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 سفر المحضون في مجلة األحوال الشخصية

  

  23الفصل 

  .ويتّجنب إلحاق الضرر به على كّل واحد من الزوجين أن يعامل اآلخر بالمعروف ويحسن عشرته

  .والعادة ويقوم الزوجان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف

 والسفر نهم بما في ذلك التعليمشؤو ويتعاونان على تسيير شؤون األسرة وحسن تربية األبناء وتصريف

  .والمعامالت المالية

على قدر حاله وحالهم في نطاق  وعلى الزوج بصفته رئيس العائلة أن ينفق على الزوجة واألبناء

  .مشموالت النفقة

  .1مال وعلى الزوجة أن تساهم في اإلنفاق على األسرة إن كان لها

  61 فصلال 

بواجباته نحو منظوره سقطت  فة يعسر معها على الولي القيامإذا سافرت الحاضنة سفر نقلة مسا

  .حضانتها

  62الفصل  

حضانتها قائمة وما لم تقتض مصلحة  يمنع األب من إخراج الولد من بلد أّمه إالّ برضاها مادامت

  .المحضون خالف ذلك

  63الفصل  

ال تسكن بالمحضون مع حاضنته األولى  من انتقل لها حق الحضانة بسبب غير العجز البدني بالحاضنة

  .حضانتها األولى إالّ برضى ولي المحضون وإالّ سقطت

  64الفصل  

  2.هذه الصورة تكليف غيره بها يمكن لمن عهدت إليه الحضانة أن يسقط حقه فيها ويتولى الحاكم في

  65الفصل  

و ذلك بحسب ثياب ونح ال تأخذ الحاضنة أجرة إال على خدمة شؤون المحضون من طبخ وغسل

  .العرف
  

                                                 
  .ش.أ.والمتعلق بتنقيح بعض فصول م 1993  جويلية12 المؤرخ في 1993 لسنة 74ي صياغته الجديدة بمقتضى القانون عدد ف 23  هكذا أصبح الفصل 1
 
كان هذا الفصل في صياغته األولى  ولقد. 1966 جوان 3 المؤرخ في 1966 لسنة 49ش بعد تنقيحه بمقتضى القانون عدد .أ.م  من64هكذا أصبح الفصل  2

إلى من يليه في الرتبة، فإن امتنع من يليه في  الحق لمستحق الحضانة أن يسقط حقه فيها، فينتقل"  ينص على أنّه1956 أوت 13ش في .أ.الصادرة بها م
 .، أو لم يوجد مستحق آخر للحضانة، فال يقبل اإلسقاط57  الرتبة المبينة في الفصل
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  66الفصل 

تعّهده، وإذا طلب نقله إليه للزيارة  الولد متى كان عند أحد األبوين ال يمنع اآلخر من زيارته ومن

  .فكلفة الزيارة عليه

  67الفصل  

  .األبوين إذا انفصم الزواج بموت عهدت الحضانة إلى من بقي حّيا من

  .أحدهما أو إلى غيرهما الحياة، عهدت الحضانة إلىوإذا انفصم الزواج وكان الزوجان بقيد 

  .وعلى القاضي عند البتّ في ذلك أن يراعي مصلحة المحضون

فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته  وتتمتّع األم في صورة إسناد الحضانة إليها بصالحيات الوالية

  .والتصّرف في حساباته المالية

تعذّر على الولي ممارستها أو تعّسف  ويمكن للقاضي أن يسند مشموالت الوالية إلى األم الحاضنة إذا

عنها على الوجه االعتيادي، أو تغّيب عن مقّره واصبح  فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجّرة

 . 3المحضون بمصلحة مجهول المقر، أو ألي سبب يضّر

 

                                                 
 1993 لسنة 74صياغته الحالية بمقتضى القانون عدد  ، ثم أصبح على1966 جوان 3في  المؤّرخ 1966 لعام 49بمقتضى القانون عدد  67  الفصل نقح3 

  .ش.أ.والمتعلّق بتنقيح بعض فصول م 1993 جويلية 12المؤّرخ في 

األبوين، وإذا  ّيا منإذا انفصمت الزوجية بموت عهدت الحضانة إلى من بقي ح" ينّص على أنّه 1966جوان  3قبل التنقيح األخير، ومنذ   ولقد كان هذا الفصل

  .غيرهما انفصمت الزوجية وكان الزوجان بقيد الحياة عهدت إلى أحدهما أو إلى

  ."وعلى الحاكم عند البتّ في ذلك أن يراعي مصلحة المحضون

 وبلوغ األنثى تسع سنوات، عنديتعّين أن يكون المحضون، قبل بلوغ الذكر لسبع سنين " ش في صياغته األولى ينّص على أنّه.أ. من م67ولقد كان الفصل 

  ."ير الحاكم أّن من األصلح بقاءه عند الحاضن وفيما بعد هذا األمد إذا طلب األب نقل المحضون إليه، يجاب إلى طلبه، ما لم. الحاضنة
 


