
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الحكم فان النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير 
 أساس

 هل تستحق املتعة للمطلقة حبكم احملكمة طالقا للضرر؟

 نعم تستحق المتعة في الحاالت اآلتية : -1
األولي : إذا تمكن  الزوجة من إثبات الضرر فهنا 

 تستحق المتعة .
الق ال انية : إذا تكررت شكوى الزوجة بطلب الط

للضرر ولم تستطيع إثباته ، في هذه الحالة تقوم 
المحكمة ببعث الحكمين لبحث أسباب الطالق وتحديد 

من المتسبب فيها ، فإذا انتهى الحكمين إلى ثبوت 
 الضرر في حق الزوج تستحق المطلقة المتعة .

ال ال ة : طلب الزوجة الطالق الستحكام ال الف من 
ر الطاعة في هذه خالل دعوى االعتراق على إنذا

الحالة تقوم المحكمة ببعث الحكمين لبحث أسباب 
الطالق وتحديد من المتسبب فيها ، فإذا انتهى 

الحكمين إلى ثبوت الضرر في حق الزوج تستحق 
 المطلقة المتعة .

وال تستحق المتعة في الحالة التي ينتهي فيها رأي  -2
ي الحكمين إلى أن الزوجة هي المتسببة في الضرر فف
هذه الحالة يطلقها القاضي بدون إعطاءها حقوقها 

 المالية كلها أو بعضها .
 

ق تاريخ الجلسة  66لسنة  579الطعن رقم  -1
24/6/2006) 
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في  

قضائه إلى إلغاء الحكم المست نف ورفض دعوى المتعة 
ا إلى أن الطاعنة ال تستحق المتعة لوقو  الطالق  استنادق

لقاضي في دعوى التطليق التي أقامتها على بحكم ا
المطعون ضده بما يعني رضاءها بالطالق وينتفي معه 
شرط استحقاقها للمتعة ، فإنه يكون معيباق بال ط  في 

 .لقانون والفساد في االستداللتطبيق ا

ق تاريخ الجلسة  63لسنة  287الطعن رقم 
 1517صفحة  2ج 48مكتب فني  23/12/1997

مطعون فيه قد أقام قضاءه بت ييد حكم لما كان الحكم ال
أول درجة الذي قضى بالمتعة للمطعون ضدها على ما 
هو ثاب  باألوراق وما است لصه من أقوال شاهديها من 
أن الطالق تم بحكم نهائي لم يوقف تنفيذه من محكمة 
النقض ولم يكن برضاها وال بسبب من قبلها ، وكان 

ا له أصله في هذا من الحكم است الصاق سائغاق مم
األوراق ، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في 
قضائه ، فإنه ال على الحكم بعد ذلك إن هو لم يتعقب 

 ا  ويرد على كل منها استقالالق ما ساقه من أوجه دف

ال المشكالت العملية في اشرف مصطفي كم -2
الكتاب الثاني  16قوانين األحوال الشخصية اإلصدار 

  : 175ص 
يعد التطليق للضرر من الحاالت التي تعتبر فيه الزوجة 
متسببة في الطالق اذا تعتبر مشاركة في سبب الطالق 

 وبالتالي ليس لها الحق في المطالبة بمتعة
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يف عقد الزواج هل تعد يف هذه احلالة املتسببة يف الطالق ويسقط غش الزوجة لزوجها بشأن بكارتها 
 حقها يف املتعة ؟

ال يسقط حقها في المتعة بسبب ثبوت غشها في امر 
 بكارتها بوثيقة الزوج

  :14/11/2009ق جلسة  69لسنة  692نقض 
ت سيس الحكم قضاؤه برفض دعوى المتعة علي غش 
الطاعنة في البكارة في وثيقة الزواج م الفة للقانون 

 وقصور في التسبيب
 هل للذميه احلق يف املتعة ؟

نعم تستحق المتعة سواء اسلم  قبل الطالق وفس  
العقد بإسالمها او كان  ذميه وأوقع عليها الزوج 

 الطالق

لمشكالت العملية في قوانين اشرف مصطفى كمال ا
 :182ص 16االصدار –االحوال الشخصية

واذا اسلم  الزوجة قبل الطالق واب الزوج االسالم 
فس  القاضي العقد بينهما واستحق  المتعة، كما تستحق 
الذمية المطلقة المتعة التي اسلم زوجها واوقع عليها 
الطالق إذا ما توافرت شروط االستحقاق باعتبار ان 

طالق قد تم بإرادة الزوج المنفردة وتستحق المتعة ال
 باستيفاء شروطها

 هل تستحق املطلقة املتعة يف حال تكرار الطالق ؟

اشرف مصطفى كمال المشكالت العملية في قوانين  نعم تستحق المتعة عن كل مرة يطلقها فيها الزوج
 :183صفحة 16االصدار –االحوال الشخصية

حال تكرار الطالق فكلما طلق  المرأة ستحق المتعة فى ت
استحق  المتعة فلو عاد المطلق واعادها الى عصمته 
بان عقد عليها ثم طلقها ثانية استحق  المتعة عليه 

 وهكذا
 

 هل تستحق الزوجة التي حكم بنشوزها  اذا مت طالقها املتعة؟

تستحق المتعة حيث ان الحكم الصادر بنشوز  -
قرينة تساند ادعاء الزوج ب ن الزوجة ال يعد اال 

 الطالق وقع بسببها 
تستطيع الزوجة  اثبات عكس ذلك ب ن تقيم  -

 الدليل ان الطالق لم يكن برضاها 
وذهب  محكمة النقض الي ابعد من ذلك واعتبرت  -

الحكم الصادر بعدم قبول انذار الطاعة ال يحاج 
واعتبرت ان ترك منزل الزوجية ، به في المتعة 

 قوالتها باتفاق مع الزوج ال يدل بذاته عليبكافة من
العبرة ان ، و ان الطالق وقع برضاها او بسببها

شرف مصطفى كمال المشكالت العملية في قوانين ا
  :186ص 16االصدار –االحوال الشخصية

قضى وإذا ترك  الزوجة مسكن الزوجية هاجرة اياه و 
بنشوزها فطلقها الزوج وطالبته بالمتعة فدفع دعواها بان 
السبب فى الطالق يرجع اليها وساق دليال على ذلك 
الحكم الصادر بنشوزها فان الحكم الصادر بالنشوز ال 
يشكل سوى قرينة تساند ادعاء المدعى عليه يجوز 
للمطلقة المدعية اثبات ما يدحضها بان تقيم الدليل على 

 ق لم يكن برضا منها او بسبب من يرجع اليها، ان الطال
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يكون ترك الزوجة لمنزل الزوجية هو الذي قصم 
 عري الزوجية

جلسه ق  65لسنة 438نقض الطعن رقم 
17/4/2000   

ترك الزوجة مسكن الزوجية ال اثر له في استحقاق 
المتعة، علة ذلك انه ال يفيد رضاءها بالطالق او انه 
كان بسبب من جانبها واالست ناء ان يكون الترك هو 

 الزوجية.السبب المباشر في قسم عرى 

جلسة  ق 57لسنة  51نقض احوال الطعن رقم 
21/2/1989  

ان المست نف ضدها قد ترك  منزل الزوجية قبل 
الطالق ومعها كافة منقوالتها و كان ذلك باتفاق مع 
المست نف.... ان طالق المست نف للمست نف ضدها 
بعد ذلك يعبر عن رضاء المست نف ضدها وكان  

منزل الزوجية بمجردها ال  واقعة االتفاق علي ترك
 تعبر عن الرضا بالطالق. 

ق جلسة 63لسنة  354قم نقض احوال الطعن ر 
23/6/1997  

الحكم الصادر بإسقاط الدعوى للنشوز ال يحاج به في 
 دعوى المتعة.

 املتعةملطالبة باهلا وز جيطلقت الزوجة و تويف زوجها، هل اذا 

 ةعاذا طلقها ثم توفي ال يجوز لها المطالبة بالمت -
لمتعة قضائيا وصدر اورفع  دهوى اذا طلقها  -

 الحكم لصالحها ثم توفي تستحق المتعة في تركته

شرف مصطفى كمال المشكالت العملية في قوانين ا
  :188ص  16االصدار –االحوال الشخصية

إذا توفى الزوج بعد الطالق فال يجوز لمطلقته إقامة 
وفى بعد الدعوى ضد ورثته للمطالبة بالمتعة ، أما إذا ت

صدور الحكم لها بالمتعة استحق  المتعة في تركته و 
حق للمطلقة مطالبة ورثته بما قضي لها به منها إعماال 

 لقاعدة إال تركة إال بعد سداد الديون 
 اذا طلق الزوج زوجته ثم توفيت هل جيوز للورثة املطالبة باملتعة ؟

ي قوانين اشرف مصطفى كمال المشكالت العملية ف ال يجوز
 188ص  16االصدار –الحوال الشخصيةا

اذا طلق الزوج زوجته ثم توفي  فال يجوز لورثتها إقامة 
الدعوى ضد الزوج لمطالبته بالمتعة المستحقة لمورثتهم 
لكون المتعة من الحقوق الش صية للمرأة المطلقة 
 المترتبة على الطالق التي ال تنتقل إلى ال لف العام
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 جة العاقر احلق يف املطالبة باملتعة؟هل للزو

نعم يجوز حيث ان عقم الزواج ال يعد سببا يرجع لها 
 في الطالق

اشرف مصطفى كمال المشكالت العملية في قوانين 
  :188ص  16االصدار –االحوال الشخصية

ان عقم الزوجة أو عدم قدرتها على االنجاب ال يعد 
المتعة إذا سببا في جانبها يسقط حقها في استحقاق 

طلقها زوجها لهذا السبب وا ن السبب الذي يتحقق في 
جانب الزوجة و يسقط بتوافره حقها في المتعة أن 

يكون سبب غير مشرو  ك بوت اعتداء الزوجة على 
الزوج أو اتيانها من التصرفات ما يشكل جريمة له، و 

علي ذلك ال يسوغ اعتبار عقم الزوجة سببا يسقط 
عتباره خارج عن ارادتها ال يد لها حقها في المتعة ال

فيه. وقياسا علي ان عدم االنجاب ال يعد سببا يجيز 
 1920لسنة  25من ق  9التطليق وفقا لحكم المادة 

 المعدل .
 كيف يتم تقدير  تعويض املتعة؟

تقدر بمقدار نفقة سنتين على األقل )تحسب  -1
 بالسنة الميالدية وليس الهجرية(

ال المطلق يسرا وعسرا وظروف وبحسب ح -2
 الطالق ومدة الزوجية

لسنة 100ضافة بالقانون رقم مكرر م 18المادة 
1985  

.....  تقدر بنفقة سنتين على األقل وبمراعاة حال 
المطلق يسراق وعسراق وظروف الطالق ومدة الزوجية 

 )..... 
  البقرةسورة 

 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 
 هل هناك حد اقصي يف تقدير املتعة؟

ليس لها حد اقصي بل ويجوز للقاضي ان يحكم  -
حيث ان نص المادة مدي حياة المطلقة بمتعة 

 يتسع لذلك وبحسب ظروف المطلق المالية
 تماعية ومدة الزواج وظروف الطالقواالج

 وان الحد األدنى هو مقدار سنتين -

ال كلي جنوب أحو  1981لسنة  1809لقضية ا
 القاهرة

وقد حكم  المحكمة بفرق متعة للمدعية مدي حياتها 
 قضائية  5لسنة  197وت ييد هذا الحكم استئنافيا برقم 

  :17/1/2000ق جلسة  69لسن  28الطعن 
المتعة تستقل محكمة الموضو  بتقديرها دون رقابة 
محكمة النقض شرطه اال ينزل الحكم بها عن الحد 

بنفقة سنتين علي االقل وبمراعاة حال  األدنى المقرر
 المطلق يسرا وعسرا وظروف الطالق و مدة الزوجية
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 هل جيوز تقسيط املتعة ؟

 نعم يجوز بناء علي طلب المطلق -
الطلب امام محكمة اول درجة او امام ذلك ويتم  -

 طلب جديدمحكمة االستئناف دون اعتباره 
 ويحق أيضا للمحكمة رفض طلب التقسيط   -
 

شرف مصطفى كمال المشكالت العملية في قوانين ا
  :191ص   16االصدار –االحوال الشخصية

يمكن للمحكمة الترخيص للمطلق في سداد المتعة 
المحكوم بها على أقساط ، إال أن ذلك يجب أن يكون 
بناء على طلب المدعي عليه بما يمتنع معه على 

 هاالمحكمة الحكم بالتقسيط من تلقاء نفس
 هل يشرتط للقضاء باملتعة سبق احلصول علي حكم بالنفقة ؟

اذا كان  الزوجة قد حصل  علي حكم نهائي  -1
 بالنفقة سابق يتعين ات اذه أساسا لتقدير المتعة

واذا حصل  علي حكم ليس نهائي يتعين علي  -2
محكمة المتعة االنتظار حتي صيرورة الحكم الصادر 

 ع تناقض االحكام بالنفقة نهائيا لمن
وفي حال عدم وجود أي حكم سابق بالنفقة تت ذ  -3

 المحكمة اجراءات اثبات درجة يسار المطلق.

اشرف مصطفى كمال المشكالت العملية في قوانين 
  :192ص 16االصدار –االحوال الشخصية

يجب النظر لهذه القضية من "نظرية قوة االمر 
يتعين عند  المقضي به" وعلي ذلك يمكن القول انه
 النظر في الدعوى التفرقة بين حالتين :

الحالة االولى أن يكون هناك حكم صادر سابقا  -1
للمدعية بالنفقة فيتعين فى هذه الحالة ات اذه اساسا 

 ويفرق هنا بين  -لتقدير المتعة 
حالة كون الحكم نهائي وحائزا لقوة االمر  ●

المقضي به:  ففي هذه الحالة  يتعين علي 
المتعة ات اذه اساسا لتحديد مقدار  محكمة

 المتعة المقضي بها 

اال يكون الحكم قد اكتسب قوة االمر  ●
المقضي به اي لم يصبح نهائيا فيتعين علي 
محكمة المتعة ت جيل نظر الدعوى الي حين 
صيرورة الحكم الصادر بالنفقة نهائيا منعا 

 لتناقض االحكام. 

قات فيتعين الحالة ال انية عدم صدور احكام نف -2
على المحكمة الم تصة بدعوى المتعة ات اذ اجراءات 
اثبات درجة يسار المطلق توصال الى تحديد مقدار ما 
كان  تستحقه المطلقة من نفقة لتت ذه المحكمة فقط 
اساسا لتقدير المتعة المستحقة دون ان يكون لهذا 

القضاء حجيه فى خصوص استحقاق المطلقة للنفقة 
 على المطلق .
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 ما أثر طول او قصر مدة الزوجية يف استحقاق املتعة ؟ 

تستحق المتعة للمطلقة مهما قصرت مدة الزواج ولو 
لم يستمر سوى شهر او بضع شهر أو يوما أو بعض 

 يوم

اشرف مصطفى كمال المشكالت العملية في قوانين 
  :184ص 16االصدار –االحوال الشخصية

رت مدة الزواج ولو لم تستحق المتعة للمطلقة مهما قص
 يستمر سوى شهر او بضع شهر أو يوما أو بعض يوم

 
 

 على من يقع عب اثبات توافر شروط احلق يف املتعة ؟

يقع العبء بحسب االصل على عاتق المطلقة إعماال 
للقاعدة الشرعية "البينة على من ادعى واليمين على 

 من انكر " 
 ن ادعي ان الطالق واذا دفع المدعي عليه هذا الحق ب

 وقع برضاها او بسببها ينتقل اليه عبء االثبات

اشرف مصطفى كمال المشكالت العملية في قوانين 
 : 184ص 16االصدار –االحوال الشخصية

يقع العبء بحسب االصل على عاتق المطلقة إعماال 
للقاعدة الشرعية "البينة على من ادعى واليمين على من 

دعية اقامة الدليل على الزواج انكر " فيتعين على الم
والطالق وهما واقعتان ت بتنان في الوثائق الرسمية كما 
يكون عليها ان تقيم الدليل على ان الطالق لم يكن 

 برضا منها او بسبب يرجع اليها . 
 هل جيوز احلبس يف عدم تنفيذ الزوج للحكم الصادر لصاحل الزوجة باملتعة ؟

ال المشكالت العملية في قوانين اشرف مصطفى كم ال يجوز
 : 197ص 16االصدار –االحوال الشخصية

ال يجوز و ال يمكن قياسها علي النفقة الن النفقة إنما 
تكون مقابل االحتباس ال اب  للزوج على الزوجة فضال 
عن ان المشر  لم يدخل المتعة ضمن االنوا  
المنصوص عليها فيه للحبس والتي وردت على سبيل 

 ومنها الحبس في متجمد النفقة  الحصر
جزئي منيا  1988لسنة  157يؤيد ذلك : الحكم رقم 

كلى جنوب  1982لسنة  237القمح وايضا رقم 
 : القاهرة

 59وعكس ذلك قضي بالحبس في متجمد المتعة رقم 
 وهو معيب لألسباب المذكورة بالمتن 1983لسنة 
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 الصغارقة فن
 ما هي مستحقات االبن علي ابية

إذا لم يكن للصغغغغغغغغفنف ته  لى ابي  لت ال ي مأكغغغغغغغغ   ال     
مال لبس مال سغغغغغغغغغغغغكن متصغغغغغغغغغغغغفمله  ال ف  مالف ه  مالب ل م 
مال الج مال صغغغغغغغغغغغغغفمله  الانا غغغغغغغغغغغغغ   م ال   ا ي ي    ىا 
ال  هلب  لى ا  الصفنف لت الا همى الاضهئ   اللا تن ل هن 

واع الى اه  ال  لوب  أحاياا لباللت  امث لبس  ىهصغغغغغغفما 
 ىا اطالق ل   الى ا  ام ال  هلب  لى ا  شغغغغغغغغغهتل  مأسغغغغغغغغغب ف 
  اغغ  االمالع  لت الن م إلت ان أبجمج التىغغ  ام أ سغغغغغغغغغغغغغغغغ  
  اب ه مإلت ان يبم االلن خ سغغغغغغغغغغغغ   كغغغغغغغغغغغغف  هته  هعنا  لت 

 ال س  ال ىه   .

ن25مكررنثاالا االنمقنمصقاالا  نر  نن18وفقاالنص انمصداال  ن
 1985صس ةنن100مضلفةنبلصقلا  نر  نن1929صس ةن

إذا لغغغم يغغغكغغغن لغغغلصغغغغغغغغغغغغغغغغفغغغنغغغف تغغغغغغغه  لغغغىغغغ غغغاغغغبغغغغغغغي  غغغلغغغت الغغغ غغغغغغغي 
.................. م لبجم االب لى ا  أمالعه مأولنف ال سكن 
ل م باان يسغغغغغغغغغغغغغهنه مب ه يك   ل مالع الى   ل  ال سغغغغغغغغغغغغغبوى 
 الغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغالئغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ  بغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ تغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغهلغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ غغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغم .

ل  م  تن  غغغغغغغغغغغغغغون  الباف    233ل  االيغغغ   و  صااتنالاالص 
  ال ولوع لي نز  ن مكسوأ ن بهل  فمف

 املقصود باالبن يف نفقة االبناءما 

ل  الى ا  الواجب  ياصا بهاللن امالع الكخص ذكونا ام ا هثه 
 عمن تن يىج  تن ال فمع .

 

مصدشاااكالنمصلد  ةنفون  مااقنمال ملنمصشاااشرااا ةنم ااار ن
ن220مصكتلبنمصثلا نصنن-رطفونكدللنم

اللن  لت أل غغغيم متاصغغغغغغغغغغغغغغوع االلن ل   غغغ ا أ غغغ  الى اغغغ  ل
ال  غغغه  أمالع الكغغغغغغغغغغغغغغخص ذكونا مإ غغغهثغغغه عمن تن يىج  تن 

 .ال فمع

 ما هي عناصر نفقة الصغري

بحسغغغغغ  االصغغغغغ  لصن   ا  الصغغغغغفنف  نن أ ل  ياصغغغغغا ل ه 
  ا  ال     مال لبس عمن اجف ال سغغغغغغغكن ال ى ي   ان يبم 

  اغغغ  طلبغغغي صغغغغغغغغغغغغغغفا غغ  ل  الغغا و  لب ون الغغا و  ب لغغغ  
الصغغفنف ب ىصغغف  ه ماجف ال سغغكن ام طل  الاضغغه  بهلى ا  

 الكهتل  للصفنف ب ىهصف ه ال الث  . 
متن الىغغه  غغ  ال  ل غغ  إطالق ل   الى اغغ  عمن أحغغايغغا أ ىت 

 ال ه   مال لبس لاط عمن ال سكن

ن25مكررنثلا لنمقنمصقلا  نر  نن18وفقلنص انمصدل  ن
نصساااااااا ةن100مضاااااااالفةنبلصقلا  نر  ن1929صساااااااا ةن
1985 

إذا لم يكن للصفنف ته  لى ابي  لت أل يم مأسب ف   ا  
األمالع  لت ألن م الت ان أبجمج التى  ام أ سغغغغغغغغغغغغغغ  ته 
يك ت   اب ه مالت ان يبم االلن الخهتس   كف تن   فه 
 هعنا  لت ال سغغغغغغغغغغغغغ  ال ىه غغغغغغغغغغغغغ   لهن أأ  ه  هججا  ن 
ال سغغغغغغغغغغغغغغ  قل  لا    ام  ال   ام بسغغغغغغغغغغغغغغت  طل  ال لم 

ت هلي مال غغغغغغب ااعه  ام بسغغغغغغت   ام أ سغغغغغغف   ا ال الئم أل
ال سغغغغغغغغغغ  ا غغغغغغغغغغب ف    ابي  لت أل يم م لبجم األب لى ا  
أمالعه مأولنف ال سكن ل م باان يسهنه مب ه يك   ل مالع 
الى   لت ال سغغغغغغغغغغغبوى الالئ  ب ت هل مم مأسغغغغغغغغغغغبح    ا  
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أغغغغغهن ن اتبىغغغغغه غغغغغي  ن ا   غغغغغهق  األمالع  لت ألن م تن
 . لن م

مصدشاااكالنمصلد  ةنفون  مااقنم ااار نمراااطفونكدللن
 . 221مال ملنمصششر ةنمصكتلبنمصثلا نص

إذا أطلا  عبهن    ا  الصغغغغغغغغغغفنف أ بصغغغغغغغغغغف ال  ى   ل  
ال     مال لبس عمن أجف ال سغغغغغغغغغغغغغغكن ال   ي    بت 
ياضغغغغغغ  بي طلبي صغغغغغغفا   ل  الا وى  لت  حو ي ل  
ت ي الاضغغغغغغه  لى ا  للصغغغغغغفنف لىو ن ه مأجف تسغغغغغغكىي أم 

 فنف ب ىهصف ه ال الث .الاضه  لى ا  للص

 املطالبة بنفقة الصغريمن له حق 

للصفنف ال   جهمز الخهت   كف تن   فه طل    ابي أته 
للحغغهةغغغغغغغغغغغغغغىغغ  م غغا غغه الح  لت ال  غغهلبغغ  لى اغغ   تغغ  ذلغغ  ل

 الصفنف  وا  كه   االم ام غنف ذل  .

ن:ن2000صس ةنن1مقنمصقلا  نر  نن2دل  نمص
ماجفا ا  الباهةغغغغغ   بهصغغغغغاان  ه ون أىع م ب ا امةغغغغغهع

ل  تسغغغغهئ  اال وا  الكغغغغخصغغغغ    اأ ت  أ ل   الباهةغغغغ  ل  
تسغغغغغغغغغهئ  األ وا  الكغغغغغغغغغخصغغغغغغغغغ   للوالي   لت الى س ل ن أأم 

 …اخ س  كف   ى  تنالعي  كهتل  تب ب ه باواه ال ال   

 ما هو بدل الفرش والغطاء 

لا  ال ف  مالف ه   و ث ن لف  تف ا األلىه  مته يلبح ون 
الىوم مال أ ا تن الى ا  ال سغغغغغغغغغغغغغغبحا  للصغغغغغغغغغغغغغغفنف ام  بي  ىا

لحكم بي م  فض ل  تلحاهأ ه ل ل  يب نن طلبي صغغغغغغغغغغغغفا   ل
 ب امع يسهن اال

مال ل  ان الصغغغغغغغفنف ي   ان يكون لي ت ا خه  يىه غغغغغغغ  
 هلبي مال يكغغغغغغغبفض ته  هةغغغغغغغىبي لت لفاشغغغغغغغ ه مغ هئ ه م  ا 

 ايضه ته أ ل ي ال بهعئ الصح   .
 

شاااااااكالنمصلد  ةنف ن لا  ن ااااااار نمراااااااطف نكدللنمصدأ
نوملنبلدهن224مألل ملنمصششر ةنصن

م اصغغغغغغغغغغغغغغغا لتغا  ال ف  مالف غه  تغه يلبجم األب بغ ن ي عيي  
ألمالعه ث ىه ال ف  تف ا م مته يلبح ون بي  ىا الىومم م  ا 
ال ف  مالف ه  ال ياخ  ل  ت  وم   ا  الصغغغغغغغغغغغغغغفنف م لت 

ض ذل  لنب نن للحكم بي طلبي صغغغغغغغغغغغفا   ل  الا وىم م  ف 
 التا  ل   امع يسهن األب.

م ا جفى ال    بهل حه م ا ي ياضغغغغغغغغغغغغغغت بي تفأنن  غغغغغغغغغغغغغغىو ه 
األملت ته لااي  لصغغغغغغغ  الصغغغغغغغ ب مال ه    ته لااي  لصغغغغغغغ  

 .الكبه  مغهلبه يكون تتلفه يسنفا
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 عتبارهم من مشتمالت نفقة الصغريما هي مصروفات الوالدة والدواء بإ

  مال الج م لبجم االب تصغغغفمله  الوالع  متى ه اجف  ال تن
ه ش ف ه لت  هل  ال فض ب صهن ب الاما  مال ى ياضت ل 

 ال جتن . 
مجفى ال  غغغغ  بغغغغهل حغغغغه م ان االم أى   تن تغغغغهل غغغغه   اغغغغه  
متصغغغغغغغغغغغغغغفمله    ل   الوالع  ثم أاوم لفله ع وى بهل  هلب  
ب ه ا  ابي تا    بهل سغغغغغغغغغغبىاا  مال واأنف م اضغغغغغغغغغغت ل ه ب ه 

 لبل  ال سبىاا  . طلت  إذا أط     ال حك  

مصدشكالنمصلد  ةنفون  مااقنمال ملنمصششر ةنن /م ر ن
 مصجزءنمصثلاون224مرطفونكدللنص

ا تن تكغغغغغغغغغغغغغغب ال    اغغ  الصغغغغغغغغغغغغغغفنف ب  ىغغه غغه الوا غغغغغغغغغغغغغغه ي غغ
لل صغغغفمله  ال سغغغبحا  لوالعأي ك جف ال تن  مال الج مك ا 
أجف الخغغغهعم أن كغغغهن األب ت ن يخغغغام أمالعه ملو كغغغهن  غغا 

يغغغ  غغغ  ال اغغغي أجف خغغغهعم للجمجغغغ  أم  لفض أيضغغغغغغغغغغغغغغغغغه ك غغغه
 الحهةى .

 ب باملصروفات الدراسية البنائههل يلتزم اال

  م يلبجم االب بهل صغغغفمله  ال ان غغغ   اللىهده مأ ا ب ىجل  
ال  هم مال سغغغغغغغغه  م لبجم ل ه اى كه    هلبي ال هل   مال يلجم 
بغغهلب ل م الخغغه  ام االجىتت إال إذا كغغه غغ   غغهلبغغي ال غغهل غغ  

 جب هع   م فف ات هلي أس ح ل ل  .الما
م غغا جفى ال  غغ  بغغهل حغغه م ان أاوم الحغغهةغغغغغغغغغغغغغغىغغ  بسغغغغغغغغغغغغغغغااع 
ال صغغغغغغغغغغفمله  ال ان غغغغغغغغغغ   ثم أاات ه لل حك   لفله الا وى 
ت هلب  ب صغغغغغهن ب تان غغغغغ   مأاضغغغغغت ل ه ال حك   بهل تل  

 ال هل  بهل سبىاا  تبت اط ه   ل  ه ال سبىاا  .

مصششر ةنن /م ر ننمصدشكالنمصلد  ةنفون  مااقنمال مل
 مصجزءنمصثلاون227مرطفونكدللنصن

لصن ا خفاط االلن ل  الب ل م ي  لي تسغغغغغغغغغغغغغغبحاه الى ا   لت 
أل ي ملو أ همز الخهتسغغغغغغ   كغغغغغغف  تن   فه مال يكل  االلن 
 غغغغغغوة إ هت  الالن   لت ا خفاطي ل  الب ل م ال الئم ألت هلي 

 مال ب ااعه لصذا ل   ا بتف  هججا  ن ال س .

 ا تشمل املصروفات الدراسيةماذ

أكغغغغغغغ   تصغغغغغغغفمله  الب ل م ك  ته ال ي كن أحصغغغغغغغن  ال لم 
لام ي متى ه  ل   غغغغتن  ال  ه  اجف ال واصغغغغال  مالانم  
الخصوص   مال ب  مال فاجه ماالعما  الانا    باان يسهن 
 االب .

متن الىه    ال  ل   ال ياخ  لت ال صغغغغغغغغغغغهن ب ال ان غغغغغغغغغغغ   
 ه أاخ  ةغغغغغغغ ن   ا  ال لبس ماجف  ال البس الانا غغغغغغغ   ل و 

السغغغ هن  ال ان غغغ   إال إذا كهن ال يب سغغغف للصغغغفنف الوصغغغو  
 لل ان   لام  ه .

