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ونحن ننفذ م�صروع و�صول املراأة للعدالة القانونية والذي 
ينفذه الإحتاد بال�صراكة مع منظمة اوك�صفام ن�صري اإىل اأن احتاد 
ن�صاء اليمن وفروعه يف كافة املحافظات قد عمل على الدفاع عن 

حقوق املراأة وتوفري الرعاية واحلماية لها والق�صاء على التميز 
وم�صاركتها يف التنمية امل�صتدامة وتعزيز مكانتها وتطوير مداركها 
ودعم قدراتها لتكون �صريك فاعل يف التنمية والدفع بها للح�صول 
اإىل نيل كافة حقوقها وم�صاواتها يف املجتمع واإلغاء النظرة الدونية 

لها من خالل برامج التوعية والتعريف بالتفاقيات العربية 
والدولية التي  وقعت عليها بالدنا وكذا القوانني النافذة والتي 

تتحدث عن امل�صاواة يف احلقوق بني كافة اأفراد املجتمع دون متييز 
وخا�صة املراأة التي لزالت تعاين من ن�صو�ص قانونية خمالفة 

لديننا الإ�صالمي احلنيف حني لزالت قوانيننا جمحفة، ول تزال 
هناك ن�صو�ص متيزيه يف القانون اليمني يح�صل عليها الرجل 
وحترم املراأة منها لذا فاأن اإحتاد ن�صاء اليمن عمل ومنذ ن�صاأته 
على رفع الوعي القانوين واحلقوقي للن�صاء والدفاع واملنا�صرة 

لكل حقوقها وتدمي العون القانوين وامل�صاعدة حلل م�صاكلهن مع 
اجلهات املعنية وتعزيز برامج احلماية القانونية وجتنيد املحامني 
واملحاميات للدفاع عن ق�صايا الن�صاء يف املحاكم واأن هذا الدليل 

يهدف اإىل و�صول املراأة اإىل العدالة وخا�صة الن�صاء الفقريات 
وو�صع برامج منا�صرة للح�صول على حقوقهن وذلك من خالل 
تنفيذ هذا الدليل بو�صع الربامج التوعوية ورفع الوعي القانوين 

والو�صول اإىل اإيجاد اأحكام عادله لق�صاياهن واحل�صول على 
اخلدمات القانونية ومتكينها لبناء اأ�صره متما�صكة وجيل واعد 

بالعطاء ومنا�صرًا للمراأة وق�صاياها العادلة ...

ال�صتــاذة /
فتحية حممد عبداهلل 
رئي�صة اإحتاد ن�صاء اليمن 

اإحتاد ن�ساء اليمن 
وفروعه يف كافة 

املحافظات قد 
عمل على الدفاع 
عن حقوق املراأة 
وتوفري الرعاية 

واحلماية لها 
والق�ساء على 

التميز وم�ساركتها 
يف التنمية 
امل�ستدامة 

وتعزيز مكانتها 
وتطوير مداركها 

ودعم قدراتها

الإفتتاحيــــة
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و�صول املراأة اإىل العدالة يهدف اإىل احلد من ال�صعف واملعاناة من خالل تاأمني 
نتائج واأحكام عادلة للن�صاء الفقريات وذلك من خالل تقدمي العون القانوين واأن 
م�صروع و�صول املراأة اإىل العدالة يتم من خالل ا�صتهداف اإمكانية و�صول الن�صاء 

الفقريات امل�صت�صعفات خلدمات قانونية.
تزال  ل  ال�صح�صية  الأحوال  قوانني  ولكن  د�صتوريًا  مكفولة  امل�صاواة  اأن  كما 
الجتماعي  الرف�ص  من  واخلوف  الثقافية  املعايري  اأن  كما  املراأة  �صد  متييزية 
عرقلة  اإىل  يوؤدي  نف�صه  الوقت  يف  الق�صائية  الر�صوم  وارتفاع  القانونية  والأمية 

و�صول املراأة حلقوقها.
اإن العديد من الن�صاء ول�صيما الفئات الأكرث �صعفًا هن �صحايا للعنف املنزيل 
بن�صب  الن�صاء  بني  واجلهل  الأمية  انت�صار  مع  املراأة  جهل  ومع  الق�صري  والزواج 

عالية فهن قد ل يطالنب بتلك احلقوق املمنوحة لهن بالت�صريعات والقوانني.
امل�صاعدة  تقدمي  منه  الهدف  لي�ص  ال�صامل  الو�صول  للعدالة  املراأة  و�صول  اإن 
اأن يكن �صانعات القرار  اأي�صًا بتمكينهن من  القيام  للن�صاء فح�صب بل  القانونية 
يف حياتهن اخلا�صة واإن جمال تقدمي العون الق�صائي والقانوين لهن من خالل 
ور�ص العمل ي�صاهم بدرجة كبرية يف اأن تكون املراأة على دراية وفهم بالقانون ومن 
ثم املطالبة بتنفيذه حلماية حقوقهن ، كما يعمل العون الق�صائي على رفع الوعي 
وخا�صة  ال�صخ�صية  الأحوال  يف  تدريبية  دورات  خالل  من  الن�صاء  بني  القانوين 
ا�صتهداف قادة املجتمع الذين ي�صبحون بعد ذلك مربيني ر�صميني ب�صاأن حقوق 
املراأة يف جميع جمتمعاتهم وتلك هي الفائدة الكبرية من تقدمي العون الق�صائي 
ل  الالتي  للن�صاء  والتمثيل  امل�صورة  ذلك  يف  مبا  املجانية  القانونية  وامل�صاعدات 

ميلكن القدرة املالية للو�صول للعدالة.
على  الن�صاء  ح�صول  اإمكانية  يف  لأخر  جمتمع  من  يختلف  املراأة  و�صع  اإن 
حقوقهن ومرجع ذلك ب�صبب انت�صار الأمية واجلهل بحقوقهن وكلما كانت درجة 
الوعي القانوين كبرية كانت فر�صة احل�صول على حقوقهن اأكرب وبذلك تتقل�ص 
الطالق  مثل  بحالت  حتدث  التي  للمراأة  والتمييز  حلقوقهن  النتهاكات  حالت 
املعونة  جمالت  يف  العاملني  على  كبري  عب  يقع  وبذلك  والع�صرة  املعاملة  و�صوء 
الق�صائية من اأجل العمل على متكني املراأة من الو�صول اإىل العدالة من اأجل بناء 

اأ�صرة وجمتمع قوي.

و�سول املراأة 
اإىل العدالة
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تو�سيـــح وبيـــان 
على  التعرف  اأوًل  لبد  الق�صائي  العون   هو  ما  على  التعرف  يف  ال�صروع  قبل 

م�صدر احلق يف احل�صول على خدمة العون الق�صائي.
وم�صدر احلق هو الد�صتور اليمني واأكد هذا احلق قانون الإجراءات اجلزائية 
اليمني واملواثيق املعنية بحقوق الإن�صان العاملية والتفاقيات الدولية امل�صادق عليها 

اجلمهورية اليمنية.
الد�صتور  يف  عليها   �صادقت  التي  الدولية  باملواثيق  اليمن  التزام  تاأكيد  ومت 
اليمني حيث ن�صت املادة )6( من الد�صتور على )التزام اليمن بالعمل يف املواثيق 

الدولية امل�صادق عليها(.
اليمن  الوطنية يف  القانونية  ال�صرعية  الدولية جزًء من  املواثيق  تكون  وبذاألك 
وبالتايل يجب العمل فيها يف املحاكم اليمنية بكافة درجاتها ومنها احلق يف الدفاع 

واحلق يف العون الق�صائي. 
اإل اأن هذا احلق مل يجد له جمال يف التطبيق على اأر�ص الواقع وذلك ب�صبب :

 املمار�صات اخلاطئة يف تطبيق القانون.
 جهل القائمني بتطبيق القانون بهذا احلق وبطرق الدفاع واآليات احل�صول 

على هذا احلق خ�صو�صا الن�صاء وذلك ب�صبب : 
1( اإنت�صار الأمية يف اأو�صاطهن.

2( الأقل معرفة يف حقوقهن القانونية. 
3( جهلهن بطرق الو�صول اإىل احلق عرب املحاكم.

اأو  متنع  التي  بهن  املحيطة  والثقافية  الجتماعية  وال�صكاليات  4(ال�صعوبات 
حتد من و�صولهن اىل الق�صاء ومن حتقيق عدالة القانون.

الـعـــون 
القـ�ســائـــي 

اجلهة التي يقدم 
اأمامها العون

مقدم العون

طالب العون

تعريف العون 
الق�ضائي واأهميته

منظومة
العون الق�ضائي

تاأ�ضيل العون الق�ضائي يف 
الت�ضريعات الوطنية والدولية

معايري تقدمي 
العون الق�ضائي

ماهية العون 
الق�ضائي
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اأوًل : تعريف العون الق�سائي هو:
تقدمي امل�صاعدة القانونية اأمام الق�صاء لطالب العون وذلك بالدفاع عنه والرتافع والبع�ص اأعتربه الرتافع 
اأي�صًا مبعنى  وهو  العون  بدفعها جهة غري طالب  تقوم  تعاب  اأواأ  اأتعاب  بدون  العون  لطالب  والتمثيل  وامل�صاعدة 

تقدمي امل�صاعدة الق�صائية للمع�صر والفقري.

ثانيًا : مرجعية العون الق�سائي يف الت�سريع  الوطني والت�سريعات الدولية
 امل�صاعدة الق�صائية اأو الأ�صح العون الق�صائي هو حق مكفول يف املواثيق الدولية والقوانني الوطنية ، وهو 
عمل اإن�صاين واجتماعي تطوعي يف الغالب نابع من الغريزة الن�صانية منذ الن�صاأة فبالرجوع اإىل ما قبل الإ�صالم 
جند اأن العرب كانوا دائمًا يت�صارعون ويتباهون بن�صرة املظلوم ويعتربون ذلك ميزه ت�صفي على �صاحبها نوعًا 
من الوجاهة والعظمة، ومثال ذلك حلف الف�صول قبل الإ�صالم والذي تداعي اإليه �صباب يف قري�ص لن�صرة املظلوم 

ورد املظامل   وجاء الإ�صالم ليقر هذا الأمر ويعده واجبًا يف ت�صريعاته. 
و�ضنتطرق يف حديثينا عن املرجعية يف الت�ضريعات الوطنية ثم الدولية.

)اأ( يف الت�سريعات الوطنية
قانون تنظيم املحاماة رقم )31( 1999م

ت�صمن قانون املحاماة اآنف الذكر العون الق�صائي بالباب الأول ملادة )3(ا لفقرة )5( حيث اأعترب امل�صاعدة 
الق�صائية من الأهداف الرئي�صية للنقابة حيث ن�صت الفقرة اخلام�صة بقولها )ت�صطلع نقابة املحامني بتقدمي 
القانون  �صيادة  واإر�صاء  القوانني  الرئي�صي يف تطبيق   اإىل دورها  بالإ�صافة   القادرين  الق�صائية لغري  امل�صاعدة 

والدفاع عن احلريات العامة وحقوق الإن�صان(. 

