قانون رقم ( )1لسنة  9002معدل لقانون األحوال الشخصية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على القانون األساسي وتعديالته ،السيما المادة ( )14منه،

وعلى قانون األحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة،

وعلى قانون األحوال الشخصية رقم ( )24لسنة 4592م المطبق في الضفة الغربية،
وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ،السيما المادة ( )94منه،

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ ،6002/46/3
ً
وبع د ددد االط د ددالع عل د ددى ت د ددا ا حالد د ددة الص د ددادر ع د ددن المجل د ددس التشد د دريعي ل د د درئيس الس د ددلطة الوطني د ددة الفلس د ددطينية بتد د دداريخ
،6002/46/9
باسم هللا ثم باسم الشع

أصدرنا القانون التالي:

العربي الفلسطيني،
مادة ()1

تعدددل المددادة ( )354فددي قددانون األح دوال الشخصددية والمطبددق فددي قطدداع غ دزة والمددادة ( )442ال دواردة فددي قددانون حقددوق

العائلددة رقددم  303الصددادر بتدداريخ 4591/4/62م المطبددق فددي قطدداع غ دزة والمددادة ( )426ال دواردة فددي قددانون األح دوال
الشخصية رقم ( )24لسنة 4592م المطبق بالضفة الغربية لتصبح على النحو التالي-:

أ .للقاضددي أن يددبحن بحضددانة النسدداء للصددغير بعددد سددب سددنين صلددى تس د سددنين وللصددغيرة بعددد تس د سددنين صلددى صحددد

قانون رقم ( )1لسنة  9002معدل لقانون األحوال الشخصية

وعلى قانون حقوق العائلة رقم  303الصادر بتاريخ 4591/4/62م المطبق في قطاع غزة،

عشرة سنة صحا تبين أن مصلحتهما تقتضي حلك.
 .للقاضددي أن يددبحن باسددتمرار حضددانة األم المتددوفى عنهددا زوجهددا وحبسددة نفسددها علددى تربيددة أوالد ددا ورعددايتهم صحا
اقتضة مصلحتهم حلك م اشتراط األ لية في الحاضنة والمشا دة والمتابعة للعصبة.
ة .للمتضرر الطعن في قرار استمرار الحضانة حس
حيثياة جديدة.

مادة ()9
مادة ()3

علدى الجهدداة المختصددة افدة  -ددل فيمددا يخصده  -تنفيددح أح ددام دحا القددانون ،ويعمددل بده بعددد ثالثددين يومداً مددن تدداريخ

نشره في الجريدة الرسمية.

عدد الوقائع ()47

يلغى ل ما يتعارض م أح ام حا القانون.

داء علدى
دتثناء صعدادة الطعدن بن ً
األصول القانونية المتبعة واس ً

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 9002/01/00:ميالدية.
الموافق 1792/ / :هجرية.
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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