مصدشاااااكالنمصلد  ةنف نونمال ملنمصشاااااشرااااا ةنم ااااار ن
 .ن246،245مرطفونكدللنص

م ىصغغغغغغغغغغغغغغفف ت  وم تصغغغغغغغغغغغغغغفملغغه  الب ل م إلت تغغه ال ي كن 
ال  أحصغغن  ال لم لام يم ل   ته ي كن أحصغغن  ال لم لام ي

ياه  لت األب البجام بهعائي ت ه  ذل  الانم  الخصوص   
أم ال ب  مال فاجه )الخهنج  (  نث ي كن أحصغغغغغغغغغغغن  ال لم 
لام  ه لال يلبجم األب ب عا  تسغغغغغغغغغغغغغغبحاهأ هم م لت ذل  لصذا 
 هن ال يبسغغغغغغغغغغى  ال هل  ال لم الوصغغغغغغغغغغو  إلت تان غغغغغغغغغغبي أم 
جهت بي إال به غغغبخاام تواصغغغال  خهصغغغ  البجم األب بسغغغااع 

 أجفأ ه ل   امع يسهنه متاانأي ال هل  .
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 روط التزام االب بنفقات التعليمما هي ش

 ان يكون لت  ان  االب اال  هق  لت الب ل م . .1
 ان يكون الب ل م ت بفف بي لت الامل  . .2
 اال يكون الب ل م ت ه يىهل  الاين . .3

مصدشاااكالنمصلد  ةنف ن لا  نمال ملنمصشاااشرااا ةنم ااار ن
رمجعنفونمفه منن228صنن16ماصاااادمرنمرااااطفونكدللن

ج سنمصشاااالمنص دل  نمصل  نمصذىنارعلهنمصدوصةنم ل شااااللنم
 مكررنثلا لن18

م كغغغغبفط االلبجام األب لى اه  الب ل م  ا  شغغغغفمط أمل ه 
أن يكون ل   غغغان  األب ا   غغغهق  لت الب ل م م و تغغغه 
ي   ت ي الىعف إلت ك  تف ل  أ ل  ي  لت  ا  لاا 

به   هق  لت الب ل م ل  تف ل  عمن  يسغغ ح يسغغهن األب
أخفى أ لت تى هم ك ه  ا يب سغغغغغغغغغغغغغغف ل ب ا   هق  لت 
الب ل م خال  لبف  زتى غغ  ثم ي سغغغغغغغغغغغغغغف األب لنفأ ه  ىغغي 
االلبجام ك ه يكغغغغغغغغغغغغغغبفط ثه  ه أن يكون الب ل م ت ه أف هه 

  للامل  أم الامل  م و يىصغغغغغغغغغغغغغغفف إلت عمن ال لم البهب 
ط ثهل ه أال يكون الب ل م ك ه يكبف  الب  أخضه ألشفاط ه

ال   أف هه الامل  ت ه يىهل  الاين م لت ذل  لال يلبجم 
األب   اه  أ ل م األب ل   سغغغغم الف ص البهبه ال  ه ا 
متاان  ال ىون ك ه يكغغغغبفط ناب ه أن يكون الولا نشغغغغناا 
ل  أ ل  غغي إن ذلغغ  ال يب فن ن غغغغغغغغغغغغغغوبغغي أم ي تغغ   غغام 

أن ذل  الىوع  ا بعهتي ل  أحصغغغغغغغن  ال لم ب ه يا   لت
نا  الصغغغغغغغغغغغغفنف تن الب ل م ال   يبلاهه ال يبال م ته تاا

 أم اال ب ااعه ال  ى 

 ؟كيف يتم تقدير نفقة االبناء

أاغغغان باغغغان يسغغغغغغغغغغغغغغغغغهن االب مب غغغه يك غغغ  ل م الى   الالئ  
 ألت هل م ب ه ل  ذل  أولنف ال سكن .

ن1929صسااااااااا ةنن20مكررنثلا لنمقنمصقلا  نن18مصدل  ن
ن1985صس ةنن100قلا  نمضلفةنبلص

......... م لبجم االب لى اغغ  أمالعه مأولنف ال سغغغغغغغغغغغغغغكن ل م .
باغغان يسغغغغغغغغغغغغغغغغهنه مب غغه يك غغ  ل م الى   بغغهل سغغغغغغغغغغغغغغبوى الالئ  

 ب ت هل م.
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 شروط وجوب نفقة الصغري على أبيه ماهي

 ان يكون الصفنف لانفا ال ته  لي . .1
ان يكون االلن  هججا  ن ال سغغغغغغغغغ  لصغغغغغغغغغفف  .2

ام  ه   ام ل ام أ سف ال س  السن ام ا وثي 
. 

 

ن1929صسااااااااا ةنن20مكررنثلا لنمقنمصقلا  نن18مصدل  ن
ن1985صس ةنن100مضلفةنبلصقلا  ن

اذا لم يكن للصغغغغغغغغغغغغفنف ته  لى ابي  ل  ال ي مأسغغغغغغغغغغغغب ف   ا  
األمالع  ل  الن م ال  ان أبجمج التى  ام أ سغغغغغغغغ  ته يك   

 هججا    اب ه مال  ان يبم االلن الخهتسغغغغ   كغغغغف م لهن اأ  ه
 ن ال سغغغغغغغغغغغغغغ  اللي لا    ام  ال   ام بسغغغغغغغغغغغغغغت  طل  ال لم 
ال الئم الت هلي ما ب ااعهم ام بست   ام أ سف   ا ال س  

 ا ب ف    ابي  ل  ال ي
 

 لهتي يعترب االبن فقريا ال مال م

االص  ان االلن لانف)شفط ت بفض( مل س ذ  ته  م ل  
بكهل  م غغهئ   االب اع ه   كس خالف   ا االصغغ  ماثبهأي

االثبه  الاه و    متى ه شغغغغغغغغغ هع  الكغغغغغغغغغ وع كهن لاللن ب ا 
االتوا  اال ا  غغغه ال أ      ابغغغي البجم االب لب  لغغغ  البغغغه   

 تى ه .
 ىه تن لفض   ا  مجوع ته  ل  صغغغغغغغغغغىامق البولنف ال ي -

 .لاللن  ل  ال ي
   ي الصفنف بق  بي مل س لف  ي  . ال تف  ب ه ي بل

لصغغغغغغغغغغفنف اال يكون تح  تىهز   ل  يكغغغغغغغغغغبفط ل  ته  ا - 
تل    الصفنف ايهه ماال خفج تن الحكم بهلوص  ال  لوب 

. 
ال يكغغغغبفط ان ياوم الولا لب سغغغغ  ع كغغغغي ل ل ه ل  يك    - 

اثبه   انه  ل  ال سغغغغغغغغ  بهلىسغغغغغغغغب  للولام ماثبه  الب سغغغغغغغغ  
 ال  ل  بهلىسب  للتى  .

 إذا كهن الصغغغغغغغغغغغفنف ي بل  تىجال كتنف لت غنف ا ب هج لي -
م ق م بي ي وز ل  ي مشغغغغغغفا  تىج  تىه غغغغغغ  م ى   تن به ت 

 ال تل   لت   سي .
 
 

م ااااار نمراااااطفونكدللنمصدشاااااكالنمصلد  ةنفون ضااااال لن
وملنن226مصكتلبنمصثلا ننصنن16مال ملنمصشاااااااشرااااااا ةن

 بلدهلن
ماألصغغ  أن االلن  هلي ال اف مل س ل   ته  م  لت األب 

هصغغغغغغغ  إذا إع   خالف   ا األصغغغغغغغ  أ  أن لاللن أتوا  خ
أن ي ت  ته ياع ي م  كىي إثبه  ذل  بكهل  طفق ا ثبه  

 الاه و    متى ه ش هع  الك وع.
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 االنوثة )نفقة االبنة عل ابيها( ؟ حكم

أ ا اال وث    جا  ك  ه  ن ال سغغغغغغغ   غغغغغغغوا  كه   بكفا ام 
ل س  ل    لا  مأيه كهن   ف ه )شغغفط ت بفض(انتل  ام ت

 سغغغغغغغغغغغغغغ  أل ي ت بفض ماذا كه   االلى  اثبه    ج ه  ن ال
ن ل ه ت هلب  االب االلى  أ سغغغغغغغغغغغغغغ  تهال ال يك   لى اب ه كه

 .لب  ل    اب ه
ب  فع زماج ه أىبا    اب ه ال  زمج ه م لهذا طلا   هع   

  اب ه  ل  الن هم يكغغغغغغغغغغغغغغبفط ان أ ون اال  ت  هئ   بهل    
 لت أ سغغغغغغغغغغغغغغ  ته يك ت لى اب ه مل س ت فع ان يكون لاي ه 

لت ال سغغغغغغغغغغغغغغ  بخالف االلن ال كف   ك ت ان يكون الاان   
لايي الاانه  لت الب سغغغغغغغ   بت ملو لم يكن يكسغغغغغغغ  بهل    

  بت يبم نله الى ا   ن االب .

م ااااااار نمراااااااطف نكدللنمصدشاااااااكالنمصلد  ةنف ن لا  ن
  ٢٢٨مألل ملنمصششر ةننمصكتلبنمصثلا نصن

  ه ا بتف ال كغغغغغغغغغغغغغفع أيضغغغغغغغغغغغغغه تن  تن  ال  ج الحك    ن 
 وث  ل   ا ذاأ ه لب بتف االلى  بكفا كه   أم الب سغغغغغغغغغغغغ  األ

ثنبه  هجج   ن الب سغغغغغغغغغغغغغ   ك هه ل  فع أ وثب ه مبصغغغغغغغغغغغغغفف 
الىعف  ن  غغى ه مال أ ل  إثبهأه ل ل م مأع  األ     هجج  
 ن الب سغغغ   ك ه  بت أبجمج لبىبا    اب ه إلت زمج ه أم 
إلت أن أب س  نز  ه بهل    لحنىئ  يفأ ه  ن األب البجاتي 

 ا   لن هم إال أ ي يكغغغغغغغغغغغغغغبفط ل ل  أن يق م األب الالن  بهلى
 لت ق هم الىبي بهلب سغغغغغغغغغغ  ل ال لال يك ت إثبهأي ت فع  لت 
الب سغغغغغ م لصذا كه   أب سغغغغغ  تهال ال يك ت لى اب ه كهن ل ه 

 ت هلب  األب لب  ل    اب ه إلت ته يك ن ه.
 هل جتب نفقة الصغار حال كان الصغري ذا مال ؟

ي    ل  االب اال  هق  ل  صغغغغغغغغغفهنه اذا لم االصغغغغغغغغغ  ا ي 
يكن للصغغغغغفنف ته م لصذا كهن للصغغغغغفنف ته  لال يلبجم االب 
بغغغغه   غغغغهقم  لغغغغهذا ا    نغم ذلغغغغ  ا بتف تبتف غغغغه مل س لغغغغي 

 الفجوع    ه أتفع بي .

ن1929صسااا ةنن20مكررنثلا لنمقنمصقلا  نن18مصدل  ن
  :1985صس ةنن100مضلفةنبلصقلا  ن

 ه  لى ابي  ل  ال ياذا لم يكن للصفنف ت
 

 ما مدي التزام االب املعسر بنفقة االبناء  ؟

اذا كهن االب ت سغغغغغفا اال ا ي  هعنا  ل  ال سغغغغغ  لال أسغغغغغاط 
  غغغغغغغغىغغغغغغغغي الغغغغغغغغىغغغغغغغغ غغغغغغغغاغغغغغغغغ  م غغغغغغغغ غغغغغغغغتغغغغغغغغف  غغغغغغغغلغغغغغغغغ  اال غغغغغغغغ غغغغغغغغهق .

اذا كهن االب  سغغغغغغغغغغغغغغفا مغنف  هعن  ل  اال  هق ام  هججا  
 ن ال سغغغغغغغغغغغغغغ     هت  ت هتل  ال ن  مأسغغغغغغغغغغغغغغاط  ىي الى ا  

  ا   ل  تن أ    ل ي ل   ه   ام االب .مأ   الى
 

م ر نمرطف نكدللنمصدشكالنمصلد  ةنف ن لا نمألل ملن
 ن230مصششر ةننمصكتلبنمصثلا نصن

 مإذا كهن األب لانفا أ  ت سفاه    فق لنن لفةنن 
أن يكون األب ت سغغغغغغغغغغغغغغفا إال أ ي  هعن  لت  األم  -

ال سغغغغغغغغ  تهال لال أسغغغغغغغغاط  ىي الى ا  م  تف  لت 
ق م  تف تن أ غغغغ    اغغغغ  الولغغغغا  ل غغغغي تن ا   غغغغه

األ هنب م   أتي أن كهن ل ه أتوا  أم ال ا ألب 
إذا لم يكن ل ه أتوا  به   هق   هب   ن األب لصن 
لم يكن ا بحا    ابي  لت تن يكون لي ته  تن 

أل فب ثم يفجه ب غغه ا     لت أ فبغغهئغغي األ فب لغغه
 األب
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أم أن يكون األب ت سغغغغغغغغغغغغغغفا مغنف  هعن  -ال ه    -
 هجج  ن ال سغغغغغغغغ  ألاا لنلح  بهل تن  مأسغغغغغغغغاط 
 ىي الى ا  مأ     ا  االلن ل    ه الحهل   لت 
تن أ غغ   ل غغي   ابغغي ل   غغهلغغ   غغام األب م   
األم لهل ا ألب إذا كه   األم ت سغغغغغغغغغغغغف  ثم تن لي 

 ته  تن أ هنبي ال حهنم األ فب لهأل فب.

 من هو الغائب

الجتن عمن ت فلي   هأي تن الفهئ   و تن اخب ت لبف  تن 
ت هأي مظ  لت لبف  الغ هب انبه  غغغغغغغغغغغغغغىوا  ام  غغغغغغغغغغغغغغىي لت 

 ال  ل ه  ال سكف   .

  :1920صس ةنن25مقنمصقلا  نن5مصدل  ن
ب نا الفنب  ال يسغغغغغغغغغغغ   الوصغغغغغغغغغغغو  إل ي ام كهن ت  و   ...

 ال ح  ام كهن ت اوعا..ا

 ة االبن الصغري علي االب الغائبنفق

لي ته   ضغغغغغغغ  به   هق تن  اذا غهب االب مكهن .1
 تهلي .

اته اذا لم يكن لي ته  أ تف االم بهال غغغباا    ل   .2
 االب .

اذا كغهن لالب عين لغاى الفنف   ح  لاللن   ج  .3
 ته لل اين لاى الفنف.

ن ن ااااااار نمراااااااطف نكدللنمصدشاااااااكالنمصلد  ةنف ن لا م
 231ملنمصششر ةنمصكتلبنمصثلا نصنمألل ن

ضغغغغغغت به   هق تن تهلي ب ا مإذا غهب األب مكهن لي ته   
الب  ا تن  سغغغ  االلن  بت لو كهن ال ه  عين  لت الفنفم 

 أته إذا لم يكن لي ته  أ تف األم بهال باا    لت األب.

 االبن الصغري علي االب املسجون نفقة

ي بتف االب ال سغغ ون غنف  هعنا  ل  ال سغغ  ب ه ال يفج  
   ابي  ل  تن يل ي  زمالي لب  

 

ن نر نمراااااااطف نكدللنمصدشاااااااكالنمصلد  ةنف ن لا م ااااااا
  231مألل ملنمصششر ةنمصكتلبنمصثلا نصن

مال أ    لت األب   ا  زمج  الىي الصغغغغغفنف ال انف إال إذا 
ةغغغغغغغغغغغغغغ ى ه األب ل   اا الجماج مإ  ه ي تف بهأل  هق  لن ه 

 م كون لي عيىه يفجه بي  لت الىي إذا أيسف.
 ة ابنهالتزام االب احملجور عليه بنفق

اذا كهن االب تح ونا  ل ي أاهم الا و  ةغغغغغغغغغغغغغغا الق م  ل ي 
بص بي  هجفا لت االب مأاض  ال حك   بهلى ا  ل  اتوالي 

 مالجام الق م بهلسااع تن اتوا  ال ح ون  ل ي  .

ن نم ااااااار نمراااااااطف نكدللنمصدشاااااااكالنمصلد  ةنف ن لا 
 259مألل ملنمصششر ةننمصكتلبنمصثلا نصن

ألب تح وز  ل ي أق    الا وى ةغغغغا لصذا  اث أن كهن ا
الق م  ل ي تخبصغغغغ ه لن ه ال ح وز  ل ي م ضغغغغ  ال حك   
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بهلى ا  ل  أتوالي مألجت  الق م بسااع ه تن أتوا  ال ح وز 
  ل ي.

 احملددة للمطالبة بنفقة الصغري املدد القانونية 

أسغغغغغغغغغغغغغغبح    اغغ  االمالع  ل  الن م تن أغغهن ن االتبىغغهع  ن 
لو تن يوم ال نالع معمن البانغغا ب غغا  ت نىغغ  مذلغ  اال  غغهق م 

أسغغغغغ ه  ن تاع أج ا  ن  ل  خالف   ا  الجمج   الب  ال 
  ى   هبا  .

متن الىغغه  غغ  ال  ل غغ  أاضغغغغغغغغغغغغغغت ال حك غغ  لى اغغ  تن أغغهن ن 
الل و  إلت تكب  البسغغغغغغغغغغغغغغو   ام أهن ن نله الا وى ال   ه 

ل  الاان ال ب ان  لت اثبه  أهن ن االتبىهع بكغغغغغغغغغغفط ان ي 
 ال ا ت ذل  .

 

مكررنن18ص انمصدسااتثدمنمقنمصفقر نمارار نمقنمصدل  نم
 . ثلا ل

إذا لم يكن للصغغغغغغغغغغفنف ته  لى ابي  لت أل يم مأسغغغغغغغغغغب ف   ا  
األمالع  لت ألن م الت ان أبجمج التى  ام أ سغغغغغغغغ  ته يك ت 
  اب ه مالت ان يبم االلن الخهتسغغغغغغغغغغ   كغغغغغغغغغغف تن   فه  هعنا 

 ه  هججا  ن ال سغغغ  قل  لهن أأ  م لت ال سغغغ  ال ىه غغغ 
لغغغا  غغغ  ام  ال غغغ  ام بسغغغغغغغغغغغغغغتغغغ  طلغغغ  ال لم ال الئم ألت غغغهلغغغي 
مال ب ااعه  ام بست   ام أ سف   ا ال س  ا ب ف    ابي 
 لت أل غغيم م لبجم األب لى اغغ  أمالعه مأولنف ال سغغغغغغغغغغغغغغكن ل م 
باان يسغغغغغغغهنه مب ه يك   ل مالع الى   لت ال سغغغغغغغبوى الالئ  

الع  لت ألن م تن أغغغغهن ن بغغغغ ت غغغغهل مم مأسغغغغغغغغغغغغغغبح    اغغغغ  األم 
 اتبىه ي  ن ا   هق  لن م.

 فيما انفقته على االبن املتوفى هل يسقط حق االم فى مطالبة االب

إذا تغه  االلن مأ  اغ   ل غي األم   اغ   غه    غهأغي لل غه أن 
أسغغغبحصغغغ   لت ته أ  ابي  لت الصغغغفنف تن األب به ببهن 

 أن   ا  الصفنف عين  لت األب .

راااااطفونكدللنمصدشاااااكالنمصلد  ةنفون ضااااال لنم ااااار نم
ن241مال ملنمصششر ةنمصكتلبنمصثلا نن

مإذا ته  االلن ال يسغغغغغغغغاط ال سغغغغغغغغبح  تن الى ا   لت األب 
ل  ه الوله  به ببهن أن   ا  الصغغغغغغغغغغغغغغفنف إ  ه    عين ل ن 

  هت  به   هق  ل ي ل ه أن أحص   ل ي تن األب.

 نفقة الصغري  هل جيوز حبس االب املمتنع عن سداد

ال أسغغغغغغاط الى ا  اال بهألعا  اما لفا  م كون للولا البى ن  ل ه 
 ل  ت بل ه  األبم ك ه يحبس ل ه االب بسغغغغغغغغغغغغغغتت ه  ك ه 

 يكون للولا اال باا   ب ااان ه .
 

مصدشااكالنمصلد  ةنفون ضاال لنمال ملنمصشااشراا ةنم اار ن
 ن258مرطفونكدللنص

تن  نث مجوب ه مأ خ    ا  الصغغغغغغغغغغغغغغفنف  كم   ا  الجمج  
 لت األب لال أسغغغغغغغغغغغغاط إال بهألعا  أم ا لفا  م كون ل مالع 
البى ن  ل ه  لت ت بل ه  األب ك ه يحبس األب بسغغغغغغغغغغغغغغتت ه 

تكفن تن الاغغغه ون ن م السغغغغغغغغغغغغغغىغغغ   ۷۶إ  غغغهال لىص ال غغغهع  
ك ه ي وز  ۲۰۰۰لسغغغى   91ال ضغغغهل  بهلاه ون ن م  ۲۰۰۰

 للولا اال باا   ب ااان ه.
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 احلق يف املطالبة بنفقة الصغريمن هو صاحب 

أاوم االم ام تن لنا ه الصغغغغغغغغغغغغفنف لفله ع و  ةغغغغغغغغغغغغا االب 
لل  هلب  لى   األلىه  مذل  ال  ان يتل  الصغغغغغغغغغغغغغغفنف  غغغغغغغغغغغغغغن 

  ى ( . 15ال خهص   الاضهئ   )
 

ن2000صس ةنن1مقنمصقلا  نر  نن2مصدل  ن
أ ت  أ ل   الباهةغغ  ل  تسغغهئ  األ وا  الكغغخصغغ   للوالي  

س ل ن أأم خ س  كف   ى  تنالعي  كهتل  تب ب ه  لت الى 
باواه ال ال  م م ىوب  ن  ايم األ ل   ام  ه صغغغغغغغغغغغغغغ ه ت  ل  
الاغغغه و     لغغغصذا لم يكن لغغغي تن ي  لغغغي ام كغغغهن  ىغغغهض مجغغي 
ل بهشغغغغغغغغغغف  إجفا ا  الباهةغغغغغغغغغغ  بهل خهل   لفأى ت  ل  أم ل  
تواج بي  نى  الحك   لي مصغغت خصغغوتي تن ألاه    سغغ ه 

 لت طل  الى هب  ال هت  أم الفنف.أم لىه   
 لدينعلى أبيه ولو اختلف معه يف اهل جتب نفقة االبن 

   م أ   .
 

مصدشااكالنمصلد  ةنفون ضاال لنمال ملنمصشااشراا ةنم اار ن
نمرطفونكدللن

مأ غغغ    اغغغ  االلن  لت أل غغغي ملو اخبل غغغه ل  الغغغاين لب غغغ  
   ا  االلن ال سلم  لت أل ي ال ت  مال كس.

 لي ابيه قابلة للتغيري والتبديلقة االبن عنف

  اغغ  االمالع  ل  االب  غغهللغغ  للج غغهع  مالىاصغغغغغغغغغغغغغغغهن أب غغه 
لبفنف يسغغغغغغغغغغغهن االب متب لبه  الصغغغغغغغغغغغفنف م أفنف الاو  
الكفائ   للىاوع ماال  هن  نث ان يسهن االب  و   ف 

 الجام   ل  أاايف الى ا .
ض لي يكون للولا ان ي ل  لا و  جايا  ز هع  ال  فم 

اذا أفنف  اال غغغغغغغغغغغغغغ غغغغغغغهن م كون لالب ان يق م ع و  
 لى اصغغغغغغغهن ال  فمض اذا أا ون  ا والي م   كسغغغغغغغبي .

ي وز ل حك   اال بئىهف الب  أىبعف ال  ن  ل   كم 
الى ا  ان أصغغغان  ك ه ت  به ماج  الى هذ لب اي  الى ا  

ل  اال غغبئىهف بحكم  ز هع  ام  اصغغه ه ال   نن ال صغغ 
 .  هئ 

  غغغغغهلبغغغغغ  ب لبغغغغغه  جغغغغغايغغغغغا  اتغغغغغهم تحك غغغغغ  ال ي وز ال
 اال بئىهف إذا لم أ ن أك ل ه الا وى ال تباأه 

 

 ملنم ر نمرطف نكدللنمصدشكالنمصلد  ةنف ن لا نمألل
ن٢٣٦مصششر ةنمصكتلبنمصثلا نصن

م  ا  األمالع  لت األب  هلل  للج هع  مالىاصغغغغغغهن أب ه لبفننف 
سغغغهن يسغغغهن األب متب لبه  الصغغغفنف بحث ي وز دل  زاع ي

األب طل  ز هع    اي الصغغغفنف به ببهن أن يسغغغهن األب  و 
  ف الجام   ل    ا الخصغغغغغغغغو  لضغغغغغغغغال  ن  هلبي األب 
ال غغغهل غغغ  ماالجب غغغهع غغغ  بغغغه ببغغغهنه ال لبجم بغغغهلى اغغغ  مأفنف الاو  
الكغغغغغغفائ   للىاوع ماأل غغغغغغ هن م لت ذل  يكون للولا أن ي ل  

هن ك ه لا وى جايا  ز هع  ال  فمض لي دى ا  لبفنف األ غغغ 
يكون ل ب أن يق م الغغا وى أيضغغغغغغغغغغغغغغغغه لبخ  ا ال  فمض 

 . ل غغغغغغغي دى اغغغغغغغ  إذا أغغغغغغغا ون  أ والغغغغغغغي م غغغغغغغ  دسغغغغغغغغغغغغغغغبغغغغغغغي
بت ظ  نمجرمءملنمصتقلض نن2000صس ةنن1ر  نن59مصدل  ن

  ف نمسلئلنمال ملنمصششر ة
يبفأ   لت ال  ن بهال غغغبئىهف لت الحكم الا    الصغغغهعن 

ه لصغغغغغغغغغغغغغغ    ي تن   ا الاه ون طفح ت 10ملاه لحكم ال هع  
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  ا الحكم  لت تحك   اال غغغغغغغغغغغغبئىهف  م بت أصغغغغغغغغغغغغان   ه 
ال حك    ك  ه الى هئ   ي وز ل ه إصغغغغغغاان  كم ت    ام 
لب اي  ماج  الى هذ بكغغغغغهن الفد   ام لباف ف   ا  ام لب اي  
الى اغغ  الب   ضغغغغغغغغغغغغغغت ل غغه الحكم ال   ون   غغي بغغهلج غغهع  ام 

 بهلىاصهن.

 قاص نفقة االبناءما هي شروط القضاء بزيادة او ان

. ان يكون ال سغغغغغغغغغهن ام اال سغغغغغغغغغهن  ا ا غغغغغغغغغب ا ب ا أهن ن 1
صغغغغغغغغغغغامن الحكم االصغغغغغغغغغغغل  ل  الا وى بهل فض االصغغغغغغغغغغغل  
مصغغغغغغغغغغغغنفمنأي   هئ ه اذ لو طفا ال سغغغغغغغغغغغغهن ام اال سغغغغغغغغغغغغهن  ت  
صغغغغغغغغغغغغغغنفمن  الحكم   هئ ه ل هن ل  تكى  ال ا    ل ي عله 

 الا وى ل ل  .
تن عخ   . اال يكون اال سغغغغغغغغغغغهن  غغغغغغغغغغغتبي ا غغغغغغغغغغغبا هع جج 2

 ال ا   ب ىه ب  أى ن   كم الى ا  االصل  ةاه .
يف  ب ا ال ا  اال  –. ان أ ون  ا ا اض  تا  ت اول  3

ب ا أهن ن صغغغامن الحكم بهل فض االصغغغل   -أا   ن  غغغى 
مأهن ن ال  هلب  بهلج هع  زع  خالل ه اال  هن م  ه أخضه 

 لباايف ال وةوع به ببهن ه تس ل  ما ه  .
. اال يكون اال سغغغغغغغغغغغغهن تاصغغغغغغغغغغغغوعا ام ام تب  اا ام ب    4

ال غغغا    ل غغغي بغغغ ن يل غغغ  ال  البخلص تن اتوالغغغي   غغغهيغغغ  
 بهل ا   .

. اال يكون ال سغغهن ال   طفأ ب ا الحكم بهل فض االصغغل  5
 ت  به عاال ب ت  بي  ل  زمالي ب ا تا  مجنج  .

ملنم ر نمرطف نكدللنمصدشكالنمصلد  ةنف ن لا نمألل ن
 ن239ر ةنمصكتلبنمصثلا نصنمصشش

م كغغغغغغغغغبفط للاضغغغغغغغغغه  لج هع  أم  اصغغغغغغغغغهن ال  فمض بي كى ا  
صغغفهن م و ته يسغغف  أيضغغه ل  شغغ ن   ا  الجمج ) خ سغغ  

  (شفمط 
أن يكون ال سغغغغغغغغهن أم ا  سغغغغغغغغهن  ا ا غغغغغغغغب ا ب ا أهن ن  -1

صغغغغغغغامن الحكم ل  الا وى بهل فض األصغغغغغغغل  مصغغغغغغغنفمنأي 
ت  صغغغغغغنفمن  الحكم   هئ ه إذ لو طفأ ال سغغغغغغهن أم ا  سغغغغغغهن  

   هئ ه ل هن ل  تكى  ال ا ت  ل ي عله الا وى ل ل .
إال يكون ا  سغغغغغغغغغهن  غغغغغغغغغتبي ا غغغغغغغغغبا هع جج  تن عخ   -2 

 ال ا   ب ىه ب  أى ن   كم الى ا  األصل  ةاه.
 فى أال أا   ن  -أن أ ون  ا ا اضغغغغغغ  تا  ت اول   -3 

ب ا أهن ن صغغغغامن الحكم بهل فض األصغغغغل  مأهن ن  - غغغغى  
لب  بهلج هع  ذاع  خالل ه األ  هن م  ه أخضه لباايف ال  ه

 ال وةوع به ببهن ه تس ل  ما ه.
إال يكون ا  سغغغغغغغغغغغغغغغهن تاصغغغغغغغغغغغغغغوعا أم ت ب غغا أم ب  غغ   -4 

ال ا ت  ل ي ب ن يل ه إلت البخلص تن أتوالي أم تصغغغهعن 
 نز ي   هي  بهل ا  .

إال يكون ال سهن ال   طفأ ب ا الحكم بهل فض األصل   -5
ال ب ت  بي  لت زمالي ب ا تا  مجنج  كحصغغغغغغغغغغغغغغو  ت  به عا

ال لبجم بغغغهلى اغغغ   ل  جغغغهئج  تغغغهل غغغ  أم تكغغغهلغغغ   أاغغغايف غنف 
 تسب ف .
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 بطال املفروض من نفقة أو إسقاطهاما هي دعوى إ

للجمجغغغغغغ  أم  -ع وى يق   غغغغغغه ال حكوم  ل غغغغغغي بحكم   اغغغغغغ 
ب ل  إب ه  أم إ غغغغغغغغغغغغغغاهط ال  فمض ل  ه ب وج   -األمالع

يبم البى ن  ب ابضهه ةاه لت  هل  ا ب ه   ت   الحكم ال  
 ا بحاهق الى ا  .

ت ه  لت  هل  زماج التى  ام للوغ الصغغغغغغغفنف  غغغغغغغن خ سغغغغغغغ  
  كف  هته له  ف مكهن  هعنا  لت ال س  .

