
نون األحوال النفقة والحضانة وبطالن الزواج.. التفاصيل الكاملة لمشروع قا

 الشخصية

 

 

 

 : حالت تمنع صحة الزواج      أول  

                               الزواج بم ن ال تدين بدين سماوي. -

 زواج المسلمة بغير المسلم. -

 الزواج بزوجة الغير، أو بمعتدة من الغير، أو أخت مطلقته حتى تنتهي عدتها. -

 الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، يحرم زواجهما بسببه. -

                                                                                  الجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة م ن طلقت حتى تنتهي عدتها. -

                                                                                                                    زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه، إال بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخوال  حقيقي ا في زواج صحيح، و"البينونة  -

                                      الكبرى" تم تحديد حاالته شرع ا على أنه:

                                                            ق الذي يزيل في الحال الملك والحل مع ا، فال يملكها وال تحل له.ـ هو الطال1

ـ "البينونة الكبرى" هو الطالق للزوجة الحرة من نكاح صحيح ثالث طلقات بكلمة واحدة قبل الدخول أو بعده؛ سواء أكانت 2

ا ناف                                  ذ ا ثم يطلقها أو يموت عنها وتمضي                                                                                    الطلقات متفرقات أو غير متفرقات يحرم عليه أن يتزوجها حتى تنكح غيره نكاح ا صحيح 

 عدتها.



 ـ موت الزوج الثاني قبل الوطء ال يحلها لألول3

 والحضانة والرؤية وفسخ الخطوبة: النفقة ثانيا:

 –    اال ب –        ا م اال ب –        ا م اال م –وفقا للترتيب التالي: )األم 16ألب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة أصبحت حضانة ا -

بنات األخت بالترتيب المتقدم في  –                                  الخاالت بالترتيب المتقدم في اال خوات –                                               األخوات بتقديم الشقيقة ثم اال خت ال م ثم اال خت ال ب

العصبيات من الرجال بحسب ترتيب  –عمات األب –عمات األم -خاالت األب –         خاالت اال م –العمات –بنات األخ –       اال خوات

          األخ ال م(. –        الجد ال م –االستحقاق في اإلرث

 ثالثا: السفر باألطفال

                                                                                                              لمواجهة خطف األطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون ا و سفره خارج البالد بمفرده ا و -

                                                                                                          رفق الحاضن ا ال بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فا ذا تعذر ذلك رفع اال مر ا لى ري يس محكمة اال سرة.

 رابعا: الحضانة

                                                                                                                         ا جاز القانون للحاضن ا و للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق ا حكام هذا القانون كما استحدث التشريع ا ن تكون  -

                                                                                                        ون اال سرة هي المختصة با صدار قرار فيما يثور من منازعات بشا ن سيارة مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة           نيابة شو  

                                          اال سرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.

سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد  15ببلوغ الصغير سن  الحضانة حدد القانون انتهاء الحق في -

 الحضان، وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

 خامسا: الستضافة

                                     ساعة كل ا سبوع على ا ن تكون فيما بين  12ساعات وال تزيد على  8نظم مشروع القانون االستضافة بعدد ساعات ال تقل عن  -

ية واالستضافة خالل نفس األسبوع المتضمن االستضافة. 8الساعة                                                                                                         صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله ال يجوز الجمع بين الرو 
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ية خالل األسبوع المتضمن يجوز أن تشمل االستضافة مب -                                                                                     يت الصغير بحد ا قصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة ال تسمح بالرو 

 أيام متصلة كل سنة. 7المبيت، ويجوز أن تشمل االستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة ال تتجاوز 

لتة الصحية تسمح باالستضافة، ال تقضي المحكمة بقبول طلب االستضافة إال إذا زاد سن الصغير على خمس سنوات، وكانت حا -

ية واالستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.                                                                                                         ويسقط حق الرو 

ية واالستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن  -                                                                                                                   ال ينفذ حكم الرو 

قتا إلى من يليه من ا صحاب الحق فيها لمدة ال تتجاوز شهرين. الحضانة جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقلتكرر                                                              مو 

ية إلكترونيا. -                                    يجوز طلب الحكم بالرو 

ية اإللكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز ي - ية المباشرة طلب استبدال الرو                                                                                                                 جوز لمن صدر له حكم بالرو 

 اإللكترونية ووسائلها وتنظيمها.