)ب( العون الق�سائي يف العهود واملواثيق والتفاقياتالدولية
اأن توؤكد على خلق الظروف التي ميكن من خاللها  اآلت على نف�صها يف ميثاق الأمم املتحدة   جميع ال�صعوب 
�صمان العدالة  واأن احلماية الكافية حلقوق الإن�صان واحلريات الأ�صا�صية املقررة جلميع الأ�صخا�ص تق�صي ح�صول 
جميع الأ�صخا�ص فعاًل خلدمات قانونية من مهنيني وتوفري هذه اخلدمات وامل�صاعدات القانونية لكل من يحتاج اإليها. 
 فاأنه وباإمعان النظر يف املواثيق الدولية ل�صيما ما يتعلق بتقدمي العون الق�صائي �صيجد اأنه مت الن�ص عليه 
يف اأكرث من ميثاق وعهد واإعالن واتفاقية وباألفاظ عامة حتمل نف�ص املعنى املق�صود بالعون الق�صائي ومعلوم اأن 
هذه التفاقيات تعد ملزمة للدول وتعترب جزء من الت�صريعات الوطنية الداخلية بل اأن الجتاه احلديث يف القانون 

الدويل يجعل منها اأ�صمى من القوانني الوطنية عند التعار�ص بحيث تكون الن�صو�ص الدولية واجبة التطبيق. 
 وملا كانت اجلمهورية اليمنية قد اأكدت يف املادة )6(  من الد�صتور على العمل بهذه التفاقيات الدولية فاإنه 
ي�صبح ال�صتناد اإليها اأمام املحاكم الوطنية واعتبار ن�صو�صها عند ال�صتدلل مثل الن�صو�ص الوطنية ويجب على 

الق�صاء العمل بها. 
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1. ميثاق الأمم املتحدة / حتدثت / املادة )1( الفقرة )3( املواد )13( ب، 
و200 ، 2،  62 على �صمان توفري العون الق�صائي واملحاكمة العادلة. 

2. الإعالن العاملي 1948م املادة )7( .
3. العهد الدويل باحلقوق ال�صيا�صية املدنية )1966( املادة 2 الفقرة )اأ. ب،ج 

/ املادة )3( املادة 3/ 13/  ب�صمان احلق بال�صتعانة مبحامني قبل املحاكم. 
  )2( املادة  قبل  من  املراأة  �صد  التميز  اأ�صكال  جميع  على  الق�صاء  اتفاقية   .4
توفري وفر�ص �صمانات قانونية حلقوق املراأة بالت�صاوي مع الرجل و�صمان احلماية 

الالزمة والفعالية عن طريق املحاكم واملوؤ�ص�صات. 
5. اتفاقية مناه�صة العنف والتعذيب.

من  �صكل  لأي  يتعر�صون  الذين  الأ�صخا�ص  جميع  بحماية  املتعلقة  املبادئ   .6
الأ�صكال الحتجاز تن�ص على حق املحتجز باحل�صول على امل�صاعدة القانونية.

7. القواعد الدنيا النموذجية ملعامل ال�صجناء : تو�صي ب�صمان توفري امل�صاعدة 
القانونية ولت�صال باملحامني. 

قررته  امرا  الق�صائية  امل�صاعدة  او  الق�صائي  العون  ان  جند  �صبق  ومما 
الت�صريعات الدولية والوطنية ملجال الن�صان بل املراأة وبكونها طرف �صعيف فاأنه 
هذا  كانت  وان  الق�صائي  العون  تقدمي  جمال  يف  خا�صة  عناية  ايالئها  ي�صتلزم 
الواقع  الر�ص  تفعيل على  زالت بحاجة اىل  ما  الوطنية  الت�صريعات  الن�صو�ص يف 
املجال  هذا  يف  العامة  املنظمات  يعفي  ل  ذاألك  ان  ال  الر�صمية  اجلهات  قبل  من 
من لعب دور ريادي يف ترجمة هذه الن�صو�ص على الواقع العملي وان كانت هنالك 
منظمات مدنية نعمل يف تقدمي امل�صاعدة القانونية ) ا�صت�صارة - ترافع -دفاع ( 
يف  ال�صباق  يكون  اليمن  ن�صاء  احتاد  من  املنفذة  القانونية  احلماية  جتربة  ان  ال 
مبختلف  ولأطفال  للن�صاء  الق�صائية  امل�صاعدة  لتقدمي  متطورة  عملية  اليات  و�صع 
رائده يف هذا  الأمر جتربة  هذا  ويعد  ومدنية(   - �صخ�صية    - الق�صايا )جنائية 
الت�صريعية  ال�صيا�صية  يف  تغري  اإحداث  �صرورة   ونرى  تطويرها،  من  بد  ل  املجال 
املتعلقة بتوفري وكفالة العون الق�صائي ليكون يف جميع الق�صايا مبا ميكن الن�صاء 
وكذا الفقراء واملع�صرين يف احلق باحل�صول على العون الق�صائي يف جميع الق�صايا 
ول�صيما الق�صايا ال�صخ�صية للمراأة و ذلك باإحداث تعديل ت�صريعي يجعل من اإحتاد 
ن�صاء اليمن �صمن منظومة العون الق�صائي عن طريق دائرة متخ�ص�صة تن�صا لهذا 

الغر�ص. 

املواثيق 
والتفاقيات 

الدولية
التي اأ�سارت 

اإىل هذا
احلق
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قانون رقم )20( لسنة 1992م
بشأن األحوال الشخصية وتعديالته
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ماهو قانون الأحوال ال�سخ�سية
- هو قانون يتعلق بالأ�صرة وبالعالقات الأ�صرية وينظمها ويتم الحتكام اإليهما 
يف حالة ن�صوء نزاعات اأ�صرية وهو مي�ص ب�صكل مبا�صر حقوق املراأة يف نطاق الأ�صرة 

اأو العائلة.
واأ�صرته وكل ما يرتتب  التي تكون بني الإن�صان  - هو القانون املتعلق بالأحوال 

عليها من اأثار حقوقية واإلتزامات مادية واأدبية.

املوا�سيع التي يت�سمنها قانون الأحوال ال�سخ�سية والتي ت�ساهم يف 
و�سول املراأة للعدالة ميكن تق�سيمها اإىل ثالث مرتكزات:

1( اخلطبة
2( الزواج واأحكامه:

)4( الن�صب )3( النفقة  )2( امل�صكن  )1( املهر 
)6( الع�صرة احل�صنة    )7( الولية )5( الو�صية - الهبة - الإرث 

3( اإنحالل عقد الزواج واأحكامه
)2( اخللع )1( الف�صخ - احل�صانة    
)4(املوت )3( الطالق - النفقة - احل�صانة - العدة  

قانون رقم )20( ل�سنة 1992م
ب�ساأن الأحوال ال�سخ�سية وتعديالته

و�سول املراأة 
للعدالة
من خالل 
القوانني 
والت�سريعات 
اليمنية

دليل قانون األحوال الشخصية
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اخلطبة:
هي التقدم من الراغب اأو من يقوم عنه اإىل ويل املراأة لطلب التزوج بها.

�سروط اخلطبة:
1( اأن ل يحول بني الرجل واملراأة مانع �صرعي مينع من التزوج بها يف احلال.

2( اأن ل تكون املراأة خمطوبة للغري.

العدول عن اخلطبة 
، فاإذا كان العدول من قبل املخطوبة  لكل من اخلاطبني العدول عن اخلطبة 
فيجب عليها رد الهدايا بعينها اإذا كانت قائمة واإل فثمنها اأو قيمتها يوم القب�ص ، 

واأما اإذا كان العدول من قبل اخلاطب فال يجب اإعادة الهدايا اإليه.

عقد الزواج
 هو اإرتباط بني زوجني بعقد �صرعي حتل به املراأة للرجل �صرعا وعايته حت�صني 

الفروح واإن�صاء اأ�صرة قوامها ح�صن الع�صرة.

الأركان الواجب توافرها يف عقد الزواج:
1( زوج وزوجه وهما حمل العقد.

2( اإيجاب وقبول.
 يتم العقد باللفظ والكتابة وبالر�صالة من الغائب يف جمل�ص بلوغ اخلرب وي�صح 

العقد من امل�صمت والأخر�ص.
 يتم العقد بح�صور �صاهدين عدلني م�صلمني اأو رجل وامراأتني ي�صمعان لفظ 

الإيجاب والقبول من املتعاقدين. 
 ت�صجيل عقد الزواج لدى اجلهة املخت�صة ويف ال�صجل املعد لذلك خالل �صهر 

من تاريخه .

ال�سروط الواجب توفرها ل�سحة عقد الزواج
اأ( اأن يكون يف جمل�ص واحد.

ب( اإيجاب مبا يفيد التزويج عرفا من ويل للمعقود بها ، مكلف ، ذكر ، غري 
حمرم، اأو باإجازته اأو من وكيله.

املرتكز 
الأول: 

اخلطبة

املرتكز 
الثاين: 
الزواج 

واأحكامه

دليل قانون األحوال الشخصية
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جـ( قبول التزويج قبل الإعرا�ص من زوج مكلف غري حمرم اأو ممن يقوم مقامه �صرعا اأو باإجازته 
د( تعريف الزوجني حال العقد با�صم اأو لقب اأو اإ�صارة اأو نحو ذلك مما مييزهما عن غريهما.

هـ( اأن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقني وغري دائنني على التوقيت مبدة ، ويلغي كل �صرط ل يتعلق 
به غر�ص م�صروع لأحد الزوجني اأو يخالف موجب العقد.

خلو الزوجني حال العقد من موانع الزواج.

�سروط الإذن من القا�سي بزواج املجنون اأو املعتوه
1( قبول الطرف الآخر التزوج من بعد اطالعه على حالته.

2( كون مر�صه ل ينتقل منه اإىل ن�صله.
3( كون زواجه فيه م�صلحة له ول �صرر لغريه.

احلالت التي يجوز للرجل فيها تعدد الزوجات اإىل اأربع
1( القدرة على العدل واإل فواحدة.

2( اأن يكون للزوج القدرة على الإعالة.
3( اإ�صعار املراأة باأنه متزوج بغريها.

الأ�سخا�ص املوؤهلون لعقد الزواج
ويل املراأة ، الأمناء املرخ�صون ، العلماء املعتمدون واملعروفون يف مناطقهم ، الق�صاة واملحاكم. 

فوائد ت�سجيل عقد الزواج
1( حفظ حقوق الزوجني والأولد. 

2( ت�صجيل الزواج خطوة اأ�صا�صية لت�صجيل الأولد وح�صولهم على الوثائق.
3( ت�صجيل الزواج �صروري حل�صول الأولد على جن�صية والديهم. 

4( يلزم القانون املواطنون بت�صجيل اأولدهم خالل ال�صتني يومًا من الولدة. 

الأوراق )الوثائق( الر�سمية
يحق للمواطنني ذكوراً واإناثاً احل�ضول على الت�ضجيالت والأوراق الر�ضمية التالية :

 �صهادة امليالد. 
 الت�صجيل يف دوائر الأحوال املدنية وال�صجل املدين. 

 بطاقة �صخ�صية اأو عائلية. 
 جواز �صفر - وثيقة زواج - بطاقة انتخابية. 

دليل قانون األحوال الشخصية
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ت�صرفا  والت�صرفات  العقود  اإن�صاء  حق  �صاحبها  تعطي  �صرعية  �صلطة  تعني 
نافذا من غري توقف على اإجازة اأحد.

ي�ضرتط يف ال�ضخ�ض الذي يتوىل تزويج غريه ما يلي:
1( اأن يكون كامل الأهلية ) بالغا، عاقال(.

2( اأن يكون م�صلما.
3( اأن يكون عدل.

4( اأن ل يكون حمرما بحج اأو عمرة.

تكون لالأقرب فالأقرب على الرتتيب وهم:
- الأب واإن عال.

- البن واأن نزل.
- الأخوة واأبنائهم.

- الأعمام واأبنائهم.
- اأعمام الأب ثم اأبنائهم.