ن1929صسااااااااا ةنن20مكررنثلا لنمقنمصقلا  نن18مصدل  ن
ن1985صس ةنن100مضلفةنبلصقلا  ن

 ي مأسغغغغغغغغغغغغب ف   ا  ذا لم يكن للصغغغغغغغغغغغغفنف ته  لى ابي  ل  الم
األمالع  ل  الن م ال  ان أبجمج التى  ام أ سغغغغغغغغ  ته يك   
  اب ه مال  ان يبم االلن الخهتسغغغغ   كغغغغف م لهن اأ  ه  هججا 
 ن ال سغغغغغغغغغغغغغغ  اللي لا    ام  ال   ام بسغغغغغغغغغغغغغغت  طل  ال لم 
ال الئم الت هلي ما ب ااعهم ام بست   ام أ سف   ا ال س  

 ا ب ف    ابي  ل  ال ي

 وز الصلح على نفقة الصغريهل جي

ي وز الصلح لنن ال هل  مال لبجم اال ان   ا الصلح غهيبي 
 للوغ الصفنف  ن زما  الوالي 

 

م ااااااار نمراااااااطف نكدللنمصدشاااااااكالنمصلد  ةنف ن لا  ن
نمأل نص نمصثااااالا  نمصكتااااالب نمصشااااااااااشراااااااااا اااااة ن240ل مل

ي وز الصغغغغغغلح  لت   ا  الصغغغغغغفنف لنن ال هل  مال لبجم إال 
يبي للوغ الصغغغغغفنف  غغغغغن زما  الوالي  تن أن   ا الصغغغغغلح غه

   سي مال   يح  لي ل    ه الحهل  ال  هلب  لى ابي.
 يذ االب حلكم النفقة احملكوم بهما الذى ميكن عمله حال عدم تنف

أهخ    ا  الصغغغفنف  كم   ا  الجمج   مال أسغغغاط إال بصالعا  
ب ام االلفا  م يكون لالمالع البى نغغغغغغ   لت ت بل غغغغغغه  اال

بسغغغغغغغتت ه ام تن تفأبي لاى ج ي   لي ام تن خال  ت هلب  
لى   هصغغغغغغغف إذا لم يكن لي ج ي     ام لفله ع وى  بس 
ل ب  ا عين   ا  ام جىح  اتبىهع  ن أى ن   كم ام جىح  
االتبىهع  ن أى ن   كم  ضغغغغغغغغغغغغغغغهئت ماج  الى هذ لاين   ا  

تن  غغغغه ون ال اوبغغغغه  ام لباغغغغايم  293  ال لىص ال غغغغهع  
ن الى هب  ال هت   ن االتبىهع  ن أى ن   كم  ضهئت لالغ ت

 مأبولت الى هب  البحق اه  مأاام ال حكوم  ل ي لل حه    .
 

مصدشااكالنمصلد  ةنفون ضاال لنمال ملنمصشااشراا ةنم اار ن
   258مرطفونكدللنصن

مأ خ    ا  الصغغغغغغغغغغغغغغفنف  كم   ا  الجمج  تن  نث مجوب ه 
ا  م كون ل مالع  لت األب لال أسغغغغغغغغغغغغاط إال بهألعا  أم ا لف 

 البى ن  ل ه  لت ت بل ه  األب ك ه يحبس األب بستت ه.
مصدضاااااااااالفةنن2000صسااااااااا ةنن1مكررنمقنونن76مصدل  ن

ن2000صس ةنن91لا  نبلصق
إذا اتبىه ال حكوم  ل ي  ن أى ن  الحكم الى هئت الصغغغغغغغغغغغغهعن 
لت ع غهمى الى اغه  ماألجون متغه لت  ك  غه جغهز لل حكوم 

ال حك   البت أصغغغغغغغغغغغغغغغان  الحكم أم لي أن يفله األتف إلت 
البت ي فى البى ن  لاائفأ ه م متبت ثت  لاي ه أن ال حكوم 
 ل ي  هعن  لت الق هم ب عا  ته  كم بي مأتفأي بهألعا  ملم 

 ي ب    ك   بحبسي تا  ال أج ا  لت ثالثنن يوت .
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 التعليمية من تكون الوالية

هةغغغغغغغغن م ىا الخالف أ ون الوالي  الب ل      لت ال    للح
 لت ته يحا  تصغغغغغغلح  ال    ال ضغغغغغغلت يفله أى تن ذمى 
الكغغغغغغغغ ن األتف إلت نئ س تحك   اال غغغغغغغغف  بصغغغغغغغغ بي  هةغغغغغغغغ ه 
ل تون الو ب   ل صغغغغغغغغغغغغان  فانه ب تف  لت  ف ضغغغغغغغغغغغغ  تفاع ه 
تاى يسغغغغهن ملت األتف مذل  عمن ال سغغغغه  بح  الحهةغغغغن 

 لت الوالي  الب ل     .

صسااااااااا ةنن12مصقلا  نر  ن)مصفقر نمصثلا ةنمقنن54مصدل  نن
صسااااااااا ةنن136مصدل  نمساااااااااتادصةنبلصقلا  نر  ننن1996
2008 

أ ون الوالي  الب ل      لت ال    للحهةغغغغغغغغن م ىا الخالف 
 لت ته يحا  تصغغغغغغلح  ال    ال ضغغغغغغلت يفله أى تن ذمى 
الكغغغغغغغغ ن األتف إلت نئ س تحك   اال غغغغغغغغف  بصغغغغغغغغ بي  هةغغغغغغغغ ه 

تفاع ه  ل تون الو ب   ل صغغغغغغغغغغغغان  فانه ب تف  لت  ف ضغغغغغغغغغغغغ 
تاى يسغغغغهن ملت األتف مذل  عمن ال سغغغغه  بح  الحهةغغغغن 

 .ل    لت الوالي  الب 

 عقوبة احلبس التهديدي للزوج 

ي وز لل حكوم لغغغغغي بحكم   غغغغغهئ  ل  ع غغغغغهم  الى اغغغغغه  م 
االجون مته ل   ك  ه ان يل   إلت ال حك   الب  اصان  

تبىهع ه  ه  االحكم ام ال حك   الب  يى   الحكم ل  عائفأ 
 ال حكوم  ل ي  ن البى ن . 

 غغغه  كون ال حكوم  ل غغغي  غغغهعن  ل  البى نغغغ  مثتغغغ  ذلغغغ   
 يوم . 30م بحبسي تا  ال أج ا  ن لل حك   لل ه ان أحك

اذا  هم ال حكوم  ل ي بهألعا  ام ا ضغغغغغغغغغغف ك نال  ىي ياتلي  
 الغغغغغغغغغغ غغغغغغغغغغحغغغغغغغغغغكغغغغغغغغغغوم لغغغغغغغغغغي لغغغغغغغغغغال أغغغغغغغغغغىغغغغغغغغغغ غغغغغغغغغغ  الغغغغغغغغغغ غغغغغغغغغغاغغغغغغغغغغوبغغغغغغغغغغ  

عنجغغ    غغهئت إن الحكم الصغغغغغغغغغغغغغغغهعنبغغهلحبس تن تحك غغ  ام  
 ماج  الى هذ م  وز أى ن ه تن خال  ا سهم الكفط  .

ن2000صس ةنن1مكررنمقنمصقلا  نر  نن76مصدل  ن
إذا اتبىه ال حكوم  ل ي  ن أى ن  الحكم الى هئت الصغغغغغغغغغغغغهعن 
لت ع غهمى الى اغه  ماألجون متغه لت  ك  غه جغهز لل حكوم 
لي أن يفله األتف إلت ال حك   البت أصغغغغغغغغغغغغغغغان  الحكم أم 

بت ي فى البى ن  لاائفأ ه م متبت ثت  لاي ه أن ال حكوم ال
 ل ي  هعن  لت الق هم ب عا  ته  كم بي مأتفأي بهألعا  ملم 

 ي ب    ك   بحبسي تا  ال أج ا  لت ثالثنن يوت .
 

 ما هي عقوبة االمتناع عن التنفيذ

ي ه   بهلحبس تاه ال أج ا  لت  غغغغغغغغغغغغغىي مبففات  ال أب همز 
 ي تصغغغغغغغغغفى أم ا اى ال اوببنن ت ه ك  تن خ سغغغغغغغغغ هئ  جى

صغغان  ل ي  كم  ضغغهئ  ماج  الى هذ لاله   ا  للجمج  ام 
ا هنبي ام اصغغغغ هنه ام اجف   ضغغغغه   ام نةغغغغه   ام تسغغغغكن 

 ماتبىه  ن الاله .

نمصلق بللن لا  نمقنن293مصدل  ن
ي ه   بهلحبس تاه ال أج ا  لت  غغغغغغغغغغغغغىي مبففات  ال أب همز 

ال هأنن ال اوببنن ت ه ك   خ س هئ  جى ي تصفى أم ا اى
تن صان  ل ي  كم  ضهئ  ماج  الى هذ لاله   ا  للجمج  
ام ا هنبي ام اص هنه ام اجف   ضه   ام نةه   ام تسكن 

 ماتبىه  ن الاله .
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 قم املدعي باالستشكال يف احلكم هل يوقف تنفيذ حكم النفقة اذا

 غغغغغغغغغغغغغغب  ه  أى   ا كهم الى اه    هذ لون ه  ا  صغغغغغغغغغغغغغغامن ه ما
اجفا ا  ا ال  ه ان كه   غ هل   ال ي وز م   اجفا ا  
البى ن  نغم اال غغغغغغغغغغغغبكغغغغغغغغغغغغكه  لت ا كهم الى اه  خفمجه  لت 

 الاه ا  ال هت  ال افن  .
 

نن2000صس ةنن1مقنمصقلا  نر  نن77مصدل  ن
لت  ه  البجا م لنن الايون أ ون االلو   لاين   ا  الجمج  

 م الوالاين ثم اال هنب.أم ال  لا  ثم   ا  االمالع ث
ن2000صس ةنن1مقنمصقلا  نر  نن78مصدل  ن

ان اال بككه  لت أى ن  ا كهم الى اه  للجمج  ام االمالع ام 
السغغغغغغغغغغغغهل  ال كف مال هع  هنب اليبفأ   ل ي م   البى ن  اال 
 تن الاه ون . 78

 تنع عن دفع النفقةنائية ضد املمهل جيوز رفع دعوى ج

ال لبجم بهلى ا  ماتبىه  ن  ي وز نله ع وى جىهئ   ةغغغغغغغغغغغغغغغا
اعائ غغه مذلغغ   ن طف   الى غغهبغغ  ال غغهتغغ  ام ب ف   االع غغه  

 ال بهشف)جىح ( .
 

ن2000صسااااااااا اااةنن1مكررنمقنمصقااالا  نر  نن76مصدااال  ن
دانبلصدرس منوعن2000صس ةنن91مصدضلفةنبلصقلا  نر  ن

 :1937صس ةنن92ر  ن
عن إذا اتبىه ال حكوم  ل ي  ن أى ن  الحكم الى هئت الصغغغغغغغغغغغغه

لت ع غهمى الى اغه  ماألجون متغه لت  ك  غه جغهز لل حكوم 
لي أن يفله األتف إلت ال حك   البت أصغغغغغغغغغغغغغغغان  الحكم أم 
البت ي فى البى ن  لاائفأ ه م متبت ثت  لاي ه أن ال حكوم 
 ل ي  هعن  لت الق هم ب عا  ته  كم بي مأتفأي بهألعا  ملم 

  .ي ب غغغ   ك غغغ  بحبسغغغغغغغغغغغغغغغغي تغغغا  ال أج غغغا  لت ثالثنن يوتغغغ
لصذا أعى ال حكوم  ل ي ته  كم بي أم أ ضغغغغغغغغغغف ك ن  ياتلي 
الصغغغغغغهعن لصغغغغغغهلحي الحكم م لص ي يخلت  غغغغغغتنلي م مذل  كلي 
 عمن إخال  بح  ال حكوم لغي لت البى نغ  بغهل فق ال غهعيغ  .

مال ي وز لت األ وا  البت أ ت  لن ه   ه ال هع  السنف لت 
 ( تن 293ا جفا ا  ال ىصغغغغغغغغغغغغغغو   لن غغغه لت ال غغغهع  ) 

 ه ون ال اوبه  ته لم يكن ال حكوم لي  ا ا بى   ا جفا ا  
 الغغغغغغغغغ كغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغهن إلغغغغغغغغغنغغغغغغغغغ غغغغغغغغغه لغغغغغغغغغت الغغغغغغغغغ غغغغغغغغغاغغغغغغغغغف  األملغغغغغغغغغت .

مإذا     به  فاه التا ت  لت شغغغغغغغخص ملا  لحكم   ه ال هع  
طبا  م ثم  ك    ل ي بسغغغغغغغت  الوا    ذاأ ه ب اوب  الحبس 

م ا غغبىجل  تا  ا  فاه  ( تن  ه ون ال اوبه  293لل هع  ) 
األملت تن تغغغا  الحبس ال حكوم ل غغغه م لغغغصذا  كم  التغغغا ت
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 ل ي بففات  خ ضغغغغغغغغغ   ىا البى ن  ب ااان خ سغغغغغغغغغ  جىن ه  
  ن ك  يوم تن أيهم ا  فاه التا ت ال ى  ت  إ  هذه  ل ي .

 ضد االب املمتنع عن سداد النفقة ما هى شروط حتريك الدعوى اجلنائية

هلى ا  الت الى هب  ان يبم أاايم شكوى تن ال حكوم لصهلحي ب
ال غغغهتغغ  ام ان أفله ال ىحغغغ  ال بغغغهشغغغغغغغغغغغغغغف   ان يكون ال لبجم 

ك غغ  بغغهلى اغغ   غغا أم أى نغغ   كم الحبس الصغغغغغغغغغغغغغغغغهعن تن ال ح
 الكفع   ةاه لت ع وى الحبس .

يسغغغغب ف ال حكوم ةغغغغاه لت االتبىهع  ن السغغغغااع م ب نن  أن
لت السغغااع  لت صغغه   الح  اثبه   انه ال حكوم ةغغاه  

 ال ىهئت .اتهم الاهةت 
ان يع  ال حكوم ةاه ت بى ه  ن السااع تا  ثالث ش ون 

 ال ىهئت بهلبىت ي  ل ي بهلاله . ب ا ق هم الاهةت
لت  هل  ال وع يفله ع وى جىهئ   ثه     لت ال حكوم  ل ي 
 ن  غغغ ه ال ف  غغغ  أ ون ال اوبغغغ  الحبس تغغغا  ال أج غغغا  ن 

  ى  .

 عق بللن293مصدل  ن
أج ا  لت  غغغغغغغغغغغغغىي مبففات  ال أب همز  ي ه   بهلحبس تاه ال

خ س هئ  جى ي تصفى أم ا اى ال هأنن ال اوببنن ت ه ك  
تن صان  ل ي  كم  ضهئ  ماج  الى هذ لاله   ا  للجمج  
ام ا هنبي ام اص هنه ام اجف   ضه   ام نةه   ام تسكن 

 ماتبىه  ن الاله .
 

 أجر املسكن من دعوى نفقة الصغريما هو موقف 

بجم االب ب جف تسغغكن الصغغفنف لهذا طهلت  الحهةغغى  يل
) غغغغغغغوا  كه   ت لا  ام ال( بهلى ا  الكغغغغغغغهتل  للصغغغغغغغفنف 
ب ىهصغغغغغغغغغغف ه ال الث  ياضغغغغغغغغغغ  الاهةغغغغغغغغغغ  بهلى ا  لىو ن ه 
ال     مال لبس به ببهن ان الصغغفنف يق م  غغكىه صغغحب  
ال ي اال اذا اع   الحهةغغغغغغغغغى  ان الصغغغغغغغغغفنف ال يق م ته 

الع ه   ىه ياضغغغغغغغ  الاهةغغغغغغغ  ال ي ملم يى   االب   ا ا
لى ا  الصفنف ب ىهصف ه ال الث  متن ثم لل س  ىهض ته 
ي ىه تن ان يولف الوالا تسغغغغغغغغغغغغغغكىه اللىي متن ياوم  لت 
 ضغغغغغغغه بي ملو لم يلجم  ه و ه ل  ا االتفمإذا  ضغغغغغغغت لالم 
ب جف تسغغغغغغغغغغكن مكهن الصغغغغغغغغغغفنف يق م ت  ه لل س ل ه ان 

 ىو ن ه لاطأ هل  لى ا  صغغغغغغفهن به وا  ه ال الث  مإ  ه ل
مإذا كهن الصغغغغغغغغغغغغغفنف ماتي يق  وا  ب سغغغغغغغغغغغغغكن الجمج   ال 

 ي وز الى  تى  ه ال  هلب   ب جف تسكن .

/نن1/نن31وناقضنج سااةنن55 ةنصساان2270مصطلقنر  ن
1991 

 1979لسغغغى   44ال افن شغغغف ه م ب   ت  صغغغامن الاه ون 
ان   ا  االلن ماجبي  ل  مالاه شغغغف ه ب  وا  ه مأكغغغ   اجف 

متسغغغغغكن الحضغغغغغه   متن ثم لل س  ىهض ته ي ىه الحضغغغغغه   
تن ان يولف الوالا تسغغغغغغغغكىه اللىي متن ياوم  ل   ضغغغغغغغغه بي 

 ملو لم يلجتي الاه ون ل ل  . 
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 صغري يقيم بامللك اخلاص للحاضنههل جيوز املطالبة بأجر مسكن للصغري اذا كان ال

يسغغغغغغغغغغبح  الصغغغغغغغغغغفنف اجف ال سغغغغغغغغغغكن  غغغغغغغغغغوا  كهن يق م لاى 
  ه الخه  ام ب سكن ت جف الن اجف  تسكن الحهةى  ب ل

 الصفنف  لت ال ي بحكم الاه ون .
 

/نن1/نن31وناقضنج سااةنن55 ةنصساان2270مصطلقنر  ن
1991 

 1979لسغغغى   44ال افن شغغغف ه م ب   ت  صغغغامن الاه ون 
ان   ا  االلن ماجبي  ل  مالاه شغغغف ه ب  وا  ه مأكغغغ   اجف 

 ىهض ته ي ىه الحضغغغغغه   متسغغغغغكن الحضغغغغغه   متن ثم لل س 
تن ان يولف الوالا تسغغغغغغغغكىه اللىي متن ياوم  ل   ضغغغغغغغغه بي 

 ملو لم يلجتي الاه ون ل ل  .

 ر املسكن يف نفقة الزوجة واالبنهل جيوز ازدواج اج

ال ي وز االزعماج ل  اجف ال سغغغغغغغغغغغغغغكن ل   هلي طل  االم 
أجف تسغغغغغغكن ل ه مللصغغغغغغفنف  ه  ق هم الجمج   مج  الحكم 

ا ل  ه أته لت  ه  ال الق البهئن لال ب جف تسغغغغغغغغغغغغغغكن ما 
 ياضت اال بهجف تسكن  ضه   للصفنف .

 

نمصدشااااااكالنمصلد  ةنفون  مااقنمال ملنمصشااااااشراااااا ةنن /
 223صنم ر نمرطفونكدللن

ال ي وز ازعماج أجف ال سغغغغغغغغغكن ل    ا  الجمج  أم ال  لا  
الحهةغغغغغغغغى  ته أجف ال سغغغغغغغغكن   اللن  نث ال ياضغغغغغغغغ  إال 

تكب ال    ا  األلن  لت أل ي أم ب جف تسكن ما ا ة ن 
 ة ن  ىهصف   ا  الجمج   لت الجمج.

 هل جيوز اجر املسكن يف حال تعدد احملضونني ؟

ل   ه  أ اع ال حضغغغغو نن ال يابضغغغغت أ اع اجف ال سغغغغكن 
لال يحكم ب جف تسغغغغغغكن  ضغغغغغغه ي ل   صغغغغغغفنف ك ه ان للوغ 
ا ا الصغغغغغفهن ا صغغغغغ  الحضغغغغغه   مخفمجي تى ه ال يابضغغغغغت 

 ال  فمض ك جف تسكن . أخ  ا
 

مصدشكالنمصلد  ةنفون  مااقنمال ملنمصششر ةنن /م ر ن
 225مرطفونكدللننصن

مأ اع ال حضغغو نن ال يابضغغ  أ اع أجف ال سغغكن لال يحكم 
ب جف تسغغ ن  ضغغه   ل   صغغفنف  لت  ا م ك ه أن لتلوغ 
أ ا الصغغغغغفهن أ صغغغغغت الحضغغغغغه   مخفمجي تى ه ال يابضغغغغغت 

 .أخ  ا ال  فمض كهجف تسكن
 اجر املسكن( بإعتبارهم من االجور املستحقة للحاضنة ؟ -اجر الرضاع  –ما هي )اجر احلاضنة 

   ال اهل  الىاا  ال   يال ي ال لبجم بهلى ا  للحهةغغغغغغغغغغغغغغى  
لاه  ق هت ه ب    م و خات  ال حضغغغغغغغون )اجف الحضغغغغغغغه  (  

 ام لل فة   لاه  انةهع ال حضون )اجف نةه  ( .
 

نصتناللص   ننمصقرآ نمصكري 
مالوالاا  يفةغغغغغغغغغ ن امالع ن  ولنن كهتلنن ل ن اناع ان يبم 
الفةغغغغغغه   م ل  ال ولوع لي نز  ن مكسغغغغغغوأ ن بهل فمف ال 
أ ل    سغغغغغغغغه اال م غغغغغغغغ  ها م ولي أ هل  ا لصن انةغغغغغغغغ ن ل م 
لغغغغغغ أو ن اجون ن مأأ فم لنى م ب  فمف مإن أ غغغغغغه غغغغغغغغغغغغغغفأم 

 .لسبفةه لي اخفىا
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صشاااااشرااااا ةنم ااااار نمصدشاااااكالنمصلد  ةنف نونمال ملنم
ننوملنبلدهلن246مرطفونكدللننصن

 و ال اهل  الىاا  ال   يال ي ال لبجم بهلى ا  للحهةى  لاه  
ق هت ه ب     و خات  ال حضغغون أم لل فةغغ   لاه  ق هت ه 

 بصنةهع ال حضون م ك ا.

 ة هي أم الصغري هل تستحق األجور اذا كانت احلاضن

مأسغغغبح  لى ا   اذا كه   ام الصغغغفنف    الحهةغغغى  -
زمج غغغ  ام   اغغغا   غغغا  لال ي وز ان أ  ه لنن الى اغغغ  

و اال غغغغغغغغغبحاهق مل س القبا ماالجون  )ال ى هن  ىه  
 .ال  ل (

بهلبهل  ال أسغغغغغغبح  ال  لا  نجى ه اجف الحضغغغغغغه   ام  
 لفةهع ال  ه أسبح    ا  زمج   

اته ال  لا  بهئىه ل   أسغغغغغغغبح  األجون  عفا ل و  ه  -
 وع تن الى اه  ب ا ا اضغغغغغغه  تا   غنف تسغغغغغغبحا  أل 

 .ال ا  
   فق لنن أتف ن  

. إذا  كه   الحهةغى  غنف ام الصغفنف أسغبح  1
 االجون مأسبح  الى ا  .

. إذا كه   الحهةغغغغغغغى  ام الصغغغغغغغفنف انأبط تاى 2
ا غغغغغغغغغغبحاه  ه للى ا  بص غغغغغغغغغغبحاه  ه لالجف لال ي وز 
ال  ه لنن الى ا  ماالجف إذا كه    ال   الجمج   

 . هئ   

م ااااار نمراااااطفونكدللنمصدشاااااكالنمصلد  ةنفون ضااااال لن
نن248مصكتلبنمصثلا ننصن16مال ملنمصششر ةنمماصدمرن

ي فق ل  ا غغغغبحاهق األجون لنن ته إذا كه   ال سغغغغبحا  ل ه 
غنف أم الصغغغغغغغغغغغغغغفنف أم كغغه غغ     أتغغي لغغصذا كغغه غغ  غنف أم 
للصغغغغغغفنفا ا غغغغغغبحا  األجون ملو كه   أسغغغغغغبح  الى ا   لت 

الخبالف  غغغغغغغغغغغغت   -ا  األ هنب ت ال كى  -مالا الصغغغغغغغغغغغغفنف 
اال غغغغغغغغغغبحاهق مطت    ال سغغغغغغغغغغبح م ك ه أسغغغغغغغغغغبح  تن أهن ن 
االأ هق  لن ه أم  ضغغغغغغغغغغغغغغه  الاهةغغغغغغغغغغغغغغ  ل هم متن ثم    وز 
ال  هلب  ل ه  ن تا   غغغهبا  طهل هلم ي ت  مجوع اأ هقم أته 
إذا كه   ال سغغغبحا     أم الصغغغفنف انأبط تاى ا غغغبحاه  ه 

الولا الصغغغغغغغغغفنف تن  اتي  ل جون به غغغغغغغغغبحاه  ه للى ا   لت
مذل  بصغغغغغغغفف الىعف  ن ا غغغغغغغب فان الجمج   أم ا اضغغغغغغغهئ ه 
م وا  كهن  ت  اال اضه  طالق نج   أم بهئنم مالاه ا  
ال هت  ل    ا الخصغغغغغو     أ ي ال ي وز ل م أن أ  ه 
لنن الى ا  ماألجون ل هل ه كه   األم أسغغغغغغغغغغغغبح  الى ا   لت 

ط القبا  غغغغغاط مالا الصغغغغغفنف ت فع ا غغغغغبحاهق عمن اشغغغغغبفا
 ا غغه ل  ا غغغغغغغغغغغغغغبحاغغهق األجون مذلغغ   غغغغغغغغغغغغغغوا  كغغه غغ  الى اغغ  
ال سبحا  ل ه   ا  زمج   أم   ا   ا  لصذا لم أ ون أسبح  
الب ا  أل   غغغت  تن أ غغغبهب  ام اال غغغبحاهق اال غغغب  ه  أم 

 ن أم الخله ا بحا  األجون ال اف ا لفا  
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 ستحقاق االجور يف الزواج العريفمدي ا

لل  لا  تن الجماج ال فل  ال  هلب  ب ي  الى اه  ال ي وز 
ا غغغغغغغغغغغغغغبىغغهعا ال  ان الجمجغغ  ال بجمجغغ   ف  غغه ت ىو غغ  بحكم 
الاه ون تن الحصغغغغغغو   ل  الى ا   ن طف   الباا   ل ون 
ع وا ه غنف تسغغغغغغغغغغغغغغ و   مالن الجماج ال فلت ال ي تغ  ث غي 

  اوق غنف الىس  بكفط اال فان بي تن ال ا ت  ل ي .
 

دللنمصدشاااااكالنمصلد  ةنفون ضااااال لنم ااااار نمراااااطفونك
ن٢٤٩مال ملنمصششر ةننمصكتلبنمصثلا نن

إذا كغغغه غغغ  الجمج غغغ   ف  غغغ  م نغغغث الجمجغغغ  ت ىو غغغ  بحكم  
الاه ون تن الحصغغغغغغو   لت الى ا   ن طف   الباا   ل ون 
ع وا ه غنف تسغغغغغ و    ه و ه أ  ه  ل ابضغغغغغت ت  وم ال هع  

ال  لىحن  فى أ غغي ۲۰۰۰لسغغغغغغغغغغغغغغىغغ   1تن الاغغه ون ن م  17
ال  هلب  ل     -تن ثم  -ي وز لل  لا  تن   ه الجمج   

 أجون  وا  كه   أجف  ضه   أم نةهع أم غنف ه.
ا غغغغغغغغغغغغغغبىغغهعا ال  ان الجمجغغ  ال بجمجغغ   ف  غغه ت ىو غغ  بحكم  

الاه ون تن الحصغغغغغغو   ل  الى ا   ن طف   الباا   ل ون 
 ( 2000لسى   1 ه ون  17)ال هع  ع وا ه غنف تس و    

 االجوردى جواز االبراء من م

للحهةى  الفا  مالا الصفنف تن اجف  الحضه   ماالنةهع 
 ال سغغغغغغغغغغغغغغبحاغغ   ل غغي  عنف ال الق  ب  لو كغغه غغ   غغهتال لم

 .يى ص  الح    ى ه م   البىهز 
اال ان البىغغهز  ل  غنف تاغغهلغغ  ال الق م تغغ   كغغغغغغغغغغغغغغو     
ال سغغغغغغغغغغغبحا  ل  االجون ال يلجم ل ام جواز البىهز   ن    
لم يبافن ب غغا مل ون االجون ل سغغغغغغغغغغغغغغغغ  تن  اوق الجمج غغ  

 الكفع  .
 

م ااااار نمراااااطفونكدللنمصدشاااااكالنمصلد  ةنفون ضااااال لن
نن.ن249مال ملنمصششر ةننمصكتلبنمصثلا ننصن

مللحهةغغغغغغغغغغغغى  إلفا  مالا الصغغغغغغغغغغغغفنف تن األجون ال سغغغغغغغغغغغغبحا  
الفةغغغغغغغغغغهع مالحضغغغغغغغغغغه    ل ي  عنف ال الق  بت ملو كه   

م   البىهز م إال أن البىهز    هتال لم يى صغغغغغ  الح    ى ه
ل  غنف تاهل  ال الق م ت   كغغغغغغغغغغغغغغو     ال سغغغغغغغغغغغغغغبحا  ل  
األجون ال يلجم ل غغام جواز البىغغهز   ن    لم يبافن ب غغا 

 مل ون األجون ل س  تن  اوق الجمج   الكفع  .

 تم تقدير اجرى احلضانة والرضاعةكيف ي

م ا سغغغغغغغهنا اجف الحضغغغغغغغه   ياان طباه لحهل  ال لبجم يسغغغغغغغهنا ا
اجف االنةغغغغغغغغغغغغغغغهع ياان طباه ألجف ال    م و االجف ال   
أات  اتفا  اخف  ان أفةغغغغغغغغه بي متاأي  هتنن بحا ا صغغغغغغغت 
م  وز ان أ ون ال سغغغبحا  الجف الفةغغغه   ام الصغغغفنف ام 

 غنف ام الصفنف .
 

 ه  هللا أ هلت امالوالاا  يفةغغغغغغغغغغغغغغ ن أمللا ن  مصقرآ نمصكري 
ن  ولنن كهتلننا

مصدشاااااكالنمصلد  ةنفون ضااااال لنم ااااار نمراااااطفونكدللن
:نوملنبلدهلن249مال ملنمصشااشراا ةننمصكتلبنمصثلا ننصن

مالاغه ا  ل  أاغايف أجف الحضغغغغغغغغغغغغغغغه   مالفةغغغغغغغغغغغغغغغهع أن أجف 
الحضه   ياان طباه لحهل  ال لبجم بي ال هل   يسفا م سفا أته 
أجف الفةغغغغغغغغغغغغغغهع   اان طباه األجف ال    م و األجف ال   

 أات  اتفأ  أخفى أن أفةه بي.
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 ة بزيادة اجري احلضانة والرضاعةهل جيوز املطالب

ال ي وز ز هع  اجف الحضغغغغغغغغغغغغه   الن اجف خات  الصغغغغغغغغغغغغفنف 
    أا  تكغغابي كل ه كتف ذل  الصغغفنف  ل   كس الى ا  
الب   ا ي فأ  لن ه أفنفا  لج هع  اال غغغغ هن ت ال م ك ل  ال 

 ي وز ز هع  اجف الفةه   .
هلب  لج هع  اجف  الحضغغغغه   ال يوجا  ص  ه و ت يحكم ال  

مالفةغغغغغغغغه   إال ا ي ال يوجا ته ي ىه تن ال  هلب  لج هعأ  ه 
 خهص  ته ز هع  يسهن االب .