 سادسا: نفقة الزوجة

 نفقة الزوجة هي الغذاء والكسوة والمسكن، ونفقات العالج وأشياء أخرى. -

 للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه 32وفقا للمادة  النفقة تجب -

 بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا. 33تقدر نفقة الزوجة وفقا للمادة  -

 حال العسر عن حد الكفاية ويثبت دخل الزوج بكافة طرق اإلثبات. النفقة لال تق -

 ونقصها بتبدل حال الزوج من تاريخ رفع الدعوى 34وفقا للمادة  النفقة تجوز زيادة -

تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ توقفه عن دفعها لزوجته، ولكي يتم قبول الدعوى يجب أن يتم رفعها عن مدة تزيد  -

 على سنة قبل رفع الدعوى.

 بة الزوج المخالف.عقو

 سابعا: الزوجة الثانية
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ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين،  50ألف جنيه، وال تزيد على  20الحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن  -

                                                                                          ويعاقب بنفس العقوبة المأ ذون المختص حال عدم التزامه وإبالغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد.

تزوج عليها زوجها أن تطلب الطالق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في للزوجة التي  -

 العقد أال يتزوج عليها.

 من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطالق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك. -

يسقط حق الزوجة في طلب الطالق إذا علمت ذلك ومضى عليه عاما كامال، لكن يصبح من حقها طلب الطالق كلما تزوج  -

 وعلمت وذلك خالل عاما كامال.

                                                                                                               إقرار الزوج في وثيقة الزواج بحالته االجتماعية، حيث إذا كان متزوجا  عليه أن يوضح في اإلقرار اسم الزوجة أو الزوجات  -

 وعلى الموثق إبالغها أو إبالغهن بالزواج الجديد. وإبالغها،

 ثامنا: عقوبة زواج األطفال

ج ا و شارك في زواج طفل لم يبلغ الـ 200ألف جنيه وال تزيد على  50الحبس سنة وغرامة ال تقل عن  - من  18                                                ألف لكل من زو 

 عمره وقت الزواج.

                                               بما ا وجبه النص عليه من اإلخطار بالزواج الجديد.                                                   يعاقب بذات العقوبة الما ذون المختص حال عدم التزامه  -

                                                                 ألف جنيه ا و بإحدي هاتين العقوبتين كل وصي أو قي م ا و وكيل امتنع  50آالف جنيه وال تزيد على  10الحبس وغرامة ال تقل عن  -

                                   حل محله في الوصاية ا و القوامة ا و                                                                                          بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم ا موال القاصر ا و المحجور عليه أو الغائب ا و ا وراقه لمن 

 الوكالة.

 تاسعا: عقوبات عامة

                                                             ألف جنيه ا و بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان  20آالف جنيه وال تزيد على  10حبس وغرامة ال تقل عن  -

 قانونا.                                                         يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة ا و إعالنه بذلك  15الدخل الحقيقي خالل 



ية ا و االستضافة من  5غرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على  -                                                                     آالف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرو 

 استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

ي حكم يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة ف -

االستضافة وتحكم المحكمة فضال عن ذلك بسقوط الحق في االستضافة لمدة ال تجاوز شهرين، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة 

 المنصوص عليها في هذه الفقرة.

 ا و الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة  الحبس مع الشغل مدة ال تقل عن ستة أشهر لكل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير                                  
                                                                                                      االستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضال عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير ا و 

 الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في االستضافة طول فترة الحضانة.

 


