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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 المجلس التشريعي الفلسطيني

 
 

 
 

 ( 2) معدل لقانون األحوال المدنية رقم م2008( لسنة2) رقم قانون 
 م1999لسنة 

 
 

 
 

   م2008 ( لسنة2) رقم:   رقــم

  : المقر بالقراءة الثانية قراءة المجلس 

 م2/2008 /20:    التــــاريخ 
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 م1999( لسنة 2معدل لقانون األحوال المدنية رقم) م2008( لسنة 2رقم ) قانون 
 

 .رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 .رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 .بعد اإلطالع على القانون األساسي وتعديالته
 .المعمول به م1999( لسنة 2) وبعد اإلطالع على قانون األحوال المدنية رقم

 .م 2008/ 20/2بناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخو 
 -أصدرنا القانون التالي:

 

 (1) مادة
( مظن القظانون لتصظب  1) تضاف عبارة "المحكمة المختصة" بعد لفظ  المسظتخرا الظواردة اظم المظادة

 على النحو التالم:
 المحكمة المختصة: محكمة الصل 

 (2) مادة
 ( 18) ( للمادة3) اقرة إضااة

اظاألقر  مظن حظا الوالظدون وعنظد الخظوف تلظون التسظمية مظن حظا والظد  اوالدتظ   تسمية المولود -3
 نسبًا أو الموكل عن صاح  الحا رسميًا.

 (3) مادة
 (36) أمام الفقرة المدونة ام المادة (أ) رقم إضااة -
  -التالوتون: مستحدثتونالفقرتون الضااة ا  و  -
ال وجوز تغوور تاريخ المظيود المثبظف اظم سظجوف الموالوظد إال بظشبراز اظمادة المظيود األصظلية  - 
 التزوير أمام المحكمة المختصة.ثبوف أو 
ألي من البياناف الواردة ام قوظود األحظوال المدنيظة التظم  تغوور أو تصحي أي  ال وجوز اجراء -ا

 اأو اللجنة المختصة إال إذا ثبظف التزويظر بمظ تصةالمخ سبا وأن تم تصحيحما بقرار من المحكمة
 أمام المحكمة المختصة.

 (4) مادة
م باظظظان األحظظظوال المدنيظظظة اقظظظرة 1999( لسظظظنة 2) ( مظظظن القظظظانون رقظظظم37) تضظظظاف إلظظظى المظظظادة
 ( وتنص على ما ولم:3) مستحدثة تحمل رقم

 أسماء األطفال دون الخامسة من العمر بقرار من اللجنة المختصة. -3
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 (5) مادة
( 48) م تلظظظم المظظظادة1999( لسظظظنة 2) تضظظظاف مظظظادة مسظظظتحدثة إلظظظى قظظظانون األحظظظوال المدنيظظظة رقظظظم

 -( مكرر وتلون بالنص التالم:48) وتصب  المادة تحف رقم مادة
 ال وجوز تغوور أو تعدول اسم عائلة المرأة ام بياناف بطاقة الموية بسب  الزواا. -1
ة هويظة الزوجظة م مظع تعظدول حالتمظا اعجتماعيظة يضاف اسم الزوا رباعيًا ام ملحا بطاق -2

 إلى متزوجة

 (6) مادة
( وبعظظد كلمظظة دونظظار أردنظظم عبظظارة" أو مظظا يعادلمظظا بالعملظظة المتداولظظة 52) يضظظاف إلظظى دوباجظظة المظظادة

 (52) لنفس المادة (6م7) اضااة اقرتممو  قانونًا"
اف الواجظظ  تسظظجولما أليظظة قظظدم للطبوظظ  المخظظتص بيانظظاف ومعلومظظاف كاذبظظة مظظن البيانظظكظظل مظظن  -6

 واقعة ميود أو وااة.
 كل من استعمل امادة ميود أو وااة مزورة باعتبارها صحيحة مع علم  بانما مزورة. -7

 
 (7) مادة

 ولغى كل ما وتعارض مع أحكام هذا القانون 
 
 (8) مادة

بعظد ثوثظون على جميع الجماف المختصة م كل ايما وخص  م تنفوذ أحكام هذا القظانون ويعمظل بظ  
 ام الجريدة الرسمية. نار وومًا من تاريخ 

 
 ميودية2008صدر بتاريخ:  /   / 

 هجرية 1429الموااا:   /   /      
 

 محمود عباس                                               
 رئيس اللجنة التنفوذية لمنظمة التحرير الفلسطونية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطونية                                                


