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   في مجلة األحوال الشخصيةالحضانـــــــة
  

  54 الفصل

  .بتربيته والقيام مبيته في الولد حفظ الحضانة
 

  55 الفصل

  .غيرها يوجد لم إذا إالّ عليها تجبر ال الحضانة من الحاضنة امتنعت إذا
 

  56 الفصل

 فعلى مسكن للحاضنة كني لم وإذا أبيه، مال فمن وإال مال له كان إن ماله من تقام المحضون شؤون مصاريف

  .المحضون مع إسكانها األب
 

  57 الفصل

  .1بينهما مستمرة الزوجية دامت ما األبوين حقوق من حضانةلا
 

  58 الفصل

 المعدية األمراض من سالما المحضون بشؤون القيام على قادرا أمينا مكلّفا يكون أن الحضانة مستحق في يشترط

. لألنثى بالنسبة محرما يكون وأن النساء من يحضن من عنده يكون أن ذكرا الحضانة مستحق كان إذا ويزاد

 اعتبارا ذلك خالف الحاكم ير لم ما بها دخل زوج من خالية تكون أن فيشترط أنثى الحضانة مستحق كان وإذا

 علمه بعد عام مدة الحضانة له من يسكت أو له وليا أو للمحضون محرما الزوج كان وإذا المحضون لمصلحة

  .2واحد آن في عليه وولية أما كانت أو للمحضون مرضعا كانت أنّها أو فيها حقّه يطلب ولم بالدخول

  59 الفصل

 من الخامسة المحضون يتم لم إذا إال حضانتها تصح فال المحضون أب دين غير من الحضانة مستحقّة كانت إذا

  .الحاضنة هي كانت إن األم على الفصل هذا كامأح تنطبق وال. أبيه دين غير يألف أن عليه يخشى ال وان عمره
 

                                                 
 مستمرة الزوجية دامت ما األبوين حقوق من الحضانة "أن على ينص األصلية صياغته في كان ولقد .1966 جوان 3 في المؤرخ 1966 لعام 49 عدد القانون بمقتضى الفصل هذا أصبح هكذا 1

 ثم األب، قبل من المحضون جدة ثم األم، عمة ثم األم، خالة ثم خالته، ثم األم، قبل من جدته ثم المحضون أم: هم الترتيب على الحضانة فمستحقو موت، أو بطالق الزوجية انفصمت فإذا. بينهما

 الذي على لألم والذي لألم، الذي علي الشقيق ويقدم. عمه إبن ثم عمه، ثم المحضون، أخ ثم الوصي، ثم أخته، بنت ثم المحضون، أخ بنت ثم أبيه، خالة ثم أبيه، عمة ثم عمته، ثم أخته، ثم ابنته،

  . سنّا أكبرهم ثم أصلحهم، يقدم واحدة درجة في لحضانةل المستحقّون تساوى وإذا. ذلك فيها يمكن التي المراتب جميع في لألب

  ".الدين اتّحاد العصبة في ويشترط
 الحضانة مستحق في يشترط "أنّه على ينص 1956 أوت 13 في جاءت التي صياغته أول في كان ولقد. 1981 فيفري 18 في المؤرخ 1981 لعام 7 عدد القانون بمقتضى الفصل هذا أصبح هكذا 2

. لألنثى بالنسبة محرما يكون وان النساء، من يحضن من عنده يكون أن ذكرا الحضانة مستحق كان إذا ويزاد. المعدية األمراض من سالما المحضون، بشؤون القيام على قادرا أمينا، مكلّفا، نيكو أن

 حقّه يطلب ولم بالدخول علمه بعد عام مدة الحضانة له من يسكت أو له، وليا أو للمحضون، محرما الزوج كان إذا إال بها، دخل زوج من خالية تكون أن فيشترط أنثى، الحضانة مستحق كان وإذا

  ."واحد آن في عليه ووصية أما كانت أو للمحضون مرضعا كانت أنّها أو فيها،
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  60 الفصل