م ااااار نمراااااطفونكدللنمصدشاااااكالنمصلد  ةنفون ضااااال لن
نن253،252ششر ةنمصكتلبنمصثلا ننصمال ملنمص

ال ي وز للحهةغغغغغغغغى  ال  هلب  لج هع  أجف الحضغغغغغغغغه   ت ل ه و
 اه  ذل  أن تىهط جواز ال  هلب  لج هع   و الحه  ل  الى

الى اه  أاام الصغغغغغفنف ل  ال  ف مازعيهع  هجبي إلت ال  هم 
  ه م و ه مك ا ز هع  األ غغغ هن م و األتف ال   يبخل  ل  
أجف الحضغغه   به ببهنه أجف أباهةغغهه الحهةغغى  تاهل      
أاوم بي  و الق هم  لت خات  ال حضغغغغغغغغغغغون م  ا ال    أا  

 أاام الصفنف ل  ال  ف.تكباي ك ه 

 ر احلضانة دون التقيد مبدة معينةهل جيوز للحاضنة املطالبة مبتجمد أج

  م ي وز لل اع   ال  هلب  ب ب  ا أجف الحضغغغغغغغغغغغغغغغه   تن 
أهن ن الحكم ملحنن ا ب ه  الحضغغغغغغغغغغغغغغه ي  ه و ه ب وج   كم 
ايضغغغغغغغغغغغه ام اأ ه ه ن غغغغغغغغغغغ  ه بهلبىهز   ن الحضغغغغغغغغغغغه   ام للوغ 

 اه و ت مة ي الل ي .الصفنف السن ال
ال يسغغغغغغغغغغغغغغاط االجف اال بغغهالعا  امااللفا  مال يسغغغغغغغغغغغغغغاط ب و  
الحهةغغغغغغغغغى    سغغغغغغغغغ ه للونثب ه ال  هلب  بي لت أفكي تن ي   

  ل ي ذل  االجف .

م ااااار نمراااااطفونكدللنمصدشاااااكالنمصلد  ةنفون ضااااال لن
ن251مال ملنمصششر ةنمصكتلبنمصثلا 

   تن ملل اع   ال  هلب  ب ه أ  ا ل ه تن أجف الحضغغغغغغغغغغغغغغه
أهن ن ا غغغغغغغغغغغبحاه ي غنف تانا ب ا  تحاع  تن  نث  غغغغغغغغغغغ هع 
الا وى ل ه ك ه  و الحه  ل  الى ا  شف    أن أق م الالن  

ال  كون ( 1)بىهع ال ا ت  ل ي  ن  غغغغغغغغغغغغااع األجف  لت ات
م ات  علنال  لت ذل  التنى  الكفع   مذل  به ببهن أن أجف  

اط إال الحضغغغغغغه   مالفةغغغغغغهع تن األجون الاو   الب  ال أسغغغغغغ
 بهألعا  أم ا لفا .

 م بإعتباره من ضمن عناصر النفقةهل يلتزم االب باجر خاد

اجف الخغغهعم يلبجم بغغي االب إذا كغغهن ت لغغي ت ن يخغغام امالعه 
لصذا كهن الصفنف لت يا الحهةى  مت فمض ل ه اجف خهعم 
لال ياضغغغغت للصغغغغفنف اجف خهعم إال إذا كه    هلبي أسغغغغ ح 

 بص  ف تن خهعم .

م ااااار نمراااااطفونكدللنمصدشاااااكالنمصلد  ةنفون ضااااال لن
 224مال ملنمصششر ةنمصكتلبنمصثلا نن

م  غا تن تكغغغغغغغغغغغغغغب ال    اغ  الصغغغغغغغغغغغغغغفنف ب  ىغه غه الوا غغغغغغغغغغغغغغه 
لل صغغغفمله  ال سغغغبحا  لوالعأي ك جف ال تن  مال الج مك ا 
أجف الخغغغهعم أن كغغغهن األب ت ن يخغغغام أمالعه ملو كغغغهن  غغا 

للجمجغغغ  أم  لفض أيضغغغغغغغغغغغغغغغغغه ك غغغه يغغغ  غغغ  ال اغغغي أجف خغغغهعم
 الحهةى .
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 اربقالانفقة 
 من يستحق نفقة االقارب

 نفقة االقارب نوعان :
 : اقارب بالوالدة وهما فرعانأوال
 الفرع االصلى وتجب على االب -1
نفقة االصلللللللللل  على فرع  وتجب على اال   واال    -2

 ا   وإن نزلوا
اقلارب يرر الوالدة وتجلب على االهوو واالهوا   ثلانالا:

 ما  )اقارب الحواشى(واوالدهم واالعمام والع
ونفقللة االقللارب يللالتللا بللا ت ون بمقلليار لللي ال فللا للة ولو 
كان الملتزم  ها بوسللللللللللللللرا ا  انها ال تجاو  الحي اال م 

 للتقا على قري الحااة .

 2000لسنة  1اصدار من القانون رقم  الثالثةالمادة 
 التى إحالت للمذهب الحنفى فيما لم يرد فيه نص .

لقوانر  االلوال الشخصاة والوقف  تصير االلكام طتقا
المعمول  ها ويعم  فاما لم يرد في شللللنن  ن  في تل  

 …"القوانر  بنرجح االقوال ب  بذهب االبام ا ي لنافة
 
 

 ما علة نفقة االقارب

تجب نفقة االقارب ليفع لاجة القريب المعسللللللللللللللر ل ى 
 قام اود الحااة ولتى ال يتعرض للهالك وانها لاسلللللللللللل  

لجمع المال على لسلللللللاب الملتزم وانما تجب على باب 
القريب ليفع الحاجة وسلللللللللي الرل  فق  ال لا ا  الريي 
وب  ثم فهى ال تجللللب لم   متللللل  ابواال او   تللللا او 

 اراضى او عقارا 

المشكككككلعم ال ملية اى قاكككككااا اصحوا  الشككككك  كككككية 
 .  270اشرف م طفى كما   ص

صللللللللللللل  على الراجح في المذهب الحنفي وجوب نفقة األ
فرع  سلللللللللوال هان األصللللللللل  هو والي الشلللللللللخ  أو ألي 

 أجيادو أل ا  أو ألب .

 يف حال تعدد الفروع علي من جتب النفقة

فى لال تعيد الفروع لنفس االصلللللللل  تجب النفقة علرهم 
جماعا بالتسللاو  بصللرن الننر ع  هون الفرع  هر او 

و  انثى او ع  القلليرة المللالاللة ول   ن ا هللان هنللاك تفللا
فال  فى الاسار وجب تو يع النفقة علرهم جماعا بقير 
 سللللللللللللارهم وتجب نفقة االصلللللللللللل  على أبوال الفروع وإن 

 تعيدو وإن هان الفرع صغررا

المشكككككلعم ال ملية اى قاكككككااا اصحوا  الشككككك  كككككية 
 .  270اشرف م طفى كما   ص

وتجب النفقة سللللوال هان الفرع  هرا أو أنثى فت ا تعيد  
م النفقة جماعا بالتسللللللللاو  و صللللللللرن الفروع وجب  علره

الننر ع  هون األكثر قيرة فرعا  هر أو أنثى نال أننا 
نر  أن  ن ا هان هناك تفاو  فال  في  سللللللللللار الفروع 

 وجب تو يع النفقة علرهم بقير  سار ه  بنهم.
 ما اثر اختالف درجات القرابة يف الفروع يف استحقاق النفقة

 
لقرابلللة هلللانللل  النفقلللة على فى للللاللللة اهتالن درجلللا  ا

 األقرب دون االبعي .
لى نفقة عبثال لو لألصللللل  فرعر  اليهما ا ن   تجب ال

 اال نة دون ا   اال نة

لمشكككككلعم ال ملية اى قاكككككااا اصحوا  الشككككك  كككككية ا
 .  270اشرف م طفى كما  ص

وإ ا اهتلفللل  درجلللا  قرابلللة الفروع هلللانللل  النفقلللة على 
وا   ا   هلانل  نفقتلل   األقرب دون األبعللي فم  لل   نلل 

 على البن  دون ا   اال  .
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 هل جتب نفقة األصل علي الفرع يف حال اختالفهم يف الدين

نعم تجب وياللظ ان نفقة الحواشلللللللى ال تجب فى لال 
 اهتالفهم فى اليي  .

اشككرف م ككطفا كما   المشككلعم ال ملية اا قاككااا 
صككككفحة  2الكتاب  16األحوا  الشكككك  ككككية ا صككككدار 

270 .  
 تجب النفقة لألص  ولو اهتلف في الي انة بع الفرع.

 ما هي شروط استحقاق نفقة األصول على الفروع

ان  كون االصللللللل  بعسلللللللرا لتى ولو هان قادرا على -1
ال سللللب وال  شللللترن عجزو ع  ال سللللب فقي  كون  عم  
وهسلللللللت  ال  فى بتلتااجات  فاقبلللللللى لهم بما  كم  تل  

ن طالب النفقة ال  عم  ريم قيرت  االلتااجا  وإ ا ها
 اجبر على العم  وال نفقة ل .

ان  كون الفرع هسو ا وان  فاض ب  هستة با  في  -2
 بحاجة اصل .

المشكككككلعم ال ملية اى قاكككككااا اصحوا  الشككككك  كككككية 
 271اشرف م طفى كما  ص

  شترن الستحقاق األص  للنفقة على فرع  شرطان:
ى لو هان قادرا علي األول : أن  كون األصللللللل  بعسلللللللرا لت

ال سللبف فال  شللترن عجزو ع  ال سللب لتي  سللتح  النفقة 
على فرع ف فت ا هان کسلللللللو ا نال أن هسلللللللت  ال  في بحاجت  

 قبي ل  بما  كم  تل  الحاجة.

الثاني : أن  كون الفرع هسلللللللللو ا وأن  فاض ب  کسلللللللللت  با 
 في بحاجة أصلللللللللللللل ف فاكفي أن  كون الفرع کسلللللللللللللو ا لتى 

را والذ  يتحق  سللوال بكسللت  أو بنبوال ف  عتبر بكسللت  بوسلل
فت ا لم  ك  هسلو ا أو  فاض ب  کسلت  با  في لفرض نفقة 
ألصللل  علا  قبللي ببللم أ ا  ألا  للت ا  بع  بما  كسللب 
نال ن ا هان األصلللللللللللللل  قادرا على ال سللللللللللللللب فال ي بر الفرع 

 ببم  نلا  وإنما ترفض اليعو .

 اذا ان كان الفرع ليس كسوبا

ك  الفرع هسللللللللللللللو ا او لي   با  فى لفرض نفقة نن لم  
ألصلللللللل  علا  قبلللللللى ببلللللللم ا ا  نلا  للت ا  بع  بما 
 كسلب نال ن ا هان االصل  قادرا على ال سلب فال ي بر 

 الفرع ببم  نلا  وإنما ترفض اليعو  .

المشككككككلعم ال ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
  . ٢٧١أشرف م طفى كما  ص 

 فاض ب  کسلت  با  في لفرض نفقة  فت ا لم  ك  هسلو ا أو
ألصللل  علا  قبللي ببللم أ ا  ألا  للت ا  بع  بما  كسللب 
نال ن ا هان األصلللللللللللللل  قادرا على ال سللللللللللللللب فال ي بر الفرع 

 ببم  نلا  وإنما ترفض اليعو .

 علي من يقع عبء االثبات يف دعاوي نفقات األقارب
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فقة ويتعر  ت لاف الميعى بتثتا  عناصللر اسللتحقاق  للن
ويكون اثتا  توافر شللللللللللللرطى االسللللللللللللتحقاق بكافة طرق 
االثتلا  وبنهلا البرنلة الشللللللللللللللرثالة هملا  كفى فى اثتلاتهللا 

 شهادة االست شان .

المشككككككلعم ال ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
 . ٢٧١أشرف م طفى كما  ص 

يتعر  ت لاف الميعي بتثتا  عناصللر اسللتحقاق  للنفقةف 
ارب بغرر نثتا  لعناصللللللر فال  جو  القبللللللال  نفقة األق

االسللللتحقاق لعيم افتراض توافرها شللللنن المعتمي في نفقة 
 الصغرر.

ويكون نثتا  توافر شللللللللللللرطي االسللللللللللللتحقاق بكافة طرق 
اإلثتا  وبنها البرنة الشللللللللللللللرثاةف هما  كفى في نثتاتها 
شهادة االست لللللللللللللشان عمال بنلكام المذهب الحنفي في 

 هذا الخصوص.
 ل على الفروعماهي عناصر نفقة االصو

تشللللللللللللللم  النفقة المنك  والملتس والمسللللللللللللللك  و يل فر  
ويطال هما تشلللللللم  اجر الخادم او نفقة  وجة االب ن ا 
كان االب بريبللللللللا برضللللللللا  حوج  نلى  وجة او هادم 
يرعاو ابا ن ا هان االب صلللللللللللحاح البين سلللللللللللقط  نفقة 

  وجت  على فرع  .

المشككككككلعم ال ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
 . 272شرف م طفى كما   ص أ

تشلللللللللللم  النفقة المنك  والملتس والمسلللللللللللك  و يل الفر  
والغطالف هما تشللللللللللللللم  أجر الخادم أو نفقة  وجة األب 
ن ا هان األب بريض برضا  حوج  نلى  وجة أو هادم 
يرعاو أبا ن ا هان األب صللللللللللللحاح البين سللللللللللللقط  نفقة 
 وجتلل  على فرعلل  فللت ا هللان األب بتزور ب  أكثر ب  

 ية التزم الفرع  نفقة والية فق  بالشرون المتقيبة.وال
 هل تستحق األم املتزوجة للنفقة على األبن  

المرأة المعسلللللللللرة المتزوجة ب  يرر والي اال   تسلللللللللتح  
نفقتها على  وجها ولاس على وليها نال ن ا هان الزور 
بعسلللللللللللرا او يالب وهان الولي باسلللللللللللرا قبلللللللللللى بتلزابة 

يعتبر بللا ينفقلل  علرهللا دي  يرجع  هللا بللاالنفللاق علرهللا و 
 على  وجها ن ا ا سر أو لبر .

لمشككككككلعم ال ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية ا
 .  272أشرف م طفى كما   ص 

والمرأة المعسلللللللللرة المتزوجة ب  يرر أ ي الولي تسلللللللللتح  
نفقتها على  وجها ولاس على وليها نال ن ا هان الزور 

ا قبلى بتلزاب  باإلنفاق بعسلرا ويالب وهان الولي بوسلر 
علرهلللا ويكون بلللا اتف  دينلللا لللل  يرجع بللل  عل   وجهلللا 

 ) ور أب ( ن ا أ سر أو لبر.
 كيف يتم تقدير نفقة األصول

تقير بقير با ييفع بحاجة االصلللللللللل  وفى ليود  سللللللللللار 
الفرع فهى تيور لول القيرة المالاة لاسللللللار الفرع وجر  

ال فلللا لللة وهو بلللا العمللل  بلللالمحلللاكم انهلللا ال تجلللاو  للللي 
 استقر علا  الفقة

المشككككككلعم ال ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
 .  272أشرف م طفى كما   ص 

وتقير نفقة األصلللللول بقير با ييفع لاجة األصللللل  وفي 
للليود  سلللللللللللللللار الفرع فهي وإن هللانلل  تلليور بع الحللالللة 
المللالاللة للملتزم  هللا نال أنهللا تقف عنللي لللي دفع لللاجللة 

فت ا هان  قتض ب  هسلللللللب اال    األصللللللل  دون  يادةف



 
 
 
 

4 
 

بالة جنا  بثال واسللللتتان للقاضللللي أن لاجة األب تيفع 
  ثالثر  قبي  ها فق  دون  يادة.

 ما هو تاريخ استحقاق نفقة االصول

تستح  الفقة قبال ب  تاريخ الحكم  ها النتفال الحاجة 
قبلها فال  جو  المطالتة  ها ع  بيو باضللللللاة وهى فى 
 ل  تختلف ع  اسلللللللللتحقاق نفقة الفروع ع  االصلللللللللول 

 التى تستح  ب  تاريخ ابتناع االص  ع  االنفاق .

المشككككككلعم ال ملية اا قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
 .  273ص  16أشرف م طفى كما  اصصدار 

تسللللللللللللللتح  النفقة قبللللللللللللللال ب  تاريخ الحكم  ها النيفاع 
الحاجة قبلهاف فال  جو  المطالتة  ها ع  بية باضلللاةف 
وهي في  ل  تختلف ع  اسللللللللللللللتحقاق نفقة الفروع على 
األصلللللللول والتي تخبلللللللع لحكم الفقرة األهررة ب  المادة 
المطرولة والتي نصلللللل  صللللللرالة على اسللللللتحقاقها ب  

 ص  ع  اإلنفاق.تاريخ ابتناع األ
 متي يسقط احلق يف النفقة

ن ا هان اال   فقررا بث  واليو سق  ل  االب فى النفقة 
 علا 

تسلللللق  نفقة االصلللللول والفروع وسلللللالر االقارب بمبلللللى 
شللللهر فتكثر دون ان يتقاضللللى المحكوم ل  النها وجب  
ليفع الحاجة لتى ال يتعرض المحكوم ل  لسللل ال النا  

ان يتقاضلللللللللها دلر  على ان  تم و مبلللللللللى شلللللللللهر دون 
 قبال لاجت  فال داعى لاللزام المحكوم علا   يفعها .

المشككككككلعم ال ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
 274 ، 273أشرف م طفى كما   ص 

ن ا هان اال   فقررا بث  واليو سلق  ل  األب في النفقة 
علا ف ونفقة األصول تسق  بمبي شهر فنكثر فال تعي 

الفرع نال ن ا هان الحكم قي صللللللللللر  لألصلللللللللل   دينا على
 باستيانتها علا  وقام األص  باستيانتها بالفع .

 

 هل جيوز املطالبة بزيادة أو انقاص نفقة االصول او االقارب  

 جو  ل   ب  االصلللللل  والفرع المطالتة  زيادة النفقة او 
 تخفابها طتقا للقاعية العابة فى هذا الشنن .

ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية المشككككككلعم ال 
 .  273أشرف م طفى كما   ص 

 جو  ل   ب  األصللللللل  والفرع المطالتة  زيادة النفقة أو 
 تخفابها طتقا للقاعية العابة في هذا الشان.

 يف حال تزاحم األصول ملن تكون له األولوية

ت ون األولوية فى القبلللللللال لألصللللللل  األقرب فت ا طلب 
واالم النفقة على الفرع وهان فالض هسب ك  ب  االب 

الفرع ال  كفى نال اللليهمللا قلليبلل  االم على االب همللا 
  قيم االب على الجي وهكذا .

المشككككككلعم ال ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
 .  273أشرف م طفى كما   ص 

ت ون األولوية في القبلللللال لألصللللل  األقربف فت ا طلب 
الفرع وهان فاض  هسب ك  ب  األب واألم النفقة على 

الفرع ال  كفي نال أللليهمللا قلليبلل  األم على األب همللا 
  قيم األب على الجي وهكذا.

 حكم نفقة األصول نافذا فورا
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الحكم الصللللللللللللللادر  نفقة األصللللللللللللللول نافذا فورا لتى بع 
 الطع  علا  بطرق الطع  المقررة

 . 2000لسنة  1من القانون  65المادة 
الصللادرة  تسلللام الصللغرر أو رويت  أو االلكام والقرارا  

بالنفقا  أو االجور أو المصللللللللللللللروفا  وبا في لكمها 
 ت ون واجتة النفا  بقوة القانون و ال هفالة.

 استدانة نفقة األصول

ا ا واف  الحكم لألصلللل  علي االسللللتيانة وصللللر  ل   ها 
وقام األصللللل  باسلللللتيانتها وابتنع الفرع ع  السلللللياد هان 

 لتس الفرع فاما تجمي ل  بنهالألص  طلب 

المشككككككلعم ال ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
 .  274أشرف م طفى كما   ص 

فا ا واف  الحكم لألصللل  علي االسلللتيانة وصلللر  ل   ها 
وقام األصللللل  باسلللللتيانتها وابتنع الفرع ع  السلللللياد هان 

 لألص  طلب لتس الفرع فاما تجمي ل  بنها.
 فقة الفروع على األصولهل جيوز احلبس فى ن

 جو  اسللللللللللللللتثنالا الحتس فى بتجمي النفقة الفروع على 
األصللللللللول ن ا هان الفرع صللللللللغررا الحواشللللللللى هم بحارم 
الشلللللللللخ  ب  يرر أصلللللللللول  او فروع  هاال  وااله  
واوالدهم والعم والخللال والعمللة والخللالللة أبللا اوالد العم او 

ويخرر  الخللال فال نفقللة له  الن قر تهم ال تحرم الزوار
 اال  فى الرضاعة ب  نفقة الحواشى.

المشككككككلعم ال ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
  . 275أشرف م طفى كما   ص 

 خبلللللع تنفرذ ألكام نفقا  األصلللللول على الفروع لذا  
 القواعي التي تحكم تنفرذ نفقا  الفروع على األصول.

 متي جتب نفقة احلواشي

ام وجود األصلللللللللللول او الفروع تجب النفقة فى لالة انعي
 او وجودهم بع عيم توافر شرون ن جاب النفقة علا  .

المشككككككلعم ال ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
 .  275أشرف م طفى كما   ص 

تجب للحواشلللللللللللي أو علرهم النفقة في لالة انعيام وجود 
األصلللللللول أو الفروع أو وجودهم بع عيم توافر شلللللللرون 

 ن جاب النفقة علا .
 ماهي شروط وجوب نفقة احلواشي

 اتحاد اليي  . -1
 ان  كون طالب النفقة بعسرا . -2
 ان  كون طالب النفقة يرر قادر على ال سب . -3
ان  كون المطلوب بن  النفقة بوسللللللللللللللرا  فاض ب   -4

 الدو با  كفى نفقة قريت  الميعىكست  بعي نفقت  ونفقة او 

حوا  الشكككككك  ككككككية المشككككككلعم ال ملية اى قوانون األ
 .  275أشرف م طفى كما   ص 

ويشلللللترن لوجوب النفقة للحواشلللللي وعلرهم أر عة شلللللرون 
 هي:

 اتحاد اليي . -1
 ان  كون طالب النفقة بعسرا . -2
 ان  كون طالب النفقة يرر قادر على ال سب . -3
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ان  كون المطلوب بن  النفقة بوسللللللللللللللرا  فاض ب   -4
كفى نفقلللة قريتللل  كسللللللللللللللتللل  بعلللي نفقتللل  ونفقلللة اوالدو بلللا  

 الميعى.
 ماهي عناصر نفقة احلواشي

تشلللللللللللللم  النفقة المنك  والملتس والمسلللللللللللللك  ويررها ب  
العناصلللللللللللللر المفروفة هنجر العالر والخادم نن هان  ها 

 فى لاجة لذل  وهان الملتزم لي   با  سمح  ذل 

المشككككككلعم ال ملية اى قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
  . 276أشرف م طفى كما   ص 

تشللللللللللللللم  النفقة المنك  والملتس والمسللللللللللللللك  ويررها ب  
العناصلللللللللللللر المفروفة هنجر العالر والخادم نن هان  ها 

 فى لاجة لذل  وهان الملتزم لي   با  سمح  ذل .
 هل جيوز املطالبة بزيادة او نقصان نفقة األقارب

المشككككككلعم ال ملية اا قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية  نعم  جو 
  . 276ص  16طفى كما  اصصدار أشرف م 

 يرد على النفقة الزيادة والنقصان.
 مىت تسقط نفقة االقارب

تسللللللللللللللق  نفقلللة االقلللارب عموبلللا بمو  المحكوم لللل  او 
المحكوم علا  وبا لم  ك  قي تم نسلللللتيانتها بت ن الملتزم 
 ها او لكم القاضلللللى تسلللللتوفى فى هذو الحالة ب  ترهة 

 المتوفى .
 النفقة لعيم فرضها بحكم القاضى .تسق   هالك 

المشككككككلعم ال ملية اا قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
  . 277ص  16أشرف م طفى كما  اصصدار 

وتسللللق  نفقة األقارب عموبا بمو  المحكوم ل  أو المحكوم 
علا  وبا لم  ك  قي تم اسللللللللتيانتها بن ن الملتزم  ها أو لكم 

 المتوفي.القاضي فتستوفي في هذو الحالة ب  ترهة 

 ما هي حاالت الرتاضي على نفقة االقارب

ن ا تم التراضللللللللللللللى على النفقة ثم ابتنع الملتزم  ها ع  
السياد با تم االتفاق علا  رفع االبر نلى القبال وجب 
القبللللللللللللللال  ها ب  تاريخ رفع اليعو  نال ن ا قام اليلر  
على السلللللللللللللللياد هالل الفترة ب  تاريخ االتفاق او تاريخ 

 بالمطلوب ب  تاريخ االتفاق قبى ابة اليعو  لرث نق

قانون رقم  نه  100النص المسكككككككككتحدن من ال لسككككككككك
1985 . 

ن ا تم التراضللللللللللللللى على النفقة ثم ابتنع الملتزم  ها ع  
السياد با تم االتفاق علا  رفع االبر نلى القبال وجب 
القبللللللللللللللال  ها ب  تاريخ رفع اليعو  نال ن ا قام اليلر  

الل الفترة ب  تاريخ االتفاق او تاريخ على السلللللللللللللللياد ه
نقلللابلللة الللليعو  لرلللث  قبللللللللللللللى بلللالمطلوب ب  تلللاريخ 

 .االتفاق
 على من جتب نفقة من ال اقارب له

وإ ا لم  ك  للفقرر العاجز ع  ال سلللللب  و  رلم بحرم 
 ينف  علا  استحق  نفقت  في  ر  المال .

المشككككككلعم ال ملية اا قوانون األحوا  الشكككككك  ككككككية 
 .  277ص  16رف م طفى كما  اصصدار أش
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وإ ا لم  ك  للفقرر العاجز ع  ال سلللللب  و  رلم بحرم 
 .علا  استحق  نفقت  في  ر  المالينف  
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 الرؤية واحلضانة 
"مستبدلة بالقانون رقم  20)المادة  1985لسنة  100المعدل بالقانون رقم  1929لسنة  25القانون رقم من  20المادة 
 (2005لسنة  4ثم استبدلت الفقرة األولى بالقانون رقم  " 1985لسنة 100

القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن  ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ويخير
في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ولكل من األبوين الحق في 

قاضي على ان تتم رؤية الصغير او الصغيرة ولألجداد مثل ذلك عند عدم وجود األبوين. وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقًا نظمها ال
في مكان ال يضر بالصغير او الصغيرة نفسيًا وال ينفذ حكم الرؤية قهرّا ولكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير 
عذر أنذره القاضي فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتًا الى من يليه من أصحاب الحق فيها 

 .لمدة يقدرها
ويثبت الحق في الحضانة لالم ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى االم على من يدلى باألب ومعتبرًا فيه االقتراب من 

 الجهتين على الترتيب التالي:
الت االم فأم االم وان علت ، فأم االب وان علت فاألخوات الشقيقات فاألخوات ألب فبنت األخت الشقيقة فبنت االخت االم فالخا

بالترتيب المتقدم في االخوات فبنت االخت ألب فبنت االخ بالترتيب المذكور فالعمات بالترتيب المذكور فخاالت االم بالترتيب 
المذكور فخاالت االب بالترتيب المذكور فعمات االم بالترتيب المذكور فعمات االب بالترتيب المذكور فاذا لم توجد حضانة من 

ن منهن اهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق في الحضانة الى العصبات من الرجل هؤالء النساء او لم يك
بحسب ترتيب االستحقاق فى اإلرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على االخوة فاذا لم يوجد احد من هؤالء انتقل الحق في الحضانة 

 االتي : الى محارم الصغير من الرجال غير العصابات على الترتيب
 الجد الم ثم االخ الم ثم ابن االخ الم ثم العم ثم الخال ثم الشقيق فالخال الب فالخال

 ما املقصود باحلضانة ؟

الحضاااااااااااااااانااة هي واليااة التراليااة وغااايتهااا إع اااء االهتمااام 
بالصااااغير وضاااامان رعايته والقيام علي شاااارونه في الفترة 

 االولي من حياته واالصل فيها مصلحة الصغير .

اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
    390الكتاب الثانل صفحة  16المخ  ة  اصدار 

والحضانة هي والية الترالية، وغايتها االهتمام بالصغير وضمان 
رعايته والقيام على شااااارونه في الفترة األولى من حياته واألصااااال 

عني فيها مصاااالحة الصااااغير وهي تعني ضاااام الصااااغير إلى من ي
بتراليته واإلشاااااارا  عليه في مدة معينة أو هي والية ترالية ال فل 

 في المدة التي ال يستغني فيها عن ترالية النساء.
 هل احلضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضن؟ وما أثر ذلك

الحضاااااانة حق   وهي حق مقرر للحاضااااان والمحضاااااون 
وإن تعارضااا قدم حق الصااغير ألن حق الصااغير  –معا 
 الحقين.أقوى 

مسرررتبدلة بالقانون  1929لسرررنة  25من القانون  20المادة 
اسررتبدلت الفقرة األولى بالقانون رقم  :1985لسررنة  100رقم 

 ... (2005لسنة  4
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لذا فاذا اسق ت االم حقها فيها بقي حق الصغير وتجبر 
 االم علي الحضانة.

 ينتهي حق حضانة النساء...(  
العمن ة حل قوان ن ا  وال أشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  

    392 الكتاب الثانل صفحة 16المخ  ة اصدار 
الحضاااانة حق للصاااغير وحق للحاضااانة وحق لألب ولذا قيل أن 
الحضانة تضم هذه الحقوق الثالث التي يجب التوفيق بينها فإن 
لم يمكن يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائما وعلى ذلك فإذا 

حق الصاااااااااااغير وهو ما بات معه  أساااااااااااق ت األم حقها فيها بقي
مسااااااااااتقرا من أن األم إنما تجبر علإ الحضااااااااااانة إذا تعينت بأال 

 يكون للصغير ذو رحم محرم غيرها كي ال يضيع حق الولد.
 