ع�سل املراأة
هو امتناع ويل املراأة عن تزويجها ، فاإذا امتنع اأمر القا�صي من يليه من الأولياء 
الأقرب فالأقرب ، فاإن فقدوا اأو ع�صلوا ، زوجها القا�صي بكفوء ومهر مثلها مادة 

.)2/18(
ي�صرتط ر�صا املراأة ، ور�صا البكر �صكوتها ، ور�صا الثيب نطقها ، مادة )23(.

الت�ضجيل والأوراق الوزارة املخت�ضــــة الــــــــدائرة 
وثيقة الولدة الـــداخلية م�صلحة الأحوال املدنية وال�صجل املدين 
ت�صجيل املوالد والوفيات الـــداخلية م�صلحة الأحوال املدنية وال�صجل املدين 
بطاقة �صخ�صية وعائلية الـــداخلية م�صلحة الأحوال املدنية وال�صجل املدين 
جواز �صفر الـــداخلية م�صلحة الهجرة واجلوازات واجلن�صية 

البطاقة النتخابية اللجنة العليا لالنتخابات 
وثيقة توكيل الـــعدلاملحكمة املخت�صة 

الولية يف 
الزواج

الولية يف 
عقد

الزواج 

يح�ضل املواطنون على الأوراق املذكورة من الدوائر والوزارات التالية:
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املهـــــر
الزوج بدفعه  يلتزم  اأو ما ح�صل عليه الرتا�صي من منفعة غري حمرمة  املال   املهر هو عبارة عن مبلغ من 

اأو متليكه للزوجة فاإذا مل ي�صمى املهر اأو �صمي ت�صمية غري �صحيحة فيجب لها مهر املثل.

اأحكام عامة يف املهر
يلزم املهر للمعقود عليها بعقد �صحيح.

  املهر ملك للمراأة تت�صرف فيه كيفما �صاءت ول يعتد باأي �صرط خمالف.
  يجب املهر كله بالدخول احلقيقي وي�صتحق ملوت الزوجني اأو اأحدهما ولو قبل الدخول بها.

  يجوز للمراأة اأن متتنع قبل الدخول اإىل اأن ي�صمى لها مهر.
  ي�صتحق ن�صف املهر امل�صمى بالطالق اأو بالف�صخ اإذا كان من جهة الزوج قبل الدخول واإذا كان الف�صخ من 
جهة الزوجني معًا اأو من جهة الزوجة فقط فال ي�صتحق من املهر �صيء ويكون على الزوجة رد ما قب�صته من مهر.

الع�سرة احل�سنة
هي اأ�صا�ص التعامل بني الب�صر عامة ولي�ص فقط بني الأزواج ، واخلالفات اأمر وارد بني النا�ص ول ميكن جتنبه 
غري بالو�صوح والعلم بال�صيء والتفاق امل�صبق على كثري من الق�صايا ، وقد و�صع القانون مبادئ تتعلق بالع�صرة 
احل�صنة وت�صمن لهم ال�صتقرار والطماأنينة ، وو�صع حقوق لكل منهما وهي املن�صو�ص عليها يف املواد )40 ، 41 

، 42( واملبينة على النحو الآتي :- 

حقوق الزوجةحقوق الزوج
حق الطاعة 
فيما يحقق 

م�ضلحة الأ�ضرة

اإعداد �ضكن 
�ضرعي مما يليق 

مثله من مثله

امتثال لأمره يف 
غري مع�ضية

العدل بينها وبني 
�ضائر زوجاته

عدم اإ�ضرارها 
مادياً اأو معنوياً

نفقة وك�ضوة 
مثلها من مثله

عدم التعر�ض 
لأموالها

متكينه منها 
�ضاحلة للوطء 

امل�ضروع

عدم اخلروج من 
منزل الزوجية 

اإل باإذنه اأو لعذر 
�ضرعي

دليل قانون األحوال الشخصية
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الف�سخ واأحكامه
1( ينتهي الزواج اإما بالف�صخ اأو بالطالق اأو باملوت وللمراآة احلق يف طلب ف�صخ 

عقد النكاح من ع�صمة نكاح زوجها عن طريق املحكمة وذلك لالأ�صباب الآتية :-
2( الف�صخ لعدم الإنفاق يف حالة ي�صار الزوج وهو متمرد عن الإنفاق اأو يف حالة 

اإع�صاره وهو متمرد عن الك�صب وهو قادر عليه )م 50 ، 51(.
الف�صخ لإدمان الزوج اخلمر اأو املخدرات ويحكم القا�صي بالف�صخ ول يرد املهر 

)م55(.
حكمًا  وتعيني  ال�صبب  بتحري  القا�صي  يقوم  ذلك  ولأجل  للكراهية  الف�صخ   )3
اأمر القا�صي الزوج  واإل  اأهل الزوجة لالإ�صالح بينهما  اأهل الزوج وحكمًا من  من 

بالطالق ويف حالة امتناعه يحكم بالف�صخ وعلى الزوجة اإرجاع املهر )م54(.
الزوج خارج  الف�صخ يف حالة غياب  للمراآة احلق يف طلب   : للغيبة  الف�صخ   )4
املنفق  لغري  و�صنتان  للمنفق  واحدة  �صنة  انق�صاء  بعد  جمهول  مكان  يف  اأو  الوطن 
اأي  ويف  الغائب  لإعالن  فالأقرب  الأقرب  الغائب  عن  بالتن�صيب  املحكمة  وتقوم 

و�صيلة من و�صائل الن�صر خالل مدة �صهر.
5( احلب�ص : للزوجة يف حالة �صدور حكم نهائي من املحكمة بحب�ص الزوج مدة 
ل تقل عن ثالث �صنوات اأن تتقدم بطلب الف�صخ للمحكمة ول يحكم لها بالف�صخ اإل 

اإذا م�صى على حب�ص الزوج مدة ل تقل عن �صنة.

الطالق واأحكامه
- تعريف الطالق :

قول خم�صو�ص به يفك الرتباط بني الزوجني وهو اإما �صريح ل يحتمل غريه 
اأو كتابة تفتقر اإىل النية ويقع الطالق باللغة العربية اأو بغريها ممن يعرف معناه اأو 

بالكتابة اأو الإ�صارة املفهومة من العاجز عن النطق.
فقد  الذي  ال�صكران  طالق  يقع  ول  طلقات  ثالث  زوجته  على  الزوج  ميلك   -
مل  ما  الكفارة  ويلزمه  احلرام  اأو  الطالق  بيمني  باحللف  الطالق  يقع  ول  اإدراكه 

ينوي الطالق. 

املرتكز 
الثالث: 
انحالل 

عقد الزواج 
واأحكامه

املرتكز 
الثاين: 
الزواج 

واأحكامه
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اخللع واأحكامه
اخللع هو فرقة بني الزوجني يف مقابل عو�ص من الزوجة اأو من غريها ماًل اأو 
منفعة ولو كان جمهوًل ويكون اخللع بر�صا الزوجني وي�صرتط يف اخللع ما ي�صرتط يف 
الطالق ويعترب اخللع طالقًا بائنًا بينونة �صغرى ما مل يكن مكماًل للثالث في�صبح 

بائن بينونة كربى. 
ونو�صح ذلك من خالل الر�صم البياين املت�صمن حالت انحالل عقد الزواج :-

الرجعة واأحكامها 
وت�صح  بغريه  اأو  بوقت  م�صروطة  بالفعل غري  اأو  هازًل  ولو  بالقول  الرجعة  تتم 
الزوج  على  فيجب  بالقول  الرجعة  كانت  واإذا  وليها  اأو  الزوجة  ر�صا  بغري  الرجعة 

الإ�صهاد عليها واإعالن الزوجة بها )م75 ، 76(.

اأنــــــواع 
الطــــالق الطالق الرجعي:

ل يزيل الزوجية باحلال وللزوج احلق باإرجاع زوجته قوًل اأو فعاًل خالل 
العدة فاإذا انق�صت العدة اأ�صبح الطالق بائن بينونة �صغرى وكل طالق يقع 

رجعي اإل املكمل للثالث فهو طالق بائن بينونة كربى.

الطالق البائن بينونة �ضغرى:
اإذا وقع الطالق الرجعي وانتهت العدة ومل يعيد الزوج زوجته اإىل ع�صمته 
فيتحول الطالق من الرجعي اإىل بائن بينونة �صغرى ول حتل له اإل مبوجب 

عقد جديد ومهر جديد.

الطالق البائن بينونة كربى:
هو الطالق املكمل للثالث وتزيل الزوجية باحلال ول حتل املطلقة ملطلقها 

حتى تنكح زوجًا غريه يدخل بها دخوًل حقيقيًا وتعتد منه.

دليل قانون األحوال الشخصية
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العدة واآثارها
وتكون العدة ناجتة عن طالق اأو ف�صخ اأو موت تلزم بها الزوجة وتبداأ العدة بالطالق اأو بالف�صخ من تاريخ 
وقوعه واإذا مل تكون الزوجة عاملة به فمن تاريخ علمها به وتبداأ بالف�صخ من تاريخ احلكم به وعدة املوت جتب قبل 

الدخول اأو بعده وتبداأ من تاريخ علم املراآة بوفاة زوجها. 
والآثار املرتتبة من عدة طالق رجعي اأو بائن يت�ضمنها ال�ضكل البياين التايل :- 

اإنحالل عقد الزواج واأحكامه

الف�ضخ هو اأن 
حق الزوجة 

يف اللجوء اإىل 
املحكمة لطلبه 
متى ماتوافرت 
احلالت الأتية:

الطالق هو قول 
خم�ضو�ض به يفك 

الإرتباط بني الزوجني 
وهو اإما �ضريح اأو كناية 

ويقع الطالق باللغة 
العربية اأو بغريها

اخللع هو فرقة بني 
الزوجني مقابل عر�ض 

من الزوجة وغريها 
ولو كان جمهوًل ماًل 

اأو منفعة ولو كان 
جمهوًل

املــــوت

الف�ضخ للكراهيةالف�ضخ لعدم الإنفاق اإدمان الزوج اخلمر اأو املخدرات

�ضدور مكم حلب�ض الزوج اأكرث من 3 �ضنواتغياب الزوج

العدة واأحكامها وتنق�ضم اإىل ق�ضمني

العدة من طالق رجعي ولها 8 اأحكام

الرجعة

وجوب النفقة

وجوب ال�ضكن

عدم جواز اخلروج اإل باإذنه

جواز اخلروج 
بدون اإذن

جواز اأن ينكح من يحرم 
اجلمع بينهما وبني الطالق

عدم وجوب ال�ضكن

عدم وجوب النفقة

عدم الرجعة

عدم الإرث

اإ�ضتئناف مدة العدة اإذا مات اأو راجع

التوارث بني الزوجني

حترمي الزواج باخلام�ضة

حترمي من يحرم اجلمع بينها وبني املطلقة

العدة البائن ولها 6 اأحكام
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الظهــار:
وهو قول يتم بلفظ اأو ما �صاكله ي�صبه به الرجل حتته باأمه ن�صبا او جزا منها ويقع الظهار �صريحا او كتابة 

ويكون مطلقا او موؤقتا ، اأو مبعنى اأ�صح هو قول الزوج لزوجته اأنِت عليَّ كظهر اأمي.
 

الإيـــالء: هو ميني من الزوج باأنه ل يطاأ زوجته ويكون �صريحا اأو كناية مطلقا اأو موؤقتا.

اللعـــان: هو اأميان يكذب بها كل من الزوجني الآخر به يرتفعالنكاح بينهما بنظر املحكمة.

الغائب: هو ال�صخ�ص الذي ل يعرف موطنه ول حمل لإقامته.

املفقود: هو الغائب الذي ل تعرف حياته ول وفاته.

