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 1998 مارس 16 في المؤرخ 1998 لسنة 671 عدد األمر

 1993 أوت 9 في المؤرخ 1993 لسنة 1655 عدد األمر بتنقيح والمتعلّق

 الطّالق وجراية النفقة ضمان صندوق تدخّل بإجراءات والمتعلّق
 
 
ة، رئيس إنالجهوري 

 االجتماعية، الشؤون وزير من باقتراح

 وخاصة 1956 أوت 13 في المؤرخ باألمر الصادرة الشخصية الاألحو مجلّة على االطالع بعد

 منها، مكرر 53و 46 ين الفصل

 ضمان صندوق بإحداث المتعلّق 1993 جويلية 5 في المؤرخ 1993 لسنة 65 عدد القانون وعلى

 الطّالق، وجراية النفقة

 صندوق تدخّل ءاتبإجرا المتعلّق 1993 أوت 9 في المؤرخ 1993 لسنة 1655 عدد األمر وعلى

 الطّالق، وجراية النفقة ضمان

 العدل، وزير رأي وعلى

 اإلدارية، المحكمة رأي وعلى

 :نصه اآلتي األمر يصدر

 

  األول  الفصل

 أعاله، إليه المشار 1993 أوت 9 في المؤرخ 1993 لسنة 1655عدد األمر من 3 للفصل أضيفت

 :يلي كما 2 فقرة

 

 من التتبعات عن النظر وبقطع للتلدد المدين عود صورة في أنّه غير ):جديدة (2 فقرة ،3 الفصل

 األحوال مجلّة من مكرر 53 بالفصل عليها المنصوص الطالق جراية أو النفقة دفع عدم أجل

 وجراية النفقة مبلغ صرف بمواصلة مباشرة االجتماعي للضمان القومي الصندوق يتعهد الشخصية،

 .للتّلدد المدين عود يثبت بما استظهارهم بمجرد لمستحقّيها الطالق

 

 2 الفصل

 :التالية باألحكام وعوضت األول بالفصل إليه المشار األمر من 7 الفصل من 2 الفقرة أحكام ألغيت 



 "دعم حقوق المرأة والطفل من خالل تكنولوجيا المعلومات"

2 

 التي الحاالت كّل في الطالق جراية أو النفقة صرف يتوقّف كما ):جديدة (ثانية فقرة 7 الفصل

 انتقال أو جديد من المطلّقة تزوج حالة في وبالخصوص متوفّرة غير ونيةالقان الشروط فيها تصبح

 أالّ على تعلّمهم مراحل نهاية إلى السن هذه بعد أو الرشد سن أوالدها بلوغ أو غيرها إلى الحضانة

 .منهم والعشرين الخامسة يتجاوزوا

 على نفقتها تجب لم أو سبالك لها يتوفّر لم إذا للبنت النفقة صرف في يتمادى الصندوق أن غير

 .سنّهم عن النظر بغض الكسب عن العاجزين المعوقين لألبناء وكذلك زوجها،

 

  3 الفصل

 الرسمي بالرائد ينشر الذي األمر هذا بتنفيذ يخصه فيما كّل مكلّفان االجتماعية والشؤون العدل وزيرا

 .التونسية للجمهورية
 

 1998 مارس 16 في تونس

 علي بن العابدين زين
 