 ملن يثبت احلق يف احلضانة؟

األصاااااال فى الحضااااااانة ان تكون للنساااااااء الن المرأة هى 
أقااادر من الرجاااال على ترالياااة ال فااال وأعر  بماااا يلزماااه 
وأعظم شااااااافقه عليه ،وفى مقدمة النسااااااااء األم النها احن 
على ولياادهااا  من غيرهااا وإذا ماااتاات األم او كاااناات غير 
مساااتوفيه لشاااروا الحضاااانة انتقلت الحضاااانة إلى محارم 

 الصغير من النساء االقرب فاالقرب .
فإذا لم توجد حاضنة من هوالء النساء أو وجدت لكن ال 

قل الحق فى الحضاااااانة تتوافر فيها شاااااروا الحضاااااانة انت
إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب استحقاق االرث 
وإذا لم يوجد أيا من هوالء  انتقل الحق إلى الرجال غير 

 العصبات .  

مسررررتبدلة بالقانون رقم  1929لسررررنة  25من ق   20المادة 
 " : 1985لسنة 100

ويثبت الحق فى الحضااااااانة لالم ثم للمحارم من النساااااااء  مقدما  
فيااه من ياادلى باااالم على من ياادلى باااالب  ومعتبرا فيااه األقرب 

 من الجهتين.

 ما هو ترتيب أصحاب احلق يف احلضانة من النساء؟
 االم فأم االم وان علت ، فأم االب وان علت  -
 فاألخوات الشقيقات فاألخوات الم ، فاألخوات ألب  -
 فبنت األخت الشقيقة فبنت االخت االم  -
 فالخاالت بالترتيب المتقدم في االخوات  -
 فبنت االخت ألب فبنت االخ بالترتيب المذكور  -
 فالعمات بالترتيب المذكور . -

مسررررتبدلة بالقانون رقم  1929 لسررررنة 25من ق   20المادة 
 4"ثم  استبدلت الفقرة األولى بالقانون رقم  1985لسنة 100
 .......  (2005لسنة 

"... ويثبت الحق فى الحضاااااااااااانة لالم ثم للمحارم من النسااااااااااااء  
مقاادمااا فيااه من ياادلى باااالم على من ياادلى باااالب  ومعتبرا فيااه 

 األقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
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فخاالت االم بالترتيب المذكور فخاالت االب بالترتيب  -
 المذكور.

فعمات االم بالترتيب المذكور فعمات االب بالترتيب  -
 المذكور

فاااااأم االم وان علااااات  فاااااأم األب وان علااااات  فااااااألخوات االم  
الشقيقات  فاألخوات الم  فاألخوات الب  فبنت األخت الشقيقة  
فبنااات األخااات الم  فاااالخااااالت باااالترتياااب الماااذكور فى األخوات  
فبنات األخت الب  فبنات االخ بالترتياب الماذكور  فخااالت االم 

كور  فعمات االم بالترتيب المذكور  فخاالت األب بالترتيب المذ
 ور  فعمات االب بالترتيب المذكوربالترتيب المذك

 ماهي احلاالت التي ينتقل فيها حق احلضانة للرجال وملن تكون ؟

تنتقل الحضااانة الي الرجال حال عدم وجود حاضاانة من 
 النساء او وجود حاضنة ليست اهل للحضانة 

وتكون الحضااااااانة للرجال من العصاااااابات بحسااااااب ترتيب 
األخوة  –األخوة االشااااااااااااااقاء  –الجد ألب  –االرث لألب 

العم الشقيق  –ابن األخ ألب  –ابن األخ الشقيق  –ألب 
العم ألب وإذا لم يوجد من هوالء العصاااااااااااابات أو وجد  –

وكان غير اهل للحضاااااااااااااانة انتقل الحق للرجال من غير 
 العصبات .

مسررررتبدلة بالقانون رقم  1929لسررررنة  25من ق   20المادة 
 4"ثم  استبدلت الفقرة األولى بالقانون رقم  1985لسنة 100
  (2005لسنة 

"... فإذا لم توجد حاضااااااااانة من هؤالء النسااااااااااء او لم يكن منهن 
أهل للحضااااانة او انقضاااات مدة حضااااانة النساااااء انتقل الحق فى 
الحضاااانة الى العصااابات من الرجال بحساااب ترتيب االساااتحقاق 

 حيح على االخوة.فى اإلرث  مع مراعاة تقديم الجد الص
فااإذا لم يوجااد أحااد من هؤالء  انتقاال الحق فى الحضاااااااااااااااانااة الى 
محارم الصااغير من الرجال غير العصاابات على الترتيب األتي: 
الجاااد الم  ثم االخ الم  ثم ابن االخ الم  ثم العم ثم الخاااال ثم 

 الشقيق  فالخال الب فالخال الم".
 متي ينتهي حق حضانة النساء؟

ينتهى حق حضااااانة النساااااء ببلوغ الصااااغير أو الصااااغيرة 
 سن الخامسة عشرة. 

يخير القاضاااي الصاااغير البقاء في  15بعد بلوغ سااان ال 
 يد الحاضنة وذلك  حتى يبلغ الصغير سن الرشد .

يخير القاضاااي الصاااغيرة البقاء في  15بعد بلوغ سااان ال 
 يد الحاضنة وحتى تتزوج.  

مسررتبدلة بالقانون  1929لسررنة  25من القانون   20المادة 
"ثم  اسررررتبدلت الفقرة األولى بالقانون  1985لسررررنة 100رقم 
  (2005لسنة  4رقم 

" ينتهى حق حضاااااانة النسااااااء ببلوغ الصاااااغير او الصاااااغيرة سااااان 
الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ 
ك هذه الساان فى البقاء فى يد الحاضاانة دون أجر حضااانة ، وذل

 …".حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة 
 

 هل جيوز االتفاق علي تغيري ترتيب اصحاب احلق يف احلضانة
ترتيب المشااااااااااارض ألصاااااااااااحاب الحضاااااااااااانة ملزم وال يجوز 

 االتفاق علي مخالفته كما ال يجوز القضاء بغيره
اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 

 :402الكتاب الثانل ص  16المخ  ة  اصدار 
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اذا توافرت اسااااااااااااااباب اسااااااااااااااقاا الحضاااااااااااااااانة عن احد  
النساااااااااااااااء بالترتيب ثم الحاضاااااااااااااانات تنتقل لمن تليها من 

 الرجال .

وترتيب المشرض ألصحاب الحق في الحضانة ملزم وال يجوز االتفاق 
على مخالفته كما ال يجوز القضاء بغيره، فإذا توافرت أسباب إسقاا 

الحاضاااانات المنصااااوب عليهن بترتيب المادة الحضااااانة عن إحدى 
 محل التعليق أصبح الحق في الحضانة لمن تليها في الترتيب.

 ما هي الشروط الواجب توافرها يف املتربعة باحلضانة ؟

 ان تكون من المحارم واهال للحضانة . -1
اال يكون هناك متبرعة اخر  اولي منها بالحضاااااااانة  -2
. 
 يلتفت الي عرضها بالتبرض .اما االجنبية فال  -3

د اشرررط م رر فل شمال الممررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
 392الكتاب الثانل ص  16المخ  ة  اصدار 

ويشترا في المتبرعة أن تكون من المحارم وأن تكون أهال الحضانة 
وأال توجد متبرعة أخرى أولى منهاا بالحضاااااااااااااااانة وأما األجنبياة فال 

 يلتفت إلى تبرعها.

 ا هي الشروط الواجب توافرها يف احلاضنة من النساء؟م

 ان تكون بالغة عاقلة حرة غير مرتدة . -1
ان تخلو من االمراض او العااااااااهاااااااات علي نحو  -2

يعجزها عن القيام بمهام الحضااااااااااااااانة  اذا اساااااااااااااات اعت 
الحاضاانة ان تؤد  واجب الحضااانة بأ  شااكل حتي من 

الحضااانة(  خالل مساااعدة امها او خادمة ال يسااقه عنها
وإال تكون مريضاااااااااااااااة باااحااد االمراض المعااديااة كااالبرب 

 والجذام .
 ان تكون امينة علي المحضون .-3
اال تكون متزوجة من اجنبي عن الصاااااااااااغيرغير ذى  -4

رحم محرم على الصااااااااغير وإذا القت من االجنبى القة  
 بائنة تعود لها الحضانة  .

اال تقيم به في بيت من يبغضاااااااااااااااه كأن تقيم جدته  -5
 ألمه به مع ابنتها ام المحضون وزوجها االجنبي عنها .

اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
  395الكتاب الثانل ص 16المخ  ة  اصدار 

ويشااااترا في األم أو ذوات الحق في الحضااااانة من النساااااء عدد من 
 الشروا هي:

 ( أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة حرة غير مرتدة. 1  
( أن تخلو من األمراض أو العااااهاااات على نحو يعجزهاااا عن  ۲  

 القيام بهام الحضانة.
 ( أن تكون أمينة على المحضون ال يضيع الولد عندها. ۳  

( إال تكون متزوجة من أجنبي عن الصاااااااااغير ساااااااااواء دخل بها  4  
 أولم يدخل.

( أال تقيم به في بيت من يبغضاااااااه كان تقيم جدته ألمه به مع  5  
 ها أم المحضون وزوجها األجنبي عنها.ابنت

 كيف يتم اسقاط احلضانة عن احلاضنة ؟ علي من يقع عبء اثبات توافر شروط احلضانة يف احلاضنة

عن اريق رفع دعو  اسااااااقاا حضااااااانة اسااااااتنادا لتخل  
احد شروا الحضانة في الحاضنة. األصل ان الحاضنة 
تتوافر بها الشااااروا الم لوالة للحضااااانة وعلي من يدعي 

قوان ن ا  وال  اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل
 396الكتاب الثانل ص  16المخ  ة  اصدار 
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تخل  احد شاااااروا الحاضااااانة اثبات ذلك ، وتقدير توافر 
 الشروا من عدمه سل ة تقديرية للقاضي .

فإذا تخل  شرا من الشروا المذكورة سقه عن الحاضنة الحق في 
 الحضانة وانتقل إلى من يليها في الترتيب الوارد بالمادة.

 ما هو اثر زواج احلاضنة علي حقها يف احلضانة ؟

يسااااااقه حق الحاضاااااانة في الحضااااااانة بمجرد زواجها من 
اجنبي عن المحضااااااااااااااون ولكن الزواج من قرياااب محرم 
 للصغير كعمه ال يسقه الحضانة النتفاء علة البغض .
ويجوز للقاضااي إبقاء الصااغير في يدها رغم زواجها من 
اجنبى  كيد حفظ وليسااااات يد حضاااااانة ولكن ال تساااااتحق 

 اجر حضانة في هذه الحالة .

 قول رسول هللا صنل هللا عن ه وسنم 
لمن اشااااااااااااااتكت اليه رنبة م لقها في نزض ابنها منها قال: انت 

 احق به ما لم تنكحي 
اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 

 398 – 397الكتاب الثانل ص  16المخ  ة  اصدار 
وكما أن زواج الحاضاااااانة من أجنبي عن الصااااااغير مسااااااقه بحسااااااب 

وى عن الرسول من قوله لحقها في الحضانة إعماال لما ر  -األصل 
لمن اشااااااااااااااتكت إليه رنبة م لقها في نزض إبنها منها " أنت أحق به 
مالم تنكحى" أما لو تزوجت من قريب محرم ل لصاااااااغير العمه مثال 
فال يعد هنا الزواج مساااااااق ا لحضاااااااانتها له النتفاء علة البغض، إال 
أن زواج الحاضاااااااااااانة من أجنبي عن الصااااااااااااغير وإن كان مسااااااااااااق ا 

بحسااااب األصاااال إال أنه ال يسااااقه على ساااابيل التالزم لحضااااانتها له 
يدها عليه فيكون للقاضااااااااااااااي إبقاء الصااااااااااااااغير في يدها رغم زواجها 
وتكون يدها في هذه الحالة يد حفظ وليسااات يد حضاااانة وال تساااتحق 

 بالتالي أجر حضانة.

 هل زواج األب من غري ام احملضون يسقط حقه يف احلضانة ؟

زواج االم ولكن يجوز  االصااال انه ال يساااقه حقه خال 
لالب حال زواجه بأخر  ابقاء الصاااااغير في يد االم رغم 

 زواجها بأجنبي عنه أفضل من تركة لزوجه ابيه .

اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
 401الكتاب الثانل ص  16المخ  ة  اصدار 

علإ  -واألصاااااال أن زواج األب من غير أم المحضااااااون ال يسااااااقه 
حقه في حضااانته شاارعا ولكن  -خال  الوضااع بالنساابة لزواج األم 

يجوز أن يبقى الصااااااغير في يد األم رغم زواجها من أجنبي عنه إذا 
اقتضت مصلحته ذلك اتقاء ألشد األضرار بارتكاب أخفها ويخضع 

 األمر في ذلك التقدير قاضي الموضوض.
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 ما هو اثر زواج االبوين يف حتديد شخص احلاضن ؟

اذا تزوج االبوان كاال منهمااا من اجنبي عن الصااااااااااااااغير 
تعين ضااااااامه الي حاضااااااانة من النسااااااااء غير امه فان لم 
يوجاااد يتقرر ضااااااااااااااماااه الي اماااه رغم زواجهاااا من اجنبي 
افضااااااااااال من تركه لزوجه ابيه اعماال لقاعدة اتقاء اشاااااااااااد 
االضااااااااااارار بارتكاب اخفها وهو امر يخضاااااااااااع للسااااااااااال ة 

كون المحضااااون التقديرية لقاضااااي الموضااااوض مع مراعاة 
 ذكر ام انثي .

اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
    398الكتاب الثانل ص  16المخ  ة  اصدار 

وإذا تزوج األبوان كل منهما من أجنبي عن الصغير تعين ضمه 
إلى حاضاانة من النساااء غير أمه فإن لم يوجد يعتمد ضاامه إلى 

من تراله لزوجة أبيه إعماال أمه رغم زواجها من أجنبي أفضاااااااال 
لقاعدة اتقاء أشاااااد اإلضااااارار بارتكاب أخفها(، وهو أمر يخضاااااع 
في النهاية لتقدير قاضااااي الموضااااوض الذ  يتعين عليه مراعاة ما 

 إذا كان الصغير ذكر أو أنثي.

الفقرة الثان ة من المادة العاشرررررررررة من ق محا م ا سرررررررررة رقم 
  : 2004لسنة 10

 حيث اوجبت المادة االسترشاد بمصلحة ال فل(        
 هل يعود احلق يف احلضانة ايل احلاضنة بعد سبق احلكم بأسقاطها عنها ؟

اذا زال الساااااااااابب الذى ادى إلى سااااااااااقوا الحضااااااااااانة فإن 
الحضااااااااااانة تعود إلى الحاضاااااااااانة من جديد بزوال مانعها 
كزواجهاااا من اجنبى ثم ال الق مناااه االق باااائناااا يعود 

 الحق فى الحضانة لها .

اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
    ٣٩٩الكتاب الثانل ص  16المخ  ة  اصدار 

فإذا تخل  في الحاضاانة أ  شاارا من الشااروا السااابقة سااق ت 
عنها حضااااااااانة الصااااااااغير إال أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت 

م من أجنبي عن إليهااا الشااااااااااااااروا، وعلى ذلااك فااإذا تزوجاات األ
الصاغير وساق ت عنها الحضاانة بالزواج فإن حقها في حضاانة 

 الصغير يعود إليها إذا ما القت من الزواج األجنبي.
 

 ما مدى حجية احلكم الصادر بإسقاط احلضانة؟

الحكم الصااااااااادر بإسااااااااقاا الحضااااااااانة يحوز حجية االمر 
المقضاااي بما ال يجوز لحكم اخر مخالفته إال اذا توافرت 
 اسباب جديدة تبرر الخروج على حجية الحكم األول .

اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
  ٣٩٩الكتاب الثانل ص  16المخ  ة  اصدار 

والحكم الصاااادر بإساااقاا الحضاااانة يحوز حجية األمر المقضاااي بما 
ال يجوز لحكم آخر مخااالفتااه إال إذا توافرت أسااااااااااااااباااب جاادياادة تبرر 

 على حجية الحكم األول. الخروج
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 هل حيق للحاضنة طلب التخلي عن احملضون وضمه ألبيه ؟ 

اذا لم ي لب الحاضاان الشاارعي ضاام الصااغير فللحاضاانة 
رفع دعو  ب لب ضاااام الصااااغير وتسااااليمه للحاضاااان من 
الرجال الواجب عليه الحضاااااانة حيث يلزمه الحكم بضاااام 
 . الصغير اليه إذا كان الصغير فى سن حضانة الرجال

اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
 401الكتاب الثانل ص  16المخ  ة  اصدار 

وإذا لم ي لب الحاضاان ضاام الصااغير فللحاضاانة رفع الدعوى ب لب 
ضاااااااام الصااااااااغير وتسااااااااليمه إلى الحاضاااااااان من الرجال الواجب عليه 

 الحضانة حيث يلزمه الحكم بضم الصغير إليه.

 التنازل عن حقها فى احلضانة إذا وجدت حاضنة أخرى أو مل توجد ؟هل جيوز للحاضنة 

يجوز للحاضاااانة التنازل عن حقها فى حضااااانة الصااااغير 
إذا وجدت حاضااااانة أخرى يتوافر فيها شاااااروا الحاضااااانة 
 وإذا لم يوجد حاضنة أخرى أجبرت األم على الحضانة

أشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
    392 الكتاب الثانل صفحة 16اصدار  المخ  ة

الحضاااانة حق للصاااغير وحق للحاضااانة وحق لألب ولذا قيل أن 
الحضانة تضم هذه الحقوق الثالث التي يجب التوفيق بينها فإن 
لم يمكن يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائما وعلى ذلك فإذا 
أساااااااااااق ت األم حقها فيها بقي حق الصاااااااااااغير وهو ما بات معه 

من أن األم إنما تجبر علإ الحضااااااااااانة إذا تعينت بأال مسااااااااااتقرا 
 يكون للصغير ذو رحم محرم غيرها كي ال يضيع حق الولد.

 ما هي الشروط الواجب توافرها يف احلاضن من الرجال ؟

ان يكون قادرا علي ترالية الصاااغير بأن يكون ساااليما  -1
 صحيا .

ان يكون امينا علي الصغير ال يشتهر عنه الفسوق  -2
. 
ان يكون متحدا مع المحضاااااااااااااون في الدين  قاعدة:  -3
والياااااااة لاااااغااااايااااار الااااامسااااااااااااااااااالااااام عااااالاااااي الااااامسااااااااااااااااااالااااام(                                             ال
ان يكون ذ  رحم محرم علي المحضاااااااااااااون ان كان  -4

 المحضون انثي .

اشرررررط م رررر فى شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
 401الثانل ص الكتاب  16المخ  ة  اصدار 

 ويشترا في الحاضن من الرجال أرالعة شروا:

 ( أن يكون قادرا على ترالية الصغير بأن يكون سليما صحيا.١ 

( أن يكون أمينا على الصغير ال يشتهر عنه الفسوق، فالعاصب ٢ 
 المفسد كالحاضنة المفسدة يسقه حقه في ضم الصغير وحفظه.

وذلك إعماال لقاعدة "أال ( أن يكون متحدا والمحضااااااون في الدين ٣ 
 والية الغير المسلم على المسلم".
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( أن يكون ذ  رحم محرم للمحضاااااون إذا كان المحضاااااون أنثى. ٤ 
فإذا تخل  في الحاضن أ  من هذه الشروا سق ت عنه الحضانة 

 وانتقل الحق منه إلى من يليه في الترتيب.

 احلضانة ؟هل اختالف دين احلاضن عن احملضون يسقط حق احلاضن يف  

ال يشترا في الحاضنة من النساء اتحادها في الدين مع 
المحضااااااااااااااون اال اذا تبين ان هنااااك خ را علي   دين 

 المحضون .

اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
 399الكتاب الثانل ص  16المخ  ة  اصدار 

المحضون وال يشترا في الحاضنة من النساء إتحادها في الدين مع 
فاألم الذمية مثال أحق بحضاااااانة ولدها المسااااالم وإن كانت كتابية إال 
إذا تبين أن في حضاااااااااااانتها له خ را على دينه أو بلغ السااااااااااان التي 

فإنه ينزض منها ذكرا أو  -وهي سااااااااااابع سااااااااااانين  –يعقل فيها األديان 
 أنثى.

 هل جيوز للحاضنة ان تطالب باحلضانة بعد تنازهلا عنه ؟

الحاضنة عن حضانة الصغير فانه يجوز لها إذا تنازلت 
الرجوض عن تنازلها وأخذ الصااااااااااغير ولو صاااااااااادر بتنازلها 
أحكام قضااااااااااااااائية الن اقوى الحقين فى الحضااااااااااااااانة حق 
حضاااانة الصاااغير وأن اساااق ت الحاضااانة حقها فال تقدر 

 على اسقاا حق الصغير .

اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
 393الكتاب الثانل ص  16المخ  ة  اصدار 

فإذا تصااااالحت الحاضاااانة واألب على أن تترك له الصااااغير أو على 
إبقائه في يد األب ما بعد ساان الحضااانة كان هذا الصاالح غير ملزم 
 أليهما ويكون من حقها أن ت لب ضااااااااام الصاااااااااغير إليها ويكون من
حق األب أن ينتزعه منها عند بلوغه ساااااان الحضااااااانة تغليبا في كل 

 ذلك لحق المحضون.

 كيف يتم انتقال احلضانة من حاضن ألخر وما هي االثار املالية هلذا االنتقال؟

في حال المنازعات : ال تنتقل الحضااااااااااانة من حاضاااااااااان 
ألخر في المنازعات اال بحكم قضائي حيث يتعين ثبوت 

للحاضااااااانة التالية للصاااااااغير  فعلي سااااااابيل اليد المساااااااتقرة 
المثال اذا تزوجت االم الحاضاااااانة وساااااالمته المها فإن ام 
االم لها ان ت الب بنفقة الصغير باعتبارها اليد الممسكة 
ولكن ال تسااااتحق اجر الحضااااانة اال بعد الحصااااول علي 

 حكم قضائي .

اشرررررط م رررر فل شمال الممررررفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال 
 403 /402ص الكتاب الثانل  16المخ  ة  اصدار 

عند  -ذكورا أو إناثا  -والحضاااااااانة ال تنتقل من حاضااااااان إلى آخر 
المنازعات إال بحكم قضااااااااااااائي حيث يتعين ثبوت اليد المسااااااااااااتقرة ل 
لحاضاااااااااااااانة التالية على الصااااااااااااااغير، ومؤدى ذلك أنه إذا تزوجت أم 
الصااغير مثال وساالمته إلى أمها "أم األم" فإن ألم األم الم البة بنفقة 

عليه إال أنها ال تساااات يع الم البة بأجر  الصااااغير باعتبارها ذات يد
حضاااااااااااااااانة لها أو انتقال المفروض كأجر حضاااااااااااااااانة إليها إال بعد 



 
 
 
 

9 
 

اما في حالة عدم المناازعة فان الحضاااااااااااااااانة تنتقال من 
بثبوت اليد المسااتقرة للحاضاانة التالية حاضاانة الي اخر  

بكافة ارق االثبات ومنها المشاااااااهدة والالتالي ينشااااااأ حق 
الحاضاااااااااااااانة التالية في الم البة بنفقة الصااااااااااااااغير واجر 

 الحضانة اعتبارا من تاريخ بدء يدها عليه .

الحصاااول على حكم قضاااائي بانتقال حضاااانة الصاااغير إليها أ  بعد 
أن تثبت لها الصااااااااااافة كحاضااااااااااانة وحتى ال يكون البها غير مقبول 

 لرفعه قبل األوان.

  تتقدم صاحبة احلق فيها من النساء ؟  حق االب يف انتقال احلضانة اليه اذا مل

حاله سااااقوا الحضااااانة عن الحاضاااانة فال تلتزم المحكمة 
بالبحث عن صاحبة الحق التالية في الحضانة و تقضي 
بضااااااااااااام الصاااااااااااااغير لمن يتقدم من اصاااااااااااااحاب الحق في 
الحضاااااااانة قانونا من النسااااااااء او الرجال ودون ان يكل  

ال يسوغ إلزام بإثبات عدم وجود مستحق لها سواه وحيث 
المحكمة بإدخال كل اصااااااااااااااحاب الحق في الحضااااااااااااااانة 
خصاااااوما في الدعوى للوصاااااول الى صااااااحب الحق فيها 
وانما لصااااااااااحب الحق اقامة دعوى جديدة او التدخل فى 

 الدعوى المقامة بالم البة بضم الصغير له .

 وما بعدها  429ص اشرط م  فى شمال المرجع السابق 
أنه في حالة سااقوا الحضااانة عن الحاضانة ويتعين اإلشااارة هنا إلى 

فال تلتزم المحكمة بالبحث عن صاااااااحبة الحق التالية في الحضااااااانة 
على نحو إذ لم يتقدم أحد من صاااااااااااحبات الحق في الحضااااااااااانة من 
النساااااء للم البة بها قضاااات المحكمة بضاااام الصااااغير لمن يتقدم من 

أن  أصاااحاب الحق في الحضاااانة قانونا من النسااااء أو الرجال ودون 
يكل  بإثبات عدم وجود مسااااااااتحق لها سااااااااواه وحيث ال يسااااااااوغ إلزام 
المحكمة بإدخال كل أصااااااااحاب الحق في الحضااااااااانة خصااااااااومة في 

 الدعوى للوصول إلى صاحب الحق فيها

وإذا وجد أكثر من حاضاااااانة أو حاضاااااان في مرتبة واحدة وكلهم أهل 
للحضاااااااااانة كأخوة أشاااااااااقاء أو أخوات شاااااااااقيقات فاو الهم بحضاااااااااانة 

أقدرهم على تراليته فإن تساااااوت قدرتهم رجح القاضااااي من الصااااغير 
 يشاء منهم.

 ما هي حدود حق احلاضنة يف االنتقال بالصغري إىل بلد اخر؟

إذا كانت الحاضااااااانة غير أم الصاااااااغير: ال يحق لها  -1
االنتقال بالصااااااااااااغير إلى بلد غير بلد أبيه إال بأذن االب 
بحيااث إذا انتقلاات أجبرت على العودة إلى محاال اإلقااماة 

و إال جاز للقاضاااااااااااي الحكم بنقل الحضاااااااااااانة إلى من  –
 يليها في الترتيب . 

زالت اذا كانت الحاضنة هي ام الصغير والزوجية ال -2
قاااائماااة او كاااانااات م لقاااة رج ياااا فال يجوز لهاااا االنتقاااال 

           بالصغير بدون اذن االب وذلك يعد نشوزا من جانبها .                                                                             

 432،  431اشرط م  فل شمال ص 
في هاااذا المجاااال يفرق بين حاااالتين األولى هي ماااا إذا كاااانااات 
الحاضاااااااااااااانة غير أم الصااااااااااااااغير والثانية إذا كانت هي أمه. ففي 
الحالة األولى ال يكون للحاضاانة االنتقال بالصااغير إلى بلد غير 

محل بلد أبيه إال بإذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى 
الحضااااانة وإال جاز للقاضااااي الحكم بنقل الحضااااانة إلى من يلي 
الحاضاانة فيه أما إذا كانت الحاضاانة هي أم الصااغير فإذا كانت 
الزوجيااة الزالاات قااائمااة م ض األب أو القاات رج يااا والزالاات في 
العاااادة أو القاااات وخرجاااات من العاااادة فال يجوز لهااااا االنتقااااال 
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امااا اذا كاااناات الحاااضاااااااااااااان ام م لقااة االق بااائن:  -3 
ير الي االماكن التي ال تحول يجوز لها االنتقال بالصاااااااغ

دون منع االب من الرؤية  او االشاااااااااااارا  علي شاااااااااااارون 
ابنه، اما اذا كان مكان االنتقال سااايحول دون ذلك يمتنع 

 عليها السفر .
أى نزاض يثار بشااااأن ذلك من اختصاااااب قاضااااى االمور 
الوقتية بالمحكمة االبتدائية دون غيره إلصاادار أمر على 

 السفر . عريضة فى المنازعات حول

وليين ألن ذلك يشااااكل بالصااااغير بغير إذن األب في الحالتين األ
نشااااااااااااااوزا من جااانبهااا أمااا في الحااالااة الثااالثااة فيجوز لهااا االنتقااال 
بالصااغير إلى بلد أهلها الذ  عقد عليها فيه فقه دون إذن األب 
لتكون في رعايتهم وشااااااري ة إال يحول ذلك دون ممارسااااااة األب 
لحقه في رؤية الصغير واإلشرا  على شرونه فإذا انتفي أ  قيد 

 ود امتنع عليها السفر بالصغير.من تلك القي

 ما هي حدود حق احلاضن يف االنتقال بالصغري إىل بلد أخر؟

إذا كان الولد في حضاااانة أبيه فله حق السااافر به إال انه 
ليس له أن يمنع األم من رؤيته الن ذلك حق مقرر لها 

 شرعا وقانونا .

 433ص  2د أشرط شمال ك/
حق الساافر به إال أنه ليس له أن إذا كان الولد في حضااانة أبيه فله 

يمنع أمااه من رؤيتااه ألن لهااا الحق في أن تراه ومنعهااا من الرؤيااة 
 يلحق ضررا بها.

 سلطة النيابة العامة يف تسليم احملضون للحاضنة ؟  

إذا كان الصاااااغير في سااااان حضاااااانة النسااااااء وانتزض منها 
بااإرادتهااا او بغير ارادتهااا كااان لهااا اللجوء للنيااابااة العااامااة 

 للحصول علي قرار بتسليم الصغير اليها .

  :  2000لسنة  1قانون رقم  70المادة 
يجوز للنيابة العامة ، متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة 
صااغير فى ساان حضااانة النساااء ، او البت حضااانته مؤقتا من 
يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصااادر بعد اجراء التحقيق المناساااب 

صااااااااغير الى من تتحقق مصاااااااالحته معها قرارا مسااااااااببا بتسااااااااليم ال
.ويصااااااااااااااادر القرار من رئيس نيااابااة على االقاال ، ويكون واجااب 
التنفيذ فورا الى حين صاااااااادور حكم من المحكمة المختصااااااااة فى 

 موضوض حضانة الصغير
 جرمية امتناع من بيده الصغري عن تسليمه ملن له احلق يف حضانته شرعا؟

يعاقب بالحبس او بغرامة ال تزيد عن خمسااااااااااااااين جنيها 
مصريا كل من كان متكفال ب فل البه منه من له الحق 
في البه ولم يسااالمه إليه  يعاقب بالحبس مده ال تتجاوز 
سااااانه أو بغرامة ال تزيد عن خمساااااين جنيها مصاااااريا أ  
الوالدين او الجدين لم يساااااااالم ولده الصااااااااغير او ولد ولده 

 من ق العقوبا  :  284المادة 
يعاقب بالحبس او بغرامه ال تزيد على خمسااااااااااااااين جنيه كل من 
كان متكفال بكفل والبه منه من له الحق في البه ولم يساااااااااالمه 

 إليه .
 من ق العقوبا  :  292المادة 
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في البااااه بناااااء على قرار من جهااااة  الى من لااااه الحق
 القضاء صادر بشان حضانته او حفظه. 