اأحكام تتعلق بعقد الزواج

القرابة واأحكامها

الظهـــــــــار

الن�ضب

اللعـــــــــان املفقـــــــــــود

الر�ضاعة

الإيـــــــــالء

احل�ضانة

الن�سب:
يثبت ن�صب الولد لأبيه بالفرا�ص وهو الزواج ال�صحيح امل�صتويف لأركانه و�صروطه وما يلحق به وتثبت بنوة الولد 

لأمه مبجرد ثبوت الولدة )ولو بغري اإقرارها وبدون قيد اأو �صرط( )م 121 ، 122(.

الر�ساعة:
 يجب على الأم اإر�صاع ولدها اإذا تعذر اإر�صاعه من اأخرى وهي اأحق باإر�صاع ولدها ما مل تطلب اأجرًا يزيد  
عن على املعتاد من مثلها ملثله وت�صتحق الأم املر�صعة رزقها وك�صوة مثلها من مثله باملعروف ملدة ل تزيد على 

عامني من وقت الولدة وتكون دينًا ل �صقط اإل بالأداء اأو الإبراء )م136 ، 137(.
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احل�سانة:
 هي حفظ ال�صغري الذي ل ي�صتقل باأمر نف�صه وتربيته ووقايته مما يهلكه اأو ي�صره مبا ل يتعار�ص مع حق وليه 
، وهي حق لل�صغري فال يجوز النزول عنها واإمنا متتنع مبوانعها وتعود بزوالها وي�صرتط يف احلا�صن البلوغ والعقل 
والأمانة على ال�صغري والقدرة على تربيته و�صيانته بدنيًا واأخالقيًا واأن ل ت�صغل عن احل�صانة خارج البيت اإل اإذا 

وجد من يقوم بحاجته )م138 ، 140(.

مدة احل�سانة:
ال�ضن الأق�ضى حل�ضانة الأم اأو اجلدة لالأطفال هو :

)2( 9 �صنوات للذكر.  )1( 12 �صنة لالأنثى    
بعد هذا ال�صن ُيخري الأولد بني الأب والأم )الكفالة(.

واإذا  للح�صانة  اأهليتها  اأمانتها  ثبوت  ب�صرط  ولدها  بح�صانة  اأوىل  الأم   )1
اأ�صقطت حقها فال ي�صقط اإل اإذا قبل الولد غريها واإل اإجربت ول مينع �صوء خلقها 

من حقها يف احل�صانة حتى يبلغ ال�صغري اخلام�صة من عمره )م141(.
2( يف حالة وفاة الزوجة )الأم( ، اأو بطلت ح�صانتها تنتقل احل�صانة بالأمومة 
بنات  الأخوات،  الأم،  اأب  اأمهات  الأب،  اأمهات  الأب،  اخلالت،  لأم،  اجلدات  اإىل 
اخلالت، بنات الأخوات، بنات الأخوة، العمات، بنات العمات، بنات العم، عمات 

الأب، بنات عمات الأب،  وبنات اأعمام الأب. 
3(  اإذا انعدمت الن�صاء ال�صابق ذكرهن انتقلت احل�صانة اإىل الأقرب فالأقرب 

من الذكور واملحارم. 
4( تنتقل احل�صانة من احلا�صن اإىل من يليه باأحد الأمور الآتية :-

- اجلنون ونحوه من املنفرات كاجلذام وكذا العمى.
- الإهمال.

- الف�صق.
- ترك حفظ ال�صغري.

- الزواج اإل اأن يكون بذي رحم لل�صغري.
5( ي�صتحق احلا�صن اأجرة ح�صانة من مال الطفل اإن كان له مال اأو ممن تلزمه 

نفقته )م146(.
6( ي�صمن احلا�صن اإذا فرط عاملًا كل جناية يف الطفل ويكون �صمان اخلطاأ مع 

اجلهل على العاقلة )م147(. 

اأحكام 
احل�سانة
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النفقة: هي املوؤن الالزمة يف مال ال�صخ�ص لغريه ل�صبب اأو ن�صب وت�صمل الغذاء 
والك�صوة وال�صكن واملعاجلة والأخدام ونحو ذلك )م149(.

جتب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها من وقت العقد اإن ا�صرتطت واإل 
فمن تاريخ الزفاف والعربة يف النفقة بحال الزوج ي�صرًا وع�صرًا وتقدم نفقة الزوجة 

على غريها من النفقات )م150(.
الزوج  طالبها  واإذا  اأهلها  بيت  يف  كانت  ولو  حتى  النفقة  الزوجة  ت�ضتحق   -
بالنتقال اإىل بيت الزوجية وامتنعت عن النتقال ب�صبب حكم �صرعي مثل اأنها مل 
اأو عدم وجود م�صكن �صرعي لها فاإنها ت�صتحق النفقة وكذا  ت�صتلم مهرها املعجل 
واأجور  العالج  وثمن  الطبيب  اأجرة  ت�صمل  والتي  الولدة  نفقات  الزوجة  ت�صتحق 
امل�صت�صفى والنفقات التي ت�صتلزمها الولدة ويلزم بها الزوج �صواء كانت الزوجية 

قائمة اأو غري قائمة.
اأو  الزوجية  بيت  اإىل  النتقال  عن  امتنعت  اإذا  النفقة  الزوجة  ت�ضتحق  ل   -
تركت بيت الزوجية من دون عذر �صرعي اأو عملت خارج البيت دون موافقة زوجها 

اأو امتنعت من ال�صفر معه دون عذر ففي هذه احلالت ل ت�صتحق الزوجة للنفقة.
- ل يحكم للزوجة باأكرث من نفقة �صنة �صابقة على املطالبة الق�صائية ما مل 

يتفق الزوجان على خالف ذلك. 

نفقة الأقارب:
اأو  اأبيه واإن عال الأقرب املو�صر  اأو املجنون على  - نفقة الولد املع�صر ال�صغري 

املع�صر القادر على الك�صب )م158(.
فور  الأقارب  نفقة  وتقدر  بالأ�صول  اإل  الدين  اختالف  مع  لالأقارب  نفقة  ل   -

حاجة املنفق عليه من قبل املنفقني )م157(.

به  الإي�صاء  يجب  ما  ويخرج  املوت  بعد  ما  اإىل  ت�صرف م�صاف  هي  الو�سية: 
كتجهيز امليت والزكاة واحلج والديون. 

النفقات واأحكامها

نفقة الأقاربنفقة الزوجة

نفقة 
الزوجة
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اأركان الو�ضية

الو�ضي

ي�ضرتط يف املو�ضي

ي�ضرتط يف املو�ضى به

ي�ضرتط يف املو�ضى له

مبطالت الو�ضية 

املو�ضى به �ضيغة الو�ضيةاملو�ضى له

- اأن يكون بالغًا عاقاًل خمتارًا غري حمجور عليه.
- اأن ل يكون مدينًا بدين م�صتغرق.

- اأن يكون ماًل له قيمة اأو منفعة لها اأجرة.
- اأن يكون موجودًا ومملوكًا للمو�صي عند موته.

- اأن يكون يف حدود ثلث الرتكة اإذا كان املو�صي له ورثة.

- اأن ل يكون جهة مع�صية.
- اأن يكون معلومًا.

- اأن يكن موجودًا وقت اإن اإن�صاء الو�صية.
- اأن ل يكون وارثًا عند موت املو�صي.

- اأن ل يكون قاتاًل للمو�صي اإل اإذا تقدمت 
اجلناية الو�صية.

- تلف العني املو�صى بها قبل وفاة املو�صي.
- رد املو�صى له الو�صية طبقًا للمادة )358( من هذا القانون.

- موت املو�صى له واكت�صاف موته قبل وفاة املو�صي.
- موت املو�صى له يف وقت واحد بحيث ل يعرف من منهما مات اأوًل. 

- اإنق�صاء وقت الو�صية املوؤقتة يف املنافع ل يف الأعيان فيلغى التوقيت ويوؤبد.
- رجوع املو�صي عما اأو�صى به قوًل اأو فعاًل طبقًا للمادة )359( من هذا القانون.

- قتل املو�صى له عمدًا اأو �صهادة زور اأدت اإىل قتله اإل اإذا تقدمت اجلناية الو�صية.
- اإذا كان املو�صي مدينًا بدين ي�صتغرق كل ماله.
- رجوع املجيز عن اإجازة متت يف حياة املو�صي.
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الإرث 
1( لالإناث مثل الذكور احلق يف اأن يرثن يف كل ما يرتكه املورثون. 

2( يرث الذكر �صعف ما ترثه الأنثى. 
3( ل يحق للموؤرث اأن يحرم اأبنائه اأو بناته اأو ورثته من الإرث. 

4( جتوز الو�صية يف الإرث ل تتجاوز ثلث الرتكة وتكون لغري الوارثني ، على اأن 
يكون املو�صي بالغًا عاقاًل خمتارًا غري حمجور عليه ول يكون مدينًا بدين م�صتحق 

5( يجوز للموؤرث اأن يوؤرث ابن اأو اأبناء اأبنائه اإذا كانوا غري وارثني لوفاة اآبائهم 
يف حياته وهي من الو�صية الواجبة وقد ذكر القانون كيفية توزيعها. 

املراأة قبل الإ�سالم
مل للمراأة قبل الإ�صالم �صخ�صية اقت�صادية )ذمة مالية م�صتقلة( واإمنا كانت 
من املتاع الذي يرثه الرجل وال�صبب اأن الإرث عند عرب اجلاهلية كان حم�صورًا 
)ل  يف الرجل وحده وقد ا�صتنكر القراآن الكرمي هذا الفعل امل�صني يف قوله تعاىل 
اآتيتموهن(  الن�ضاء كرهاً ول تع�ضلوهن لتذهبوا ببع�ض ما  اأن ترثوا  يحل لكم 

الن�صاء 19.
كما اأقر الإ�صالم حق املراأة يف املرياث قال تعاىل )للرجال ن�ضيب مما ترك 
الولدان والأقربون وللن�ضاء ن�ضيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه اأو 

كرث ن�ضيباً مفرو�ضاً( الن�صاء7.

م�سطلحات وعبارات من كتاب املواريث
الإرث : هو عبارة عن انتقال الأموال واحلقوق اخلا�صة بامليت اإىل من يرثه.

املوؤرث : هو ال�صخ�ص الذي يتوفى اأو حكم مبوته.
اأو  الزوجية  اأو  القرابة  ب�صبب  اأو ن�صيبًا منها  الرتكة  ي�صتحق  الوارث: هو من 

الولء.
املوروث : هو عبارة عن احلقوق والأموال التي تركها امليت.
ال�ضبب : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.

املانع : هو ما يلزم من وجوده عدم احلكم.
الرف�ض : هو الن�صيب الذي قدرته ال�صريعة الإ�صالمية للوارث ل يزيد اإل بالرد 

ول ينق�ص اإل بالعول.
العا�ضب : هو من لي�ص له �صهم مقدر يف الرتكة وياأخذ ما بقي عن �صهام ذوي 

الفرو�ص واإذا انفرد اأخذ املال كله.

املواريث 
واأحكامها
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العا�ضب بنف�ضه : هو كل ذكر ل يدخل يف ن�صبه اإىل امليت اأنثى ول يحتاج يف التع�صيب اإىل غريه.
العا�ضب مع غريه : هو كل اأنثى �صاحبة فر�ص حتتاج يف التع�صيب اإىل غريها وت�صاركه يف الع�صوبة.

احلجب : هو منع من قام به �صبب الإرث من ن�صيبه كله اأو بع�صه من مقادير اأن�صبائهم يف الرتكة.
العول : هو زيادة يف عدد �صهام ذوي الفرو�ص ونق�صان )من مقادير( اأن�صبائهم يف الرتكة.