 عند إال يبيت ال لكنه التعليم أماكن إلى وإرساله وتأديبه المحضون شأن في النظر ولألم األولياء من وغيره لألب

  .3المحضون لمصلحة خالفه القاضي ير لم ما ذلك كّل. حاضنه
 

  61 الفصل

  .حضانتها سقطت منظوره نحو بواجباته القيام الولي على معها عسري مسافة نقلة سفر الحاضنة سافرت إذا
 

  62 الفصل

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

  .ذلك خالف
 

  63 الفصل

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

  .حضانتها سقطت وإالّ المحضون ولي برضى إالّ
 

  64 الفصل

  .4بها غيره تكليف الصورة هذه في الحاكم ويتولى فيها حقه يسقط أن الحضانة إليه عهدت لمن يمكن
 

  65 الفصل

  .لعرفا بحسب ذلك ونحو ثياب وغسل طبخ من المحضون شؤون خدمة على إال أجرة الحاضنة تأخذ ال
 

  66 الفصل

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

  .عليه
 
  67 الفصل

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

  .غيرهما إلى أو أحدهما إلى نةالحضا عهدت الحياة، بقيد الزوجان وكان الزواج انفصم وإذا

                                                 
 في المؤرخ 1993 لسنة 74 عدد القانون صدور بعد الحالية صياغته على أصبح ثم ،1981 فيفري 18 في المؤرخ 1981 لعام 7 عدد القانون بمقتضى أولى مرة ش.أ.م من 60 الفصل تنقيح وقع 3

 التعليم أماكن إلى وإرساله وتأديبه المحضون شأن في النظر األولياء من وغيره لألب "أن يتضمن األخير التنقيح قبل الفصل هذا كان ولقد. ش.أ.م فصول بعض بتنقيح والمتعلّق 1993 جويلية 12

  ."المحضون لمصلحة خالفه الحاكم ير لم ما ذلك كّل حاضنته عند إال يبيت ال لكنه
 1956 أوت 13 في ش.أ.م بها الصادرة األولى صياغته في الفصل هذا كان ولقد. 1966 جوان 3 في المؤرخ 1966 لسنة 49 عدد القانون بمقتضى تنقيحه بعد ش.أ.م من 64 الفصل أصبح هكذا 4

اإلسقاط يقبل فال للحضانة، آخر مستحق يوجد لم أو ،57 الفصل في المبينة الرتبة في يليه من امتنع فإن الرتبة، في يليه من إلى الحق فينتقل فيها، حقه يسقط أن الحضانة حقلمست "أنّه على ينص."  
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  . المحضون مصلحة يراعي أن ذلك في البتّ عند القاضي وعلى

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

  .المالية حساباته في

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

 أو المقر، مجهول واصبح مقره عن تغيب أو االعتيادي، الوجه على عنها المنجرة بالواجبات القيام في تهاون

  .5المحضون بمصلحة يضر سبب ألي
 

                                                 
 والمتعلّق 1993 جويلية 12 في المؤرخ 1993 لسنة 74 عدد القانون بمقتضى اليةالح صياغته على أصبح ثم ،1966 جوان 3 في المؤرخ 1966 لعام 49 عدد القانون بمقتضى 67 الفصل نقّح 5

  .ش.أ.م فصول بعض بتنقيح

 بقيد الزوجان نوكا الزوجية انفصمت وإذا األبوين، من حيا بقي من إلى الحضانة عهدت بموت الزوجية انفصمت إذا "أنّه على ينص 1966 جوان 3 ومنذ األخير، التنقيح قبل  الفصل هذا كان ولقد

  .غيرهما إلى أو أحدهما إلى عهدت الحياة

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

 طلب إذا األمد هذا بعد ماوفي. الحاضنة عند سنوات، تسع األنثى وبلوغ سنين لسبع الذكر بلوغ قبل المحضون، يكون أن يتعين "أنّه على ينص األولى صياغته في ش.أ.م من 67 الفصل كان ولقد

  ."الحاضن عند بقاءه األصلح من أن الحاكم ير لم ما طلبه، إلى يجاب إليه، المحضون نقل األب