تتجااوز سااااااااااااااناه أو بغراماة ال تزياد على يعااقاب باالحبس ماده ال 
خمسااااااااااين جنيه مصاااااااااار  أ  الوالدين او الجدين لم يساااااااااالم ولده 
الصاااااااغير او ولد ولده إلى من له الحق في البه بناء على قرار 
من جهة القضاااااء صااااادر بشااااان حضااااانته أو حفظه وكذلك أى 
الوالدين أو الجدين خ فه بنفساااااااااااااه أو بواسااااااااااااا ه غيره ممن لهم 

جهة القضااااااااء حق حضاااااااانته او حفظه ولو بمقتضاااااااى قرار من 
 كان ذلك بغير تحيل أو اكراه .

 ما الفرق بني حضانة الطفل وحفظة ؟

حضااااانة ال فل تكون خالل إلى أن يبلغ الصااااغيرخمسااااة 
عشر عاما أما حفظه                               فيكون 
بعد  ذلك السااااان وساااااقوا حق الحاضااااانة بأ  سااااابب من 

امره يخضااااع لتقدير قاضااااى الموضااااوض االسااااباب والحفظ 
مساااتهدفا مصااالحة الصاااغير وال يجوز حفظ الصاااغير اال 
بحكم قضااااااااااااائي وال يسااااااااااااتحق يد الحفظ اجر على حفظ 

 الصغير .

اشرررررررررط م رررررررر فى شمال حل الممررررررررفي  العمن ة حل قوان ن 
 408 391ا  وال المخ  ة ص

فالحضاااااانة تكون خالل السااااان التي حددها قانون الموضاااااوض أما 
فيكون فيما بعد سااااااااااان الحضاااااااااااانة الذ  حدده القانون أو الحفظ 

 سقوا حق الحضانة أل  سبب من األسباب.

 ما املقصود بتخيري الصغري ؟

يقصد به ان يقوم القاضي بتخيير الصغير بمجرد بلوغه 
ساااانة( فيمن يرغب البقاء معه حتي  15ساااان الحضااااانة  

يبلغ سااااااان الرشاااااااد للذكور و حتي الزواج ل ناث. ويكون 
 ذلك سواء كانت الحاضنة هي االم او غيرها .

والمعدل بالقاون 1929لسرررررنة 25من القانون رقم  20المادة 
  2005لسنة  4رقم 

ينتهى حق حضااااااانة النساااااااء ببلوغ الصااااااغير او الصااااااغيرة ساااااان 
الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ 

ضااانة ، وذلك هذه الساان فى البقاء فى يد الحاضاانة دون أجر ح
 حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .

 

 هل جيوز حفظ الصغري لدى احلاضنة بدون حكم قضائي ؟

الب إبقاء المحضون فى يد الحاضنة ببلوغ سن خمسة 
عشاااااااار عاما يكون بدعوى مسااااااااتقلة ترفع  امام المحكمة 
الجزئية المختصااة ويجوز للحاضاانة ان تتمهل فى البها 
بضاام المحضااون إليها بعد بلوغه هذا الساان إلى ان يقوم 
االب االقرب عصاااااااب فى الب ضااااااام المحضاااااااون اليها 

اءات المعتاااااااادة فتقااااااادم ب لاااااااب عاااااااارض يرفع بااااااااإلجر 

اشرررررررررط م رررررررر فى شمال حل الممررررررررفي  العمن ة حل قوان ن 
 :409ا  وال المخ  ة ص 

تمديد بقاء الصااغير في يد الحاضاانة بعد بلوغه ساان حضااانة النساااء 
ال يتقرر إال بحكم القاضااي وهو ما يترتب عليه القول أن ترك األب 
لصااغاره في يد الحاضاانة بعد بلوغهم أقصااى ساان حضااانة النساااء ال 
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من ق المرافعات ت الب فيه  123المنصاااااااااااوب بالمادة 
 ابقاء المحضون فى يدها .

يساااقه وجوب تخيير الصاااغير البالغ للخامساااة عشااارة في حالة الب 
 األب ضمه قانونا.

 حدود التزام احملكمة باختيار الصغري؟ما هي 

يجب علي القاضااااااي االلتزام بما اختاره الصااااااغير واجابة 
 البه .

اذا ثبت للمحكمة ان اختيار الصااااااااااااااغير قد يترتب عليه 
اصاااااااااااابته بضااااااااااارر  يكون للقاضاااااااااااي عدم اجابة اختيار 
الصااااااااااااغير اعماال للقاعدة اعالء المصاااااااااااالحة الفضاااااااااااالي 

 للصغير .
فيصبح فى حكم ال فل الذى  إذا كان المحضون معتوها

لم يبلغ خمسااة عشاار عاما ويبقى فى يد أمه النها أشاافق 
عليااه واالقاادر على مصاااااااااااااااالحااه وال مجااال لتخيره  فاااقااد 

 االهلية( .

اشرررررررررط م رررررررر فى شمال حل الممررررررررفي  العمن ة حل قوان ن 
             :410ا  وال المخ  ة ص 

وجوالياااا على يمكن القول أناااه وإن كاااان تخيير الصااااااااااااااغير أمرا 
المحكمة القيام به متى بلغ المحضاون الخامساة عشارة من عمره 
إال أن األخذ بما اختاره المحضاااااااااون من بقاء في يد الحاضااااااااانة 
يخضع لتقدير قاضي الموضوض فإن رأى أن في إبقاء المحضون 
في يد الحاضاااااانة وفق اختياره ين و  على ضاااااارر يصاااااايبه كان 

قاء الصااااااغير في يدها للمحكمة الحكم برفض الب الحاضاااااانة إب
خاصااة وأن للصااغير بيلوض هذه الساان اإلنفراد باإلقامة وحده رغم 
اختياره البقاء في يدها شااري ة أن يتضاامن الحكم األسااباب التي 
دعت المحكمة إلى رفض اختيار المحضون استنادا إلى وجوب 
تغليب مصلحة الصغير إذا ما تعارضت مع مصلحة الحاضنة 

قاعدة تغليب المصلحة الفضلى للصغير ومصلحة األب إعماال ل
 ۲۰۰4لسنة  10المستحدثة بالقانون رقم  ۱۰وفق نص المادة 

. ويشااااااترا لتغيير المحضااااااون أن يكون أهال لالختيار فإذا كان 
 مجنونة أو معتوها فال وجه لتخييره وابقت القواعد العامة.

ويكفي أن يتم تخيير المحضون أمام محكمة أول درجة إال أن • 
حكمااة االسااااااااااااااترنااا  القيااام بااالتخيير إذا تخلفاات محكمااة أول الم

 درجة عن القيام باإلجراء.
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 ما هو احلق يف الرؤية

حال كون الصااااااااااااااغير في حضااااااااااااااانة احد ال رفين يكون 
لل ر  االخرالذى ليس بيده الصغير الحق في رؤية هذا 
الصاااااااغير وهذا الحق مقرر ايضاااااااا ألجداد الصاااااااغير في 

 االبوين . حال عدم وجود احد

 القرآن الكريم
 "واولو االرحام بعضهم اولي ببعض في كتاب هللا"قوله تعالي: 

 ن يكون احلق يف الرؤية؟مل

لكل من األبوين الحق في رؤية الصاااااااااغير او الصاااااااااغيرة 
ولألجااداد مثاال ذلااك عنااد عاادم وجود األبوين  والااالتااالي 
يساااااااااااقه حق األجداد في حال وجود االبوين وال فرق فى 

الحق فى الرؤياة إذا كاانات الزوجياة قاائماة أو بعاد ثبوت 
 حدوث ال الق .

نة  25القانون رقم   100المعدل بالقانون رقم  1929لسررررررررر
"مسررتبدلة بالقانون رقم  20) المادة  20المادة  1985لسررنة 
ستبدلت الفقرة األولى   بالقانون رقم  1985لسنة 100 " ثم ا

 ( :2005لسنة  4
رؤية الصااغير او الصااغيرة ولألجداد ولكل من األبوين الحق فى 

 مثل ذلك عند عدم وجود األبوين.
 قال هللا تعالى "واولوا االرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا

 كيف يتم تنظيم الرؤية؟

االصاااااااااااااااال ان يتم تنظيم الرؤيااة اتفاااقااا واذا تعااذر تنظيم 
 الرؤية اتفاقًا نظمها القاضي .

المعدل بالقانون  1929لسنة  25من القانون رقم  20المادة 
 :1985لسنة  100رقم 

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضاااااااااااااى على ان تتم فى 
 مكان ال يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.

 ما هي األماكن التي جيوز ان تتم فيها الرؤية؟

بحساااااب االصااااال يجوز االتفاق بين االارا  علي مكان 
 تنفيذ الرؤية .

فان تعذر االتفاق علي االماكن يجوز للقاضااااااااااااااي تحديد 
مكانا للرؤية وفقا للحالة المعروضااااة عليها والما يتناسااااب 
 قدر االمكان وظرو  اارا  الخصومة بشرا ان يكون 

من االماااااكن التي يحااااددهااااا وزير العاااادل بعااااد  ●
 موافقة وزارة الشرون االجتماعية 

ان  يتوافر في المكان ما يشاااايع ال مأنينة في   ●
نفس الصاااغير وال يكبد أارافه خصاااومة مشاااقة 

 ال تحتمل 

المعدل بالقانون  1929لسنة  25من القانون رقم  20المادة 
 :1985لسنة  100رقم 

وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضاااااااااااااى على ان تتم فى 
 مكان ال يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.

 
 :٢٠٠٠لسنة  ١من القانون رقم  76مادة 

الصغير فى احد األماكن التى يصدر بتحديدها ينفذ الحكم برؤيا 
قرار من وزير العادل بعاد موافقاة وزير الشاااااااااااااارون االجتمااعياة   
وذلك ما لم يتفق الحاضاان والصااادر لصااالحه الحكم على مكان 

 أخر.
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 2000لساااااااانة  1087واألماكن التى حددها وزير العدل 
 هى :

 أحد النوادى الرياضية واالجتماعية . .1
 أحد مراكز رعاية الشباب . .2
أحااد دور رعااايااة األمومااة وال فولااة التى تتوافر  .3

 .فيها حدائق 
 أحد الحدائق العامة . .4

ويشااااااااااااااترا فى جميع األحوال ان يتوافر في المكان ما يشاااااااااااااابع 
 ال مأنينة في نفس الصغير.

 
 : 2000 لسنة 1087قرار وزير العدل 

 أحد النوادى الرياضية واالجتماعية .
 أحد مراكز رعاية الشباب .

 أحد دور رعاية األمومة وال فولة التى تتوافر فيها حدائق .
 أحد الحدائق العامة .

 هل جيوز اصدار حكم مؤقت بالرؤية ؟

نعم يجوز للمحكمة ان تصااادر حكم مؤقت بالرؤية لحين 
 صدور الحكم النهائي .

 : 2000لسنة  1قانون  10/4المادة
 ....و للمحكمة اثناء ساااااااااير الدعوى أن تصااااااااادر احكاما مؤقتة 

 واجبة النفاذ بشأن الرؤية....( 
 : 2000لسنة  1ق  59مادة 

 ........  وحتى تصاااااااادر هذه المحكمة حكمها النهائى ، يجوز 
 لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية ....(.

 تنفيذ حكم الرؤية قهرا؟هل جيوز 

المعدل بالقانون  1929لسنة  25من القانون رقم  20المادة  ال يجوز تنفيذ حكم الرؤية قهرا .
لسررررنة 100"مسررررتبدلة بالقانون رقم  1985لسررررنة  100رقم 

1985  
 ........ وال ينفذ حكم الرؤية قهرّا (

 وما جزاء امتناع من بيده الصغري عن تنفيذ الرؤية ؟

في حال امتناض من بيده الصاااااغير عن تنفيذ الحكم بغير 
 عذر يقوم القاضي بإنذاره. 

فأن تكرر منه ذلك جاز للقاضااااااااااااااي بحكم واجب النفاذ  
نقل الحضانة مؤقتًا الى من يليه من أصحاب الحق فيها 

 لمدة يقدرها القاضى .

المعدل بالقانون  1929لسنة  25من القانون رقم  20المادة 
"مسرررتبدلة بالقانون رقم  20) المادة  1985نة لسررر 100رقم 

 ........  1985لسنة 100
"... وال ينفذ حكم الرؤية قهرا  ولكن إذا امتنع عن بيده الصااغير 
عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضااااااااااااى فان تكرر ذلك جاز 
للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من 

 …". ة يقدرهاأصحاب الحق فيها لمد
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 كيف يتم تنفيذ جزاء نقل احلضانة مؤقتا يف عدم تنفيذ حكم الرؤية؟

يكون للصااااادر لصااااالحه الحكم ان يقيم دعو  الب نقل 
 الحضانة مؤقتا لالمتناض عن تنفيذ حكم الرؤية 

 ويتعين علي المدعي اثبات ذلك االمتناض .

  :7مادة  2000لسنة  1087قرار وزير العدل رقم 
ألى من أارا  السااااااااااااند التنفيذ  ان يسااااااااااااتعين باألخصااااااااااااائي  

 االجتماعي المنتدب
للعمل بدائرة المحكمة التي اصااااااااااااادرت حكم الرؤية إلثبات نكول 
ال ر  اآلخر عن التنفيذ فى المواعيد واألماكن المحددة بالحكم 
، ويرفع األخصااااائي االجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما أقام 

 ذا الخصوبال الب دعوى فى ه

 كيف يتم إثبات واقعة االمتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام حمكمة األسرة؟

يتم اثبات واقعة االمتناض عن تنفيذ حكم الرؤية من  -1
خالل تقرير االخصااااااااااااااااائي االجتماااعي المنتاادب للعماال 
باادائرة المحكمااة الثبااات نكول ال ر  االخر عن التنفيااذ 

الاحاكام يارفاع  فاى الاماواعاياااااااد واالمااااااااكان الاماحاااااااددة فاي
االخصاااااااااااااااااائي االجتمااااعي تقريرا للمحكماااة اذا ماااا اقاااام 

 ال الب دعوى في هذا الخصوب .
ايضاااا يلتزم المسااارول اإلدار  بالنواد  الرياضاااية او  -2

االجتماعية او بمراكز رعاية الشااااااااااااااباب او بدور رعاية 
االمومااااة وال فولااااة التي يجر  تنفيااااذ حكم الرؤيااااة فيهااااا 

را  السند التنفيذ  ان يثبت والناء علي الب أ  من اا
في مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسرول عن 

 تنفيذ حكم الرؤية واليده الصغير.

    2000لسنة  1087: قرار وزير العدل رقم 7مادة 
أل  من أارا  السااااااااااااااند التنفيذ  او يسااااااااااااااتعين باألخصااااااااااااااائي 
االجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصاااااااااااادرت حكم 

إلثبااااات نكول ال ر  االخر عن التنفيااااذ فى المواعيااااد  الرؤيااااة
واالماكن المحددة بالحكم  ويرفع األخصاااااااااااائي االجتماعي تقريرا 

 للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوب.
 2000لسنة  1087من قراار وزير الدل رقم  8مادة 

يلتزم المسااااااااااارول اإلدار  بالنواد  الرياضاااااااااااية او االجتماعية او 
بمراكز رعاية الشااااااااااااااباب او بدور رعاية ال فولة واألمومة التي 
يجرى تنفيااذ حكم الرؤياة فيهااا  والناااء على الااب اى من أارا  
الساااااااااااند التنفيذ   ان يثبت فى مذكرة يحررها حضاااااااااااور او عدم 

 حضور المسرول عن تنفيذ حكم الرؤية واليده الصغير.
فى  ولمن حررت المذكرة بناء على البه ان يثبت مضاااااااااااااامونها

 محضر يحرر فى قسم او مركز الشراة التابع له مكان التنفيذ.
 هل جيوز إعادة التنفيذ حبكم الرؤية بعد ثبوت االمتناع عن تنفيذه ؟

نعم يجوز اعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات الساااااااااند التنفيذ  
في كل مرة يثبت فيها امتناض الصااااادر ضااااده الحكم عن 

امة بعدم جواز التنفيذ اسااااااااااااااتثناء من القواعد الع -تنفيذه 
 بالسند التنفيذ  اال مرة واحدة .

الممفي  العمن ة حل قوان ن ا  وال  -اشرط م  فى شمال 
 445المخ  ة ص

كمااا أجاااز عجز المااادة المااذكورة إعااادة تنفيااذ حكم الرؤيااة بااذات 
السااااااااند التنفيذ  في كل مرة يثبت فيها امتناض الصااااااااادر ضااااااااده 

 الحكم عن تنفيذه.
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 قانون األحوال الشخصية 

 1985لسنة  100المعدل بالقانون  1929لسنة  25المعدل بالقانون  1920لسنة  25رقم 
 1920لسنة  25األحوال الشخصية رقم 

 ) بأحكام النفقة وبعض مسائل األحوال الشخصية (
 

 
 الباب األول
 فى النفقة

 القسم األول

 فى النفقة والعدة

  1مادة 

سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت  تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا
وتشمل النفقة الغذاء  وال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة. الدين. فيموسرة أو مختلفة معه 

وال يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت,  والكسوة والمسكن ومصاريف العالج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت  او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون

فى  –دون إذن زوجها  -وال يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية دون اذن زوجها.
األحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, وال 

بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة األسرة وطلب منها الزوج  خروجها للعمل المشروط مشوب
 تسقط وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن اإلنفاق مع وجوبه , وال االمتناع عنه.

 وال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.إال باإلدالء او اإلبراء. 
 يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها اال يزيد على ما يفي بحاجتها وال

ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة  الضرورية.
 األخرى.

 

  2مادة 
 المادة السابقة من تاريخ الطالق. المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فى

 

  3مادة 
  1929لسنة  25ألغيت بالقانون رقم 

 

 القسم الثاني
 فى العجز عن النفقة

  4مادة 

إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن 



كن أصر على عدم اإلنفاق طلق عليه القاضي فى الحاال وان  له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ول
ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حاال وان أثبته أمهله مدة ال تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد 

 ذلك.

 

  5مادة 
له ماال  إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن 

ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجال فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر لإلنفاق 
فان كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل  بعد مضى األجل. القاضيعليها طلق عليه 

قاضى وتسرى أحكام هاذ  الماادة علاى    او كان مفقودا وثبت ان ال مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه ال
 المسجون الذي يعسر بالنفقة.

 

  6مادة 
تطليق القاضى لعدم اإلنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يسار  واستعد لإلنفاق فى أثنااء  

 العدة فان لم يثبت يسار  ولم يستعد لإلنفاق لم تصح الرجعة.

 

 الباب الثاني
 فى المفقود

  7مادة 

 1929لسنة  25غيت بالقانون أل

 

  8مادة 
إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتين انه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحيااة األول فاان   

 تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقد  فى عدة وفاة األول.

 

 الباب الثالث
 فى التفريق للعيب

  9مادة 

أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما ال يمكن البرء منه او يمكن البرء  للزوجة
وال يمكنها المقام معه إال بضرر كالجنون او الجزام او البرص سواء كان ذلك العياب  . منه بعد زمن طويل

عالمة بالعيب او حدث العياب  بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به, فان تزوجته 
 بعد العقد ورضيت به صراحة او داللة بعد علمها فال يجوز التفريق.

 

  10مادة 
 الفرقة بالعيب طالق بائن 

 

  11مادة 
 يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التي يطلب فسخ الزواج من اجلها.



 الباب الرابع
 فى أحكام متفرقة

  12مادة 

  1929لسنة  25ألغيت بالقانون 

 

  13مادة 
 على وزير الحقانية هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشر  فى الجريدة الرسمية.

 المعدل 1929لسنة  25القانون 
 1985لسنة  100بالقانون  

 ) خاص ببعض أحكام األحوال الشخصية (
 

 الطالق
  1مادة 

 ال يقع طالق السكران والمكر .

 

  2مادة 
 جز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة ال غير.ال يقع الطالق غير المن

 

  3مادة 
 الطالق المقترن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع واحدة.

 

  4مادة 
 كنايات الطالق وهى ما تحتمل الطالق وغير  وال يقع بها الطالق إال بالنية.

 

  5مادة 
على مال وما نص على كونه بائنا فى كل طالق يقع رجعيا اال المكمل للثالث والطالق قبل الدخول والطالق 

 .1920لسنة  25هذا القانون والقانون رقم 

 

 مكررا 5مادة 
وتعتبار   على المطلق أن يوثق إشهاد طالقه لدى الموثق المختص خالل ثالثين يوما من إيقااع الطاالق.  

شخصها على يد الزوجة عالمة بالطالق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضر  كان على الموثق إعالن الطالق ل
محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطالق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق اإلجراءات التي يصادر  

وترتب أثار الطالق من تاريخ إيقاعه إال إذا أخفا  الزوج عن الزوجة , فال تترتب  بها قرار من وزير العدل.
 اريخ علمها به.أثار  من حيث الميراث والحقوق المالية األخرى إال من ت

 

 الشقاق
 الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر



  6مادة 

اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ال يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلاب مان   
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن اإلصالح بينها فاإذا رفاض   

ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضاى علاى الوجاه المباين باالمواد       الطلب
11,10,9,8,7. 

 

 الحكمين وإجراءات عملهم
  7مادة 

يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإال فمن غيرهم ممن لهام خبارة بحالهاا    
 وقدرة على اإلصالح بينهما.

 

  8مادة 
ل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على اال تجاوز مدة ستة اشهر وتخطار  يشتم -أ

-بالمحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة . 
يقدما تقرير هماا  يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة ال تزيد عن ثالثة اشهر فان لم 

 اعتبرها غير متفقين.
 

  9مادة 
وعلى الحكماين   ال يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطار .

 ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذال جهدها فى اإلصالح بينهما على أية طريقة ممكنة.

 

  10مادة 
فان كانت اإلساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة  -: أ حإذا عجز الحكمين عن اإلصال

وإذا كانت اإلساءة كلها من  -. ببائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطالق
اءة وان كانات اإلسا  -. ججانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة

وان جهال الحال فلم يعرف المسيء . د.مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة اإلساءة
 .منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل

 

  11مادة 
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتمال على األسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع 

( وإذا اختلفوا او لم يقادموا  8رة بالحال وقدرة على اإلصالح وحلفته اليمين المبينة فى المادة )ثالث له خب
تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى اإلثبات وان عجزت المحكمة عن التوفياق باين الازوجين    

بينهما بطلقة بائنة  وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطالق قضت المحكمة بالتطليق
 مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى.

 

 



 مكرر )مضافة(  11مادة 
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته االجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى اإلقرار اسام  

تي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل الزوجة او الزوجات الال
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطالق منه إذا لحقها ضرر مادي  مقرون بعلم الوصول.

, فاإذا  او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد اال يتزوج عليها
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب  عجز القاضى عن اإلصالح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إال إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقهاا  
م تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهار  فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة ل

 انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.
 

 إنذار الطاعة
 مكرر ثانيا 11مادة 

وتعتبر ممتنعاة دون  . إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ االمتناع
على يد محضر لشخصها او من يناوب   حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعالن

وللزوجة االعتراض على هذا أمام المحكمة االبتدائية خاالل   عنها وعليه أن يبين فى هذا اإلعالن المسكن.
ثالثين يوما من تاريخ هذا اإلعالن وعليها أن تبين فى صحيفة االعتراض األوجه الشرعية التي تستند إليها 

عدم قبول اعتراضها. ويعتد بوقف نفقتها مان تااريخ انتهااء ميعااد     فى امتناعها عن طاعته وإال حكم ب
وعلى المحكمة عند نظر االعتراض , او بنااء علاى طلاب أحاد      الميعاد. فياالعتراض اذا لم تتقدم به 

فإذا بان لها ان الخاالف   الزوجين, التدخل إلنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة.
مان   11الى  7ت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من مستحكم وطلب
   هذا القانون.

 
 التطليق لغيبة الزوج او حبسه

  12مادة 
إذا غاب الزوج سنة فاكثر بال عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب الى القاضاى تطليقهاا تطليقاا بائناا إذا     

 تطيع اإلنفاق منه.تضررت من بعد  ولو كان له مال تس

 

  13مادة 
إن أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى أجال واعذر إليه بأنه يطلقها فإذا انقضى األجل ولام  

وإذا لم يمكن وصول الرساائل الاى الغائاب     بينهما بطلقة بائنة. القاضييفعل ولم يبدى عذرا مقبوال فرق 
 طلقها القاضى عليه بال عذر او ضرب اجل.

 

  14مادة 
لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنين فاكثر ان تطلب الى القاضى بعد 

 مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه.



 دعوى النسب

  15مادة 
قي بينها وبين زوجها من حين العقد, وال لولد ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التال

زوجة آتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها , وال لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها اذا آتت به ألكثار  
 من سنة من وقت الطالق او الوفاة.

 

 تقدير النفقة و نفقة العدة
 16مادة 

أو عسرا على إال تقل النفقة فى حالة العسر عن تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا 
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شاروطه ان   القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.

يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على األكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة )بحاجاتها 
للزوج ان يجرى . ب النفاذ فورا الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذالضرورية( بحكم غير مسبب واج

المقاصة بين ما أدا  من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا, بحيث ال يقال ماا تقبضاه    
 الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم الضرورية.

 

  17مادة 
كما انه ال تسمع عند اإلنكاار دعاوى    زيد على سنة من تاريخ الطالق.ال يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة ت

 اإلرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطالق.

 

  18مادة 
ال يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطاالق وال يجاوز   

 ا القانون لمدة بعد صدور  إال بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطالق.تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذ

 

 مكرر 18مادة 
الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طالقها زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة 

يجاوز ان  عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على األقل وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية و
 يرخص للمطلق فى سداد هذ  المتعة على أقساط.

 

 مكرر ثانيا   18مادة 
وتستمر نفقة األوالد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما  إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.

اجزا عان  يكفى نفقتها والى ان يتم االبن الخامسة عشر من عمر  قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها ع
الكسب آلفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم المالئم ألمثاله والستعداد , او بسبب عدم تيسر هذا الكسب 

ويلتزم األب بنفقة أوالد  وتوفير المسكن لهم بقدر يسار  وبماا يكفال لادوالد     استمرت نفقته على أبيه.
 على أبيهم من تاريخ امتناعه عن اإلنفاق عليهم.وتستحق نفقة األوالد  المستوى الالئق بأمثالهم. فيالعيش 

 

 



 مكرر ثالثا )مضافة( 18مادة 
 ق. دستورية  8لسنة  5فى القضية  6/1/1996ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 

 

 المهاار
  19مادة 

إال إذا ادعاى   إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر فالبينة على الزوجة فان عجزت كان القول للزوج بيمين
وكذلك الحكم عند االختالف بين أحد الازوجين وورثاة األخار او باين      ما ال يصح ان يكون مهرا لمثلها.

 ورثتهما.

 

 سن الحضانة 
  20مادة 

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة, ويجوز للقاضاى  
تزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة إذا تبين ان مصالحتها تقتضاي   بعد هذ  السن إبقاء الصغير حتى ت

وإذا  ولكل من األبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة ولدجداد مثل ذلك عند عدم وجود األباوين.  ذلك.
تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان ال يضر بالصغير او الصاغيرة او الصاغيرة   

وال ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيد  الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذر  القاضى  نفسيا.
فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمادة  

ن يدلى باالم علاى مان يادلى    ويثبت الحق فى الحضانة لالم ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه م يقدرها.
االم, فأم االم وان علت, فأم األب وان علات,   باالب, ومعتبرا فيه األقرب من الجهتين على الترتيب التالي :

فاألخوات الشقيقات, فاألخوات الم, فاألخوات الب, فبنت األخت الشقيقة, فبنت األخت الم, فالخاالت بالترتيب 
الب, فبنت االخ بالترتيب المذكور, فخاالت االم بالترتيب المذكور, فخاالت  المذكور فى األخوات, فبنت األخت

فإذا لم توجد حاضانة   األب بالترتيب المذكور, فعمات االم بالترتيب المذكور, فعمات االب بالترتيب المذكور.
حضانة الى من هؤالء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى ال

فإذا  العصبات من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق فى اإلرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على االخوة.
لم يوجد أحد من هؤالء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب 

 الخال ثم الشقيق, فالخال الب فالخال الم. الجد الم, ثم االخ الم, ثم ابن االخ الم, ثم العم ثم :اآلتي

 

 المفقود
  21مادة 

يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهالك بعد اربع سنوات من تاريخ فقد , يعتبر المفقود ميتا بعد مضى 
سنة من تاريخ فقد  فى حالة ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت او كان فى طائرة سقطت, او كان من 

قوات المسلحة وفقد اثناء العمليات الحربية. ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحساب  افراد ال
األحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التى يغلب معها الهالك قرارا بأسماء المفقودين اعتبروا أمواتا فى 

ميع األحوال األخارى يفاوض   واما فى ج حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.
تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على اال تقل عن اربع سنوات وذلك بعاد التحاري   



 عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة الى معرفة ان كان المفقود حيا او ميتا.
 

  22مادة 
ار وزير الدفاع باعتبار  ميتا على الوجه بعد الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قر

المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او 
 نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما تترتب كافة اآلثار األخرى.

 

 أحكام عامة
  23مادة 

 يوما. 365ي السنة التي عدد أيامها ه 18الى  12المراد بالنسبة فى المواد من 

 

 مكرر )مضافة(  23مادة 
يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة ال تجاوز ستة اشهر وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هااتين  
العقوبتين إذا خالف أيا من األحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا مان هاذا   

ا يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالتاه االجتماعياة او   كم القانون.
ويعاقب الموثق مادة   مكرر. 11محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 

فرضها عليه القاانون  ال تزيد على شهر وبغرامة ال تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من االلتزامات التي 
 ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة ال تجاوز ال تجاوز سنة.

 
  24مادة 

التى تتضمن أحكاما بشان النفقة ومسائل متعلقة باألحوال  1920لسنة  25من القانون  12,7,3تلغى المواد 
 الشخصية.