الرد : هو �صم الباقي من الرتكة على اأ�صحاب الفرو�ص غري الزوجني بن�صبة فرو�صهم حيث ل عا�صب.
ذو الرحم : املراد به كل قريب لي�ص بذي �صهم ول ع�صبة.

اجلد ال�ضحيح : هو الذي ل يتو�صط بينه وبني امليت اأنثى )اجلد الع�صبي(.
اجلدة ال�ضحيحة : هي التي ل يدخل بينها وبني امليت جد غري وارث.

اخلنثى امل�ضكل : هو من له اآلة ذكر واأنثى ومل يتبني حاله.
املفقود : هو الغائب الذي مل تعلم حياته ول موته.

ولد الزنا : هو املولود عن طريق ال�صفاح.
ولد اللعان : هو من ولد على فرا�ص زوجية واأنكر الزوج بنوته وحكم احلاكم بنفي ن�صبه.

اأ�ضل امل�ضاألة : هو اأقل عدد ميكن اأو توؤخذ منه �صهام الورثة.
الت�ضحيح : هو اأن ي�صرب اأ�صل امل�صاألة اأو عولها يف اأقل عدد ميكن معه اأن ي�صتحق كل وارث بانفراده قدرًا 

من ال�صهام برقم �صحيح وحا�صل ال�صرب هو امل�صاألة بعد الت�صحيح.

)2( الع�ضبات الن�ضبية )1( اأ�ضحاب الفرو�ض

اأ - البنات وبنات البن واإن نزلن.
ب - الأخوات ال�صقيقات.

ج- الأخوات لأب.
د- الأم.

هـ- الأخوة لأم.
و- الزوج والزوجة.

ح- الأب واأبوه واإن عال يف حالة املادة )231( من 
هذا القانون.

اأ- الذكور وهم )البن وابن البن واإن نزل ، الأب 
واأبوه واإن عال، الأخ ال�صقيق ، والأخ لأب ، واإبن الأخ 

ال�صقيق واإن نزل ، ابن الأخ لأب واإن نزل ، العم 
ال�صقيق ، العم لأب ، اإبن العم ال�صقيق واإن بعد  اإبن 

العم لأب واإن بعد(.
ب- الإناث وهن )البنات وبنات البن واإن نزلن، 

الأخوات ال�صقيقات ، الأخوات لأب كل ذلك اإذا 
وجد معهن من يع�صبهن(.

)4( املقر له بالن�صب)3( ذو الأرحام
)6( اخلزانة العامة )بيت املال()5( اأ�صحاب الو�صايا والديون

امل�ستحقون للرتكة يف القانون  �ستة اأ�سناف
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�لفرو�ض �ملقدرة و�أ�صحابها

�لثلث�لثمن�لن�صف �ل�صد�ض�لثلثان�لربع
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قانون رقم )40( ل�سنة 2002م ب�ساأن املرافعات والتنفيذ املدين
ي�صرى قانون املرافعات والتنفيذ املدين على مامل يكن قد ف�صل فيه من الدعاوى وهو القانون الذي ينظم 

الجراءات اأمام املحاكم املدنية وال�صخ�صية والتجارية :

املبادئ احلاكمة يف الق�ضاء والت�ضامن

ل يجوز للقا�صي اأن 
يفتح نزاعات ح�صم 

بحكم ق�صائي

حق الدعاء والدفاع 
مكفولن اأمام الق�صاء 

وفقًا لأحكام القانون

يتقدم القا�صي يف ق�صاء 
بالقوانني النافذة وياأتي 

عليه تطبيق اأحكامها

يجب على القا�صي املحافظة على 
مبداأ املواجهة اأثناء التقا�صي وي�صمن 

اإحرتامه بني اخل�صوم

املتقا�صون مت�صاون يف ممار�صة حق 
التقا�صي ويلتزم القا�صي باأعمال مبداأ 

امل�صاواة بني اخل�صوم

يتقيد القا�صي يف وليته 
للق�صاء طبقًا لقرار 

تعيينه اأو نقله اأو اإنتدابه

ل يحق لال�صي اأن يحكم بعلمه اإل ما 
و�صل اإليه عن طريق جمل�ص الق�صاء

جل�صات املحاكمة علنية اإل ما اإ�صتثنى بن�ص خا�ص 
والأ�صل يف املرافعة �صفوية ويجوز اأن تكون كتابية
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الدعوى هي الو�ضيلة ال�ضرعية والقانونية لكل ذي ادعاء اأو دفاع يرفعه للقا�ضي للف�ضل فيه وفقا للقواعد 
ال�ضرعية والقانونية.

املواطن هو املحل الذي يقيم فيه ال�صخ�ص عادة ويبا�صر فيه اأعمال 
احلياة العادية وي�صتويف ماله ويوؤدي ما عليه

موطن القا�صر ومن فيه حكمه هو موطن النائب عنه قانونًا وليًا اأو و�صيًا 
وموطن الرتكة قبل الق�صمة هو اآخر موطن املتويف عنها

يجوز اأن يكون لل�صخ�ص اأكرث من موطن يف وقت واحد كما يجوز اأن 
ليكون له من موطن ما

موطن ال�صركات واجلمعيات واملوؤ�ص�صات القائمة اأو التي يف دور الت�صفية هو 
مركز اإدارتها الرئي�صي ويعترب مقر فرعها موطنًا لها يف امل�صائل املتعلقة به

حمل الإقامة هو املكان الذي يقيم فيه ال�صخ�ص
ب�صفة موؤقتة لعمل عار�ص اأو ظرف خا�ص

املواطن 
وحمل 
الإقامة

الدعاوى وكيفية رفعها 
اأمام املحكمة

اأن تكون
الدعوى كتابية 
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ترفع الدعوى بعري�ضة اأ�ضلية و�ضور بعدد املعدعى عليهم ويجب 
اأن تت�ضمن العري�ضة البيانات التالية

بياناً وافياً خمت�ضراً عن مو�ضوع الدعوى واأدلتها وطلبات املدعي حمددة نوعها 
و�ضفتها وهل يطلبها ب�ضفة م�ضتعجلة اأم عادية وترفق بها امل�ضتندات بحافظة

اإ�ضم املدعي عليه ولقبه ومهنته وموطنه, فاإن مل يكن لديه 
موطن معلوم فاآخر موطن له

اإ�ضم املدعي ولقبه 
ومهنته وموطنه

بيان موطن خمتار للمدعي يف البلدة بها مقر املحكمة اإن مل يكن له موطن فيها

اإ�ضم املحكمة التي ترفع اأمامها الدعوىتاريخ تقدمي العري�ضة

اأن تكون له م�ضلحة 
يف رفعها توقيع املدعي اأو 

وكيله يف العري�ضة

اأن تكون مرفوعة اإىل املحكمة 
بالطريقة والإجراءات 
ال�ضحيحة واملواعيد 

املن�ضو�ض عليها يف القاون

اأن تكون املحكمة 
متخ�ض�ضة نوعياً 
ومكانياً للنظر فيها

اأن تكون كتابية

اأن تكون مرفوعة من 
ذي �ضفة لذي �ضفة

�ضروط قبول 
الدعوى

اأمام املحاكم
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يكون الخت�ضا�ض بح�ضب املكان للمحكمة التي يقع يف دائرتها موطن اخل�ضم 
املدعي عليه اأو حمل اإقامته مامل ين�ض القانون على خالف ذلك واذتعدد خ�ضوم 

املدعي عليهم كان الخت�ضا�ض للمحكمة التي يختارها املدعي : 
 يف املنازعات العقارية يكون الخت�صا�ص للمحكمة التي يقع يف دائرتها العقار 

كله او بع�صة الكرب قيمة. 
  يف م�صائل الفال�ص يكون الخت�صا�ص للمحكمة التي ق�صت به. 

  يف الدعاوى املتعلقة يف النفقات يكون الخت�صا�ص ملحكمة املدعي عليه اأو 
املدعي.

الـدفـــــع
الدفع دعوى يبديها املدعى عليه اأو الطاعن اعرتا�صًا على مو�صوع الدعوى اأو 

الطعن اأو �صروط قبولهما 
اأو اأي اإجراء من اإجراءاتهما.

الإدخــــال
رفعها  عند  فيها  اخت�صامه  ي�صح  كان  من  اخل�صومة  يف  يدخل  اأن  للخ�صم 

ويكون ذلك بالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى ويكون الإدخال بقرار من املحكمة 

الطلبات العار�سة
املعتادة  بالإجراءات  عليه  املدعى  من  اأو  املدعى  من  العار�صة  الطلبات  تقدم 
لرفع الدعوى قبل يوم اجلل�صة بطلب مكتوب او يقدم �صفاها او كتابة يف اجلل�صة يف 

ح�صور اخل�صم ويثبت يف حم�صر اجلل�صة 

التدخل
يجوز لكل ذي م�صلحة اأن يتدخل يف اخل�صومة املنظورة اأمام حمكمة الدرجة 

الوىل من�صماأ يل اأحد اخل�صوم اأو طالبا احلكم لنف�صه بطلب مرتبط بها.

الخت�سا�ص 
املكاين 
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امل�ضائل التي تعرت�ض �ضري اخل�ضومة

اإنقطاع اخل�ضومة
اإذا توفى اأحد اخل�صوم اأو فقد اأهلية التقا�صي 

اأو زالت �صفته مبا�صرته اإجراءات التقا�صي.

وقف اخل�ضوم

يجوز وقف اخل�صومة بناءًا على اإتفاق اخلوم 
على عدم ال�صري فيها مدة لتزيد عن �صتة 

اأ�صهر من تاريخ اإقار املحكمة.

�ضوط اخل�ضوم

اإذا توقف ال�صري يف اخل�صومة بفعل املدعى اأو 
اإمتناعه واإنق�صت �صنة من تاريخ اآخر اإجراء 

�صحيح فيها �صطت اخل�صومة. مادة )215(.