 

  25مادة 
)صدر القانون  اريخ نشر  فى نشر  فى الجريدة الرسمية.على وزير الحقانية هذا القانون , ويعمل به من ت

م و نشر القانون بالوقاائع  1939من مارس  10ها والموافق  1347من رمضان  28بسراي عابدين فى 
 م 1939 لسنة 27م. بالعدد رقم 1939من مارس  25ها الموافق 1347من شوال  14المصرية بتاريخ 

 



 2000لسنة  1القاناون رقم 

 انون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضيبإصدار ق

 مسائل األحوال الشخصية في
م 2000لسنة  91معدال بالقانون رقم   
 

 قانون اإلصدار
 أحكام عامة  -الباب األول 
 اختصاص المحاكم بسائل األحوال الشخصية. -الباب الثاني 
 رفع الدعوى ونظرها  -الباب الثالث 
 القرارات واألحكام والطعن عليها. -الباب الرابع 

 تنفيذ األحكام والقرارات  -الباب الخامس 
 مجموعة القرارات الوزارية الخاصة بتنفيذ القانون 

 ملحقين للعمل بنيابات األحوال الشخصية م الخاص بالمعاونين ال2000لسنة  1086قرار وزير العدل رقم 
م الخاص بتحديد أماكن رؤية الصغير وتنفيذ األحكام الخاصة 2000لسنة  1087قرار وزير العدل رقم 

 بتسليمه الي صاحب الحق فيه.
 م الخاص بجرد أموال المعنيين بالحماية 2000لسنة  1088قرار وزير العدل رقم 
م الخاص بقواعد وإجراءات  أعمال األخصائيين  االجتماعين 2000لسنة  1089قرار وزير العدل رقم 

 .بالمحاكم
م الخاص بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد 2000لسنة  1090قرار وزير العدل رقم 

 الوالية علي المال.
 

 باسم الشعب 
 رئيس الجمهورية 

 : قرر مجلس الشغب القانون اآلتي نصه , وقد أصدرنا 

 

 ة األولىالماد
تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم 
يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام فانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون اإلثبات في المواد المدنية 

ويختص قاضى األمور الوقتية بالمحكمة  تركات.والتجارية واحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية ال
التظلم مان امتنااع    - االبتدائية دون غير  بإصدار أمر على عريضة في مسائل األحوال الشخصية اآلتية:

ماد   -. الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم إعطاء شهادة مثبتة لالمتناع سواء للمصريين او األجاناب 
اتخاذ ما يارا    إلتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له. ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم

 الزما من اإلجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التي ال يوجد فيها عديم أهلية او ناقصها او غائاب. 
يخشى عليه مان   اإلذن للنيابة العامة في نقل النقود واألوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما

المنازعاات   - أموال عديمي األهلية او ناقصيها او الغائبين إلي خزانة أحد المصارف او الى مكان أماين. 
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 حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن.

 

 المادة الثانية
كاام  على المحاكم ان تحليل بدون رسوم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصابحت بمقتضاى أح  

القانون المرافق من اختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التى تكون عليها, وفى حالة غياب أحد الخصاوم  
يقوم قلم الكتاب بإعالنه بأمر اإلحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكماة التاي أحيلات إليهاا     

او الدعاوى للنطاق باالحكم فيهاا    وال تسرى أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى والمحكوم فيها  الدعوى.
 فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون 

 
 المادة الثالثة

تصدر األحكام طبقا لقوانين األحوال الشخصية والوقف المعمول بها, ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك 
حكام في المنازعات المتعلقة باألحوال مع ذلك تصدر األ القوانين بأرجح األقوال من مذهب اإلمام ابى حنيفة.

الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهاات قضاائية مليئاة    
 فيما ال يخالف النظام العام. –م طبقا لشريعته -1955ديسمبر سنة  31منظمة حتى 

 

 المادة الرابعة
ويلغى الكتاب الرابع من  1931سنة  78بالمرسوم بقانون رقم  تلغى الئحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة

لسنة  462, والقوانين أرقام  1949لسنة  77قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلي القانون رقم 
المشار إليها , والئحة اإلجراءات الواجب اتباعها فاى تنفياذ    1976لسنة  62, 1955لسنة  628,  1955

 نص يخالف أحكام القانون المرافق., كما يلغى كل  1907م الشرعية الصادرة سنة أحكام المحاك

 

 المادة الخامسة
 كما يصدر لوائح تنظيم. ،المرافقيصدر وزير العدل القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام القانون 

 
 المادة السادسة

يبصام هاذا   الي لتاريخ نشار .  هر من اليوم التنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ش
 ولة , وينفذ كقانون من قوانينها. القانون بخاتم الد

 
 صدر برئاسة الجمهورية 

 م(2000يناير سنة  29ها )الموافق 1420شوال سنة  22فى 



 قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات

 التقاضي في المسائل األحوال الشخصية
 

 الباب األول     
  1مادة 

 المواعيد اإلجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميالدي.تحسب المدد و

 

  2مادة 
تثبت أهلية التقاضي في مسائل األحوال الشخصية للوالية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميالدياة  

له من يمثلاه  وينوب عن عديم األهلية او ناقصها ممثلة القانوني , فإذا لم يكن  كاملة متمتعا بقوا  العقلية.
او كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأى ممثلة أو في مواجهته عينت الحكمة له وصى 

 خصومه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.
 

  3مادة 
عت الدعوى بغير ال يلزم توقيع محام على صحف دعاوى األحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية , فإذا رف
ويحادد الحكام    ،توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفع عن المدعى

تتحملها الخزانة العامة , وذلك دون إخاالل باالتزام مجاالس     ،المنتدب للمحاميالصادر فى الدعوى أتعابا 
 1983لسانة   17منصوص عليه فى القانون رقم النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو ال

وتعفى دعاوى النفقات وما فى حكمها من األجور والمصروفات بجميع أنوعها  بشأن إصدار قانون المحاماة.
 من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي. 

 

  4مادة 
بما يتطلبه حسان ساير    تبصرة الخصوم في مواجهتهم –في إطار تهيئة الدعوى للحكم  –يكون للمحكمة 

ولها ان تندب أخصائيا اجتماعيا أو اكثر لتقديم تقريار عان الحالاة     الدعوى ومنحهم أجال لتقديم دفاعهم.
المعروضة عليها او عن مسالة غيها وتحدد أجال لتقديم التقرير ال يزيد على أسبوعين. ويتم النادب مان   

من وزير العدل بناء علاى ترشايح وزيار التأميناات     قوائم األخصائيين االجتماعيين التى يصدر بها قرار 
 والشئون االجتماعية.

 
  5مادة 

فى  –مراعاة العتبارات النظام العام أو األدب  –للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة باألحوال الشخصية 
ام وتنطاق باألحكا   ،غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلاة فاى الادعوى   

 والقرارات في جلسة علنية.

 

  6مادة 
مع عدم اإلخالل باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في المسائل األحوال الشخصية على وجه الحسابة  



للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء فاي مساائل األحاوال     ،1996بسنة  3عليه فى القانون قم المنصوص 
كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى األحوال الشخصية التي ، او األدبالشخصية إذا تعلق األمر بالنظام العام 

وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى األحوال الشخصية والوقاف التاي   . تختص بها المحاكم الجزئية
 أو محاكم االستئناف وإال كان الحكم باطال. تختص بها المحاكم االبتدائية.

 

 دعوى النسب
    7مادة 

د اإلنكار دعوى اإلقرار بالنسب او الشهادة على اإلقرار به بعد وفاة المورث إال إذا وجدت أوراق ال تقبل عن
 رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤ  أو أدلة قطعية جازمة تدل على صحة هذا االدعاء.

 
 دعوى الوقف

    8مادة 

حقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ماا لام يكان    ال تقبل دعوى الوقف او شرطه او اإلقرار به او االست
وال تقبل دعوى الوقف او اإلرث عند اإلنكار متى رفعت بعد . الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا ألحكام القانون
واذا حكم بعزل ناظر الوقاف  . إال إذا قام عذر حال دون ذلك ،مضى ثالث وثالثين سنة من وقت ثبوت الحق

 فاي تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظرا بصفة مؤقتة إلي أن يفصل  ،او ضم ناظر أخر إليه
 الدعوى بحكم نهائي.

 
 الثانيالباب 

 اختصاص المحاكم بمسائل األحوال الشخصية

 الفصل األول

 االختصاص النوعي

    9مادة 

( من هذا القاانون  52مادة )وبمراعاة أحكام ال تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذ  المادة.
يكون حكمها في الدعاوى قابال للطعن باالستئناف ما لم ينص القانون على نهائيتة ,وذلك كله على الوجاه  

الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته -1اوال : المسائل المتعلقة بالوالية على النفس  التالي :
. بالنفقات وما فى حكمها من االجور ولمصروفات بجميع أنواعها الدعاوى المتعلقة-2. وضمه واالنتقال به

متى كان القانون الواجب التطبيق يقضاى بضارورة    ،الدعاوى المتعلقة باإلذن للزوجة بمباشرة حقوقها-3
دعاوى المهر والجهاز والدوطة  والشابكة وماا فاى     -4. الحصول على اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق

تصاحيح   -5. الجزئاي  للقاضاي نهائيا إذا كان المطلوب ال يتجاوز النصاب االنتهائى حكمها ويكون الحكم 
توثيق ما يتفق عليه ذوو الشاأن أماام    -6. القيود المتعلقة باألحوال الشخصية في وثائق الزواج والطالق

لواجبة , تحقيق الوفاة والوراثة والوصية ا -8. اإلذن بزواج من ال ولى له -7 المحكمة فيما يجوز شرعا.
دعاوى الحبس المتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما فى حكمهاا   -9. ما لم يثر بشأنها نزاع

ثانيا : المسائل المتعلقة بالوالية على المال متاى كاان   . (91/2000ويكون الحكم فى ذلك نهائيا ) القانون 
تثبيت الوصي المختار وتعيين  -1 الجزئيةمال المطلوب حمايته ال تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة 



إثبات الغيباة   -2 الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل فى حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
تقريار المسااعدة القضاائية     -3 وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.

استمرار الوالية او الوصاية الى ما بعاد سان الحادياة     -4. بدالهورفعها وتعيين المساعد القضائي واست
والعشرين  واإلذن للقاصر بتسلم أموال إلدارتها وفقا ألحكام القانون واالذن له بمزاولة التجاارة واجاراء   

-5. التصرفات التى يلزم للقيام بها للحصول على اذن , وسلب اى من هذ  الحقوق او وقفها او الحد منها
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل  -6مأزون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولم لم يكن له مال.  تعيين

فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق باإلنفاق على القاصر او تربيته 
 ا ألحكام قانون الوالية على الماال. إعفاء الولي فى الحاالت التي يجوز إعفاؤ  فيها وفق -7. او العناية به

اإلذن بما يصرف لزواج القاصر فى األحوال التى يوجب  -9 .تنحى الولي عن واليته واستردادهاطلب  -8
جميع المواد األخرى المتعلقة بإدارة األموال وفقاا ألحكاام القاانون     -10القانون استئذان المحكمة فيها. 

تعيين مصف للتركة وعزله  -11 ة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال.واتخاذ اإلجراءات التحفظية والمؤقت
واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة ال تزيد على نصاب اختصااص  

 المحكمة الجزئية.
 

   10مادة 
 ،المحكماة الجزئياة   تختص المحكمة االبتدائية بنظر دعاوى األحوال الشخصية التى ال تدخل في اختصاص

ويكون للمحكمة االبتدائياة المختصاة   . دعاوى الوقف وشروطه واالستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه
محليا بنظر دعوى الطالق او التطبيق او التفريق الجسماني دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات 

األقارب , وحضانة الصغير وحفظه ورؤيتاه وضامه   او األجور وما فى حكمها سواء للزوجة او األوالد او 
وتلتزم المحاكم االبتدائية والجزئية التي رفعت او ترفع أمامها دعوى بأي من . واالنتقال به ومسكن حضانته

وللمحكمة أثناء سير الادعوى ان   هذ  الطلبات بإحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعي واحد.
جبة النفاذ بشأن الرؤية أو بقرير نفقة وقتية او تعديل ما عساها تكون قد قررته من تصدر أحكاما مؤقتة وا

وال يجوز الطعن على تلك األحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذ  الدعاوى إال . نفقة بالزيادة او النقصان
 .بصدور الحكم النهائي فيها

 
   11مادة 

رتها توثيق عقد زواج األجانب بالحكم في االعتراض على هذا تختص المحكمة االبتدائية التي يجرى فى دائ
الزواج او طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجار ساببا لازوال    

كما تختص المحكمة . ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها ،أهليته للزواج
واإلذن  ،قيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل عليه بتسلم وعزله واستبدالهاالبتدائية بتو

ون ذوتعياين ماأ   ،للمحجور عليه بتسلم أمواله إلدارتها وفقا ألحكام القانون وسلب هذا الحق او الحد منه
ولى النفس وولاى   والفصل فيما يقوم من نزاع بين ،وتقدير نفق للمحجور عليه في ماله ،بالخصومة عنه

 التربية وبين القيم فيما يتعلق باإلنفاق على المحجور عليه.
 

 



  12مادة 
إذا قضت المحكمة بسلب الوالية او وقفها عهدت بها الى من يلي من سلبت واليته او أوقفت وفقا للقاانون  

لى النحاو المنصاوص   فان امتنع من عهد اليه بها بعد إخطار  ع ،الواجب التطبيق ثم الى من يليه بالتتابع
فعلى المحكمة ان تعهد بالوالياة   أسباب الصالحية، ( من هذا القانون او لم تتوافر فيه40عليه فى المادة )

هذ  الحالة للنائب المعاين بوصافه    فيوتسلم األموال  ألى شخص امين او إلحدى المؤسسات االجتماعية.
( من هذا القانون . وتتخذ النيابة العامة على 41ادة )مديرا مؤقتا , وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالم

 وجه السرعة اإلجراءات الالزمة لتعيين وصى على المشمول بالوالية.
 

   13مادة 
 ،تختص المحكمة التى تنظر للمادة دون غيرها باعتماد الحساب المقد عن عديم األهلية او ناقصها او الغائب

 فى المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.او المقدم من المدير المؤقت والفصل 

 

  14مادة 
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الوالية على المال بنظر مادتى الحساب وبتسليم األموال و وذلك حتاى  

هاذا   فاي كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة باألحكام والقرارات الصادرة منها  تمام الفصل فيهما.
 .الشأن

 

       الفصل الثاني  
 االختصاص المحلى

  15مادة 

( من القانون المدني. وبمراعاة 40,42,43يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد )
وإذا  ( من هذا القانون ينعقد االختصاص للمحكمة يقاع في دائرتها موطن المدعى.11,10أحكام المادتين )

للمحكمة التي يقع فى دائرتها ماوطن أحادهم ، وماع ذلاك يتحادد       تعدد المدعى عليهم كان االختصاص
تختص المحكمة التي يقع  -1 االختصاص المحلى بنظر بعض مسائل األحوال الشخصية على النحو اآلتي :

في دائرتها موطن المدعى او المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوعة من  أوالد او الزوجاة او الوالادين او   
الحضاانة والرؤياة     -ب حكمها. فيالنفقات واألجور وما   -أ وال فى المواد اآلتية :الحاضنة حسب األح

التطلياق والخلاع      -د حكمهاا.  فيالمهر والجهاز والدوطة والشبكة وما    -ج والمسائل المتعلقة بهما.
يقع في دائرتهاا أخار    تختص المحكمة التي -2               واإلبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.

موطن للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات , فان لم يكن للمتاوفى ماوطن   
يتحدد االختصااص المحلاى فاى      -3 يكون االختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها أحد أعيان التركة.

مواد الوالية بموطن الولى او القاصر وفى مواد فى  –أ  :اآلتيمسائل الوالية على المال التالية على النحو 
فى مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر  -ب الوصاية باخر موطن للمتوفى او القاصر.

فاذا لم يكن ألحد من هؤالء موطن فى  فى مواد الغيبة بأخر موطن للغائب.  -ج عليه او مساعدته قضائيا.
مة الكائن فى دائرتها موطن الطالب او التي يوجد فى دائرتها مال للشاخص  مصر تنعقد االختصاص للمحك

اذا تغير موطن القاصر او المحجور عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء على  -د المطلوب حمايته.



هاا   طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التى يقع فى دائرتها الموطن الجديد.
اال اذا  -كان ولياا او وصايا   -تختص المحكمة التي أمرت بسلب الوالية او وقفها بتعيين من يخلف الولى

فيما عدا قسمة أعياان   -4 رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر.
ق فيه والتصارفات الاواردة   األوقاف المنتهية, يكون اختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه واالستحقا

عليه, للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيان او األكبر قيمة إذا تعددت, او المحكمة الكائن بزائراتها موطن نااظر  
 الوقف او المدعى عليه.

 
 الباب الثالث    

 رفع الدعوى ونظرها 

 الفصل األول

 فى مسائل الوالية على النفس

 إجراءات رفع الدعوى
  16مادة 

الدعوى فى مسائل الوالية على النفس بالطريق المعتاد المنصوص عليه فى قانون المرافعات المدنياة   ترفع
 او التجارية.

 

 دعاوى الزوجية
 17مادة 

ال تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميالدية او كان سن 
وال تقبل عند اإلنكار الدعاوى الناشئة عن عقد  وقت رفع الدعوى. الزوج يقل عن ثمانية عشر ميالدية سنة

ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, وماع   – 1931في الواقع الالحقة على أول أغسطس سنة  -الزواج
وال تقبال   ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب األحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتاباة. 

لسانة   91مضافة بالقاانون   ”ها تجيز .طالق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إال كانت شريعتدعوى ال
2000" 

 

 إجراءات ندب الحكمين وعملهم
  18مادة 

تلتزم المحكمة فى دعاوى الوالية على النفس بعرض الصلح على الخصوم, ويعد من تخلف عان حضاور   
وفى دعاوى الطالق او التطليق ال يحكم بهماا   افضا له.بغير  عذر مقبول ر -مع علمه بها -جلسة الصلح

إال بعد ان تبذل المحكمة جهدا فى محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك. فان كان للزوجين ولد تلتزم 
المحكمة بعرض الصلح مرتين على األقل تفصل بينهما مدة ال تقل عن ثالثين يوما وال تزيد علاى ساتين   

 يوما.
 

  19مادة 
ى دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين على المحكمة ان تكلف كال من الزوجين بتسامية  ف



 فى الجلسة التالية على األكثر, فان تقاعس أيهما عينت المحكمة حكما عناه.  -قدر اإلمكان -حكم من أهله
خلصا اليه معا, فان اختلفا أيهما  وعلى الحكمين المثول امام المحكمة فى الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما

وللمحكمة ان تأخذ بما انتهى  عن الحضور تسمع المحكمة أقوالها او أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين.
 اليه الحكمان او بأقوال أيهما او بغير ذلك مما تستقيه من اوراق الدعوى.

 

 الخاالااع
 20مادة 

ع, فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتادت  للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخل
 وردت عليه الصداق الذي أعطاا  لهاا،  نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية 

 ،وال تحكم المحكمة بالتطليق بالخلع إال بعد محاولة اإلصالح بين الازوجين  حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
مين لمواالة مساعى الصلح بين الزوجين, خالل مدة ال تجاوز ثالثة اشهر وعلى الوجه المباين  وندبها لحك

من هذا القاانون, وبعاد ان تقارر     19والفقرتين األولى والثانية من المادة  18بالفقرة الثانية من المادة 
بينهما وتخشى أال تقيم  الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه ال سبيل الستمرار الحياة الزوجية

حدود اهلل بسبب هذا البغض وال يصح ان يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من 
غير قابل للطعن عليه  -فى جميع األحوال -حقوقهم. ويقع الخلع فى جميع األحوال طالق بائن.ويكون الحكم

 باى طريق من طرق الطعن.
 

 21مادة 
إال باإلشهاد والتوثيق, وعند طلب اإلشهاد عليه وتوثيقه, ويادعوهما   ،ثبات الطالق عند اإلنكارال يعتد في إ

وجين معا على إيقاع الطالق فاورا،  إلي اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما. فان أصر الز
 طالق بعد اإلشاهاد علياه.  وجب توثيق ال ،او قرر الزوج انه أوقع الطالق ،او قررا معا ان الطالق قد وقع

وتطبق جميع األحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها باالحق فاى   
ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كال منها على النموذج  ذلك فى وثيقة الزواج.

من الزوجين إال إذا كان حاضر إجراءات التوثيق بنفساه   المعد لذلك. وال يعتد في إثبات الطالق في حق اى
 او بمن ينوب عنه, او من تاريخ إعالنه بموجب ورقة رسمية.

 

  22مادة 
مع عدم اإلخالل بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق اإلثبات, ال يقيل عند اإلنكار ادعااء  

جعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما من تاريخ توثياق  الزج مراجعته مطلقته ما لم يعلبها بهذ  المرا
 طالقه لها, وذلك ما لم تكن حامال او بعدم انقضاء عدتها حتى إعالنها بالمراجعة.

 

  23مادة 
إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة او ما فى حكمها محل منازعة جدية, ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى 

ة ان تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد. لتحديد , وجب على المحكم
وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق فى هذا الشان. ومع عادم اإلخاالل بأحكاام قارار رئايس      

بشان سرية الحسابات بالبنوك , تلتزم اى جهة حكومية او غير حكومية  1990لسنة  205الجمهورية رقم 



وال  بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات, تكون منتجة فى تحديد دخل المطلاوب مناه النفقاة.   
ويجب علاى   يجوز استخدام ما تسفر عنه هذ  التحقيقات من معلومات فى غير المادة التي أجريت بشأنها.

تي خلصت إليها فاى موعاد ال   النيابة العامة أن تنهى التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج ال
 يجاوز ثالثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.

 

  24مادة 
على طالب إشهاد الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا باه  

بياان اخار ماوطن     ويجب ان يشتمل الطلب علاى  ورقة رسمية تثبت الوفاة واال كان الطلب غير مقبول.
للمتوفى واسماء الورثة والموصى لهم وصية واجبة وماوطنهم ان وجادوا, وعلاى الطالاب ان يعلانهم      
بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب, ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله ان 

ورثة او الموصى لهم وصية واجباة ورأى  يضيف إليها التحريات اإلدارية حسبما يرا  ، فإذا ما أنكر أحد ال
 القاضي ان اإلنكار جدي, كان عليه ان يحيل الطلب إلى المحكمة االبتدائية المختصة فيه.

 

  25مادة 
يكون اإلشهاد الذي يصدر  القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصاية  

 الواجبة ما لم يصدر حكم على خالفه.

 

  فصل الثاني        ال
 فى مسائل الوالية على المال

 إجراءات جرد حماية تركة واموال الغائب

 وعديم وناقص األهلية الحمل المستكن

  26مادة 
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي األهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ على أماوالهم واإلشاراف   

أحد ماأموري الضابط    -فيما ترى اتخاذ  من تدابير -ولها ان تندب ن.على إدارتها وفقا لحكام هذا القانو
كما يكون لها ان تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدر  وزير العدل, ويعتبر هؤالء المعنون  القضائي.

وللنيابة العامة ان  من مأموري الضبط القضائي فى خصوص األعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
 قدر نفقة وقتية من أموال مستحقي النفقة إلي حين الحكم بتقديرها.ت

 

  27مادة 
على األقارب الذين يقيمون مع المتوفى فى معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة إبالغ النيابة العاماة  

او القايم  بواقعة بوفاة شخص غائب او عديم األهلية او ناقصها او حمل مستكن, او وفاة الولى او الوصى 
وعلى األقارب إبالغ النيابة العامة خالل ذات  او الوكيل عن الغائب خالل ثالثة ايام من تاريخ حصول الوفاة.

 المدة عن فقد أهلية او غياب أحد أفراد األسرة إذا كان مقيما معهم فى معيشة واحدة.
 

  28مادة 
األحوال إبالغ النيابة العامة عن حاالت على األطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات على حسب 



وعلى المختصين بالسلطات اإلدارية ابالغ النيابة  فقد األهلية الناشئة عن حالة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لهم.
 العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حاالت فقد األهلية المشار اليه فى الفقرة السابقة.

 

  29مادة 

 الحمل المستكن ابالغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل او بانفصاله حيا او ميتا. على الوصى على

 

  30مادة 
ن خمسين جنيه وال تزيد عان  من هذا القانون بغرامة ال تقل ع 29,28,27يعاقب على مخالفة أحكام المواد 

مائة جنيه , فإذا كان عدم التبليغ بقصد اإلضرار بعديم األهلية او ناقصها او الغائب أو غيارهم مان ذوى   
الشان تكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن مائة جنيه تجااوز ألاف جنياه او    

 بإحدى هاتين العقوبتين.

 

  31مادة 
 س كل من أخفى بقصد اإلضرار ماال مملوكا لعديم األهلية او ناقصها او الغائب.يعاقب بالحب

 

  32مادة 
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمر الوالية او الوصاية وسلب الوالياة او الحاد   

الحد من سالطة الوكيال   منها او وقفها وسلب االذن للقاصر او المحجور عليه او الحد منه واثبات الغيبة و
عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه او سلب واليته من التصرف او تقييد حريته فيه وذلك يوم وسااعة  

ويقوم القيد فى السجل مقام التسجيل, وينتج اثر  من تاريخ إجرائه متى قضى  تقديم الطلب في سجل خاص.
ويصدر وزير العادل قارارا    ى نهائيا برفض الطلب.بإجابة الطلب. وعلى النيابة العامة شطب القيد إذا قض

 بإجراءات القيد والشطب.

 

  33مادة 
على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفق ألحكام هذا القانون ان تتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة 

لهم من أموال ثابتة على حقوق الحمل المستكن او عديم األهلية او ناقصها او الغائب وان تحصر مؤقتا ما 
وللنيابة العاماة أن تتخاذ    .الشأناو منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو 

اإلجراءات الوقتية او التحفظية الالزمة للمحافظة على هذ  األموال وان تأمر بوضع األختام عليها ولها بناء 
النقود واألوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها  على أمر صادر من قاضى األمور الوقتية ان تنقا

ان تاأذن   -عند االقتضااء  -وللنيابة العامة مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف او الى مكان أمين.
لوصى التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او ألى شخص امين اخر بالصرف على جنازة المتاوفى  

وللنيابة العامة ان تعدل  نفقتهم وادارة األعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت. واالتفاق على من تلزمه
 المادة. هذ عن اى قرار اتخذته تطبيقا ألحكام 

 

 34مادة 
للنيابة العامة ان تأمر بناء على اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن واالماكن الاالزم دخولهاا    



بأمر مسبب يحدد فياه   -صوص عليها فى هذا القانون. ولها ان تندب لذلكالتخاذ اإلجراءات التحفظية المن
 المسكن او المكان أحد مأموري الضبط القضائي.

 

  35مادة 
ال يلزم اتباع اإلجراءات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثالثاة  

تسلم النيابة العامة المال الى من يقوم على شئونه ما لم تارى   االف جنيه, تتعدد بتعددهم, وفى هذ  الحالة
 النيابة العامة اتباع اإلجراءات المشار اليها للضوابط واألوضاع المقررة بهاتين المادتين.

 

  36مادة 
وفى الحالة األخيرة يجب ان يشاتمل   .الشأنيرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى 

المرفوع على البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وان يرفق باه المساتندات   الطلب 
 المؤيدة له, وعلى المحكمة ان تحيله الى النيابة العامة إلبداء مالحظتها عليه كتابة خالل ميعاد تحدد  لذلك.

ام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما فيما ال يختص بإصدار امر فيه بتحديد جلسة أم –وتقوم النيابة العامة 
واعالن من لم ينبه عليه أمامها مان ذوى الشاان بالجلساة     ،أجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى

 وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من إجراءات التحقيق الذي تامر به.
 

  37مادة 

فائدة من سماع أقواله فى كل تحقيق تجربة , فان تخلاف عان   للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من ترى 
جاز الحكم عليه بغرامة ال تجاوز  -الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن اإلدالء بأقواله دون مبرر قانوني

وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه  فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر بإحضار . -مائة جنيه
 و بعضها اذا ابدى عذرا مقبوال.كلها ا

 

  38مادة 
إذا رأت النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الوالية او الحد منها او وقفها او إثبات الغيبة يقتضي 
اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خاللها من ضياع حق او مال, رفعت االمر للمحكماة  

إجراءات تحفظية او تأمر بمنع المقدم ضد  الطلب من التصرف فى األموال كلها او لتأذن باتخاذ ما ترا  من 
 بعضها او تقييد سلطته فى إدارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك األموال. 

 

  39مادة 

ن على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم األهلية او ناقصها او عا 
الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا وذلك خالل ثمانية ايام على االكثر من تاريخ إبالغها بالسبب الموجب 

 وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان. لتعيينه.

 

  40مادة 
او المدير المؤقت باالقرار  تحظر النيابة العامة الوصي او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائي 

الصادر بتعيينه اذا صدق فى غيبته, وعلى من يرفض التعيين ابالغ النيابة العامة كتابة برفضه خالل ثمانية 



ايام من تاريخ علمه بالقرار واال كان مسئوال عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العلم.وفى حالة الفض تعين 
 المحكمة بدال منه على وجه السرعة.

 

  41مادة 

تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب, وبجرد اموال عديم األهلية او ناقصها او عان  
ويتبع فى الجرد األحكام والقرارات التى يصدر بها قرار من وزير العادل   الغائب بمحضر يحر من نسختين.

ة عشرة سانة ميالدياة اذا رات النياباة    ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمس
وللنيابة العامة ان تستعين بأهل الخبرة فى جرد األموال وتقييمها وتقدير الاديون   العامة ضرورة لحضور .

 وتسلم األموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة.
 

  42مادة 
 يه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عل

 
  43مادة 

يجب على النيابة العامة عند عرض محضر الجرد على المحكمة للتصديق عليه ان ترفق مذكرة برليها فاى  
االستمرار فى الملكية الشائعة او الخروج منهاا وفاى اساتغالل المحاال      المسائل اآلتية بحسب االحوال:

تقاديم   و المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك.التجارية والصناعية ا
اتخاذ الطرق المؤدية لحسان ادارة االماوال وصايانتها.     النفقة الدائمة الالزمة للقاصر او المحجور عليه.

 السرعة.وتلتزم المحكمة بالتصديق على محضر الجرد وبالفصل فى المسائل المشار اليها على وجه 
 

 44مادة 
للمحكمة من لقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او عان اى   

إجراء من اإلجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك . وال يمس عدول المحكمة عان فارار سابق ان    
 أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اتفاق.