ال�ضفح يف اخل�ضومة

يجوز للخ�صوم يف اأي حالة تكون عليها 
اخل�صومة اأن يت�صاحلوا فيها ويقدوا ما اإتفقوا 
عليه مكتوبًا وموقعًا عليه منهم اأو من وكالئهم 

املفو�صني بال�صلح وتقرر املحكمة اإحلاقه 
مبح�صر اجلل�صة للت�صديق عليه واإعتباره يف 

قوة ال�صند الواجب التنفيذ.
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النساء والقانون
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الن�ساء والقانون
اأ�صا�صية  باأمور  املتحكمة  القانونني  حول  الجتماعية  النقا�صات  اإيجاز  ميكن 

تتعلق باملراأة كالزواج والطالق والإرث بثالث خطابات خمتلفة : 

خطابات العادات والتقاليد

اخلطاب الديني

خطاب الثورة

الن�ساء 
والقانون
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اأوًل: خطاب العادات والتقاليد

ثالثاً : خطاب الثورة

يرى اأن الن�ضاء والرجال يجب 
اأن يكون مت�ضاوين يف احلقوق 

والواجبات اأمام القانون

اأوًل: اخلطاب الديني

يرى اأن احلقوقية للن�ضائ حمدودة بحكم 
ق�ضور املراأة عقلياً ونف�ضياً بالإ�ضافة اإىل 

عدم اإ�ضتقرارها العاطفي 

يهتم باملوا�ضيع املتناولة 
يف ال�ضريعة كالطالق 

وتعدد الزوجات

يعرت�ض هذا اخلطاب على قوانني الو�ضاية 
التي تعطي الأولوية لالأم ويرف�ض تعيني 

حماميات وقا�ضيات

يرى اأن هناك م�ضاواة بني املراأة والرجل واأن يكون يف 
جمالت خمتلفة الرجل يف احلياة العامة واملراأة يف 

البيت ومبوافقة الرج فط يحق للمراأة العمل

اإلغاء تعدد الفروق اجلن�ضية
الزوجات

ال�ضماح للقا�ضيات 
واملحاميات 

امل�ضاهمة على 
قدم امل�ضاواة مع 

الرجل

م�ضاواة تدابري 
الزواج والطالق
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هناك عوامل كثرية حتجب الثقة عن النظام القانوين والق�ضائي ول ت�ضجع الن�ضاء واجلماعات املهتمة 
من التعاطي مع النظام القانوين ومن �ضمنها :

من مظاهر التميز �ضد املراأة

عوامل حتجب الثقة عن النظام القانوين ول ت�ضجع الن�ضاء

القدرات املادية املحدودة للن�ضاء

القيم الثقافية

القانون القبلي    ال�ضيخ, الأ�ضرة

حمدودية قدرة الن�ضاء على احلركة

ق�ضور النظام القانوين

القانون اليمني              ال�ضريعة, الُعرف
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  اإ�ســــــــاءة 
الكبرية  الهتمامات  اأحد  ت�صكل  الأ�صا�صية  وحرياته  الإن�صان  حقوق  اأ�صبحت 
من  عدد  يف  عليها  الن�ص  يف  واحرتامها  عليها  التاأكيد  حيث  من  وذلك   ، للدول 
الد�صاتري والقوانني. وحقيقة مفهوم حقوق الإن�صان لي�ص واحدًا لدى جميع الدول 
ب�صبب اختالف وجهات النظر بني النظم القانونية وال�صيا�صية يف العامل ، وحيث اأن 
الد�صتور والقوانني اليمنية م�صدرها ال�صريعة الإ�صالمية الغراء فاإن ذلك ي�صفي 
الد�صتور  ا�صتمل  وقد   ، و�صيانتها  عليها  تكفل احلفاظ  و�صمانة مهمة  ميزة  عليها 

على كثري منها واعتربها مبادئ اأ�صا�صية. 

1( احلق يف احلياة الكرمية. 
2( احلق يف احلرية والأمان ال�صخ�صي ) يف النف�ص واملال والعر�ص (. 

3( �صمان امل�صاواة اأمام القانون. 
4( حظر كافة اأ�صكال التعذيب وغريه من �صروب املعاملة الالاإن�صانية واملهنية. 

5( مبداأ ا�صتقالل الق�صاء و�صمانات املحاكمة العادلة. 
6( مبداأ �صرعية العقوبة وعدم رجعية القوانني والقانون الأ�صلح للمتهم. 

7( احلق يف اخل�صو�صية وحرمة احلياة اخلا�صة للفرد. 
8( حرية بالراأي والتعبري وتداول املعلومات. 

9( احلق يف تكوين اجلمعيات ) املنظمات املدينة( والأحزاب ال�صيا�صية. 
10( حق امل�صاركة يف اإدارة ال�صئون العامة والإ�صهام يف التنمية. 

11( حق النتخاب والرت�صيح واإبداء الراأي يف ال�صتفتاء. 
12( عدم جواز ت�صليم اأي مواطن ميني اإىل �صلطة اأجنبية. 

13( حق الدفاع اأ�صالة اأو وكالة وتكفل الدولة العون الق�صائي لغري القادرين. 
14( حق اللجوء اإىل الق�صاء حلماية احلقوق وامل�صالح امل�صروعة. 

اإّل يف حدود  اأو مراقبتها  15( حرمة دور العلم والعبادة وعدم جواز تفتي�صها 
القانون. 

16( حرية و�صرية املوا�صالت الربيدية الهاتفية وكافة و�صائل الت�صال مكفولة. 
واملوؤ�ص�صات  املدار�ص  ببناء  الدولة  تكفله  جميعًا  للمواطنني  التعليم  حق   )17

الثقافية والرتبوية. 

حقوق 
املواطن 

الد�ستورية

حقوق 
املواطن يف 

الد�ستور 
اليمني
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ببناء  ذلك  الدولة  وتكفل  جميعًا  للمواطنني  ال�صحية  الرعاية  حق   )18
امل�صت�صفيات واملوؤ�ص�صات ال�صحية. 

19( حرية التنقل من مكان اإىل اآخر يف الأرا�صي اليمنية. 
20( حرية الدخول اإىل اجلمهورية واخلروج منها. 

21( حرية ال�صكن وحرمة امل�صكن.
22( حرمة تنفيذ العقوبات بو�صائل غري م�صروعة وخطر التعذيب والعتقالت. 

23( حرمة مراقبة اأي �صخ�ص اأو التحري عنه اإل وفقًا للقانون. 
24( عدم جواز القب�ص على اأي �صخ�ص اأو تفتي�صه اأو حجزه اإل يف حالة التلب�ص 

اأو باأمر من النيابة اأو الق�صاء. 
25( املحافظة على كرامة املواطن واأمنه وممتلكاته. 

26( حرية الفكر والإبداع والإعراب عن الراأي بالقول والكتابة والت�صوير يف 
حدود القانون. 

27( امل�صئولية اجلنائية �صخ�صية ول جرمية ول عقوبة اإّل بناًء على ن�ص �صرعي 
اأو قانوين وكل متهم بريء حتى تثبت اإدانته بحكم ق�صائي بات. 

يف  للمواطن  الجتماعية  30/ال�صمانات  امللكية  29/حق  التجارة  حرية   )28
حالة املر�ص اأو العجز اأو البطالة اأو ال�صيخوخة. 

مبادئ وواجبات العاملني  يف جمال املعونة الإن�سانية
الب�صر  يعامل  اأن  الإن�صانية هو  الأ�صا�صي لال�صتجابة  املبداأ  اأن   : الإن�ضانية    
معاملة اإن�صانية يف جميع الظروفوذلك باإنقاذ الأرواح وتخفيف املعاناة مع �صمان 

احرتام الفرد.
  املو�ضوعية : اأن املنظمات الإن�صانية تقدم امل�صاعدة على اأ�صا�ص الحتياجات 
املحددة وحدها بغ�ص النظر عن اجلن�صيةاأو العرق اأو النوع الجتماعي)اجلندر( 

اأو اجلن�ص اأو املركز الجتماعي اأو الدين اأو وجهة النظر ال�صيا�صية. 
  احليادية : يجب القيام بالأن�صطة الإن�صانية من دون انحياز اىل اي طرف 
اأو  �صيا�صي  اي وقت يف جمادلت ذات طابع  امل�صاركة يف  اأو  العدائية  الأعمال  من 

عرقي او ديني اأو عقائدي.
  ال�ضتقاللية: اأن الأن�صطة الإن�صانية تظل م�صتقلة عن الأهداف ال�صيا�صية 
طرف  اأي  يحملها  قد  التي  الأهداف  من  ذلك  غري  اأو  والقت�صادية  والع�صكرية 

بخ�صو�ص املناطق اأو املجالت التي تنفذ فيها الأن�صطة الإن�صانية. 

حقوق 
املواطن يف 
الد�ستور 
اليمني

مبادئ 
وواجبات 
العاملني  يف 
جمال املعونة 
الإن�سانية
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  احلياد يف امليدان : كمقدمي م�صاعدات حمايدين وغري منحازين فاإننا لن 
نقبل اأن اإمدادات الإغاثة وخدماتنا واملركبات واملرافق واملعدات باأن ت�صتخدم يف 

اأي ن�صاط اأو غر�ص ع�صكري اأو �صيا�صي اأو طائفي اأو مذهبي.
اأولئك الذين ن�صعى اإىل تقدمي  اأننا م�صئولني اأمام    ال�صفافية وامل�صاألة : مبا 
تكون  واأن  التامة  بال�صفافية  الإن�صانية  م�صاعداتنا  تتمتع  اأن  فيجب  لهم  امل�صاعدة 
اأو  مالئمة واأن تقدم يف الوقت املنا�صب وعليه فلن نت�صاهل مع اأي ف�صاد اأو �صرقة 
اإ�صاءة ا�صتخدام لالإمدادات الإن�صانية اأو املعدات علمًا اأننا نقوم  بتعيني املوظفني 
على اأ�صا�ص مالئمتهم وموؤهالتهم للح�صول على الوظيفة ولي�ص على اأ�صا�ص �صيا�صي 

اأو اأي اعتبارات اأخرى.
  احرتام الثقافات والعادات املحلية : نحن نعمل ا�صتجابة لرغبات املجتمعات 
املحلية كما اأننا نحرتم كرامة الب�صر وثقافتهم وديانتهم وتقاليدهم و�صوف نبذل 
ومتابعة  وتنفيذ  ت�صميم  يف  معهم  والت�صاور  امل�صتفيدين  لإ�صراك  ممكن  جهد  كل 

الأن�صطة التي نقوم بها. 

ما هية مهنة املحاماة و�سفات املحامي الناجح
اأن مهنة املحاماة من املهن الهامة وال�صرورية يف املجتمع ملاآ حتمله من اأهداف 
�صامية ونبيلة تعمل على اإر�صاء مبادئ العدالة وامل�صاواة وحماية ال�صعفاء واملعنفني 
واأ�صحاب احلقوق ون�صر الثقافة احلقوقية والقانونية يف اأو�صاط املجتمع لهذا كله 
يقال عنها باأنهامهنة اجلبابرة ملاآ يحتاج املنت�صبني اإليها من التحلي بالقوة وال�صجاعة 
للدفاع عن احلق والنت�صار لق�صاياهم ولتتحقق كل هذه املبادئ والهداف ال�صامية 
كان لزامًا على املحامي باأن يت�صلح ببوتقة من القيم والأخالق وال�صفات واملهارات 
الأ�صا�صية يف  العظيمة وحتقيق مقا�صدها  الر�صالة  التي جتعله جديرا بحمل هذه 
تاأكيد �صيادة القانون وكفالة حق الدفاع وحماية احلريات ومنا�صرة احلق فمجموع 

هذه القيم والأخالق واملهارات تخلق املحامي الناجح.
لذا كان من ال�صرورة ونحن يف �صدد و�صع دليل للعون الق�صائي من مهنة اإفراد 
هذا الف�صل ب�صكل مب�صط للتحدث عن �صفات املحامي وماهية واأخالق املحاماة 
ول �صيما وان الركيزة الرئي�صية يف تقدمي العون الق�صائي هو املحامي والذي ت�صكل 
العون  وتقدمي  ال�صجينات  عن  الدفاع  يف  القانونية  احلماية  فريق  جمموعهم  من 

القانوين والق�صائي للن�صاء املعنفات يف املجتمع .

مبادئ 
وواجبات 

العاملني  يف 
جمال املعونة 

الإن�سانية
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  احلياد يف امليدان : كمقدمي م�صاعدات حمايدين وغري منحازين فاإننا لن 
نقبل اأن اإمدادات الإغاثة وخدماتنا واملركبات واملرافق واملعدات باأن ت�صتخدم يف 

اأي ن�صاط اأو غر�ص ع�صكري اأو �صيا�صي اأو طائفي اأو مذهبي.
اأولئك الذين ن�صعى اإىل تقدمي  اأننا م�صئولني اأمام    ال�صفافية وامل�صاألة : مبا 
تكون  واأن  التامة  بال�صفافية  الإن�صانية  م�صاعداتنا  تتمتع  اأن  فيجب  لهم  امل�صاعدة 
اأو  مالئمة واأن تقدم يف الوقت املنا�صب وعليه فلن نت�صاهل مع اأي ف�صاد اأو �صرقة 
اإ�صاءة ا�صتخدام لالإمدادات الإن�صانية اأو املعدات علمًا اأننا نقوم  بتعيني املوظفني 
على اأ�صا�ص مالئمتهم وموؤهالتهم للح�صول على الوظيفة ولي�ص على اأ�صا�ص �صيا�صي 

اأو اأي اعتبارات اأخرى.
  احرتام الثقافات والعادات املحلية : نحن نعمل ا�صتجابة لرغبات املجتمعات 
املحلية كما اأننا نحرتم كرامة الب�صر وثقافتهم وديانتهم وتقاليدهم و�صوف نبذل 
ومتابعة  وتنفيذ  ت�صميم  يف  معهم  والت�صاور  امل�صتفيدين  لإ�صراك  ممكن  جهد  كل 

الأن�صطة التي نقوم بها. 

ما هية مهنة املحاماة و�سفات املحامي الناجح
اأن مهنة املحاماة من املهن الهامة وال�صرورية يف املجتمع ملاآ حتمله من اأهداف 
�صامية ونبيلة تعمل على اإر�صاء مبادئ العدالة وامل�صاواة وحماية ال�صعفاء واملعنفني 
واأ�صحاب احلقوق ون�صر الثقافة احلقوقية والقانونية يف اأو�صاط املجتمع لهذا كله 
يقال عنها باأنهامهنة اجلبابرة ملاآ يحتاج املنت�صبني اإليها من التحلي بالقوة وال�صجاعة 
للدفاع عن احلق والنت�صار لق�صاياهم ولتتحقق كل هذه املبادئ والهداف ال�صامية 
كان لزامًا على املحامي باأن يت�صلح ببوتقة من القيم والأخالق وال�صفات واملهارات 
الأ�صا�صية يف  العظيمة وحتقيق مقا�صدها  الر�صالة  التي جتعله جديرا بحمل هذه 
تاأكيد �صيادة القانون وكفالة حق الدفاع وحماية احلريات ومنا�صرة احلق فمجموع 

هذه القيم والأخالق واملهارات تخلق املحامي الناجح.
لذا كان من ال�صرورة ونحن يف �صدد و�صع دليل للعون الق�صائي من مهنة اإفراد 
هذا الف�صل ب�صكل مب�صط للتحدث عن �صفات املحامي وماهية واأخالق املحاماة 
ول �صيما وان الركيزة الرئي�صية يف تقدمي العون الق�صائي هو املحامي والذي ت�صكل 
العون  وتقدمي  ال�صجينات  عن  الدفاع  يف  القانونية  احلماية  فريق  جمموعهم  من 

القانوين والق�صائي للن�صاء املعنفات يف املجتمع .

مبادئ 
وواجبات 

العاملني  يف 
جمال املعونة 

الإن�سانية

مهنة المحاماة
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ما هية مهنة املحاماة و�سفات املحامي الناجح
اأن مهنة املحاماة من املهن الهامة وال�صرورية يف املجتمع ملاآ حتمله من اأهداف 
�صامية ونبيلة تعمل على اإر�صاء مبادئ العدالة وامل�صاواة وحماية ال�صعفاء واملعنفني 
واأ�صحاب احلقوق ون�صر الثقافة احلقوقية والقانونية يف اأو�صاط املجتمع لهذا كله 
يقال عنها باأنهامهنة اجلبابرة ملاآ يحتاج املنت�صبني اإليها من التحلي بالقوة وال�صجاعة 
للدفاع عن احلق والنت�صار لق�صاياهم ولتتحقق كل هذه املبادئ والهداف ال�صامية 
كان لزامًا على املحامي باأن يت�صلح ببوتقة من القيم والأخالق وال�صفات واملهارات 
الأ�صا�صية يف  العظيمة وحتقيق مقا�صدها  الر�صالة  التي جتعله جديرا بحمل هذه 
تاأكيد �صيادة القانون وكفالة حق الدفاع وحماية احلريات ومنا�صرة احلق فمجموع 

هذه القيم والأخالق واملهارات تخلق املحامي الناجح.
لذا كان من ال�صرورة ونحن يف �صدد و�صع دليل للعون الق�صائي من مهنة اإفراد 
هذا الف�صل ب�صكل مب�صط للتحدث عن �صفات املحامي وماهية واأخالق املحاماة 
ول �صيما وان الركيزة الرئي�صية يف تقدمي العون الق�صائي هو املحامي والذي ت�صكل 
العون  وتقدمي  ال�صجينات  عن  الدفاع  يف  القانونية  احلماية  فريق  جمموعهم  من 

القانوين والق�صائي للن�صاء املعنفات يف املجتمع .

مهنة
املحاماة
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ماهية مهنة املحاماة 
مهنة املحاماة هي مهنة حرة م�صتقلة متار�ص ن�صاطها طبقًا لأحكام القانون والتي تهدف اإىل اإر�صاء وتثبيت 
�صيادة القانون وعدالة التقا�صي وكفالة حق الدفاع وامل�صاعدة الق�صائية لغري القادرين ، مادة )3( من قانون 

املحاماة رقم )31( ل�صنة 1999م.

من هو املحامي؟
املحامي لقب يطلق على من اأجيز له ممار�صة مهنة املحاماة وقيد ا�صمة يف جداول قيد املحامني املرخ�ص له 

مبزاولة مهنة املحاماة وفقا لقانون تنظيم مهنة املحاماة.

مفهوم ا�ستقاللية املحاماة 
دورها  اأداء  يف  وفعاليتها  وجودها  مقومات  اأهم  املحاماة  ا�صتقاللية  جعل  املتقدم  باملعنى  املحاماة  مفهوم 
واإذا كان ا�صتقالل مهنة املحاماة جزًء من ا�صتقالل الق�صاء وكالهما )ا�صتقاللية الق�صاء واملحاماة( جزاأن ل 
يتجزاأن لزمان لإقامة العدل فاإن ل�صتقاللية املحاماة معنى ومفهوم يختلف عن مفهوم ونطاق ا�صتقالل الق�صاء 
ومرد ذلكاإىل اأن املحاماة لي�صت �صلطة ك�صلطة الق�صاء اأو �صلطة كيفية �صلطات الدولة )التنفيذية والت�صريعية( 
اعترب  هنا  ومن  العدل  اإقامة  مهمة  الق�صاء  وت�صاطر  تكمل  الق�صاء  معاونة  مهنة  هي  ن�صاأتها  منذ  فاملحاماة 
اأي�صا اعترب ان وجود النظام القانوين العادل والناجح  ا�صتقالل املحاماة جزًء من ا�صتقالل الق�صاء ومن هنا 

لإقامة العدالة واحلماية الفاعلة حلقوق الإن�صان وحرياته يتوقفان على ا�صتقالل الق�صاة وا�صتقالل املحامني. 

ويق�سد با�ستقالل املحاماة بوجه عام
قيام املحامني باأداءدورهم متحررين من كل تاأثري اأو �صغط اأو اأي جهة كانت ، واإن تكون كل ال�صبل مي�صرة 

اأمام اجلمهور لال�صتعانة باخلدمة التي يقدمها املحامون. 
باعتبارها  املحاماة  وا�صتقاللية   ، امل�صتقل  احلر  �صمريه  لغري  يخ�صع  ل  وواجبه  ملهمة  اأدائه  يف  فاملحامي 
م�صتمدة من طبيعة وظيفته الجتماعية كم�صارك للق�صاء يف اإقامة العدل تعني حرية ممار�صة املهنة وا�صتقالليته 
يف اآلية الدفاع عن موكله، ولعلى هذا املفهوم ل�صتقالليةاملحاماة هو الذي دفع للقول باأن )املحاماة دعامة العدل 
باعتبار ان العدل اأ�صا�ص امللك ول عدل بغري ق�صاء ول ق�صاء بغري حماماة ( وينبغي التاأكيد على اأن ا�صتقالل 
مهنة املحاماة منوط باملحامني يف التزامهم الأخالقي بكل ما يكفل نزاهتهم ويحافظ على �صرف وكرامة املهنة 

ويف التزامهم باحلفاظ على كفاءتهم املهنية وتطوير قدراتهم املعرفية وادائهم العملي.
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هو اإنتهاك حقوق الن�صان وتغيب الدميقراطية وحكم القانون فالرتبة اخل�صبة 
ل�صيادة القانون و�صمان ا�صتقالله ركني العدالة الق�صاء واملحاماة هو حماية حقوق 
اإبرز  حتديد  وميكن   ، العادلة  لدعائم  �صيادة  و�صيادتهما  والدميقراطية  الن�صان 

معوقات ا�صتقالل املحاماة يف نقطتني رئي�صتني هما: 
- ت�ضيق احلق يف ال�ضتعانة مبحامي.

-  اإن�ضاء وتعميم املحاكم اخلا�ضة وع�ضكرة الق�ضاء.

ال�ســــــدق والأمانة
كل  عملة  ممار�صة  اأثناء  يتجنب  ان  باملحامي  يفر�صان  والأمانة  ال�صدق  ان 
ت�صويه احلقيقة مبا يتعار�ص وحمل الأمانة العلمية والأدبية واأن ل يدع �صبياًل اأمام 
رغبته يف ربح الدعاوي اإىل ا�صتعمال و�صائل تتنافى والأخالق اإمنا ل يعيب املحامي 
اأن يعتمد اأقوال موكله ولكن عليه اأوًل اأن يحاول ا�صتجالء احلقيقة كاملة من موكلة 
ثم يخربه بكل ال�صراحة عن موقفه من الدعوى ون�صبة جناحها فاذا ما ظهر من 
املوكل نية يف ال�صتعمال و�صائل غري م�صروعة او منافية لالأخالق يجب على املحامي 
عن  التخلي  يف  يرتدد  ل  ان  عليه  ويجب  لالأخالق  املنايف  مبوقفة  واأخباره  اإر�صاده 

الدعوى اذا ظهر من املوكل ا�صرارا على ا�صتعمال هذه الو�صائل. 

النزاهــــــة
والنزاهة  مهنة  مبمار�صة  قيامه  اأثناء  بالنزاهة  يتحلى  ان  باملحامي  يفرت�ص 
كا�صتخدام  الق�صائية  بالإدارة  تخل  التي  بالأعمال  املحامي  قيام  عدم  ت�صتوجب 
الر�صوة التي ت�صع املحامي امام امل�صائلة القانونية ناهيك عن امل�صائلة الخالقية، 
من خالل ك�صب دعوى غري م�صروعة اإ�صافة اىل اإف�صاد اجلهاز الق�صائي فاملحامي 

رجل قانون ومن باب اوىل ان يتوخى احرتام القانون والنظام.

بوتقة القيم 
واملبادئ التي 

يجب اأن 
يتحلى بها 

املحامي

ميكن القول 
اأن اأهم 

معوقات 
اإ�ستقالل 

املحاماة
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ال�ســــــرف وال�ستقامــــــة
، بل يجب  ال�صلوك القومي والأخالق  على املحامي ان ل ينحرف ول ي�صذ عن 

عليه اأن يكون مثال يحتذى به.
الإ�صاءة اىل  بال�صرف ول�صتقامة هو عدم  التم�صك  املحامي يف  واجبات  فاأول 
اأو  وموافقته  املوكل  دون علم  باخل�صم  الت�صال  القانوين من خالل  مركز موكله 

تقدمي امل�صاعدة او امل�صورة احلقوقية خل�صم املوكل.