 

  45مادة 
إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق على محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحارر  
محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العمة والنائب المعين ومن يكون  حاضرا مان  

ائب عان عاديم األهلياة او    واذا عين المصفى بعد التصديق على محضر الجرد يقوم الن الورثة الراشدين.
ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب األخير فى التركة إلي المصفى بمحضر يوقعه هو والمصافى وعضاو   
النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين , وذلك ما لم يرى المصفى إبقاء المال كله او بعضه 

وبعد انتهاء التصفية  ه األشخاص السابق ذكرهم.تحت يد النائب ذلك على نسختي محضر الجرد ويوقع علي
يسلم ما يؤول من التركة الى النائب عن عديم األهلية او ناقصها او عن الغائب ماع مراعااة اإلجاراءات    

 المنصوص عليها فى هذا القانون.
 

 



  46مادة
لم كتاب المحكماة  يجب على النائب عن عديم األهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع ق

فإذا انقضى الميعاد ولام يقادم    حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيد  فى الميعاد  الذي تحدد .
الحساب جاز للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة ال تزيد على خمسمائة جنيه فان تكرر منه ذلاك دون إخاالل   

ئب الحساب وابدى عذرا عن التأخير جاز للمحكمة وإذا قدم النا بالجزاءات األخرى المنصوص عليها قانونا.
وعلى المحكمة ان تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي ال ينازع مقدم الحسااب   أن تقيله من الغرامة او بعضها.

وتفصل المحكمة فى صحة الحساب المقادم   فى ثبوتها فى ذمته, دون ان يعتبر ذلك مصادقة على الحساب.
ر النهائي الذى تصدر  المحكمة بشان الحساب األمر بالزام مقدمه بإبداء المبلاغ  إليها ويجب ان يشمل القرا

 المتبقي فى ذمته وإيداع خزانة المحكمة فى ميعاد نحدد .
 

  47مادة 
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم األهلية او ناقهصا او عن الغائب بالصرف من األموال السائلة ألى 

إلي المحكمة بما ال يجاوز مبلغ آلف جنيه يجوز زيادته إلى ثالثة آالف جنيه بقرار من هؤالء دون الرجوع 
 من المحامى العام المختص, وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.

 

  48مادة 
ال يقبل طلب استرداد الوالية على رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الوالية او إعاادة  

 لمحجور عليه اال بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.اإلذن للقاصر او ا

 

 49مادة 
يجوز لذوى الشان االطالع على الملفات والدفاتر والسجالت واألوراق المنصوص عليها فى المواد السابقة, 

ادات بمضمون ما كما يجوز لكل شخص االطالع على السجالت, وفى الحالتين تسلم ألي منهم صور او شه
 اثبت فيها باذن من المحكمة او النيابة العامة.

 

  50مادة 
 يكون لنفقات حصر األموال ووضع األختام والجرد واإلدارة حق امتياز فى مرتبة المصروفات القضائية.

 

  51مادة 
 للمحكمة ان تأمر بإضافة كل الرسوم او بعضها على عاتق الخزانة العامة.

 
  الباب الرابع   

 القرارات واألحكام والطعن عليها 

 أوال: إصدار القرارات

  52مادة 

 تسرى على القرارات التي تصدر فى مسائل الوالية على المال القواعد الخاصة باألحكام.

 



 53مادة 
يجب على المحكمة ان تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى ماواد الحجار والمسااعدة    

والية والغيبة والحساب واإلذن بالتصرف وعزل الوصي, والقرارات الصادرة وفقا لحكم الماادة  القضائية وال
من هذا القانون, وذلك فى ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة  38

الماال, يجاوز   وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الوالية على  عشر يوما إذا صدرت من غيرها.
 للمحكمة تسبيب هذ  القرارات او االكتفاء بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق.

 

 54مادة 
تكون القرارات الصادرة من محكمة اول درجة بصفة ابتدائية واجبة النفاذ ولو مع حصول اساتئنافها عادا   

إعاادة اإلذن   رد الوالية. لمساعدة القضائية.رفع الحجر وإنهاء االحساب،  تلك الصادرة فى المسائل اآلتية:
اإلذن  ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية او الوالية. للقاصر او المحجور عليه بالتصرف او اإلدارة.

وللمحكمة المنظور أمامهاا االساتئناف ان تاأمر     بالتصرف للنائب عن عديم األهلية او ناقصها او الغائب.
 ل فى الطعن.بوقف التنفيذ حتى يفص

 

   ثانيا: الطعن على األحكام والقرارات
  56مادة 

طرق الطعن فى األحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى االستئناف والنقض والتماس إعاادة النظار   
القواعد واإلجراءات المنصوص عليهاا فاي قاانون     –فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد اآلتية  -وتتبع

 دنية والتجارية.المرافعات الم

 

  57مادة 
يكون للنيابة العامة فى جميع األحوال الطعن بطريق االستئناف في األحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى 
التي يوجب القانون او يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن األحكام المنصوص في قانون المرافعات المدنياة  

 والتجارية.

 

  58مادة 
ستئنافية الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لماا رفاع   تنظر المحكمة اال

ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات األصلية على حالها تغيير أسبابها او اإلضافة إليهاا,   عنه االستئناف فقط.
او متصلة بها اتصاال  كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط ان تكون مكملة للطلبات األصلية او مترتبة عليها

وفى الحالتين تلتزم المحكمة االستئنافية بمنح أجال مناسبا لرد على األساباب او الطلباات    ال يقبل التجزئة.
 الجديدة.

 

  59مادة 
من هذا القانون طرح ما فصل  10يترتب على الطعن باالستئناف فى الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة 

كمة االستئناف, وحتى تصدر هذ  المحكمة حكمها النهائي, يجوز لها إصادار حكام   فيه هذا الحكم على مح
مؤقت او بتعديل واجب النفاذ بشان الرؤية او بتقرير نفقة او بتعديل النفقة التي قضى بها الحكم المطعاون  



 فيه بالزيادة او بالنقصان.

 

 60مادة 
كم او القرار الصادر فى مادة من ماواد الوالياة   مع عدم االخالل بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الح

على المال, استئنافا للمواد األخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم او القارار المساتأنف ارتباطاا    
 يتعذر معه الفصل فى االستئناف دون إعادة الفصل فيه.

 

  61مادة 
 افة ميعاد مسافة.ميعاد االستئناف ستون يوما لمن ال موطن له فى مصر دون إض

 

  62مادة 
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في األحكام الصادرة من محاكم االستئناف, كما يكون لهام الطعان   
بالنقض فى القرارات الصادرة من هذ  المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي 

 ا واستمرار الوالية او الوصاية والحساب.وسلب الوالية او وقفها او الحد منها او رده

 

  63مادة 
ال تنفذ األحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطالنها او بالطالق او بالتطليق إال بانقضاء مواعيد الطعان  
عليها بطريق النقض, فإذا طعن عليها فى الميعاد القانوني, استمر عدم تنفيذها لحين الفصل فاى الطعان.   

حكمة او من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد ال يجاوز ستين وعلى رئيس الم
يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن لقلم كتاب المحكمة او وصولها إليه , وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة 

المحكمة الحكم كان عليها برايها خالل ثالثين يوما على األكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن. واذا نقضت 
 ان تفصل فى الموضوع.

 

  64مادة 
الماواد   فاي ال يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الوالية على المال إال في القرارات االنتهائية الصادرة 

تثبيت الوصي المختار او الوكيال عان    توقيع الحجر او تقرير المساعدة القضائية او إثبات الغيبة. اآلتية:
اساتمرار   سلب الوالية او وقفها او الحد منهاا.  عزل الوصي والقيم والوكيل او الحد من سلطته. .الغائب

 الفصل في الحساب. الوالية أو الوصاية على القاصر.
 

 الباب الخامس     
 في تنفيذ األحكام والقرارات 

  65مادة 

األجور او المصروفات وما في حكمهاا   األحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته او بالنفقات او
 تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبال كفالة.

 

 



  66مادة 
تنفياذ األحكاام    فاي ويتباع   يجوز تنفيذ األحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.

تاتم إجاراءات    الصادرة فى هذا الشان ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع األحوال ان
 ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك. التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ.

 

 أماكن الرؤية
  76مادة 

ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد األماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العادل بعاد موافقاة وزيار     
ويشترط فى جميع  لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر. الشئون االجتماعية , وذلك ما

 األحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.

 

  68مادة 
 على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.

 

 جهة تنفيذ األحكام
  69مادة 

يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة اإلدارة ويصدر وزير العدل قارارا باإجراءات بتنفياذ األحكاام     
 والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكنا  ومن يناط به ذلك.

 

 قرار النيابة في الحضانة
  70مادة 

صغير فى سن حضانة النسااء, او طلبات    يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة
حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصاغير  

 الى من تتحقق مصلحته معها.

 

 نظام تأمين األسرة وإجراءات صرف النفقة 
  71مادة 

حكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة او المطلقاة او  من بين أهدافه ضمان تنفيذ األ ينشا نظام لتامين األسرة،
يتولى اإلشراف على تنفيذ  بنك ناصر االجتماعي. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته  ،األوالد او األقارب

 وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
 

  72مادة 

ور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او األوالد على بنك ناصر االجتماعي أداء النفقات واألج
 او الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.

 

  73مادة 
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطااع  



ام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية األعمال الع
بناء على طلب من بنك ناصر االجتماعي مرفق به صورة طبق األصل من الصورة  ،غيرها من جهات اخرى

يجوز الحجز عليها وفقا  التنفيذية للحكم وما يفيد تمام اإلعالن ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى
من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فاور وصاول    76للمادة 

 الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر.

 

 74مادة 
اذا كان المكوم عليه من غير ذوى المرتبات او األجور او المعاشات وما فى حكمها , وجب عليه ان ياودع  

لمبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر االجتماعي او أحد فروعه أو وحدة الشئون االجتماعية الذي يقع محال  ا
 أقامته فى دائرة أي منها في األسبوع األول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.

 

  75مادة 
حكمها وجميع ما تكبد  من مصاريف لبنك ناصر االجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات واجور وما في 

 فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

 

 قواعد تقدير النفقة
  76مادة 

استثناء مما تقرر  القوانين في شان قواعد الحجز على المرتبات او األجور او المعاشات وما في حكمهاا,  
نفقة أو اجر او ما في حكمها للزوجة او المطلقة يكون الحد األقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين 

% فى حالاة وجاود   40% للزوجة او المطلقة, وتكون 25 او األوالد او الوالدين, في حدود النسب اآلتية:
% للزوجة او المطلقة ولولد أو اثنين 40 % للوالدين او اقل.35 % للوالدين او أيهما.25 اكثر من واحدة.

وفى جميع األحاوال ال    للزوجة او المطلقة واكثر من ولدين والوالدين او أيهما. %50 والوالدين او أيهما.
 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.50يجوز ان تريد النسبة التي يجوز الحجز عليها على 

 

 تنفيذ حكم النفقة 
 مكرر  76مادة 

في دعاوى النفقات واألجور وما في حكمهاا جااز   إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر 
للمحكوم عليه ان يرفع األمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم او التي يجرى التنفيذ بدائرتها, ومتى ثبات  
لديها ان المحكوم عليه قادر على أداء ما حكم به أمرته باألداء ولو لم يمتثل حكمت بحبسه مدة ال تزيد على 

أدى المحكوم عليه ما حكم به أو احضر كفيال يقبله الصادر لصالحه الحكم, فاناه يخلاى   فإذا  ثالثين يوما.
ويجوز في األحوال التاي تطباق    سبيله, وذلك كله دون إخالل بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.

لام يكان    من قانون العقوبات ماا  293فيها هذ  المادة السير في اإلجراءات المنصوص عليها فى المادة 
المحكوم له قد استنفذ اإلجراءات المشار إليها فى الفقرة األولى. وإذا نفذ باإلكرا  البدني على شخص وفقاا  

من قاانون العقوباات,    293لحكم هذ  المادة, ثم حكم عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 
وم بها, فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ استنزلت مدة اإلكرا  البدني األولى من مدة الحبس المحك

 بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام اإلكرا  البدني الذي سبق إنفاذ  عليه.



 مرتبة دين النفقة
  77مادة 

في حالة التزاحم بين الديون تكون األلوية لدين نفق الزوجة او المطلقة, فنفقة األوالد فنفقة الوالدين فنفقة 
 ب ثم الديون األخرى.األقار

 

 األشكال في حكم النفقة
 78مادة 

 ال يترتب على اإلشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ 

 

 عقوبة صرف نفقة غير مستحقة من بنك ناصر
 79مادة 

ون اخر يعاقب بالحبس الذى ال تقال  مع عدم اإلخالل باى عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اى قان
مدته عن ستة اشهر كل من توصل الى الحصول على أية مبالغ من بنك ناصر اساتنادا الاى أحكاام هاذا     

وتكون العقوبة الحبس الذي ال تزيد  القانون بناء على إجراءات او أدلة صورية او مصطنعة مع علمه بذلك.
الجتماعي على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع مدته على سنتين, لكل من تحصل من بنك ناصر ا

 إلزامه بردها.

 
 مجموعة القرارات الوزارية 

 2000لسنة  1086قرار وزير العدل رقم 
 ومنحهم صفة الضبطية القضائية بالمعاونين الملحقين للعمل بنيابات األحوال الشخصية

وإجراءات التقاضي في مسائل األحوال الشخصية عد االطالع على قانون تنظيم بعض أوضاع ب وزير العدل :
  2000لسنة  1الصادر بالقانون رقم 

 قاارر

 1مادة 

يكون للمعاونين العاملين حاليا بنيابات األحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية في األعمال التي تناط بهم 
كما  ،2000لسنة  1ن القانون رقم م 26 أثناء تأديتهم ألعمال وظائفهم, وذلك فيما يتعلق بتطبيق حكم المادة

 تثبت تلك الصفة لكل من يعين بهذ  الوظيفة.

 

  2مادة 

 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .

 وزير العدل 6/3/2000صدر فى 



 
 2000لسنة  1087قرار وزير العدل رقم 

ير واإلجراءات الخاصة بتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة بتسليم بتحديد أماكن تنفيذ األحكام برؤية الصغ
 الصغير او ضمه او رؤيته أو سكنا  ومن يناط به ذلك

 وزير العدل :

بعد االطالع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل األحاوال الشخصاية الصاادر    
  2000لسنة  1بالقانون رقم 

 قاارر

  1مادة 

 67حكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكنا  تطبيقا ألحكاام الماادتين   تنفذ األ
 بمراعاة اإلجراءات المبينة فى المواد التالية. 2000لسنة  1من القانون رقم  69و

 

  2مادة 

المخاتص  يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكنا  بمعرفاة المحضار   
بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح واإلرشاد, يرفع األمر لقاضى التنفيذ لياأمر  
بالتنفيذ باالستعانة بجهة اإلدارة بالقوة الجبرية ان لزم األمر, ويحرر األخصائي االجتماعي مذكرة تتضامن  

 مالحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.

 
  3مادة 

األحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ, ويجاوز  ويراعى فى جميع 
 1مان القاانون    66إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 

 .2000لسنة 

 

 4مادة 
الحكم على المكان الذي يتم فياه رؤياة    في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيد  الصغير والصادر لصالحه

 -الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من األماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبماا يتناساب  
وظروف أطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فاى نفاس    -قدر اإلمكان

أحد النوادي الرياضية او االجتماعية. أحد مراكز رعاية  ال تحتمل.الصغير وال يكبد أطراف الخصومة مشقة 
 إحدى الحدائق العامة. إحدى دور رعاية األمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق. الشباب

 

  5مادة 
يجب أال تقل مدة الرؤية عن ثالث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صاباحا والساابعة مسااء,    

اإلمكان ان يكون ذلك خالل العطالت الرسمية وبما ال يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور ويراعى قدر 
 التعليم.

 

 



  6مادة 
 ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.

 

  7مادة 
لمحكماة التاى   ألي من أطراف السند التنفيذي او يستعين باألخصائي االجتماعي المنتدب للعمال بادائرة ا  

أصدرت حكم الرؤية إلثبات نكول الطرف االخر عن التنفيذ فى المواعيد واالماكن المحددة باالحكم, ويرفاع   
 .األخصائي االجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص

 

  8مادة 
الشباب او بدور رعاية الطفولاة   يلتزم المسئول اإلداري بالنوادي الرياضية او االجتماعية او بمراكز رعاية

واألمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من أطراف السند التنفيذي, ان يثبت فاى  
ولمن حررت المذكرة  مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيد  الصغير.

 ر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحر
 

  9مادة 
 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .

  6/3/2000صدر فى 

 وزير العدل                                                                 

 المستشار / فاروق سيف النصر



 2000لسنة  1088ر وزير العدل رقم قرا

 باإلجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية

 وزير العدل :

بعد االطالع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل األحاوال الشخصاية الصاادر    
  2000لسنة  1بالقانون رقم 

 قرر  

 

  1مادة 
 1من القانون  41ءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة تتبع اإلجرا

 . 2000لسنة 

 

 2مادة 
تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيال عان غائاب او    

ى يد محضر فان اعترض خاالل الميعااد   مساعد قضائي او مدير مؤقت بالقرار السابق, وذلك لشخصه عل
 39المشار اليه, وجب عليه اتباع حكم الماادة   2000لسنة  1من القانون  40المنصوص عليه فى المادة 

 من ذلك القانون.

 

 3مادة 
تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعنى بالحماياة. وذلاك   

على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر إذا أتم خمسة عشر سانة ميالدياة لحضاور     بموجب إعالن
 إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضور .

 

  4مادة 
 تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد.

 

  5مادة 
جرد أموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتااريخ  تثبت اإلجراءات التي تتخذ فى شان 

افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضاور إجاراءات الجارد    
واثبات حضور من حضر منهم وأقواله ان رغب فى اإلدالء القوال تتعلق بما يتم جرد  من أموال وحقاوق  

 وديون.

 

  6مادة 
 1مان القاانون    33تثبت حالة األختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر األموال إعماال للمادة 

 المشار, وبعد التأكد من المتها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصر  من أموال على الواقع. 2000لسنة 

 

  7مادة 
وللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك بأهل  يتم جرد جميع األموال والمنقوالت مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها



الخبرة من المختصين وفى هذ  الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر االستعانة 
بأهل الخبرة وقت الجرد, كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من األماوال أو تعاين   

على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تم  ر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها.عليها حارسا ان لزم األم
 التحفظ عليه.

 

  8مادة 
ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أحجار ثمينة او حلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارهاا  

 ة.وذلك بمعرفة اهل الخبرة, فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابق

 

  9مادة
نوع واوصاف واوزان وعيار األشاياء   -بحسب األحوال –يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن 

 واألموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر.

 

  10مادة 
 يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.

 

 11مادة 
 يتم إثبات ما يوجد من األسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد.

 

 12مادة 
تثبت حالة الدفاتر والسجالت التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء 

 حصر األموال وتمال الفراغان بوضع عالمات خطية.

 

  13مادة 
بة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجالت التجارية والسندات توصال الى مال المعنى للنيا

 بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية.

 

  14مادة 
 تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت, وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها.

 

  15مادة 
تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها مان  إذا 

 القائم بأعمال الجرد ويعرض األمر بشأنها على المحكمة المختصة.

 

  16مادة 
اذا تبين أثناء الجرد وجود وصية او أوراق أخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها مان كتاباة او خاتم    

يع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائاب المعاين   والتوق



وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض األحراز واثبات حالة ما يوجد بها من 
 أوراق وغيرها, وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة.

 

  17مادة 
ابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على األحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان, تعين اذا تبين للني

عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدد  لحضور فض األحراز وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم 
لبها ، فإذا ثار نزاع فى يحضر من تم استدعاؤهم, فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند ط

 هذا الشان تعين عرض أمر  على المحكمة المختصة.

 

  18مادة 
يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى أحد المصارف او إلى اى مكان اخر مان األماوال واألوراق   

المشاار   2000لسانة   1من القانون  33المالية والمستندات والمصوغات إعماال للفقرة الثانية من المادة 
 اليه, ويتم حصر وتقييم هذ  االموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.

 
  19مادة 

فى حالة وجود نزاع على اى من األموال او األشياء التى تم جردها تعين عرض االمر بشأنها على المحكمة 
 المختصة, بعد اتخاذ اإلجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة.

 

  20مادة 
ان تعذر اتمام إجراءات الجالد فى يوم افتتاح الحضر, تعين إثبات ما تم من اجراءات فاى حيناه وارجااء    
االعمال االخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين, والحاضر من ذوى الشاان والقاائم   

 أعمال الجرد. بأعمال الجرد, وبعد توقيعهم بمثلبة إخطار لهم باليوم المحدد الستكمال

 

 21مادة 
بعد إتمام أعمال الجرد تسلم األموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم بأعمال الجرد والنائب المعاين  
على المحضر ويعد النائب المعين مسئوال عن االموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العاماة  

المشار  2000لسنة  1من القانون  42على النحو المبين بالمادة  محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه
 إليه.

 

  22مادة 
فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات الجرد, يتبع حكم 

 فى ان هذ  اإلجراءات. 2000لسنة  1من القانون  45الفقرة االولى من المادة 

 

  23مادة 
 نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .ي

                                           



  6/3/2000صدر فى 

 وزير العدل                                                     

 سيف النصرالمستشار / فاروق                                           



 2000لسنة  1089قرار وزير العدل رقم 

 بقواعد وإجراءات أعمال اإلحصائيين االجتماعيين الملحقين بالمحاكم االبتدائية

 

 وزير العدل :

بعد االطالع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل األحاوال الشخصاية الصاادر    
  2000لسنة  1بالقانون رقم 

 موافقة وزيرة التأمينات والشئون االجتماعية. وبناء على

 قااارر

  1مادة 

ولرئيس المحكماة   ينشا بمقر كل محكمة مكتب لدخصائيين االجتماعيين يخضع لإلشراف المباشر لرئيسها.
االبتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند اإلشراف علاي أعمالهاا لقاضاى المحكماة     

 الجزئية.

 

  2 مادة
يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب لدخصائيين االجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهاد بهاا   
المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن بيانات الساجل ماا   

ار المحكماة وملخاص   رقم الدعوى, واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم, وتااريخ قار   يلى:
لمضمون القرار , واسم األخصائي االجتماعي المنتدب, وتاريخ اساتالم المأمورياة وتوقيعاه باالساتالم,     

 وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه.

 

  3مادة 
يقوم ولرئيس المحكمة االبتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى الساجل المباين بالماادة    

ابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب اإلحصائيين االجتماعيين, ووضع القواعد الالزمة لضبط الس
ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسام   -عند اللزوم -ولرئيس المحكمة االبتدائية العمل به.

  .من يثبت عدم صالحيته ألداء العمل من اإلحصائيين االجتماعيين

 

  4مادة 
يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقارار وزيار العادل بإصادار قاوائم اإلحصاائيين       

 االجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم االبتدائية المبينة قرين لسم كل منهم.

 

  5مادة 
د بالكشاف الخااص بهاا,    تعهد الحكمة بالمأمورية لدخصائي االجتماعي حسب دور  في الترتيب الاوار 

 وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية ألخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك ألسباب تقدرها.

 
  6مادة 

يتعين على مكتب لإلحصائيين االجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة االولى من هاذا القارار   



االبتدائية, وبصفة خاصة فى األيام التى تنظار خاللهاا جلساات     خالل األيام التى يحددها لرئيس المحكمة
االحوال الشخصية واليوم التالى لها, الستالم االخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة, علاى ان يكاون   
التواجد بمقار المحاكم الجزئية خالل تلك األيام الستالم إخطارات المأمورياات او إياداع تقاارير بحساب     

 األحوال.

 

  7مادة 

يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم األخصائي االجتماعي الذى عهد اليه بالمأمورية على غاالف ملاف   
الدعوى ويوقع األخصائي االجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفياد اطالعاه   

 على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.

 

  8مادة 
ي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على الساجل المباين   يجب على األخصائي االجتماع

 بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقرير  عنها فى موعد غايته عشرة أيام.

 

  9مادة 
على األخصائي االجتماعي ان يثبت فى تقرير  كافة اإلجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورياة ,  

لحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خالل البحث, وخاصة ما يتعلق باالمور وملخص ل
الحالاة   رقم الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استالمه لها. االتية:

 ية ألطراف الخصاومة. الحالة االقتصاد االجتماعية ألطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم.
بحث الحالة من حيث محل اإلقاماة واوصاافه والمساتوى    . ألطراف الخصومة والعلمي الثقافيالمستوى 

بحث المستوى الثقافي والعلمي ألبناء أطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها  المعيشي والبيئة المحيطة.
الى المختصين بها وعان طرياق الحاديث    والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خالل الرجوع 

ان كان األبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فاى التقريار    المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.
 نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعاة العمال مان   

مرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على األخصائي ان كان احد أطراف الخصومة مريضا ب .عدمه
وعلى األخصائي ان يضمن تقرير  كافة ما يتايح   إثبات ذلك فى تقرير  وما اذا كان يتلقى عالجا من عدمه.

للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمساتندات المؤيادة   
والمنطقاة   –بعد الحصول على اذن المقيمين باه   -ى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكنقدر اإلمكان بما ف

 التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.
 

  10مادة 
يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من األخصائي االجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء 

تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة األخصاائي القاائم    :اآلتير مع مراعاة المأمورية وتاريخ التقري
كما يوقع على  ،بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير

يقاوم اماين سار     الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك اإليداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.
الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة االخرى بالتوقيع علاى كافاة أوراقهاا ويعيادها     



يقوم رئيس قلم كتاب محكماة االحاوال    لدخصائي االجتماعي إليداعها سجل المكتب المبين بالمادة االولى.
من هذا القرار بختم اوراق نساخة التقريار,   الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة 

 وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.
 

  11مادة 
لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم االبتدائية بعد موافقاة وزيار التأميناات    

جتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهاة  والشئون االجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى ا
 عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.

 

  12مادة 
 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .

                                    
 6/3/2000صدر فى  

 وزير العدل                                     

 المستشار/ فاروق سيف النصر                                   



 2000لسنة  1090قرار وزير العدل رقم 

 بإجراءات القيد والشطب في السجل الخاص بمواد الوالية على المال

 وزير العدل :

أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل األحاوال الشخصاية الصاادر    بعد االطالع على قانون تنظيم بعض 
  2000لسنة  1بالقانون رقم 

 

 قارر
  1مادة 

ينشا فى كل نيابة كلية سجال لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الوالية والوصاية والحجر والغيباة والمسااعدة   
تبع االجراءات المنصوص عليها فاى  , وت 2000لسنة  1من القانون رقم  32القضائية, تنفيذا لحكم المادة 

 هذا القرار فى الشان القيد والشطب فى هذا السجل.

 

  2مادة 
تقيد الطلبات بارقام مسلسلة تبدا  أوال: يتم القيد فى السجل المشار اليه فى المادة السابقة على النحو التالى:

ارا مان  اعتبا  2000بعاام   فى بداية كل عام قضائى, وتنتهى بنهايته على ان تقياد الطلباات الخاصاة   
يقيد كل طرف فى صفحة مستقلة, وفقا لما هاو مباين باالنموذج     ثانيا:. 31/9/2000الى  15/3/2000

يتم إثبات قيد الطلب فور تقديمه بمعرفة رئايس   ثالثا: المرفق بالقرار وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة.
من رئيس النيابة الكلية فى موعد اقصا  اليوم التالى  قلم األحوال الشخصية او من يقوم مقامه, ويعتمد القيد

يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التأكد من شخصيته, واثباات   رابعا: لتاريخ القيد.
صفته بالنسبة للمقدم ضد  الطلب وبيان سند وكالته الذى يخوله الحق فى تقديم الطلاب, وتثبات بياناات    

ل, ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت الوكالة خاصة او ترفق صورة ضاوئية مناه ان   التوكيل فى السج
كانت الوكالة عامة , وفى جميع األحوال يجب ان يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضاع المعاد   

ت : يثبا سادساا  بيان اسم المقدم ضد  الطلب وسنه وموطنه وديانته وجنسايته.  خامسا: لذلك فى السجل.
يثبت منطوق القارارات الصاادرة مان     سابعا : ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل.

النيابة العامة وما اتخذته فى شان اى من اإلجراءات التالية. مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها 
رقام   وضع األختام ورفعهاا. إجراءات  إجراءات حصر اموال وحقوق المعنى بالحماية. وتوقيعه قرين ذلك:

األمر الوقتي الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل األموال واألوراق المالية والمستندات والمصاوغات  
أودعت لديها تلاك   التيبيان الجهة  وغيرها مما يخشى عليه الى خزانة أحد المصارف او الى مكان امين.

: يثبت تاريخ ومنطق ثامنا رارات اخرى تامر بها النيابة العامة.اى ق األشياء, وتاريخ إيداعها ورقم االيداع.
القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية واسمه وموطنه وتاريخ إخطار  بقرار تعيينه ان صدر فى 

شاانه   فاي غيبته, كما يثبت تاريخ اعتراضه, وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين أخر بدال منه, وتتباع  
يثبت تاريخ اإلجراءات التي اتبعتها النيابة العامة فى شان جرد أماوال المعناى    تاسعا: ات السابقة.اإلجراء

بالحماية بعد تعيين النائب عنه, وشخص القائم بالجرد , واسم عضو النيابة الذى وقع على محضر الجارد,  
: يثبات تااريخ تساليم    عاشرا .كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم األموال والديون

األموال التى تم جردها للنائب المعين, بعد إثبات اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلاك فاى الموضاع    



: يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى والصادر فيها قارار   حادي عشر المخصص بالسجل.
ثااني   التركة, وتاريخ االنتهاء من أعمال التصافية. تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استالمه ألموال 

ثالاث   : تثبت كافة القرارات األخرى التي تصدرها المحكمة في خصوص ادارة اموال المعنى بالحماية.عشر
: تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثاني درجة في خصوص مواد الوالية على المال وتااريخ   عشر

ريخ القرار النهائي الصادر بشطب الطلب ويدون في السجل عباارة )شاطب   : يثبت تارابع عشر صدورها.
: ال يجوز تعديل القيد او الكشط او التحشير فيه او  خامس عشر القيد( ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار.

 التغيير, وعند إثبات بيان بطريق الخطأ, يتم إثبات البيان الصحيح بجوار  مع وضع أقاواس علاى البياان   
 الخطأ وفى هذ  الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة المختص.

 

  3مادة 
 ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشر .

 6/3/2000صدر في 

 وزير العدل

 1المستشار/ فاروق سيف النصر
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