اللباقــــــة والأدب
يف  وخا�صة  اعماله  جميع  يف  والأدب  اللباقة  يلتزم  ان  املحامي  على  يتوجب 
املحكمة خالل كالمة وحركاته وا�صلوب خماطبته الق�صاة او اخل�صوم ، واأن تكون 
العبارات املبتذلة فكالمه يحت�صب علية  عباراته مهذبة وموزونة وعلية ان يتجنب 
اأحد  جاء  فاإذا  لزميله  املحامي  احرتام  علية  توجب  املحاماة  مهنة  ادب  ان  كما 
املتقا�صني بعد ان يكون قد ترك مكتب حمامي زميل له ، فعلية ان ي�صتو�صحه عن 
اأ�صباب هذا الرتك وان يخرب الزميل املذكور وي�صاأله عما اذا كان قد قب�ص اتعابة 

من املوكل قبل قبول الوكالة. 

الدماثـــــــة
يجب على املحامي ان يتحلى بال�صرب ودماثة اخللق ، واأن ل يظن ب�صمعة على 
�صوت بائ�ص ويقف اىل جانبة ، كما يبعث الطماأنينة يف نف�ص طالب العون ويزرع 

الثقة فيها من جديد ، في�صعر بالراحة من كالم املحامي وبف�صل مراجعتة له.
وقد �صمى بيريوكالماندري مهنتي الطب واملحاماة )باملهن اخلريية( ب�صبب 

ممار�صة الطباء واملحامون طقو�صا من الت�صامن الجتماعي يف موؤا�صاة البوؤ�صاء.

تلك املبادئ واملعاير التي تعترب ا�ضا�ضا ل�ضولك افراد املهنة بالتزام بها , وحيث 
ان اخالقيات الذات ترتكز على �ضلوك ال�ضخ�ضي الفردي حيث ان هذا ال�ضلوك 
يوؤثر �ضلبيا وايجابيا على مركز املهنة وعلى �ضمعتها عامة لذا كان من ال�ضروري 
وجود جمموعة من اخالق حتكم املنت�ضبني لي مهنة ول �ضيما مهنة املحاماة. 

1( ميتنع على املحامي اأي �صلوك ل ي�صرفة �صخ�صيا او يتنافا مع كرامة املهنة .
2( يقت�صر املحامي على التعريف بانف�صه على جهدة العملي والعلمي يف نطاق 

املهنة. 

بوتقة القيم 
واملبادئ التي 
يجب ان 
يتحلى بها 
املحامي
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3( يلزم املحامي الظهور مبظهر لئق وارتدائه الزي الالئق بكرامة املهنة. 
4( يجب على املحامي ان ميار�ص مهنة من مقر ومكتب معلوم ويح�صر علية يد 

املوكلني والق�صاء خارج مكتبة.
5( يتوجب على املحامي احرتام املحكمة مبا يليق وهيبتة وكرامة الق�صاء وما 

يلية واجب التقدير املتبادل بني الق�صاء املحاماة. 
يتفق  والرعاية لدائهم مبا  الهتمام  الق�صاء مينح  باأن  املحامون  6( يحر�ص 

ووجبات املحامني نحو موكليهم. 
7( يحتم على املحامي بو�صفه عون من اعوان العدالة واجب المتناع عما يعطل 

ح�صم الدعاء او يخل ب�صري العدالة.
8( يجب ان تكون خماطبة املحامي للمحكمة. 

9( من واجب املحامي ان يراعي اليجاز ومعاجلة املوا�صيع مبا�صرة.
لنعقاد  املحددة  املواعيد  يف  باحل�صور  والتزام  التقيد  املحامي  على   )10

املحاكم. 
11( ميتنع على املحامي الت�صال بالقا�صي ومناق�صة على انفراد يف مو�صوع 

دعوى حمل نظر اأمام القا�صي. 
معاملة  اأو  خا�ص  اهتمام  على  القا�صي  من  احل�صول  ملحامي  ليجوز   )12

متميزة. 
13( يجب على املحامي العرتا�ص على اأي م�صلك غري عادل للقا�صي اأو م�صاءا 
لكرامة املحامي وله رفع ال�صكوى �صدة نيابة عن موكله �صريطة اتخاذ الإجراءات 

اخلا�صة بهذا ال�صاأن. 
14( على املحامي تنمية روح الزمالة بني الق�صاة واملحامني القائمة على العدل 

والحرتام املتبادل. 
15( عند تلقي التكليف من موكله يتحتم على املحامي ا�صتخال�ص جميع الوقائع 
ال�صامل  التحقيق  بعد  وذاألك  الدفاع  وجه  اأو  الدعوى  �صبب  تكون  التي  اجلوهرية 
مبجرد القتناع ب�صبب الدعوى اأو وجه للدفاع وقبول التكليف على املحامي التحلي 

باأعلى درجات امل�صوؤولية والإخال�ص ل�صرتداد حقوق موكله. 
موكله  وبني  بينه  املتميزة  الثقة  على عالقة  املحامي احلفاظ  على  يجب   )16

والتي يح�صل املحامي مبوجبها على اأ�صرار موكله. 
17( ميتنع على املحامي الرتافع اأو اإ�صداء ال�صت�صارة يف دعوى اأو اأمر �صبق اأن 
وكل فيه مل�صلحة �صخ�ص حتى بعد اإنتهاء وكالته يحظر على املحامي �صراء كل اأو 

بع�ص ال�صيء املتنازع عليه اأو اأن تكون اتباعه ح�صة عينيه من حقوق موكله.

اإخالقية 
مهنة

املحاماة
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ملحقات الدليل التدريبي
)1( منوذج دعوى ف�صخ للغيبة وعدم �لإنفاق

 )2( ��صتمارة طلب �إ�صت�صارة قانونية )3 �صفحات(
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منوذج دعوى �ضخ�ضية 

اأمام حمكمة............ البتدائية
دعوى �ضخ�ضيه رقم )   ( ل�ضنه 1432هـ

املدعية /            ربة بيت ـ حي   مديرية /. 
      

�ضـــــــــــــــــــد :ـ
املدعي عليه /            ـ جمهول العنوان واملوطن.

املو�ضوع   /   دعوى ف�ضخ عقد نكاح للغيبة وعدم الإنفاق :

ف�ضيلة العالمة /   رئي�ض حمكمه...... البتدائية      املحرتم
ال�صالم عليكم ورحمه اهلل وبركاته،،،   

املواد  )70  140(  من  اإىل ن�صو�ص  وبال�صتناد  الالئق مبقام عدالتكم  والتقدير  بكل الحرتام   
القانون رقم  40  ل�صنه 2002 م وتعديالته وبالوكالة عن املدعية  اأعاله  مبوجب الوكاله املحرره بتاريخ  
1433/1/8هـ املوافق 2011/12/3م نتقدم  اأمام حمكمتكم  املوقرة  بهذه  الدعوى بف�صخ  عقد نكاح 

املدعية  من ع�صمه زوجها املدعي عليه  املذكور اأعاله وذالك وفق الآتي :ـ 
   تزوجت املدعية      من املدعي عليه       يف منطقة...... مديرية........  بتاريخ  9 جماد اآخر 1429  
هـ املوافق2008/8/13م وكما هو ثابت  يف �صهادة عقد النكاح املحررة من قبل املاأذون ال�صرعي...... 

واملقيدة لدى قلم توثيق حمكمة....... برقم.... وتاريخ......     0
    وقد مت الزواج والدخول يف ذلك التاريخ وحملت املدعية على فرا�ص الزوجية من املدعي عليه 
امليالد  �صهادة  ثابت يف  �صنان ( وح�صب ماهو  واأ�صموه )   ، بتاريخ 2009/5/3م  واأجنبت مولودًا ذكر 

ال�صادرة عن م�صلحة الحوال املدنية بنمطقة.........واملحررة بتاريخ.......
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القانون رقم  40  ل�صنه 2002 م وتعديالته وبالوكالة عن املدعية  اأعاله  مبوجب الوكاله املحرره بتاريخ  
1433/1/8هـ املوافق 2011/12/3م نتقدم  اأمام حمكمتكم  املوقرة  بهذه  الدعوى بف�صخ  عقد نكاح 

املدعية  من ع�صمه زوجها املدعي عليه  املذكور اأعاله وذالك وفق الآتي :ـ 
   تزوجت املدعية      من املدعي عليه       يف منطقة...... مديرية........  بتاريخ  9 جماد اآخر 1429  
هـ املوافق2008/8/13م وكما هو ثابت  يف �صهادة عقد النكاح املحررة من قبل املاأذون ال�صرعي...... 

واملقيدة لدى قلم توثيق حمكمة....... برقم.... وتاريخ......     0
    وقد مت الزواج والدخول يف ذلك التاريخ وحملت املدعية على فرا�ص الزوجية من املدعي عليه 
امليالد  �صهادة  ثابت يف  �صنان ( وح�صب ماهو  واأ�صموه )   ، بتاريخ 2009/5/3م  واأجنبت مولودًا ذكر 

ال�صادرة عن م�صلحة الحوال املدنية بنمطقة.........واملحررة بتاريخ.......

    بعد 37 يومًا من ولدة املدعية بالتحديد ، اأي بتاريخ 30 / 6 / 2009م هاجر املدعي عليه من 
البالد اإىل جهة غري معلومة يقال انه توجه اإىل ال�صعودية ، ومنذ ذلك الوقت مل تعلم املدعية عن املدعي 

عليه �صي، ومل يقم املدعي عليه بواجبات النفقة ال�صرعية على زوجته ول على اإبنهما .

عدالة املحكمة املوقرة :
  لقد اأدى غياب املدعي عليه عن املدعية اإىل الإ�صرار بها ماديًا ومعنويًا وج�صديًا ، وكذلك احلال 

بابنها من حيث النفقة ال�صرعية.
  وملا كان ذلك وكان قانون الأحوال ال�صخ�صية قد اأجاز يف الفقرة ) 1 ( من املاد )52(  لزوجه 
الغائب يف مكان جمهول اأو خارج الوطن ف�صخ عقد نكاحها بعد انق�صاء �صنه واحده لغري املنفق و�صنتني 
للمنفق.. وطاملا اأن املدعى عليه قد م�صى على غيابه عن املدعية اأكرث من �صنتني ، فاإن املدعية تطلب 

من عدالة املحكمة  الآتي:
- قبول الدعوى.

- احلكم بف�صخ نكاح املدعية     من ع�صمة زوجها املدعي عليه         لالأ�صباب املذكورة.
- الحتفاظ بحق املدعية بحقها يف املطالبة بالنفقة ال�صرعية لها ولأبنها .

       
عن املدعية

         املحامي /        
  حرر بتاريخ  /   /          مبوجب الوكالة املحررة  بتاريخ 1433/1/8هـ
                     املوافق 2011/12/3م             
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ا�ضتمارة طلب ا�ضت�ضارة قانونية

البيانات ال�سخ�سية لطالبة اخلدمة
العمر : --------------------- ال�صم الرباعي : -------------------------- 
احلالة الجتماعية : ------------- نوع وثيقة اإثبات ال�صخ�صية ورقمها : --------- 
اأعمار الأولد : ---------------- عدد الأولد : -----------------------  
التخ�ص�ص : ----------------- امل�صتوى التعليمي : --------------------  

العمل : ---------------------------------------
)ملك ، اإيجار ، اأخرى(. طبيعة امل�صكن : ----------------------  

هاتف : --------------------- العنوان : --------------------------  

تفا�سيل امل�سكلة
امل�صكلة : 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

الأ�سبـــــــاب
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

الطرف الأخر يف امل�سكلة
�صلته بطالبة اخلدمة :........................................ ال�صم :..........................................  
.......................................... التعليمي:  امل�صتوى  العمر :..........................................  
العمل: ............................................................. احلالة الجتماعية : ..................................... 
العنوان والهاتف: ......................................................................................................................
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